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Wybrane zagadnienia z Raportu ZeEUS eBus 2016 

Wstęp 

 ZeEUS (Zero emission Urban Bus System) to projekt z ponad 40 uczestnikami i 

budżetem przekraczającym 22 miliony Euro, z czego Komisja Europejska współfinansuje 13,5 

miliona euro, pozostałą część uczestnicy. 

W świetle Porozumienia Paryskiego osiągniętego podczas COP 21, w celu ograniczenia 

globalnego ocieplenia o 2o C, ponieważ sektor transportu ma istotny wpływ na jakość 

powietrza. Transport przyczynia się do powstawania ok. jednej czwartej całkowitej emisji 

gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Celem projektu jest zdobycie doświadczeń w 

zakresie obniżenia emisyjności transportu przez wprowadzenie do komunikacji miejskiej 

autobusów elektrycznych.  

 Warto podkreślić, ż w 2016 roku na świecie realizowanych było ok. 450 miliardów 

podróży autobusowych. Autobusy stanowią znaczącą część każdego systemu transportu 

publicznego i często są jedynym środkiem transportu publicznego w wielu miastach. Wiąże się 

to m.in. z faktem zanieczyszczania powietrza. W UE przyczynia się do tego zjawiska ok. 50% 

autobusów, które posiadają normę Euro III lub starszą. W związku z tym odnowa floty 

autobusowej z licznymi rozwiązaniami użycia do napędu silników autobusowych paliw 

alternatywnych na rzecz lepszej mobilności w mieście powinna stać się priorytetem, a autobusy 

elektryczne nie tylko „modą”, która szybko przeminie, ale stałym elementem krajobrazu miast 

europejskich. 

 

Cel projektu  

 Dokument "Europejska strategia w sprawie mobilności niskoemisyjnej1" zakłada, że 

do 2050 roku emisje gazów cieplarnianych, do których przyczynia się jak wcześniej 

zaznaczono transport, będą musiały być co najmniej o 60% niższe niż w 1990 r. 

Dlatego paliwa alternatywne pomogą osiągnąć ten cel nie tylko w zakresie redukcji emisji CO2 

ale także przyczynią się do poprawy jakości powietrza. 

Działania te są także odpowiedzią na światowe oczekiwania budowy czystych, inteligentnych 

rozwiązań transportowych. Nie ulega wątpliwości, że technologie alternatywnych paliw są 

ogromną szansą dla rozwoju branży transportowej. 

                                                           
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52016DC0501 
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Projekt ZeEUS dotyczył wykorzystania autobusów elektrycznych w publicznym transporcie 

zbiorowym. Głównym zadaniem projektu było wykazanie ekonomicznej, środowiskowej i 

społecznej przydatności systemów miejskich, w których kluczową rolę pełnić będą autobusy 

elektryczne.  

Doświadczenie zdobyte na przykładzie testów zrealizowanych w miastach objętych projektem 

ZeEUS z pewnością przyczynią się do rozwoju produkowanych autobusów elektrycznych i 

systemów z nimi związanymi. 

Korzyści 

 Czterdziestu producentów, którzy dostarczyli do projektu ZeEUS autobusy 

elektryczne i systemy infrastruktury ładowania autobusów to cały „łańcuch” rozwiązań dla 

bezemisyjnych działań w celu rozwoju miejskich sieci autobusowych. Testy przeprowadzono 

dla ok. 60 pojazdów seryjnych w warunkach rzeczywistych w 60 miastach Europy. Wśród 

producentów znalazły się dwie spółki z Polski, mianowicie Solaris i Ursus. Projekcie 

realizowany był również na terenie polskich miast. Są to: Inowrocław, Jaworzno, Kraków, 

Łódź, Lublin, Rzeszów i Warszawa. Doświadczenia zdobyte podczas projektu w miastach 

Polski będą przedmiotem oddzielnego opracowania. 

 Tylko w okresie od sierpnia 2015 r. do sierpnia 2016 r. liczba pojazdów biorących 

udział w projekcie wzrosła z 12 do 32. W tym okresie autobusy przejechały 597 161 km, co 

pozwoliło zaoszczędzić ok. 226 921 litrów oleju napędowego i ograniczyć emisję do atmosfery 

ok. 519 ton CO2.  

 Przedstawione w raporcie wyniki ich analiza może służyć decydentom jako element 

ułatwiający podejmowanie decyzji w sprawie wprowadzania autobusów elektrycznych do 

komunikacji publicznej. Poniżej przedstawiono listę państw i miast oraz producentów 

biorących udział w projekcie. 

Uczestnicy projektu (kraj: miasta) 

1.Austria: Graz,  Klagenfurt  

2. Belgia: Brugia  

3. Bułgaria: Sofia  

4. Czechy: Pilzno, Praga  

5. Dania: Kopenhaga  

6. Niemcy: Berlin, Bad Langensalza, Bonn, Braunschweig, Bremen, Kolonia, Eberswalde, 

Hamburg, Mannheim, Münster, Oberhausen, Stuttgart Airport  

7. Estonia: Tallin  

8. Finlandia: Turku  

9. Francja: Gaillac, Marsylia, Nicea Lotnisko, Paryż  
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10. Węgry: Budapeszt, Szeged  

11. Włochy: Cagliari  

12. Izrael: Tel Aviv  

13. Holandia: Rotterdam, Schiemonnikoog, Lotnisko Schiphol, 's-Hertogenbosch, Utrecht  

14. Polska: Inowrocław, Jaworzno, Kraków, Łódź, Lublin, Rzeszów, Warszawa  

15. Rumunia” Bukareszt  

16. Serbia: Belgrad  

17. Słowacja: Koszyce  

18. Hiszpania: Barcelona, Donostia-San Sebastián, Madryt, Valladolid  

19. Szwecja: Ale Gmina, Ęngelholm, Eskilstuna, Göteborg, Orust, Sztokholm, Umeå, Västerås, 

20. Szwajcaria: Genewa  

21. Wielka Brytania: Inverness, Londyn, Manchester, Nottingham 
Producenci biorący udział w projekcie: 

1. ALEXANDER DENNIS LIMITED 

2. BLUEBUS 

3. BOZANKAYA A.S. 

4. BYD AUTO COMPUTER INDUSTRY LIMITED  

5. CAETANOBUS - FABRICO DE AUTOCARROS  

6. E CARROARARIAS, S. A. CHARIOT MOTORS  

7. EBUSCO B.V. 

8. EVOPRO BUS KFT.  

9. CARROSSERIE HESS AG  

10. HEULIEZ BUS 

11. HUNAN CRRC RAZY POJAZD ELEKTRYCZNY CO., LTD  

12. SYSTEM HYBRYDON BUS AB  

13. IRIZAR S. COOP 

14. OPTARE  

15. OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A. S.  

16. RAMPINI CARLO SPA  

17. SAFRA 

18. ŠKODA ELECTRIC A.S.  

19. SOLARIS  

20. SOR LIBCHAVY, SPOL. S R.O. 

21. TEMSA GLOBAL SANAYI VE TICARET A.S.  

22. URSUS BUS S.A.  

23. VAN HOOL  

24. VDL BUS & COACH  

25. VECTIA MOBILITY S.L.  

26. VOLVO BUS CORPORATION 
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