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1. Instalazio efizienteak

2003an Kotxetegi berriak inauguratu ziren. Instalazio berriak modernoagoak dira eta

egokiagoak ere bai, autobusen belaunaldi berriaren premiei erantzuteko eta flotaren

kudeaketa egiteko.

Eraikinak 4.500 m2 ditu tailerrerako eta 1.000 m2

bulegoetarako. Horretaz aparte aparkalekua ere

badu Konpainiaren 127 ibilgailuak aparkatzeko,

goialdeko zabaltzan eta barrualdean.

INGURUMENA

Dbuseko autobus sarearen erabilera masiboa da Dbusek ingurumenari egiten dion mesederik

handiena; izan ere, jendeak toki batetik beste batera mugitzeko auto pribatua erabiliko balu

erregai asko-asko kontsumituko litzateke, eta autobusak erabilita erregai kontsumo altu hori

saihesten da.

Halere, Dbusek badaki bere jarduerak ere erregai kontsumitzea eskatzen duela; beraz, etengabe

saiatzen da erregai eta ibilgailu ekologikoak erabiltzen. Era berean, Dbusek efizientea izatea lortu

du bai zerbitzuaren kudeaketan bai hondakinak deuseztatzen eta desagerrarazten.
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2. Autobus flota

Gaur egun Dbusek 127 autobús ditu bere flotan: 12 metroko 88 autobús, 18 metroko 27

autobus eta 10 metroko 3 autobús. Gainera, Dbusek 9 mikrobus ditu, orografiarik

zaileneko lekuetara iritsi ahal izateko.

Dbusek egunero berrikusten ditu bere

autobusak, eta autobusak konpontzeko eta

haien efizientzia hobetzeko lanak egiten

ditu tailerrean. Horretarako, trebatutako

langileak eta instalazio modernoak ditu,

egunero autobusetan egin beharreko

konponketa eta mantentze lanak egin ahal

izateko eta autobusak ahalik eta baldintza

hoberenetan atera daitezen egunero

zerbitzua ematera.

• Plataforma duten 2 jasogailu, autobus artikulatuetarako (18 m)

• Plataforma duten 3 jasogailu, 12 metroko autobusetarako

• 24 jasotze zutabe

• 11 lanpostu

• Karrozeriako gune 1, 2 autobus hartzeko moduan

• 4 segurtasun soka leku garaietan egin beharreko lanetarako

• 2 lerro, deposituak erregaiez betetzeko (bi hornigailu – Biodiesel nahasgailuak eta

AdBlue hornigailu bat) eta garbiketa lanetarako (bi garbiketa zubirekin)

• Gurpilak konpontzea eta gordetzea

• Biltegia

Tailerreko instalazioek honako elementu hauek dituzte:
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2015ean zehar ibilgailu flota berritu da, lau autobús hibrido eta hiru mikrobus sartuta.

Ibilbailu guztiek Euro 6 teknologia dute. Autobusek 7,5 urte dituzte bataz-veste.

Gaur egun Dbusek duen flotan hamabost autobus modelo daude, honela banatuta:

IRIZAR-i2e

• PTMA / PMA (kgf): 20.000

• Eserleku kop.: 28

• Zutik joateko plaza kopurua: 45

• Motorra: motorra elektrikoa

• Zilindro kop.: 0

• Benetako potentzia (ZP): 313

• Unitateak: 1

SOLARIS URBINO 12 Hybrid

• Tara (kgf): 11.430

• PTMA / PMA (kgf): 19.000

• Eserleku kop.: 26

• Zutik joateko plaza kopurua: 81

• Motorra: Cummins LTD

• Zilindro kop.: 6

• Benetako potentzia (ZP): 277

• Zilindrada (c.c.): 6.700

• Unitateak: 9

INTEGRALIA TATOO IN URBAN CLASE I

• Tara (kgf): 3.700

• PTMA / PMA (kgf): 5.500

• Eserleku kop.: 13

• Zutik joateko plaza kopurua: 9

• Motorra: Mercedes Benz

• Zilindro kop.: 4

• Benetako potentzia (ZP): 163

• Zilindrada (c.c.): 2.143

• Unitateak: 7
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MAN NG 313 F

• (kgf): 16.500

• PTMA / PMA (kgf): 28.000

• Eserleku kop.: 40

• Zutik joateko plaza kop.: 97

• Motorra: MAN D

• Zilindro kop.: 6

• Benetako potentzia: 228

• Zilindrada (c.c.): 11.967

• Unitateak: 14

MAN Lion’s City Hybrid

• Tara (kgf): 12.906

• PTMA / PMA (kgf): 19.000

• Eserleku kop.: 25

• Zutik joateko plaza kopurua: 67

• Motorra Motor elektrikoa

• Zilindro kop.: 0

• Benetako potentzia (ZP): 176

• Zilindrada (c.c.): 6.871

• Unitateak: 1

MAN NG 314 F

• Tara (kgf): 16.535 

• PTMA / PMA (kgf): 28.000

• Eserleku kop.: 40 

• Zutik joateko plaza kopurua: 102 

• Motorra Marka: MAN D 

• Zilindro kop.: 6 

• Benetako potentzia (ZP): 235 

• Zilindrada (c.c.): 10.518 

• Unitateak: 6 

MAN Articulado Lion’s City EEV

• Tara (kgf): 16.779

• PTMA / PMA (kgf): 28.000

• Eserleku kop.: 40

• Zutik joateko plaza kopurua: 121

• Motorra: Man

• Zilindro kop.: 6

• Benetako potentzia (ZP): 320

• Zilindrada (c.c.): 10.518

• Unitateak: 4
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MERCEDES O 405 GN2

• Tara (kgf): 16.305

• PTMA / PMA (kgf): 28.000

• Eserleku kop.: 44

• Zutik joateko plaza kopurua: 90

• Motorra Marka: Mercedes Benz

• Zilindro kop.: 6

• Benetako potentzia (ZP): 300

• Abiadura maximoa hau baino

txikiagoa: 99 km/h

• Zilindrada (c.c.): 11.967

• Unitateak: 1

MAN LIONS CITY 273 E4

• Tara (kgf): 11.640

• PTMA / PMA (kgf): 19.000

• Eserleku kop.: 26 

• Zutik joateko plaza kopurua: 63

• Motorra Marka: MAN D 

• Zilindro kop.: 6

• Benetako potentzia (ZP): 191

• Zilindrada (c.c.): 11.967

• Unitateak: 44

MAN NL 263 F

• PTMA /PMA (kgf): 19.000 

• Eserleku kop.: 29

• Zutik joateko plaza kopurua: 64 

• Motorra Marka: MAN D 

• Zilindro kop.: 6 

• Benetako potentzia (ZP): 191 

• Zilindrada (c.c.): 11.967 

• Unitateak: 21 

MAN NM 244-F

• (kgf): 9.945

• PTMA / PMA (kgf): 16.550

• Eserleku kop.: 14+1

• Zutik joateko plaza kopurua: 65

• Motorra Marka: MAN

• Zilindro kop.: 6

• Benetako potentzia (Kw): 176

• Abiadura maximoa hau baino txikiagoa (ZP):

99 km/h

• Zilindrada (c.c.): 6.871

• Unitateak: 3
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MERCEDES O 530 G

• (kgf): 16.962

• PTMA / PMA (kgf): 28.000

• Eserleku kop.: 42

• Zutik joateko eserleku kop.: 99

• Motorra: Mercedes Benz

• Zilindroak: 6

• Benetako potentzia (CV): 300

• Abiadura maximoa hau baino txikiagoa:

99 km/h

• Zilindrada (c.c.): 11.967

• Unitateak: 2

MERCEDES O 530

• Tara (kgf): 11.340

• MTMA / MMA (kg): 18.500

• Eserleku kop.: 28

• Zutik joateko plaza kopurua: 73

• Motorra Marka: Mercedes Benz

• Zilindro kop.: 6

• Benetako potentzia (ZP): 300

• Abiadura maximoa hau baino txikiagoa:

99 km/h - ABS eta ASR

• Zilindrada (c.c.): 6.374

• Unitateak: 12

MERCEDES O 616

• Tara (kgf): 4.360

• PTMA / PMA (kgf): 6.250

• Eserleku kop.: 13

• Zutik joateko plaza kopurua: 11

• Motorra Marka: Mercedes Benz

• Zilindro kop.: 5

• Benetako potentzia (ZP): 115

• Abiadura maximoa hau baino txikiagoa:

99 km/h

• Zilindrada (c.c.): 26.85

• Unitateak: 2
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2015ean flotaren %90ek EURO 3tik gorako teknologia dute, EURO 6 teknologiako

ibilgailuen %16 horren barruan sartuta. Autobus horiek une honetan diesel teknologiarako

dauden autobusik garbienak dira, eta gas natural bidezko ibilgailuekin pareka daitezke

(GNC).

Hurrengo grafikoan autobusek azken urteetan izan duten bilakaera ikus daiteke:

zaharrenak Euro 0ak dira, eta Euro 6ak, berriz, modernoenak. Aurreko urteetako

flotarekin alderatuta, 2015ko autobusek gutxiago kutsatzen dute. Hurrengo grafikoan

ikus daiteke hori.
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Faktore horiek egindako kilometro bakoitzeko erregaien kontsumoa 0,5266 litrora jeistea lortu

du, sektorean dagoen kontsumorik txikienetakoa, eta eguratsera 2014an baino 3,3 tona CO2

gutxiago igortzea lortu da.

2015ean Dbusek bere flota handitu du, 6 autobus berri gehituta. Hauetako 2 mikrobusak

dira, eta 4 autobús hibridoak. Dbusek egindako kilometro bakoitzeko kontsumitu den

erregai fosila eta, beraz, igorri den gas kantitatea nabarmen murriztu dira, faktore hauei

esker:
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3. Igorpenen murrizketa

• Gutxiago kutsatzen duten eta gutxiago

kontsumitzen duten ibilgailuak sartu dira.

• Lineen gestio eraginkorragatik eta kilometrotan

ibilbiderik eraginkorrenak egiteko bideen

azterketengatik.

• Ibilgailuetan, ibilbideetan eta gidatze moduetan

hobetu beharreko alderdiak antzemateko asmoz

erregaiaren kontsumoari egiten zaion kontrol

zorrotzagatik.

• Gidariari laguntzeko abian jarri den sistema

berritzaileagatik, gidatze segurua eta efizientea

lortzera bideratuta (EKO proiektua).
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Berotegi efektuko gasen igorpenak murriztera zuzendutako ekintza guztiek eragin handia 

dute klima aldaketaren eta tokiko kutsaduraren aurkako borrokan. 

Dbusen azken urteotan egin den garapen guztia eta gasen igorpenen gestioan eta

eraginkortasunean lortutako hobekuntza guztiak, hori lortzeko egin den inbertsio

handiari zor diogu, eta inbertsio hori, era berean, Europar Batasunak diruz

lagundutako proiektuetatik jasotako diruari esker izan da posible.

Bestalde, ibilitako kilometro bakoitzeko gas igorpenak murrizten jarraitzea ere lortu da, 

ondorengo grafikoan ikusi dezakegun moduan: 
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4. Ibilgailu berriak

Dbusek Irizarren lehen autobus elektrikoa jarri zuen martxan 2015ean. Ezaugarri hauekin

Europan dagoen lehen autobusa da eta Donostia autobus hori zirkulazioan izan duen

lehen hiria da. Autobusa Irizar Taldeak fabrikatu du, Dbusekin elkarlan estuan arituta.

Proiektuan JEMA eta Datik enpresek parte hartu dute, bai eta Teknologiaren Euskal Sarean

sartuta dauden CEIT, Tecnalia eta Vicomtech teknologi zentroek ere.

Cabe añadir que en los últimos años expertos internacionales en combustibles alternativos

y reducción de la contaminación ambiental han estudiado el nivel de emisiones de la flota

de autobuses de Dbus, otorgándole una valoración excelente gracias a su reducido nivel de

emisiones de CO2 y partículas al ambiente.

4.1. Autobus elektrikoa

Dbusek hasiera-hasieratik hartu du parte proiektuan, 2011z geroztik bere esperientzia

jarrita lehen autobus elektrikoa fabrikatzeko beharrezko zehaztapenak definitzen

laguntzeko, erabiltzaile donostiarren premietara egokituta. Autobus elektriko berriak 12

metroko luzera du, eta energiaren erabilera optimizatzeko helburuarekin diseinatu da,

Dbusek dituen hiriko autobusen prestazioei eutsita eta hobetuta.

250 kilometro baino gehiagoko autonomia lortzea espero da. Sodio Nikeleko kimika

duten bateria moduluek, Ultracap-ekin konbinatuta, motor elektrikoari energia ematen

diote, 3.100 NM-ko trakzio parea eta 230 kW-ko potentzia lortuta. Ibilgailuak frenatzean

sortzen den energia berreskuratu eta energia elektriko bihurtzen du, baterien autonomia

handituta.
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4. 3. Mikrobusak

2015ean bi mikrobus gehiago jarri ditu martxan Donostiako goi aldeetan. Autobus hauek

Euro 6 teknologia dute, 2014an hasitako flotaren berrikuntzarekin amaituz.

Hauek dira mikrobus hauen berritasun nagusiak:

• Jendearentzako toki gehiago, 26 leku dituzte.

• Informazio pantailak dituzte.

• Euro 6 motorra dute, kontsumoa murriztu daiteke,

bai eta kutsatzaileen mailak jaitsi ere.

• Arrapala elektrikoa, gurpildun aulkiak sartzeko.

• 7 abiadura dituen abiadura kaxa automatikoa, konfort

optimizatuarekin eta kontsumoen murrizketarekin.

• Eserleku profesionala, gidariaren postuaren behar

ergonomikoetara egokitua.

• Sarrerako behe plataforma integrala.

• Mugikortasun urria duten pertsonentzako aulkiak

zoru baxuaren mailan, eskailera maila igo beharrik

eduki ez dezaten.

Mikrobus berriek Mercedes Benz etxeko Sprinter

txasisa dute, Goiko Autok hornituak, eta Integralia

arduratu da haien karrozeriaz, In-Urban modelokoak

dira. Ibilgailuak Dbuseko mikrobus lineak erabiltzen

dituzten pertsonen benetako premietara egokituta

daude.

Dbus da teknologia berri hori daukaten autobusak erosi

dituen lehen enpresa, hau da, igorpenak gutxitu eta

merkatuko igorpen maila txikienetara jaistea

ahalbidetzen duen teknologia.

Ibilgailuak Dbuseko beste autobusek dituzten erosotasun eta segurtasuneko elementu

guztiak ditu, esaterako gurpildun aulkiak sartzeko erdiko atean duten arrapala teleskopikoa,

atea lerragarri azkarrak, Irizar-Hispacold klimatizazio sistema, audio sistema eta LED argiak

barruan eta kanpoan. Gainera, barruko antolaketan ere berritasunak ditu: erreserbatutako 4

eserleku eta gurpildun aulkietarako edo haurren kotxeetarako 2 leku, erdiko atetik leku

horietara azkar heltzeko moduan diseinatuak.
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5. Energia aurrezpena

4. 4. Autobus hibridoak

2015ean Dbusek SOLARIS etxeko lau Urbino Hybrid 12 autobús erosi ditu. Autobus hauek

Euro 6 teknologia dute, hau da, kutsatzaileen igorpenei dagokienez ingurumena gehiago

errespetatzen duen teknologia. Azken hauekin, hamar dira jada Dbuseko flotako autobús

hibridoak.

Autobus hibrido horietan, propultsio elektrikoa eta diesela konbinatuta eta Euro 6

teknologiako motorrak erabilita, kontsumoak txikiagoak dira kendu diren autobusenak

baino, hirian aire garbiagoa eta osasungarriagoa egotea bermatzeko.

Litio-ioi bateriaz eta Start-Stop sistemaz hornituta daude; beraz, geldialdietan modu

elektrikoan baino ez dute funtzionatuko, eguratsera gasik igorri gabe eta ingurunean

kutsadura akustikorik sortu gabe. Gainera, frenatze energia birsortzeko duen funtzioari

esker, motorrak frenatze uneak aprobetxatuko ditu elektrizitatea sortzeko eta propultsioko

bateriak kargatzeko, eta ondorioz suabeago frenatzeko eta energiari etekin handiagoa

ateratzeko.

%100 irisgarriak dira, zoru baxua eta sartzeko arrapala baitute 2 aulki gurpildunetarako

lekura iristeko. Horretaz aparte, autobusek makurtzeko sistema bat dute ibilgailuaren zorua

eta geltokia altuera berean jartzeko, mugikortasun arazoak dituzten pertsonak, gurpildun

aulkian doazenak eta haurren kotxeak errazago sar daitezen.

Gasolio kontsumoa alde batera utzita, Dbusen kontsumitzen den energiaren beste iturri 

nagusia tailer eta bulegoetako jardueratik dator. Honi dagokionez ere Dbusen ahalegin 

handiak egiten dira energiaren kontsumoa murrizteko edo iturri berriztagarrietatik 

hartzeko, baita uraren kontsumoa murrizteko ere. Dbusek eraginkortasunez kudeatzen ditu 

sortzen dituen hondakinak, ahalik eta inpakturik txikiena lortzeko.

Kontsumitutako energiari dagokionez, hauek dira datu nagusiak:

2015 2015

Energia kWh kWh

Argindarra 777.451 809.770

Gasa 335.235 405.911

GUZTIRA 1.112.686,00 1.215.681,00
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Urteko elektrizitate kontsumoa Dbusen

2014an autobus elektrikoa sartzeak eragindako elektrizitate gastuari eutsi zaio 2015ean.

Halere, kontsumoaren igoera txikia orekatuta geratu da horrek ekarritako erregai

aurrezpenarekin. 2015ean, autobus elektrikoari eta 2012an erositako furgoneta elektrikoari

esker, 28.530 litro gasolio gutxiago gastatu dira, eta eguratsera 72,45 tona CO2 eguratsera

igortzea ekidin da.

2008an Dbusek 30 kW-eko potentziako panel fotovoltaikoak jarri zituen instalazioetako

teilatuetan. Paneletan ekoizten den energia Donostiako sare nagusira bideratzen da.

Horrek energia aurreztea dakar gizartearentzat, energia berriztagarrien bitartez energia

sortzen delako.

Urtean energian aurrezten dena %24 inguru da 2010eko kontsumoarekiko. Ondorengo

grafikoan ikus daiteke zer bilakaera izan duen urtean kontsumitutako potentziak:
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6. Hondakinen kudeaketa

Konpainiaren nahia da eguneroko jardueretan sortzen duen ura eta hondakinak birziklatzea.

Dbusek ingurumenarekin lotutako arlo guztiekin arduratuta dagoenez, hondakinen

birziklatzea eta gestioa funtsezko gaiak dira berarentzat. Hori dela eta, bere hondakin guztiak

baimendutako eta egiaztatutako enpresen eskuetan uzten ditu haiek gero hondakin horiek

kudeatu eta birzikla ditzaten

Ondorengo taulan ikus ditzakegu hondakin birziklagarrien gestioari buruzko datu

esanguratsuenak:

Birziklatutako ura iragazkietatik pasatu ondoren,

hondakin eta zabor guztiak depositu batzuetan

gordetzen dira eta depositu horiek betetzen

direnean baimendutako enpresak bildu egingo ditu.

Olioak eta erabilitako gainontzeko hondakinak

antzera egin ohi da. Olioak eta gainerako

hondakinak erretiratu ondoren, pilatu egiten dira

baimendutako enpresak hartu eta gestionatu eta

birziklatzen dituen arte.

Azpimarratzekoa da azken urtetan ez dela

egon ingurumenean eragina izan duen

inolako ihesik edo isurketa garrantzitsurik.

Hondakin birziklagarriak Tona

Hondakin likidoak 63,85

Hondakin solidoak 8,36

GUZTIRA 72,21


