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ELEKTROMUGIKORTASUNA

2018an aurrerapauso handiak eman ditu Dbusen 
ibilgailu-flotaren elektrifikazioak. 2011an abiatu zen 
bidea, lehen MAN Lions City Hybrid autobus hibridoa 
ekarri zenean, eta 2014an jarraitu zuen Irizarren 
lehen i2e autobusa, % 100 elektrikoa, zerbitzuan jarri 
zenean. 2018an mugarri bat ezarri da Donostian linea 
oso bat erabat elektrifikatzeko urratsak egin baitira. 
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2018ko irailean Dbusek bere ibilgailu-flotara ekarri zuen CAF taldeko Vectia enpresak 
egindako ibilgailu hibrido-elektrikoa, Dbusek bere zerbitzuko zenbait lineatan probatuko 
duena. 

Veris.12 Partial Electric modelokoa da, 12 metrokoa; modu hibridoan nahiz modu elektrikoan 
ibil daitekeen autobusa da, kanpotik kargatu beharrik ez duena eta, beraz, azpiegiturarik behar 
ez duena ez ibilbidean ezta Kotxetegietan ere. Autobusak GPSz aldatzen ditu gidatzeko erak 
eta, bide batez, ez du gidariaren esku-hartzerik behar. Zehazki, Erdialdea, Gros, Altza (Harria 
parkea-Lauaizeta) eta Bidebieta dira % 100 modu elektrikoan ibiltzen den inguruneak. 

Bidaiaririk gabe egin beharreko probak egin ondoren, autobusak joan-etorri errealei ekin 
zien 2018ko ekainean, eta zerbitzuak egiten aritu da 2019 hasi arte. 18 metroko autobus 
artikulatua da Irizar ie tram, % 100 elektrikoa; Kotxetegietako karga-puntuaz gain, egokierako 
beste karga-leku bat behar du bere ibilbidean. Haren funtzionamenduak ahalbidetzen du 
urtean CO2 igorpenak 120 tona murriztea, eta beste aurrerapauso bat da Donostiako 
autobus-flotaren elektrifikazioan, eta bereziki 28 linearen erabateko elektrifikazioan, Dbuseko 
linearik erabiliena eta Euskadin bidaiari gehien garraiatzen dituen hiri-autobusen linea baita. 

 2    AUTOBUS ELEKTRIKOEKIN PROBAK

 1    28 LINEAREN ELEKTRIFIKAZIOA

Donostia izan da bidaiariekin joan-etorri errealean % 100 autobus elektriko artikulatu bat 
probatu duen lehendabiziko hiria. Irizar Taldeak egindakoa da, Irizar ie tram modelokoa. 

Apirilean hasi ziren Miramonen Dbusen 28-Amara-Ospitaleak linean lehen autobus 
artikulatu % 100 elektrikoa probatzeko proiektu pilotua lantzeko beharrezkoa zen 
azpiegitura instalatzeko lanak.
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 3    GERO ETA IBILGAILU-FLOTA JASANGARRIAGOA

Irizarren autobus artikulatu % 100 elektrikoa eta Vectiaren autobus hibrido-elektrikoa 
probatan ibili badira ere etorkizuneko ezarpenari begira, gaur egun Dbusen ibilgailu-flota 
gero eta egokituago dago CO2 igorpenei dagokienez eta kutsadura akustikoa ahalik gehien 
murrizteko. 

2018an, 12 metroko ibilgailu-flotaren % 30 hibridoa edo elektrikoa da jada, eta aurreikusten 
da 2019an 12 metroko flota horren erdia hibridoa edo elektrikoa izatea. Apustu argi 
eta garbia da donostiar guztientzat igorpen gutxiago, zarata gutxiago eta konfort eta 
jasangarritasun gehiagoko etorkizunaren alde. 

Vectia autobusak hainbat hobekuntza teknologiko daramatza energia-eraginkortasuna 
gehitzera bideratuta: balazta erregeneratiboa, erregaiaren kontsumoa aurreztea ahalbidetzen 
duena balazta-pedalari emanez; edo start&stop sistema, modu hibridoan doanean 
geldialdietan motorra gerarazten duena.  Gainera, bere bizitza baliagarriko edozein unetan 
% 100 elektrikoa izateko eboluziona dezakeen ibilgailua da, ibilbidean egokierako karga-
sistema erabiliz (OppCharge estandarra betetzen du)
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