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EKOLOGIA 
W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono czynniki negatywnego wpływu transportu samochodowego na środowi-

sko, ze szczególnym uwzględnieniem emisji gazów cieplarnianych. Wskazano na możliwości ich ogra-
niczenia z wykorzystaniem elektromobilności. Prezentowane rozważania nawiązują do strategii zrów-
noważonego rozwoju Unii Europejskiej. 

WSTĘP 
Kwestia, o której najczęściej nie pamiętamy, wybierając sposób podróży to tzw. koszty 

zewnętrzne, czyli koszty społeczne, związane z istnieniem i funkcjonowaniem danego środka 
transportu. Należą do nich zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód, hałas, wypadki, zajęcie 
terenu, degradacja krajobrazu, czas tracony w korkach, zmiany klimatyczne. 

W ciągu następnych 5-10 lat światowe trendy w zakresie emisji CO2 muszą ulec zasadni-
czej zmianie. Programy długoterminowe, jak biopaliwa, ogniwa elektryczne i paliwowe, będą 
nadal rozwijane, ale dziś konieczne jest także usprawnienie już eksploatowanych pojazdów, 
wdrażanie nowych technologii i zmiany zachowań komunikacyjnych ludności. Nie należy się 
spodziewać, że technologia zapewni w krótkim czasie znaczącą redukcję zużycia energii 
w transporcie, musi więc nastąpić zmiana w naszych zachowaniach: wybór optymalnych 
środków transportu dla krótszych i prawdopodobnie rzadszych podróży przy warunku zaspo-
kajania potrzeb w zakresie mobilności. Do tego konieczne są poważne inwestycje w infra-
strukturze i zachęty, które mogłyby wpłynąć na ludzi przy wyborze środka podróży i umożli-
wiłyby częstsze korzystanie z wydajnych środków transportu. 

Publikacje Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) „Transport, Energy and CO2” 
i „Moving Toward Sustainability” z 2009 r. analizują scenariusze zmian, jakie muszą nastąpić 
dla osiągnięcia przyszłych celów i rolę, jaką może odegrać technologia i zmiany zachowań 
w zakresie transportu. Studium IEA pokazuje, jak wprowadzane na szeroką skalę nowe tech-
nologie pojazdów i paliw oraz pewne zmiany w transporcie pasażerskim i towarowym 
(w kierunku bardziej wydajnych środków przewozu) wpłyną na zmniejszenie emisji CO2, np. 
w transporcie o 70% do 2050 r. w porównaniu z podstawową prognozą IEA (Baseline), zakła-
dającą jedynie redukcję o 40% poniżej poziomu z 2005 r. 
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1. ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM TRANSPORTOWY UE  
Ponad trzy lata minęły od pięćdziesiątej rocznicy zawarcia Traktatów Rzymskich, w na-

stępnie których określono treść traktatu powołującego z dniem 1.01.1958 r. Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą. Określał on zasady budowy wspólnego rynku europejskiego charak-
teryzującego się swobodnym przepływem towarów, usług, kapitału i pracy, a w konsekwencji 
także wspólną politykę transportową. W Menorandum do Traktatu Rzymskiego postulat zin-
tegrowania rynku transportowego poszerzono o liberalizację i ustanowienie europejskiego 
systemu transportowego przez rozwój infrastruktury oraz ujednolicenie wymagań technicz-
nych, ekonomicznych, socjalnych i ekologicznych. Podejmowane działania doprowadziły do 
opracowania pierwszej „Białej Księgi” w 1992 r. oraz kolejnych w następnych latach. Libera-
lizacja rynków transportowych i towarzysząca jej silna presja na wdrażanie strategii zrówno-
ważonego rozwoju transportu spowodowały opracowanie w 2001 r. „Białej Księgi” pt. „Eu-
ropejska polityka transportowa do 2010 r. – czas na decyzje”. Określa ona nowe cele i zadania 
dla europejskiej polityki transportowej na pierwszą dekadę XXI wieku. 

Za szczególnie pilne zadanie uznano określenie zasad obciążenia użytkowników kosztami 
zewnętrznymi, które generują poszczególne gałęzie transportu, aby w ten sposób zredukować 
koszty kongestii oraz promować rozwój proekologicznych gałęzi transportu i technologii 
przewozów, w tym transportu intermodalnego. 

2. WPŁYW TRANSPORTU NA ZMIANY KLIMATU 
Niektóre fakty dotyczące klimatu są bezdyskusyjne: w ciągu XX wieku powierzchnia 

Ziemi ogrzała się o 0,74°C; okres od stycznia 2000 r. do grudnia 2009 r. był najcieplejszą 
odnotowaną dekadą; zniknęła pokrywa śnieżna na półkuli północnej oraz lód pływający 
w Oceanie Arktycznym; poziom morza podniósł się o 10-25 cm, zaś opady atmosferyczne 
nad lądem stałym zwiększyły się o 1%, zaś częstotliwość występowania ekstremalnych opa-
dów wzrosła nad znaczną częścią USA. 

Naukowcy wiążą zmiany klimatu ze zwiększoną koncentracją gazów cieplarnianych 
(greenhouse gases – GHG) w atmosferze. Dalszy wzrost CO2 i innych GHG przyspiesza 
zmiany klimatu. W 2007 r. udział poszczególnych sektorów w emisji GHG w USA przedsta-
wiał się następująco: produkcja energii elektrycznej – 33,6%, transport – 29,0 %, przemysł – 
19,1%, rolnictwo – 6,9%, handel – 5,6%, inne – 5,7%. Do głównych źródeł GHG w transpor-
cie należą: samochody osobowe (SUV, pikapy, minivany) – 58,9%, samochody ciężarowe – 
19,6%, samoloty – 11,3%, inne – 10,7% (w tym kolej – 2,7%, autobusy – 0,6%, motocykle – 
0,6%). 

Według amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) w latach 1990-2006 emisja 
z sektora transportu wzrosła o 29%. Główną przyczyną był wzrost potrzeb przewozowych 
oraz stagnacja wskaźników wydajności paliwa stosowanego w amerykańskich samochodach. 
Według Departamentu ds. Energii w okresie 2007-2030 zużycie energii w transporcie wzro-
śnie o 10,8%, głównie ze względu na zwiększone zużycie w samochodach ciężarowych oraz 
w komercyjnych samolotach, natomiast zużycie energii w samochodach typu LDV (Light 
duty vehicle) pozostanie mniej więcej jednakowe, ponieważ stały wzrost przewozów (liczony 
w milach) będzie równoważony przez usprawnienia w zużyciu paliwa. Ponadto transport na-
rażony jest na oddziaływanie klimatu. Podwyższanie poziomu morza może spowodować za-
lanie wybrzeża i uszkodzenie infrastruktury na nisko położonych terenach oraz zwiększa za-
grożenie nadbrzeżnych dróg i mostów przez fale sztormowe. Zwiększenie intensywności 
sztormów może mieć poważny wpływ na eksploatację transportu i infrastruktury. Właściwa 
prognoza, kiedy i gdzie takie zdarzenia mogą nastąpić jest podstawowym warunkiem ochrony 
infrastruktury i projektowania systemów transportowych. 
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Uzgodnienia przyjęte na Kopenhaskiej Konferencji Klimatycznej (niemające jednak cha-
rakteru wiążącego) apelują o znaczną światową redukcję emisji GHG, aby utrzymać globalny 
wzrost temperatury poniżej 2°C oraz wzywają kraje uprzemysłowione do określenia celów 
emisji do 2020 r. Administracja prezydenta Obamy określiła za cel do 2050 r. redukcję emisji 
GHG o 83% w stosunku do poziomu w 2005 r. Dla jego osiągnięcia wszystkie gałęzie gospo-
darki, łącznie z transportem, będą musiały odpowiednio ograniczyć swoją emisję. Transport 
ma w tym względzie duży potencjał strategiczny. 

Według programu Cap and Trade Emission Reduction, zgłoszonego przez Izbę Reprezen-
tantów, rząd federalny ma określić, jakich źródeł emisji GHG powinien dotyczyć program 
oraz określić cap (górna granica emisji) dla danego źródła. Następnie Agencja Ochrony Śro-
dowiska (EPA) lub inna agencja federalna miałyby za zadanie rozdzielać przydziały dopusz-
czalnej emisji, którymi można będzie handlować. Regulacje dla sektora transportu mogą do-
tyczyć poziomu, w którym paliwo samochodowe wkracza do gospodarki poprzez producen-
tów ropy naftowej, rafinerie, dostawców i dystrybutorów (upstream). Drugi punkt regulacji 
dotyczy poziomu konsumentów – emisji do atmosfery (downstream); GHG może być regu-
lowane także na poziomie midsteam, tj. dotyczyć producentów pojazdów. 

Według ostatnich analiz EPA regulacje obowiązujące rafinerie spowodują wzrost cen pa-
liwa o 0,25 USD w 2030 r. i 0,69 USD w 2050 r. Są to podwyżki mniejsze niż fluktuacja cen 
gazoliny w ubiegłych latach. 

W styczniu 2009 r. administracja Obamy zleciła US DOT określenie wyższych standar-
dów wydajności paliwa dla modeli samochodów z 2011 r. Zdaniem National Highway Traffic 
Safety Administration (NHTSA) podniesie to średni standard do 27,3 mil na 1 galon, co przez 
okres życia samochodów z 2011 r. da oszczędność 887 mln galonów paliwa i zmniejszy emi-
sję CO2 o 8,3 mln ton. 

We wrześniu 2009 r. EPA i NHTSA rozpoczęły prace nad określeniem standardów emisji 
GHG dla samochodów osobowych (SUV, minivany i pickupy), jakie będą produkowane 
w latach 2012-2016. Te typy pojazdów są odpowiedzialne w sumie za prawie 60% emisji 
GHG związanej z transportem. 

Do technologii pojazdowych, które mogą redukować emisję GHG, należy usprawnianie 
procesów spalania w silnikach, pojazdy hybrydowo-elektryczne i plug-in, lekkie materiały 
i opony o małym oporze toczenia, a w dłuższej perspektywie nowe systemy napędu i techno-
logia ogniw paliwowych dla pojazdów, które trzeba jeszcze zaprojektować. Rzeczywista re-
dukcja emisji będzie zależna od szybkości wdrażania nowych technologii w istniejących już 
samochodach, co według dotychczasowych ocen zajmie dwie dekady lub nawet więcej. Fede-
ralne zachęty, jak subsydiowanie czy ulgi podatkowe, mogą ten proces przyspieszyć. 

Do środków politycznych należy wprowadzanie alternatywnych paliw samochodowych, 
mających mniejszą zawartość węgla w jednostce energii, niż występuje to w paliwach produ-
kowanych z ropy naftowej, zaspokajających zapotrzebowanie USA na energię w 97%. Do 
paliw alternatywnych zalicza się biodiesel, etanol, elektryczność, propan, CNG (sprężony gaz 
naturalny) i wodór. Ich wpływ na redukcję emisji zależy od wielu czynników, m.in. ceny, 
dostępności infrastruktury i technologii pojazdu. Wiele z tych paliw wymaga modyfikacji 
napędu, a elektryczność – całkowicie nowego rodzaju napędu. 

Poprawie wydajności systemu transportu służy m.in. zarządzanie wypadkami, usprawnia-
nie sygnalizacji, informacji dla podróżnych, zarządzanie prędkością, inteligentne systemy 
transportu i opłaty za zatory (congestion pricing). Uważa się, że tego rodzaju środki mogą się 
przyczynić do umiarkowanej redukcji emisji, ale przynoszą wiele dodatkowych korzyści, jak 
np. zmniejszenie zatorów, co daje podróżnym oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów dla 
nadawców ładunków. W większości te instrumenty są pod kontrolą władz federalnych, sta-
nowych czy lokalnych i mogą być integrowane z planowaniem i eksploatacją systemu trans-
portowego. 
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W przypadku ograniczania wzrostu przejazdów samochodowych, strategia polega na 
przesuwaniu podróży na bardziej wydajne środki transportu, większym wykorzystaniu miejsc 
w pojazdach i ograniczaniu podróżowania w pojedynkę. Strategie cenowe jak pay as you 
drive oraz opłaty za kongestię i parkowanie mają wpływ na zmniejszenie liczby podróży, albo 
odbywanie ich w mniej zatłoczonych porach dnia. Inne strategie obejmują carpooling i van-
pooling, usprawnienia dla podróży niezmotoryzowanych (ruch pieszy i rowerowy), telepracę 
oraz integrację planowania komunikacyjnego i użytkowania terenów. 

Badania wykazują, że rozwój urbanistyczny ma zarówno kluczowy wpływ na zmiany 
klimatu, jak i na ich ograniczanie. Sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na mieszkania zlo-
kalizowane w przyjaznym otoczeniu może wpłynąć na ograniczanie podróży (przejeżdżanych 
kilometrów) i zmniejszać carbon footprint (emisję związków węgla). Kalifornia podjęła ak-
tywne działania w zakresie uregulowań prawnych zapobiegających „rozlewaniu się” miast 
i zachęcających do bardziej zwartego przestrzennie ich rozwoju.  

Natomiast mobilność w Niemczech musi spełniać wymagania zrównoważonego rozwoju. 
Do 2020 r. emisja gazów cieplarnianych ma być ograniczona o 40% w stosunku do 1990 r. 
Według danych Niemieckiego Urzędu Ochrony Środowiska (UBA) zmniejszenie emisji 
w transporcie powinno wynosić 40 mln t CO2 w stosunku do 2005 r. Ponieważ w samocho-
dowym transporcie towarowym potencjał obniżania emisji dwutlenku węgla został wykorzy-
stany lepiej niż w ruchu samochodów osobowych, to roczna emisja CO2 z samochodów cięża-
rowych nie powinna wzrastać: bezpośrednia emisja 43,9 mln ton w 2008 r. powinna do 2020 r. 
zostać zmniejszona do poziomu 2005 r. (39,4 mln t). 

UBA zaleca w jednym z instrumentów polityki transportowej dalszy rozwój systemu 
opłat od samochodów ciężarowych: przy uwzględnieniu niemal wszystkich kosztów ze-
wnętrznych powodowanych przez transport samochodami ciężarowymi opłata za 1 km po-
winna wynosić 37,4 eurocentów. Stopniowe rozszerzanie opłat drogowych na wszystkie typy 
samochodów ciężarowych ponad 3,5 t i na wszystkie drogi pozwoli na zmniejszenie ruchu do 
2025 r. o 7,6% i przeniesienie 4,5% ładunków na kolej. Ponadto wprowadzenie opłat zróżni-
cowanych w czasie zwiększy zdolność przepustową dróg. Rozszerzenie obowiązywania opłat 
między godzinami słabego ruchu i szczytem porannym może zwiększyć przepustowość auto-
strad federalnych średnio o 5%. 

UBA zaleca optymalizację potoków ruchu przez ogólny limit dopuszczalnej prędkości: 
prowadzi to do zmniejszenia obciążenia hałasem i zmniejszenia emisji, tj. zmniejszy oddzia-
ływanie na klimat. Ponadto przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i wzrost przepustowości dróg o 5%. 

3. ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI 
Publikowane w ostatnich latach raporty ONZ na temat sytuacji klimatycznej świata mają 

uświadomić społeczeństwom, że działania na rzecz ochrony środowiska i zasobów natural-
nych muszą ulec radykalnej zmianie. 

Hasło „Precz z ropa naftową” (Weg von Öl) nie jest pustym frazesem, ale trzeźwą kalku-
lacją odpowiedzialnej polityki gospodarczej. Niemcy zużywają w transporcie ok. 30% energii 
pierwotnej, w UE ok. 70% całego transportu jest uzależnione od ropy naftowej, a w transpor-
cie drogowym nawet ponad 90%. Kluczem do rozwiązania problemów transportowych 
zwłaszcza w miastach, staje się napęd elektryczny. 

W Niemczech opracowano „Narodowy Plan Rozwoju Elektromobilności”, przewidujący 
współpracę placówek naukowych i przemysłu w zakresie rozwoju pojazdów hybrydowych, 
przede wszystkim samochodów elektrycznych. 

Napęd elektryczny za pomocą baterii może być realizowany według dwóch koncepcji. 
W systemie plug-in baterie są doładowywane (co wymaga dłuższego postoju), albo wymie-
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niane na nowy zestaw na specjalnych stacjach tworzących gęstą sieć, wymagana jest więc 
odpowiednia infrastruktura.  

Istnieją także pojazdy elektryczne posiadające dodatkowy silnik spalinowy, który pracu-
jąc przy optymalnych obrotach, doładowuje baterie. Taka technologia jest nazywana szere-
gowym systemem hybrydowym, jego zaletą jest większy zasięg. Silnik elektryczny zasilany 
wodorowymi ogniwami paliwowymi charakteryzuje się wysoką sprawnością, a przede 
wszystkim tym, że teoretycznie dostępność wodoru jest nieograniczona, a jego spalanie nie 
powoduje żadnej emisji. Wodór, przy produkcji którego nie będzie emisji CO2, zastosowany 
w pojazdach nie będzie powodował żadnej emisji gazów cieplarnianych. Jednak cena ogniwa 
paliwowego jest obecnie bardzo wysoka. Ponadto gęstość energetyczna wodoru w odniesie-
niu do jego objętości jest bardzo mała, więc wymaga kosztownych metod jego magazynowa-
nia. Nie bez znaczenia jest też fakt, że użytkowanie wodoru przez elektrolizę oraz produkcja 
ogniw paliwowych wymaga drogich surowców, np. platyny. 

Coraz bardziej promowany napęd hybrydowy autobusów stanowi etap przejściowy na 
drodze do autobusu w pełni elektrycznego. W nowoczesnych trolejbusach coraz częściej sto-
sowane są super kondensatory umożliwiające rekuperację energii hamowania (zwracaną do 
sieci). 

W nowoczesnych rozwiązaniach kabel przewodzący prąd (umieszczony w ulicy pod „to-
rem” jazdy trolejbusu) wytwarza pole magnetyczne, przerwa powietrzna między pojazdem 
a torem z kablem musi wynosić 70-100 mm. Technologia taka może być stosowana dla 
tramwaju (kabel jest ułożony między szynami) i dla autobusu elektrycznego (po ułożeniu ka-
bla pod nawierzchnią ulicy). 

WNIOSKI 
Z poniższej analizy wynikają następujące wnioski: 

1. Obecnie 88% przewozów pasażerskich i 70% towarowych jest dokonywana transportem 
drogowym. 

2. W UE średni poziom motoryzacji wynosi 466 samochodów osobowych na 1000 miesz-
kańców. 

3. Prognozowany na 2030 r. wzrost liczby samochodów osobowych w skali globalnej o po-
nad 71% oznacza przyrost o 1,3 mld samochodów. 

4. Prognoza OECD na 2030 r. przewiduje wzrost przewozów samochodami osobowymi 
o 438,3%. Nie będą one jednak równomiernie rozłożone, ponieważ coraz bardziej różni-
cować się będzie struktura ekonomiczna: dynamicznie rozwijać się mają centra ekono-
miczne, a kurczyć rejony peryferyjne. 

5. Według szacunków ONZ będzie rosło znaczenie miast: w 2030 r. ok. 60% ludności świata 
będzie mieszkać w miastach, a do 2050 r. wskaźnik ten wyniesie 70% (w 2010 r. liczba 
mieszkańców miast zaczęła dopiero przekraczać 50%). W rezultacie rosnąć będzie zna-
czenie aglomeracji jako centrów ekonomicznych napędzających rozwój otaczających je 
regionów. Wpłynie to na zwiększenie dojazdów do miasta: do pracy do szkół. 

6. Specjalną pozycją wśród aglomeracji zajmują mega miasta (megacities), mające według 
klasyfikacji ONZ ponad 10 mln mieszkańców, obecnie mieszka w nich ok. 10% ludności 
świata. Z 24 megamiast na świecie 2 znajdują się w Ameryce Północnej (Nowy Jork i Los 
Angeles) i 3 w Europie (Moskwa, Paryż i Stambuł). Większość z nich znajduje się 
w mniej rozwiniętych regionach – w Chinach i Indiach. W 2025 r. będzie już 20 miast po-
nad dwudziestomilionowych. Wzrost poziomu motoryzacji i przewozów dojazdowych 
grozi tym miastom problemami komunikacyjnymi i ekologicznymi. Obecnie tylko w No-
wym Jorku koszty kongestii przekraczają ponad 2 mld dolarów rocznie. 
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7. Zastosowanie nowych technologii i wprowadzenie nowych systemów transportu może się 
przyczynić do rozwiązania tych problemów. Można tu wyróżnić: 
– inteligentne drogi (system, centrale kierowania ruchem, gromadzenie danych o ruchu, 

drogowe systemy wpływania na przebieg ruchu, sieciowe, odcinkowe, węzłowe i cza-
sowe prowadzenie ruchu, łączność radiowa THC, skuteczność kooperatywnego wpły-
wania na przebieg ruchu), 

– inteligentne pojazdy (systemy wspomagania kierowcy, dynamiczne systemy nawigacji), 
– pojazdy ekologiczne (elektromobilność, wodór, ogniwa paliwowe, pojazdy hybrydowe, 

konwencjonalne technologie napędu z zastosowaniem biopaliw), 
– rozbudowa infrastruktury z uwzględnieniem ścieżek rowerowych oraz wydzielonych 

pasów ruchu dla szybkich autobusów umożliwiających mieszkańcom osiągnięcie każ-
dego punktu w mieście w ciągu 20 minut (Bus Rapid Transit) jak to będzie miało miej-
sce w nowej stolicy Korei Południowej – Sejong, 

– wprowadzenie paliw o małej emisji szkodliwych spalin, 
– zakaz wjazdu na określone tereny (np. śródmieścia) samochodów niespełniających 

norm emisji (Umweltzone – strefy ekologiczne), 
– wprowadzenie systemu opłat (Road Pricing), w niektórych strefach śródmieścia, 

z uwzględnieniem zniżek dla samochodów elektrycznych i hybrydowych, w celu 
zmniejszenia ruchu ulicznego. 

8. Środkami redukującymi negatywne dla środowiska oddziaływanie ruchu drogowego są 
m.in. podatki za emisję CO2 oraz wprowadzenie nowych standardów emisji dla nowych 
samochodów. 
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