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Robert Karwacki, Dyrektor Techniczny, MZK Zielona Góra

Doświadczenia 
MZK Zielona Góra
w zakresie wymiany taboru na elektrobusy

W 2011 r. wraz z Barbarą Langner, Dyrektor MZK - uczestniczyliśmy w targach 
Transexpo w  Kielcach. Został tam zaprezentowany po raz pierwszy autobus 

elektryczny. Nowinka, nie wiadomo czy się przyjmie? Ciekawe jak zareagują 
potencjalni nabywcy autobusów? Od tego czasu przyglądamy się rozwojowi pojazdów 
elektrycznych. Trochę jakby z boku, marząc o takich autobusach. Usilnie zabiegamy 
o możliwość przeprowadzenia testu w ruchu miejskim.
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W 2012 r. w okresie wakacyjnym 
zostaje nam udostępniony na tygo-
dniowe testy użytkowe Solaris Urbino 
8,9 LE. Z dumą pokazujemy mieszkań-
com w jakim kierunku może rozwijać 
się komunikacja miejska. Autobus jest 
jednak dla nas za mały. Mijają dwa la-
ta i oto na testy ponownie pojawia się 
autobus firmy Solaris. Tym razem jest 
już 12 m. Testy wypadły pomyślnie. 
Skłoniło to nas do myślenia na temat 
ewentualnego zakupu takich autobu-
sów - najpierw jednego, potem kolej-
nych. Przebieg pomiędzy ładowaniami 
autobusów testowych wynosił ok. 150 
km. Nasz dzienny przebieg to nawet 
i 350 km na jeden autobus. Zastana-
wialiśmy się skąd wziąć zasilanie, gdyż 
na naszej „starej” Zajezdni mamy czę-
ste awarie zasilania. Pojawiły się pyta-
nia, czy może zwiększyć ilość baterii 
zasilających autobus, a może jednak 
przyjąć inną strategię?

W 2015 r. podczas wizyty w Ja-
worznie, zaprezentowano mi ładowar-
kę do pojazdów elektrycznych, posta-
wioną na pętli autobusowej o mocy 190 
kW. Pojawiło się światełko w tunelu. 
Możne jednak pójść w stronę mniej-
szej ilości baterii na autobusie, a za to 
postawić szybką ładowarkę na pętli 
autobusowej?

Zgodnie z wytycznymi Komisji Eu-
ropejskiej Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT) zostały narzędziem 
do pozyskiwania środków z funduszy 
europejskich. W 2014 r. odbyło się 
referendum w gminie Zielona Góra. 
Mieszkańcy w 54% opowiedzieli się za 
przyłączeniem gminy do miasta Zielo-
na Góra. MZK stanął przed kolejnym 
wyzwaniem. Należało opracować nowy 
plan komunikacyjny dla większego mia-
sta, włączając obszary, które nie były 
do tej pory objęte komunikacją miejską.

Równocześnie rozpoczęły się pra-
ce nad projektem „Zintegrowany sys-
tem niskoemisyjnego transportu pu-
blicznego w Zielonej Górze”, który 
miał być współfinansowany z budże-
tu Unii Europejskiej ze środków Fun-
duszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020. Po długich dysku-
sjach z Inicjatywą Jaspers opiniującą 
projekty zarysował się kształt zadań 
do zrealizowania. Jednym z nich był 
zakup 47 szt. autobusów elektrycz-
nych. W czerwcu 2015 zaprosiliśmy 
potencjalnych wykonawców do dialo-
gu technicznego. Miał on nam pomóc 
w opracowaniu optymalnego rozwią-
zania dot. parametrów baterii w au-
tobusach, jak również odpowiedne-
go systemu ładowania. Zaprosiliśmy 
do niego przedstawicieli producentów 
autobusów, dostawców systemów ła-
dowania i dostawców wyposażenia 
pojazdów. Za cel postawiliśmy sobie 
zoptymalizowanie zapotrzebowania 
i zużycia energii elektrycznej. Nadzór 
nad całością powierzyliśmy powoła-
nemu biegłemu - prof. zw. dr hab. inż. 
Grzegorzowi Benyskowi. Tak ukształ-
tował się pomysł na ilość pojazdów, 
posadowienie wolnych ładowarek na 
zajezdni i „szybkich” ładowarek na 11 
pętlach. Wszystko to miało zapewnić 
wprowadzenie autobusów elektrycz-
nych bez żadnych modyfikacji w rozkła-
dzie jazdy. Równocześnie wystąpiliśmy 
do lokalnego dostawcy energii firmy 
Enea z zapytaniem o możliwość do-

starczenia we wskazane miejsca ener-
gii elektrycznej o mocy od 400 do 800 
kW. Zajezdnię postanowiliśmy zasilać 
z dwóch źródeł. Jednym z dostawców 
miała być znajdująca się po sąsiedzku 
elektrociepłownia, która pracuje w ko-
generacji na bazie gazu ziemnego z lu-
buskich źródeł. Drugim rezerwowym 
dostawcą energii miała być Enea. Moc 
zasilania to 2,5 MW. 

W 2017 r. mając już określone swo-
je potrzeby rozpoczęliśmy procedury 
przetargowe na poszczególne zadania: 

 � zakup 47 szt. autobusów elektrycz-
nych 12 m,

 � zakup 17 autobusów 18 m z silni-
kami spełniającymi normę emisji 
spalin euro 6, 

 � budowa nowego centrum przesiad-
kowego w okolicach dworca PKP,

 � przebudowa zajezdni, 
 � budowa stacji ładowania na wska-

zanych pętlach, dostawa systemu 
ładowania, a wraz z PKP - jako 
partnerem, przebudowa wiaduktu 
kolejowego i zadaszenie peronów.
30.10.2017 r. Janusz Kubicki, Pre-

zydent miasta Zielona Góra - podpi-
sał umowę o dofinansowanie projektu 
„Zintegrowany system niskoemisyjne-
go transportu publicznego w Zielonej 
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Górze” z Ministerstwem Infrastruktury 
i Budownictwa, reprezentowanym przez 
Centrum Unijnych Projektów Transpor-
towych na wartość projektu 257 mln 
zł (przy czym dofinansowanie wynosi 
167 mln zł). W tym samym czasie wy-
łoniliśmy wykonawców najważniejszych 
zadań. I tak, autobusy elektryczne do-
starczyła firma Ursus. Są to autobusy 
CS12LFE wyposażone w silnik centralny 
o mocy 245 kW. Moc zainstalowanych 
baterii LTO 90 kW. Pojemność pasa-
żerska 83 osoby. System ładowania 
dostarczyła firma Ekoenergetyka. Jej 
zadaniem była dostawa 25 ładowarek 
dwustanowiskowych zainstalowanych 
na zajezdni o mocy 80 kW, trzech ła-
dowarek mobilnych i dwunastu ładowa-
rek o dużej mocy (jedenaście na pętli 
i jedna na zajezdnię). Poszczególne ła-
dowarki obsługują dwa, trzy lub cztery 
stanowiska. Każde stanowisko ma moc 
200 kW pracy normalnej. Na każdej pętli 
na jednym ze stanowisk istnieje możli-
wość podniesienia mocy do 400 kW. Do 
zadań Ekoenergetyki należała również 
dostawa systemu ładowania do autobu-
sów i systemu telemetrycznego. W pier-
wotnym planie na dachu każdego auto-
busu ma być zamontowany pantograf, 
który podnosi się po dojeździe do sta-

nowiska ładowania. Na wniosek wyko-
nawcy zmienialiśmy pierwotne założenie 
i teraz pantograf został umieszczony na 
słupie. Na autobusie są zamontowane 
szyny poprzez, które odbierany jest prąd 
z ładowarki. Wszystkie zadania i współ-
praca pomiędzy poszczególnymi wyko-
nawcami były tak zgrane w czasie, że 
przewidywaliśmy zakończenie realizacji 
projektu w lutym 2019 r. Jak to w życiu 
bywa plany idą swoją drogą, a realizacja 
swoją. Nastąpiły opóźnienia. Wykonaw-
cy mają problem z podwykonawcami, 
brakuje rąk (firm) do pracy. Na zajezdni 
przybywa nam autobusów, których nie 
ma gdzie garażować. Brak zasilania po-
woduje, że stare autobusy, które miały 
zostać zezłomowane, muszą jeszcze 
wciąż realizować zadania przewozowe, 
a „elektryki” czekają. Wprowadziliśmy je 
systematycznie do ruchu, kosztem za-
angażowania pracowników warsztatu. 
Autobusy wyjeżdżają na linię i po ok. 50 
km zostają podmieniane na kolejne na-
ładowane pojazdy. Energia, którą dys-
ponujemy na Zajezdni pozwala ładować 
tylko jeden autobus. 

W grudniu 2018 r. wykonawca 
przebudowy zajezdni wraz z dostaw-
cą ładowarek udostępnili nam przygo-
towane na nowo miejsca postojowe. 

Już wszystkie autobusy elektryczne 
możemy podłączyć do zasilania. Zwięk-
szamy ilość autobusów w ruchu. 

W styczniu 2019 zostaje oddana do 
użytku pierwsza pętla z trzema stano-
wiskami do szybkiego ładowania. Już 
11 „elektryków” wyjeżdża rano na linię 
i cały dzień realizuje zadania. 

W kolejnych miesiącach 2019 r. ko-
lejne pętle są udostępniane pod obsłu-
gę autobusów elektrycznych. Wraz z ko-
lejnymi ładowarkami rozwija się system 
telemetryczny. Na bieżąco można śle-
dzić stan stanowisk do ładowania, stan 
naładowania pojazdów, korygować tra-
sę autobusu w zależności od potrzeb.

Realizacja projektu nie została jesz-
cze zakończona. Niektóre zadania są 
na ostatniej prostej, inne jeszcze nie 
zostały rozpoczęte. Jednak założenia, 
które przyjęliśmy na początku projektu 
- osiągnęliśmy. Proces wdrożenia au-
tobusów elektrycznych przebiega po-
prawnie. Potrzebne były niewielkie ko-
rekty w rozkładzie jazdy. Pasażerowie 
nie tylko nie odczuli spadku komfortu 
obsługi, ale wręcz domagają się, aby 
ich rejon obsługiwały tylko „elektryki”.
Fot. MZK Zielona Góra
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