U2xU4 Pilgramgasse: usluge prijevoza za putnike s ograničenom
pokretljivošću
Neometana dostupnost je za tvrtku Wiener Linien posebno važna. O tome se vodi
računa kako pri mogućnosti pristupa bez prepreka za više od 1.100 tramvajskih i
autobusnih stajališta i 109 stanica podzemne željeznice, tako i pri kupnji novih vozila
- poput tramvaja Flexity ili sljedeće generacije podzemne željeznice X-Wagen.
Izgradnjom raskrižja linija podzemnih željeznica U2xU5, tvrtka Wiener Linien je
investitor trenutačno najvećeg gradilišta javnog gradskog prijevoza u Austriji. Da bi se
na ekološki prihvatljiv način moglo prevesti do 300 milijuna putnika godišnje, potrebni
su i različiti radovi na drugim postajama podzemne željeznice.
Jedna od njih je i postaja podzemne željeznice U4 Pilgramgasse. Nova postaja
podzemne željeznice U2 bit će izgrađena ispod postojeće postaje do 2027. godine.
Građevinski radovi na gradilištu su ogromni. Kako bi za to vrijeme osigurali još veću
dostupnost bez prepreka u području oko postaje, tvrtka Wiener Linien je zajedno s
pravobraniteljem za ravnopravnost osoba s invaliditetom osmislila dodatnu ponudu.
Od 15. travnja će osobe s ograničenom pokretljivošću i osobe koje ih prate upisane u
invalidsku iskaznicu do daljnjeg moći koristiti besplatnu uslugu prijevoza. Minibus
kojim upravlja tvrtka Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste bit će putnicima na
raspolaganju sedam dana u tjednu tijekom vremena u kojima prometuje podzemna
željeznica U4. Ljudi koji koriste ovu uslugu bez presjedanja mogu doći od točke A do
točke B udobno i bez prepreka.
“Tvrtka Wiener Linien još jednom dokazuje da za nju dostupnost bez prepreka nije
samo krilatica. S ovom uslugom prijevoza sada postoje dodatna prijevozna sredstva
za osobe sa smanjenom pokretljivošću u blizini postaje podzemne željeznice
Pilgramgasse”, kaže Hans-Jürgen Groß, predstavnik grupacije za pristupačnost bez
prepreka u gradskoj tvrtki Wiener Stadtwerke.
Za prijevoz biste se trebali prijaviti e-poštom na wlv.dispo@wlb.at ili telefonom na
broj 01/815 60 70 dan ranije. Prilikom narudžbe istog dana mora se očekivati vrijeme
čekanja duže od 30 minuta. Trenutna obveza nošenja maske FFP2 zajedno sa svim
iznimkama od ove obveze također vrijedi i za ovo vozilo.

Preduvjeti za korištenje usluge prijevoza su:
•

valjana karta za središnju zonu 100: u vozilu treba dati potpis kao potvrdu
vožnje. Karta se nakon toga može dalje koristiti.

•
•

mjesto ulaska i/ili odredište moraju biti u određenom području oko postaje
podzemne željeznice Pilgramgasse (vidi kartu)
vožnja mora ići iz Pilgramgassea u smjeru Heiligenstadta odn. ako se dolazi iz
Hütteldorfa, u smjeru Pilgramgassea.

