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Seminarium w Bremie rozpoczęło cykl 
spotkań eksperckich, związanych z pozy-
skiwaniem pojazdów nisko- lub bezemisyj-
nych2, które stanowią istotną część projektu 
„Clean Fleets”. Kolejne seminaria mają odbyć 
się w Londynie (25–26 marca 2014 r.), Sztok-
holmie (maj 2014 r.) oraz Rotterdamie (listo-

pad 2014 r.). Zasadnicze zagadnienia, wokół 
których ogniskowała się dyskusja podczas 
seminarium w Bremie, obejmowały m.in.:

  cele operatorów transportu publicznego 
i władz publicznych w przygotowaniu 
przetargu na dostawę pojazdów nisko- 
i bezemisyjnych;

  zdefi niowanie pojazdu nisko- lub beze-
misyjnego poprzez porównanie dostęp-
nych technologii (silniki Diesla Euro V i VI, 
CNG, LNG, ogniwa wodorowe, napędy 
hybrydowe);

  uwzględnienie większego zakresu elek-
tryfi kacji w ekonomicznej ocenie cyklu 
życia.
Otwierając seminarium, Michael Glotz-

-Richter (Brema) podkreślił, że dążenie do 
ograniczenia emisji pojazdów służby pu-
blicznej wynika z faktu, iż eksploatowane 
są one nawet po 16 godzin na dobę, pod-
czas gdy samochód osobowy – przeciętnie 
przez 1 godzinę.

Pierwsza część seminarium poświęcona 
została próbie znalezienia odpowiedzi na 
pytanie, na jakim etapie rozwoju znajdują 
się obecnie pojazdy nisko- i bezemisyjne 
w transporcie publicznym. 

W prezentacji zatytułowanej Transport 
publiczny w Bremie – coraz bardziej elek-
tryczny Wilfried Eisenberg uwypuklił zna-
czenie transportu tramwajowego dla ob-
sługi miasta. Obecnie przewoźnik Bremer 
Strassenbahnen AG (BS AG), który funkcjo-
nuje od 1876 r., eksploatuje 120 tramwa-
jów (typu GT8N-1 i GT8N) oraz 210 autobu-
sów. Trwają również prace nad rozbudową 
sieci transportu tramwajowego. Przewozy 
transportem publicznym w 2012  r. osią-
gnęły poziom 103 mln pasażerów. Waż-
ną rolę w podziale zadań przewozowych 
w Bremie pełni rower, który – zdaniem pre-
legenta – jest środkiem transportu kom-
plementarnym wobec oferty BS AG.

Do 2026 r. transport publiczny w Bre-
mie ma być całkowicie bezemisyjny, co – 
zdaniem W. Eisenberga – oznacza zupełne 
przejście na trakcję elektryczną i koniecz-
ność zintegrowania poszczególnych pod-
systemów transportu w mieście (takich jak 
autobusowy, szynowy, car-sharing, tak-
sówki i rowery). Warto podkreślić, że BS AG 
testował już różne autobusy elektryczne, 
w tym Solaris Urbino 8,9 LE electric, chiński 
BYD czy Ebusco. Obecnie w eksploatacji na 
jednej linii pozostaje wypożyczony z Wied-
nia midibus Siemens/Rampini, ładowany 
przez pantograf na przystanku końcowym.

Falk Heinen (Ministerstwo Środowiska) 
podkreślił znaczenie autobusów dla kształ-
towania środowiska na obszarach zurbani-
zowanych. Wskazał, że spośród wszystkich 
sektorów gospodarki niemieckiej trans-
port ograniczył emisję w najmniejszym 
stopniu w stosunku do 1990 r. Za najważ-
niejsze dla dalszego ograniczenia emisji 
prelegent uznał poprawę efektywności 
stosowanych rozwiązań technologicz-
nych i wzrost znaczenia nowych, bardziej 
efektywnych ekologicznie rozwiązań oraz 
zmianę stosowanych dotychczas paliw (na 
biopaliwa i energię elektryczną). Następnie 
przedstawił pilotażowy projekt zrealizo-
wany w latach 2010–2011, polegający na 
wprowadzeniu do eksploatacji 50 hybry-
dowych autobusów w Lubece, Hanowe-
rze i Saksonii. Autobusy hybrydowe mogą 
liczyć na silne wsparcie polityczne władz 
niemieckich, czego przykładem są kolejne 
projekty realizowane w ramach tzw. Die 
BMU Klimaschutz-Initiative. Na zakończenie 
swej prezentacji prelegent zaprezentował 
wyniki oceny porównawczej 57 autobu-
sów hybrydowych w stosunku do pojaz-
dów napędzanych silnikiem diesla, zazna-
czając, że są to dane wstępne, a temat 
wymaga pogłębionych i kompleksowych 

Kręgosłup transportu miejskiego Bremy two-
rzy 120 tramwajów (fot. M. Wołek, grudzień 
2013 r.)

Pojazdy niskoemisyjne w transporcie publicznym 
w ramach projektu Clean Fleets
Marcin Wołek

W dniach 11-12 grudnia 2013 odbyło się w Bremie (Niemcy) seminarium pt. „Procuring Clean Buses. On the way to electric buses – 
Environmental and operational aspects refl ected in the life cycle costing approach?” zorganizowane w ramach projektu „Clean Fleets1”. 
Jest to projekt mający na celu wsparcie władz publicznych i operatorów transport publicznego w zakresie wdrażania Dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych 
pojazdów transportu drogowego. W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia omawiane podczas seminarium. 



AUTOBUSY 1-2/2014 39AUTOBUSY 1-2/2014 39

badań. Przeciętny roczny przebieg auto-
busu hybrydowego wyniósł 22 200  km, 
a wskaźnik gotowości technicznej – 81% 
(92% dla autobusów konwencjonalnych). 
Zużycie paliwa w pojazdach hybrydowych 
było niższe przeciętnie o ok. 10%. 

Prof. dr Ralph Pütz (Hochschule Landshut) 
stwierdził, że obecnie aż 94% autobusów 
napędzanych jest silnikami diesla, 4,1% sprę-
żonym gazem ziemnym (CNG), a pozostałe 
2% stanowią trolejbusy, autobusy na ogni-
wa wodorowe i hybrydowe. Gdyby wziąć 
pod uwagę koszty zewnętrzne związane 
z emisjami zanieczyszczeń, obliczone dla 
siedemnastoletniego okresu eksploatacji 
standardowego pojazdu o długości 12 m, 
to najmniej emisyjnym środkiem transpor-
tu publicznego byłby – zdaniem prelegenta 
– trolejbus zasilany energią elektryczną po-
chodzącą ze źródeł odnawialnych.

Napęd hybrydowy prof. R. Pütz uznał za 
technologię „pomostową” między pojazda-
mi napędzanymi silnikiem diesla a elektro-
busem. Prelegent przedstawił porównanie 
kosztów autobusów z różnym napędem 
(diesel, diesel Euro VI, napęd hybrydowy, ba-

terie trakcyjne z ładowaniem w zajezdni oraz 
baterie trakcyjne ładowane z sieci) w dwuna-
stoletnim cyklu eksploatacji z podziałem na 
koszty zakupu, utrzymania i paliwa. Wynika 
z niego, że koszty utrzymania są porówny-
walne dla wszystkich rodzajów autobusów, 
koszty paliwa najniższe dla pojazdów o trak-
cji elektrycznej, natomiast największe różnice 
występują w kosztach zakupu, co częściowo 
można tłumaczyć mniejszą skalą produkcji 
autobusów o napędzie elektrycznym.

Umberto Guida (UITP) w prezentacji pt. 
Gdzie obecnie jesteśmy w Europie? Projekt 
ZeEUS (Where we stand in Europe today? The 
ZeEUS Project) podkreślił efektywność i „ela-
styczność” energii elektrycznej ze względu 
na różnorodność form jej wytwarzania. 
Wskazał, że w Europie brakuje obecnie 
wystarczającej ilości paliw neutralnych dla 
emisji CO2 . W oparciu o wyniki badań prze-
prowadzonych przez UITP, dotyczących 
transportu autobusowego w Europie, które 
objęły ok. 250 miast, stwierdził, że ok. 42% 
z nich zamierza w większym stopniu rozwi-
jać trakcję elektryczną. Wśród nich dominu-
ją miasta pragnące dalszego rozwoju auto-

busów hybrydowych, a także elektrycznych 
z bateriami trakcyjnymi. W dalszej części U. 
Guida przedstawił projekty realizowane 
przez UITP, które związane są z niskoemisyj-
nymi pojazdami w transporcie publicznym. 
Należą do nich EBSF (European Bus System 
of the Future – Europejski System Autobuso-
wy Przyszłości), 3iBS (innovative, intelligent, 
integrated Bus System – innowacyjny, inte-
ligentny i zintegrowany system transportu 
autobusowego) i iBS Roadmap („mapa dro-
gowa” dojścia do innowacyjnego systemu 
transportu autobusowego). Szerzej omó-
wiony został natomiast projekt ZeEUS, ma-
jący na celu poszerzenie zakresu stosowa-
nia napędu elektrycznego w autobusach. 
Jest to tzw. projekt demonstracyjny, które-
go budżet wynosi 22,5 mln EUR (wkład UE 
to 13,5 mln EUR). Koordynatorem projektu 
jest UITP, a konsorcjum obejmuje 40 insty-
tucji naukowo-badawczych i producentów 
taboru i części (m.in. Solaris, Volvo, Irizar). 
Testowanych będzie 35 pojazdów dwu-
nastometrowych, wśród których mają się 
znaleźć m.in. autobusy hybrydowe i elek-
tryczne oraz trolejbusy z bateriami trakcyj-

Dwuprzegubowy trolejbus HESS na linii 31 w Zurychu (fot. M. Wołek – grudzień 2010 r.)
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nymi. Jednym z interesujących aspektów 
tego projektu jest utworzenie „Obserwato-
rium Elektrycznych Systemów Autobusów 
Miejskich”. 

Alexander Wötzel (Verkehrsbetrieben 
Zürich – VBZ, Szwajcaria), reprezentujący 
operatora transportu publicznego z Zury-
chu, przedstawił zakres działalności swego 
przedsiębiorstwa, które dziennie przewozi 
ok. 885 tys. pasażerów. Ok. 80% podaży VBZ 
stanowią pojazdy o trakcji elektrycznej. VBZ 
dysponuje 258 tramwajami, 145 autobusa-
mi i 70 trolejbusami. Transport trolejbusowy 
został wprowadzony w Zurychu w 1939 r.

W dalszej części swego referatu A. Wöt-
zel stwierdził, że wynikający z rozwoju 
przestrzennego i gospodarczego wzrost 
mobilności jest nieunikniony, powinien 
być on jednak obsługiwany przez transport 
publiczny. Dużo miejsca w swym wystą-
pieniu prelegent poświęcił transportowi 
trolejbusowemu, wskazując na jego zalety 
w obsłudze Zurychu; do zalet tych zaliczył 
sprawdzoną i niezawodną technologię, to-
pografi ę miasta sprzyjającą temu środkowi 
transportu, wysoką zdolność przewozową 
i długi, przynajmniej siedemnastoletni, cykl 
życia pojazdu. Kluczową zaletą jest również 
przyjazność trolejbusu dla środowiska, tym 
bardziej, że w Zurychu są one napędzane 
energią elektryczną pochodzącą wyłącz-
nie z hydroelektrowni, a – niezależnie od 

tego – cechują się one zerową emisją pod-
czas jazdy miejskiej. Wśród trolejbusów eks-
ploatowanych w Zurychu na uwagę zasłu-
gują pojazdy dwuprzegubowe o długości 
24,7  m, mogące jednorazowo przewieźć 
212 pasażerów. Dalsze plany rozwoju trans-
portu trolejbusowego w Zurychu obejmu-
ją powstanie kolejnych dwóch linii, które 
będą obsługiwane przez 21 trolejbusów.

Prelegent podkreślił, że VBZ nie posia-
da autobusów hybrydowych, które nie są 
odpowiednie dla miasta o takiej topogra-
fi i jak Zurych. VBZ liczy na dalszy rozwój 
technologiczny baterii trakcyjnych. Pod-
czas testów w Zurychu dwuprzegubowy 
trolejbus, wykorzystując baterie trakcyjne, 
przejechał 23 km.

Andreas Laske (Siemens) przedstawił 
najważniejsze zalety pojazdów elektrycz-
nych, do których zaliczył przede wszystkim 
wyższą efektywność energetyczną, niższe 
koszty eksploatacji ze względu na mniejszą 
liczbę części mechanicznych, możliwość 
wykorzystania energii odnawialnej, brak 
lokalnych emisji zanieczyszczeń i niższe 
koszty. Następnie prelegent zaprezento-
wał klasyfi kację poszczególnych systemów 
transportu miejskiego ze względu na zdol-
ność przewozową i przeciętne odległo-
ści międzyprzystankowe. Jego zdaniem 
systemy BRT (Bus Rapid Transit) oparte na 
trakcji elektrycznej oferują duży potencjał 
rozwoju, odpowiedni dla większości miast 
europejskich średniej wielkości. A. Laske 
przedstawił projekt elektrycznego podsys-
temu transportu miejskiego, który jest eks-
ploatowany w Wiedniu w oparciu o tech-
nologię Siemens/Rampini. Obejmuje on 
12 pojazdów na ośmiokilometrowej trasie. 
Punkty doładowań znajdują się na przy-
stankach końcowych, a do ich zasilania wy-
korzystano podstacje tramwajowe. Pojazdy 
mogą pomieścić 40 pasażerów, a ich zasięg 
bez ładowania wynosi 120–150 km. Napę-
dzane są baterią Li-Fe o mocy 96 kWh. Mak-
symalny czas ładowania baterii to 8 minut. 
W związku z projektem „Clean Fleets” jeden 
z pojazdów został wypożyczony do Bremy 
i w grudniu funkcjonował na linii testowej 
nr 19 w centrum miasta. Uczestnicy semi-
narium mieli okazję zapoznać się w prakty-
ce z funkcjonowaniem tego pojazdu.

Popołudniowa sesja obejmowała prace 
w grupach dyskusyjnych, dotyczące takich 
zagadnień jak koszty w cyklu życia, eksplo-
atacja oraz technologia i integracja pojaz-
dów elektrycznych w ramach systemu trans-
portowego miasta.

W kolejnym dniu sesję pt. Zamawianie 
niskoemisyjnych pojazdów w Europie roz-
począł John Akkerhuis (Miasto Rotterdam 

i RET – regionalny operator transportu pu-
blicznego), który przedstawił pierwsze wy-
niki testów pojazdu „E-REV” (Extended Ran-
ge Electric Vehicle). Jest to de facto autobus 
hybrydowy, posiadający również silnik 
diesla o mocy 30 kWh. Jazda w trybie elek-
trycznym jest jednak najbardziej efektyw-
na (1,4 kWh/km) w porównaniu do trybu 
hybrydowego (3,8 kWh/ km). Bateria trak-
cyjna umożliwia efektywną eksploatację 
przez cztery godziny. Rekuperacja (odzy-
skiwanie energii elektrycznej przy hamo-
waniu) obniża zużycie energii elektrycznej 
o 25%, choć – zdaniem prelegenta – moż-
liwe są jej dalsze oszczędności. Ważnym 
aspektem eksploatacyjnym, docenionym 
przez kierowców i pasażerów tego pojaz-
du, okazał się niski poziom hałasu i wysoka 
płynność jazdy.

Stephan Rutscher (BBG Eberswalde, 
Niemcy) zaprezentował specyfi kę funkcjo-
nowania transportu trolejbusowego w tym 
41-tysięcznym mieście. Dwie linie trolej-
busowe wpisują się doskonale w strukturę 
przestrzenną miasta. W eksploatacji znaj-
duje się 12 trolejbusów przegubowych So-
laris Trollino/Cegelec, z których 11 posiada 
dodatkowo napęd diesla, a jeden pojazd 
wyposażony jest w baterie litowo-jonowe 
i superkondensatory. Trolejbusy zostały do-
starczone operatorowi w latach 2011–2012. 
Prelegent pozytywnie ocenił pomysł zain-
stalowania superkondensatorów w jednym 
z trolejbusów, wskazując na wzrost jego 
efektywności energetycznej. W przyszłości 
suprkondensatory mają pozwolić trolej-
busom w Eberswalde na większe unieza-
leżnienie od sieci trakcyjnej, szczególnie 
w centrum miasta. Zdaniem prelegenta 
ładowanie superkondensatorów i baterii 
w zajezdni jest kosztowne, a rozwiązaniem 
bardziej efektywnym jest ich ładowanie 
z sieci trakcyjnej podczas jazdy. Na zakoń-
czenie S. Rutscher stwierdził, że docelowo 
trolejbusy w Eberswalde zostaną pozba-
wione pomocniczego napędu diesla i prze-
kształcone w pojazdy w pełni elektryczne, 
wykorzystujące do jazdy poza siecią trakcyj-
ną baterie trakcyjne i superkondensatory. 

Jonas Eriksson (Sztokholm, Szwecja) 
podkreślił, że 80% energii wykorzystywa-
nej w transporcie miejskim Sztokholmu 
pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jed-
nym z ambitnych celów władz miasta jest 
to, aby w 2016 r. ¾ autobusów miejskich 
napędzanych było paliwami pochodzący-
mi ze źródeł odnawialnych. Sztokholm od 
lat należy do czołówki miast europejskich 
propagujących innowacyjne technologie 
w transporcie publicznym i konsekwent-
nie wspiera wszystkie rozwiązania w tym 

Ośmiometrowy autobus elektryczny Siemens/ 
Rampini podczas jazd testowych w Bremie 
(fot. M. Wołek – grudzień 2013 r.)
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zakresie. Pierwsze autobusy wykorzystują-
ce baterie trakcyjne zostały wprowadzone 
w Sztokholmie już w 1984 r., a autobusy na-
pędzane biogazem – w 2003 r. Rok później 
wprowadzono do testowej eksploatacji 
również autobusy wyposażone w ogniwa 
wodorowe. W dalszej części referatu J. Eriks-
son dokonał oceny dostępnych paliw dla 
transportu publicznego, wskazując na tro-
lejbusy jako podsystem zapewniający naj-
większy potencjał w zakresie oszczędności 
energii trakcyjnej.

Liczba autobusów niskoemisyjnych 
w Sztokholmie konsekwentnie rośnie, 
w 2011 r. przekroczyła już 1 000, co – zda-
niem prelegenta – przełożyło się na zmniej-
szenie emisji CO2 o ponad 100  tys.  ton 
rocznie. W strukturze autobusów obsługu-
jących Sztokholm dominują obecnie po-
jazdy napędzane etanolem (32%) i olejem 
napędowym (31%), choć udział autobusów 
napędzanych biodieslem (24%) i biogazem 
(13%) stopniowo rośnie. Plany rozwoju 
transportu autobusowego w Sztokholmie 
obejmują m.in. wprowadzenie do eksplo-
atacji 78 autobusów hybrydowych. 

Venn Chesterton (Transport & Travel 
Research Ltd.) w prezentacji o prowoka-
cyjnym tytule Making Buses Sexy wska-
zał na rozległość rynku autobusowego 
w Londynie, który obsługiwany jest przez 
ok. 8,5 tys. pojazdów i tygodniowo prze-
wozi ok. 50 mln pasażerów. Przedstawia-
jąc sposób dojścia do efektywnego syste-
mu zarządzania transportem publicznym 
w Londynie, podkreślił znaczenie zdecy-
dowanego przywództwa politycznego 
byłego burmistrza Kena Livingstone’a, 
który stworzył Transport for London. Konse-
kwencję tych działań stanowiło wdrożenie 
strategii transportu dla Londynu (Mayor’s 
Transport Strategy 2010). U podstaw suk-
cesu transformacji transportu miejskiego 
w Londynie legła, zdaniem V.  Chesterto-
na, priorytetyzacja przestrzeni drogowej 
dla pojazdów transportu miejskiego, po-
legająca m.in. na stworzeniu buspasów 
i wprowadzeniu opłat dla samochodów 
osobowych za wjazd do centrum miasta. 
Dopełnieniem tych działań było podnie-
sienie jakości oferty transportu publiczne-
go (m.in. wzrost częstotliwości kursowania 
autobusów), wdrożenie biletu elektronicz-
nego i poprawa informacji dla pasażerów. 

W dalszej części referatu zaprezentowa-
ny został m.in. nowy, piętrowy autobus hy-
brydowy dla Londynu. Jego dostawy roz-
poczęły się w 2013 r. i potrwają do 2015 r. 
Zamówiona partia liczy 600 autobusów 
produkowanych w Irlandii Północnej. 
Łącznie z autobusami obecnie eksploato-

wanymi udział pojazdów hybrydowych 
w 2016  r. stanowić będzie ok. 20% ogółu 
pojazdów autobusowych w Londynie.

Na zakończenie seminarium zorga-
nizowano panel dyskusyjny z udziałem 
prelegentów. Próbowano odpowiedzieć 
na pytania, które dotyczyły m.in. barier 
związanych z fi nansowaniem zakupu no-
woczesnych, a przez to drogich, pojaz-
dów. J. Eriksson (Sztokholm) stwierdził, 
że biodiesel jest technologią przejściową, 
która – w miarę rozwoju alternatywnych 
rozwiązań – zostanie zastąpiona techno-
logią bardziej nowoczesną i mniej emi-
syjną. Podkreślił, że niezwykle trudno jest 
przewidywać dynamikę rozwoju poszcze-
gólnych technologii. Niemniej jednak 
jeśli zamawiający oczekują znaczącego 
obniżenia poziomu kosztów baterii trak-
cyjnych, to powinni oni zwiększyć skalę 
ich zamówień już dziś, co pobudzi rynek 
do dalszego rozwoju i obniżenia kosztów 
produkcji. Innym możliwym rozwiązaniem 

tego problemu jest leasing baterii trak-
cyjnych, choć wymaga to opracowania 
modelu biznesowego, uwzględniającego 
specyfi kę sektora publicznego.

W podsumowaniu M. Glotz-Richter zwró-
cił uwagę na priorytet w zakresie kształto-
wania konkurencyjnego transportu publicz-
nego, w którym oczekiwania pasażerów 
powinny mieć bezwzględny priorytet. 

Przypisy
1 Ofi cjalna strona projektu: http://www.
clean-fl eets.eu (dostęp z dnia 07.01.2014 r.).
2 Na potrzeby niniejszego artykułu przyję-
to tłumaczenie „clean vehicles” jako pojazdy 
nisko- lub bezemisyjne.
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Low-emission vehicles in public transportation under the „Clean Fleets” project

On 11–12 December 2013 in Bremen (Germany) there was held a seminar „Procuring 
Clean Buses. On the way to electric buses – Environmental and operational aspects re-
fl ected in the life cycle costing approach?”, organized under the project „Clean Fleets”. It 
is a project supporting the public authorities and public transport operators in the im-
plementation of Directive 2009/33/EC of the European Parliament and of the Council of 
23 April 2009 on the promotion of clean and energy-effi  cient road transport vehicles. The 
article presents the main topics discussed during the seminar.


