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Projekt ElectriCity jako instrument  
zrównoważonego rozwoju transportu publicznego

W artykule omówiona została koncepcja zrównoważonego roz-
woju w transporcie publicznym. W pierwszej części zdefiniowano 
pojęcie zrównoważonego rozwoju oraz zasady tej idei w obszarze 
transportu publicznego. W drugiej zaś zaprezentowano założenia 
projektu ElectriCity, będącego przykładem zastosowania zrówno-
ważonych rozwiązań w transporcie publicznym.

Wstęp
Zrównoważony rozwój jest ściśle związany z rozwojem społeczno-
-gospodarczym, który prowadzi do zaspokojenia potrzeb ludzkich 
z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych. Koncepcja ta 
poświęca także wiele uwagi problematyce niekorzystnego wpływu 
działalności gospodarczej na obszar przyrodniczy. Można również 
stwierdzić, iż zrównoważony rozwój jest procesem, który sprzyja 
zmianom integralności gospodarczej i społecznej, określając jed-
nocześnie poprawę środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji.

Transport należy do sektora działalności gospodarczej; choć 
z jednej strony wpływa korzystnie na wzrost konkurencyjności re-
gionów, to z drugiej przyczynia się w dużej mierze do degradacji 
środowiska naturalnego. Problem ten jest widoczny i jednocześnie 
uwzględniany przez wiele firm transportowych w swoich strate-
giach rozwojowych. 

Przyjęta w 2011 r. europejska polityka transportowa [2] zakłada 
wdrożenie działań zmierzających do ograniczenia wykorzystania 
paliw ropopochodnych, a w konsekwencji zmniejszenia emisji ga-
zów cieplarnianych. Kierunek ten potwierdzony został w strategii 
„Europa 2020” [9]. Istotnym czynnikiem obniżania emisji gazów 
cieplarnianych są nowe technologie budowy pojazdów i systemów 
zarządzania ruchem. W autobusach miejskich, taksówkach i sa-
mochodach dostawczych zakłada się konieczność wprowadzania 
alternatywnych napędów i paliw [8]. Zastosowanie technologii 
elektrycznych, wodorowych i hybrydowych pozwoliłoby nie tylko na 
ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, ale również hałasu [3].

Głównym celem artykułu jest analiza koncepcji zrównoważo-
nego rozwoju w transporcie publicznym. W pracy omówiono za-
gadnienia dotyczące samego pojęcia „zrównoważony rozwój” oraz 
transportu. Przedstawiono również przykłady zastosowań zrówno-
ważonych rozwiązań w transporcie publicznym.

Zrównoważony rozwój a transport publiczny
Równowaga w rozwoju społeczno-gospodarczym należy obecnie 
do najważniejszych wyzwań, jakie stawiane są współczesnemu 
światu. W 1983 r. Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju 
(zwana komisją G. Brundtland) określiła ten proces jako „zrówno-
ważony rozwój”. Definicja ta określa „zrównoważony rozwój jako 
taki, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokaja-
ne bez pozbawiania możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych 
pokoleń” [16]. Fundamentem tej definicji są 2 pojęcia: 

 � pojęcie potrzeb które obejmują przede wszystkim potrzeby 
najbiedniejszych. Potrzeby te powinny być objęte najwyższym 
priorytetem;
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 � pojęcie ograniczeń, czyli narzuconych zdolności środowiska, któ-
rych celem jest zaspokojenie potrzeb obecnych, jak i przyszłych 
pokoleń, poprzez stan techniki i organizacji społecznej [10]. 
Pojęcia te dotyczą przede wszystkim aspektów społecznych, śro-

dowiskowych i gospodarczych. Zasadniczym momentem wdrażania 
idei zrównoważonego rozwoju było zwołanie Szczytu Ziemi w 1992 r. 
w Rio de Janeiro. Konferencja ta zaowocowała uchwaleniem istot-
nych dokumentów tj.: 

 � Agenda 21;
 � Deklaracja z Rio De Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju (27 

zasad postępowania człowieka wobec środowiska naturalnego); 
 � Ramowa konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu; 
 � Konwencja o różnorodności biologicznej; 
 � Deklaracja o Lasach.
Najważniejszym dokumentem dotyczącym zrównoważonego roz-

woju jest Agenda 21. Jest to program zawierający działania na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego oraz racjonalnego gospodarowa-
nia nim w sposób taki, aby zapewnić zrównoważony i trwały rozwój. 
Dokument ten zawiera 4 części. W pierwszej zostały opisane za-
gadnienia ekonomiczne i społeczne. Druga część odnosi się do pro-
blemów ochrony zasobów naturalnych oraz gospodarowania nimi. 
Trzecia określa rolę grup społecznych po wprowadzeniu Agendy 21. 
W czwartej części przedstawiono możliwości realizacji tych zaleceń. 

Oprócz Szczytu Ziemi ważnym wydarzeniem, które miało na 
celu rozpowszechnianie zrównoważonego rozwoju, była Deklara-
cja Milenijna, którą przyjęło 189 państw na szczycie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w 2000 r. [16]. Uchwalono Osiem Mile-
nijnych Celów Rozwoju: 

 ¡ zneutralizowanie skrajnego ubóstwa oraz głodu; 
 ¡ promowanie równości płci oraz awansów społecznych dla kobiet;
 ¡ ograniczenie rozprzestrzeniania się AIDS oraz innych chorób 

zakaźnych; 
 ¡ zagwarantowanie nauki na poziomie podstawowym; 
 ¡ ograniczenie umieralności dzieci; 
 ¡ ochrona środowiska naturalnego; 
 ¡ zapewnienie ochrony zdrowotnej nad matkami; 
 ¡ stworzenie ogólnoglobalnego, partnerskiego porozumienia mię-

dzy narodami na rzecz rozwoju [16].
Zrównoważony rozwój charakteryzuje się tym, że dzięki wzro-

stowi gospodarczemu zwiększa się spójność społeczna. Oznacza 
to zmniejszenie różnic klasowych w społeczeństwie, prowadzi do 
zwiększenia szans osób zagrożonych marginalizacją oraz zapo-
biega dyskryminacji. Wszystkie te działania współgrają z podno-
szeniem jakości i ochroną środowiska naturalnego. Dzięki ograni-
czeniu trującego wpływu produkcji oraz konsumpcji ogranicza się 
zanieczyszczenie i degradację środowiska przyrodniczego. Wśród 
organizacji, które w dużym stopniu podejmują działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, wymienia się: 

 � Unia Europejska: 
 – Komisja Europejska; 
 – Parlament Europejski;
 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny;

 � Organizacja Narodów Zjednoczonych – program ds. Ochrony 
Środowiska; 

 � Organizacja Narodów Zjednoczonych – program ds. Rozwoju. 
Koncepcja zrównoważonego rozwoju została zawarta w art. 5 

Konstytucji Rzeczypospolitej jako jedna z podstawowych zasad 
ustroju państwa. Uszczegółowienie tego zapisu zawarte zostało 
w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
definiuje się tam zrównoważony rozwój jako rozwój społeczno-go-
spodarczy, w którym następuje proces integrowania działań poli-

tycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodni-
czych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podsta-
wowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli – za-
równo współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

Potocznie można opisać zrównoważony rozwój jako pogodzenie 
i połączenie ze sobą 2 pojęć wzrostu i rozwoju. „Wzrost dąży do 
przyrostu materii, natomiast rozwój do pełniejszego, większego, 
bądź lepszego stanu przez rozszerzenie lub realizację określo-
nych możliwości”. W języku potocznym zrównoważony rozwój uży-
wany jest jako synonim „zachowań proekologicznych”. Natomiast 
w świecie biznesu używany jest jako określenie innowacyjności 
oraz sukcesu. Jednakże założenia zrównoważonego rozwoju su-
gerują „jakościowo nową formę świadomego, odpowiedzialnego 
życia indywidualnego i społecznego, na zasadzie rozwoju razem 
z otoczeniem – społecznym i przyrodniczym – z uwzględnieniem 
ograniczeń ekologicznych i oczekiwań społecznych” [13]. 

Obecnie ideę zrównoważonego rozwoju wprowadza coraz wię-
cej miast. W 2012 r. w Vancouver zostały wprowadzone zasady 
oraz plan działania, dzięki którym w 2020 r. miasto to ma być 
najbardziej zielonym miastem na świecie [7]. Innym miastem, 
w którym zrównoważony rozwój jest nieodłącznym elementem ży-
cia każdego obywatela, jest Portland. Obydwa miasta zastosowały 
w swoich działaniach dobrą organizację planowania przestrzen-
nego. „W planowaniu pomaga także malownicze położenie, dzięki 
któremu mieszkańcy czują większą więź ze środowiskiem natural-
nym. Warto podkreślić także, że w zielonych miastach nie chodzi 
jedynie o ratowanie planety. Zielone polityki generują przychody 
dla miasta, a na zielonym przemyśle i usługach można zarobić” 
[7]. Jednakże koncepcja zielonych miast nie opiera się jedynie na 
dobrym planowaniu przestrzennym czy wprowadzeniu rygorystycz-
nych regulacji. Według państw, które są liderami we wprowadzaniu 
strategii zrównoważonego rozwoju, najważniejszymi czynnikami są: 

 ¡ dobrze określone cele, raporty o postępach;
 ¡ produkcja energii ze źródeł odnawialnych; 
 ¡ przepisy budowlane zawierające rygorystyczne regulacje pro-

mujące zielone technologie;
 ¡ dostęp do niedrogiej, zdrowej żywności;
 ¡ działania i polityki ograniczające zużycie i marnotrawienie wody;
 ¡ inwestycje w elektryczny transport [7].

Jak zostało wspomniane wcześniej, jednym z elementów zrów-
noważonego rozwoju jest transport. Jest to jedna z dziedzin go-
spodarki, która przynosi koszty zarówno środowiskowe, jak i spo-
łeczne. Dlatego ważnym aspektem dla państw oraz organizacji 
międzynarodowych stało się ograniczenie do minimum jego ne-
gatywnego wpływu na środowisko. Aktualnie wykorzystywane są 
różnego rodzaju narzędzia, aby transport stał się jak najbardziej 
ekologiczny. Wprowadzane są każde działania, które umożliwiają 
wdrożenie jak najmniej inwazyjnych dla środowiska form transpor-
tu. Zalicza się do nich, np. opracowania innowacyjnych technologii, 
których celem jest naturalizowanie zagrożeń, jakie stwarza trans-
port, wykorzystanie alternatywnych paliw czy godne zainwestowa-
nie środków finansowych i czasu, aby opracować plany związane 
z ekologicznym transportem [12]. Celem państw Unii Europejskiej 
jest stworzenie zrównoważonego rozwoju transportu. 

Zrównoważony transport jest to system, który: 
 � umożliwia spełnienie podstawowej potrzeby dostępu do syste-
mu transportowego przez jednostki i społeczeństwa w sposób 
bezpieczny i spójny z potrzebami zdrowia ludzkiego i ekosyste-
mów oraz odpowiada wymogom wartości kapitałowych w obrę-
bie danego pokolenia i w skali międzypokoleniowej;
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 � jest przystępny cenowo, skutecznie funkcjonuje, oferuje wy-
bór środków transportu oraz wspiera prężnie rozwijającą się 
gospodarkę;

 � ogranicza emisję i odpady z uwzględnieniem możliwości pla-
nety do ich absorpcji, minimalizuje zużycie zasobów nieodna-
wialnych, ogranicza konsumpcję zasobów odnawialnych do 
poziomu zrównoważenia, przetwarza i wtórnie wykorzystuje ich 
komponenty oraz minimalizuje wykorzystanie gruntów, a także 
ogranicza natężenie hałasu [1]. 
Według ekspertów Unii Europejskiej zrównoważony transport 

musi posiadać kilka ważnych cech: 
 ¡ funkcjonowanie transportu powinno wpływać na poprawę stanu 

zdrowia społeczeństwa, a także podnosić poziom ich życia;
 ¡ uwzględnione muszą zostać potrzeby rowerzystów oraz pieszych; 
 ¡ musi być preferowana komisja zbiorowa;
 ¡ w planowaniu sieci transportowych konieczne jest uwzględnie-

nie występowania obszarów przyrodniczych, które są cenne dla 
środowiska;

 ¡ w trakcie planowania i tworzenia strategii, planów oraz polityki 
transportowej istotną rolę odgrywają społeczności lokalne; 

 ¡ ceny energii w transporcie powinny uwzględniać wszystkie kosz-
ty, także koszty zewnętrzne, które powodują racjonalne decyzje 
i inwestycje [12]. 
Istotnym instrumentem wdrażania strategii zrównoważone-

go rozwoju jest europejska strategia wykorzystania w sektorze 
transportu Unii Europejskiej paliw ze źródeł alternatywnych [8]. 
Jej celem jest stworzenie długoterminowych ram polityki na rzecz 
kierowania rozwojem technologicznym i inwestycjami przy rozpo-
wszechnianiu paliw alternatywnych i uzyskania zaufania konsu-
mentów. Uzasadnieniem podjęcia prac na strategią wzrostu wyko-
rzystania paliw alternatywnych są negatywne skutki gospodarcze 
i środowiskowe stosowania paliw ropopochodnych. W 2010 r. 94% 
energii w transporcie pochodziło z ropy naftowej. Sektor ten był 
jej największym użytkownikiem, zużywając 55% ogółu był tego su-
rowca. Aż 84% ropy naftowej pochodziło spoza Unii Europejskiej, 
co prowadziło do powstania znacznego deficytu w bilansie han-
dlowym, wynoszącego ok. 2,5% PKB. Przyjęta strategia, mająca 
na celu stopniowe zastępowanie ropy naftowej paliwami alterna-
tywnymi i rozbudowę niezbędnej infrastruktury, mogłaby przynieść 
– jak wynika z analiz przeprowadzonych dla potrzeb Komisji Eu-
ropejskiej – znaczne oszczędności oraz pozytywnie wpływać na 
gospodarkę europejską i rynek pracy. Przewiduje się, że wsparcie 

rozwoju rynku paliw alternatywnych i inwestycje w ich infrastruktu-
rę przyczynią się do powstania szerokiego wachlarza miejsc pracy 
w UE. Działania UE jako pioniera w dziedzinie innowacyjnych roz-
wiązań dotyczących paliw alternatywnych (na przykład w zakre-
sie akumulatorów i mechanizmów napędowych) stworzą również 
nowe szanse dla przemysłu europejskiego i zwiększą konkuren-
cyjność Europy. Zastosowanie takich paliw będzie miało również 
korzystny wpływ na zdolność obszarów miejskich do spełnienia 
unijnych zobowiązań w zakresie jakości powietrza [4].

Projekt ElectriCity 
ElectriCity to wspólny projekt sektora akademickiego, przemysło-
wego oraz publicznego, który ma na celu rozwój, wdrożenie oraz 
ocenę nowych rozwiązań dla zrównoważonego transportu przyszło-
ści. Partnerami projektu są Grupa Volvo, Region Västra Götaland, 
Västtrafik, Miasto Göteborg, Uniwersytet Technologiczny Chalmers, 
Szwedzka Agencja Energii, Park Technologiczny Johanneberg, 
Park Technologiczny Lindholmen, Obszar Biznesowy Göteborg, 
Göteborg Energi, Keolis, Älvstranden Utveckling, Chalmersfasti-
gheter oraz Akademiska Hus. 

Partnerzy projektu opracowują, testują i prezentują nowe roz-
wiązania dla transportu publicznego. Głównym celem współpracy 
jest zminimalizowanie hałasu oraz emisji szkodliwych substancji 
w transporcie. Autobusy elektryczne testowane w ramach projektu 
zasilane są energią ze źródeł odnawialnych [6]. 

Trasa 55 w Göteborgu, która jest częścią projektu ElectriCity 
uważana jest za jednen z najbardziej nowoczesnych na świecie 
przykładów zrównoważonych rozwiązań dla transportu publiczne-
go. Obsługiwana jest przez 3 autobusy elektryczne oraz 7 elek-
trycznych hybryd Volvo. Autobusy te są ciche, bezemisyjne oraz 
zasilane jedynie odnawialną energią elektryczną, pochodzącą 
z energii wiatrowej oraz wodnej. Pasażerowie zaś mają swobodny 
dostęp do najnowszych technologii [17].

Elektryczny autobus poruszający się na linii 55 zasilany jest 
z akumulatorów litowo-jonowych. Ładowanie odbywa się również 
za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej znajdującej się w 2 
miejscach: Sven Hultins Plats (Chalmers) i Teknikgatan (Lindhol-
men). Autobus ładuje się około 6 min. Cały sprzęt potrzebny do 
takiego naładowania, przechowywania energii i napędu autobusu 
bazuje na technologii stosowanej w przypadku elektrycznych au-
tobusów hybrydowych Volvo. Autobusy mają długość 10,7 m i 86 
miejsc pasażerskich [6].

Autobusy elektryczne i hybrydowe stosowane na linii 55 w Göte-
borgu dostosowane zostały do potrzeb pasażerów. Ich układy na-
pędowe zoptymalizowano pod kątem minimalizacji negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne. Nowoczesny design i zastosowa-
ne materiały mają zachęcać mieszkańców miasta do korzystania 
z transportu publicznego. Jasne i przestronne wnętrze z odpowia-
dającymi ze sobą zestawieniami kolorystycznymi, komfortowe fote-
le wykonane z naturalnych materiałów czy możliwość naładowania 
telefonu komórkowego i korzystania z Internetu w trakcie jazdy to 
tylko niektóre cechy nowych pojazdów. Obok środkowych drzwi 
znajduje się duża przestrzeń dla wózków dziecięcych i osób poru-
szających się na wózkach inwalidzkich. Składane siedzenia zaś, 
które znajdują się na przodzie pojazdu, są dobrym rozwiązaniem 
dla dużej liczby stojących pasażerów [15]. Wszystko to sprawia, że 
elektryczne i hybrydowe autobusy Volvo postrzegane są pozytyw-
nie przez mieszkańców Göteborga. 

Elektryczne autobusy zaprojektowano w myśl zasady zrównowa-
żonego rozwoju. Wnętrze autobusu zdobią dyskretne wzory i kolo-
ry. Tapicerka siedzeń pokryta jest żakardową tkaniną wykonaną ze Ładowanie autobusu elektrycznego Volvo 7900 za pomocą pantografu
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stuprocentowej wełny, która grzeje, gdy na zewnątrz jest chłodno, 
i chłodzi, kiedy jest gorąco. Ponadto jest praktyczna i odporna na 
brud i wilgoć [15].

Projekt ElectriCity tworzy również taką platformę dla rozwoju 
i testowania produktów i usług, która może znacząco przyczynić 
się do uatrakcyjnienia transportu publicznego. Nowe rozwiązania 
skierowane są w stronę systemów zarządzania ruchem i koncepcji 
bezpieczeństwa, ulepszania przystanków oraz systemów zaopa-
trzenia w energię i jej magazynowania [6]. 

Zakończenie
Promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w trans-
porcie publicznym jest dosyć długotrwałym procesem, który 
wymaga ciągłego doskonalenia stosowanych rozwiązań i podej-
mowanych działań. Transport zrównoważony jest swoistą ideą 
transportu efektywnego, który w dużej mierze spełnia oczekiwania 
społeczeństwa, jest korzystny pod względem ekonomicznym oraz 
zmniejsza jednocześnie szkodliwy wpływ środków transportu na 
środowisko naturalne.

Kluczowym zadaniem zrównoważonego transportu publiczne-
go jest likwidowanie takich niekorzystnych zjawisk jak: wysokie 
koszty, hałas, zatłoczenie, brak płynności i bezpieczeństwa ruchu 
poprzez współpracę różnych systemów, tj. społecznego, gospodar-
czego, technicznego, środowiskowego czy przestrzennego. Stra-
tegia rozwoju firm transportowych powinna koncentrować się na 
rozwiązaniach, które będą ułatwiały i pozwalały na długotrwałą 
poprawę funkcjonowania obszaru środowiska naturalnego. 

Projekt ElectriCity jest doskonałym przykładem zastosowania 
zrównoważonych rozwiązań w transporcie publicznym. Postęp ten 
jest wynikiem zdeterminowania firmy Volvo oraz partnerów biorą-
cych w nim udział. Projekt w dużym stopniu rozwija, przedstawia 
oraz ocenia innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego trans-
portu przyszłości. Ciche, bezemisyjne, elektryczne autobusy, które 
są częścią ElectriCity, zostały zaprojektowane przede wszystkim 
w celu ochrony środowiska oraz zapewnienia wygody i bezpieczeń-
stwa wszystkim pasażerom. 

Idea zrównoważonego rozwoju w obszarze transportu jest coraz 
bardziej widoczna i przyjmuje ciągle coraz to bardziej zróżnico-
wane formy. Projekt ElectriCity to tylko jedno z wielu rozwiązań, 
które proponują firmy w celu zapewnienia w przyszłości zrówno-
ważonego transportu oraz zrównoważonych miast. Ważne jest, by 
pamiętano, iż wszystkie te działania podejmowane są dla dobra 
społeczeństwa i dla rozwoju gospodarczego.
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