INGURUMENA
Ingurumenaren hobekuntzari Dbusek egiten dion
ekarpen nagusia Dbusen autobus-sarearen erabilera
masiboa da, horrela saihestu egiten baita pertsona
horiek ibiltzeko ibilgailu pribatuak erabiliko balituzte
egingo litzatekeen erregai-erabilpen ikaragarria.
Hala eta guztiz ere, Dbus jakitun da bere jarduerak
ere erregai-kontsumoa dakarrela, eta horregatik
saiatzen da erregai eta ibilgailu ekologikoak
erabiltzen, eta mailaka-mailaka ibilgailu hibridoak
edo % 100 elektrikoak sartzen. Bide batez, Dbusen
eraginkortasuna lortu da zerbitzuaren kudeaketan
eta hondakinen erabileran edo suntsipenean.
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1

IBILGAILU-FLOTA

Gaur egun Dbusek 132 autobuseko ibilgailu-flota du; horietatik 90, 12 metroko autobusak
dira, 28 autobus 18 metrokoak dira, eta 3 autobus 10 metrokoak dira. Gainera, Dbusek
11 mikrobus ditu orografia zaileneko auzuneetara iritsi ahal izateko.

2018an DTKren ibilgailu-flotara etorri dira lau MAN Lion’s City autobus hibrido, 12
metrokoak; hiru MAN Lion’s City Euro 6 autobus diesel; hiru MAN Lion’s City G autobus 18
metrokoak; eta Mercedes-Integralia Tattoo In Urban mikrobus bat. Ekarpen berri horiekin,
ibilgailu-flotaren batez besteko antzinatasuna 7,7 urtekoa da.
Halaber, urtean zehar bi proba pilotu egin dira Vectiaren Veris.12 Partial Electric 12 metroko
autobus hibrido-elektrikoarekin eta Irizarren ie Tram 18 metroko autobus artikulatu % 100
elektrikoarekin, memoria honetako Elektromugikortasuna atalean zehazten den eran.

Ibilgailu-flotari buruzko informazio osoa nahi izanez gero, ikus Dbusen webgunea,

www.dbus.eus
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Ondorengo irudietan ikus daiteke azken urteotan autobusek eduki duten bilakaera; Euro
0-ak dira zaharrenak eta Euro 6-ak modernoenak. 2018ko ibilgailu-flotak biziki gutxiago
kutsatzen du aurreko urteetakoek baino, ondorengo irudian ikus litekeenez.
2008: Dbuseko flota, igorpen-mailaren arabera
EURO 4: % 19
EEV: % 2
EURO 3: % 34

EURO 0: % 2
EURO 0
EURO 1: % 29

EURO 1
EURO 2
EURO 3
EURO 4
EEV

EURO 2: % 14

2018: Dbuseko flota, igorpen-mailaren arabera
EURO 3: % 18
EURO 6: % 36

EURO 4: % 17
EURO 3
EURO 4
EURO 6
EEV

EEV: % 29

2018an, ibilgailu-flotaren % 66 Euro 4ren gainetik zegoen, azken hilabeteetan egin den
ibilgailu-berrikuntzari esker. Euro 6 eta EEV autobusak dira une honetan diesel-teknologiarako
dauden autobusik garbienak, GNC-gas naturalaz dabiltzan ibilgailuekin parekatzen baitira.
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2

IGORPENAK MURRIZTEA

Dbusen erregai fosilen kontsumoa eta, ondorioz, egindako kilometro bakoitzeko
gas-igorpenen zenbatekoa nabarmen murriztu da ondorengo faktore hauei esker:
· Gutxiago kutsatzen eta kontsumitzen duten ibilgailuak
sartu direlako.
· Lineen kudeaketa eraginkorra eta ibilbideen azterketa
egin delako joan-etorriak eraginkorragoak izan daitezen egin
beharreko kilometroei dagokienez.
· Erregai-kontsumoa zorroztasun osoz kontrolatzen delako
ibilgailuetan, ibilbideetan eta gidatzean hobekuntzak egin ahal
izateko.
· Sistema berritzailea erabiltzen delako gidariari laguntzeko
gidatze segurua eta eraginkorra egin ahal izateko (Ekobus
proiektua).

IGORPENEN NEURGAILUA

Horregatik, egindako kilometro bakoitzeko batez besteko kontsumoa 0,489 litrokoa da, hirisektoreko baxuenetakoa, eta 2012az geroztik Dbusen etengabe gutxitzen ari dena.
Urteko batez besteko kontsumoa (l/100 km-ko)
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Kontsumoaren beherakadak ahalbidetu du, aldi berean, egindako kilometro bakoitzeko
CO2 igorpenak murriztea azken urte hauetan. Beherakada horrek hazkunde nabaria izan
du 2015az geroztik, flotan ibilgailu hibridoak eta elektrikoak, gaur egun ibilgailu-flotaren
% 20 inguru direnak, sartu izanaren ondorioz.
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Bestalde, lortu da egindako kilometroko beste gas-igorpen batzuk ere murriztea,
ondorengo irudian ikusten denez:
Urteko isurpen lokalak
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Berotegi-efektuko gasen igorpenak eta energia-kontsumoak murriztera bideratzen diren
ekintza guztiek eragin handia dute klima-aldaketaren eta kutsadura lokalaren aurkako
borrokan.
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Azken urte hauetan Dbusen egin den lanketa guztia, eta gas-igorpenen kudeaketan eta
eraginkortasunean egindako hobekuntzak, hori lortu ahal izateko bitartekoetan egin den
inbertsio handiaren emaitza dira, eta egin ahal izan dira Europar Batasunak diruz lagundu
dituen proiektuen ekarpenari esker.

Gehitzeko, esan behar da azken urte hauetan erregai alternatiboetan eta ingurumeneko
kutsaduran adituak direnek aztertu dutela Dbusen autobus-flotaren igorpen-maila, eta maila
bikaina aitortu diotela hark ingurumenera egiten dituen CO2 eta partikula-igorpenen maila
baxuari.

3

ENERGIA AURREZTEA

Autobusen erregai-kontsumoaz gain, Dbusek duen beste energia-kontsumo nagusia bere
tailer eta bulegoetako jardueraren ondorioz sortzen da. Horretan, Dbusek ahalegin handiak
egiten ditu energia-kontsumoa murrizteko edo iturri berriztagarrietatik hartzeko, baita
ur-kontsumoa murrizteko ere. Halaber, Dbusek sortzen dituen hondakinek ahalik inpaktu
txikiena izatea lortzeko kudeatzen ditu.
Kontsumitutako energiari dagokionez, hauek dira datu nagusiak:
URTEA
2017
ENERGIA
kWh
ELEKTRIZITATEA*
792.131
GASA**
524.710
1.316.841
GUZTIRA
* Dbusek 2015ean eta 2016an erositako hiru ibilgailu elektrikoen kontsumoa barne hartu gabe.
** Gas-kontsumoa handitu egin da zertxobait, batez ere klimatologiaren eraginez.

2018
kWh
709.638
550.858
1.260.496

Urteko batez besteko aurrezpena % 19 ingurukoa da 2012koarekin alderatuta, 2015ean
eta 2016an erositako hiru ibilgailu elektrikoen kontsumoa barne hartu gabe.
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Energia elektrikoaren kontsumoa (kWh/urtean)
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2008an Dbusek 30 KW-ko panel fotovoltaikoak ipini zituen bere instalazioen gainaldean.
Paneletan sortzen den energia Donostiako sare orokorrera isurtzen da. Horrela, energiaaurrezpen bat lortzen da gizarte osoarentzat, energia berriztagarrien bitartez elektrizitatea
sortuz.

4

ISO 50001 KALITATE EREDUAREN EZARPENA

DTK Energia Kudeaketako Sistemen ISO 50001 kalitate-arauaren ezarpena lantzen ari da,
energia-kontsumoa eta igorpen kutsatzaileak gutxitzea ahalbidetu dioten tresna bat eduki
ahal izateko.
ISO 50001 araua energia kudeatzeko sistemen nazioarteko arau bat da, antolakundeen
energia-eraginkortasuna hobetzea helburu duena.
Gaur egun DTK bere energia-kudeaketako sistema egokitzen ari da ISO 50001 arauaren
eskakizunak bete ditzan, konpainiak egiten dituen jarduketa, operazio eta zerbitzu guztiak
aintzat hartzen baititu hark, ibilgailu-flota barne, haien energia-kudeaketaren egokitasuna
bermatu ahal izateko.
Arau horren ezarpenarekin bermatu nahi da enpresaren energia-erabileraren eta
-kontsumoaren mota eta kantitatea egokiak eta beharrezkoak direla bere jarduketak eta
zerbitzuak egin ahal izateko. Halaber, konprometitzen da energia-eraginkortasuna etengabe
hobetzera helburu estrategikoak eta operatiboak landuz, hartarako beharrezkoak diren
baliabide pertsonal eta material guztiak erabiliz.
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5

INSTALAZIO ERAGINKORRAK

2003 inauguratu ziren Kotxetegi berriak; instalazio modernoagoak dira eta autobusen
belaunaldi berriaren eta ibilgailu-flotaren kudeaketaren premiak asetzeko egokiak.
Eraikinak 4.500 m2-ko azalera du tailerretarako, eta 1.000 m2 bulegoetarako. Badu, halaber,
Dbusen 132 ibilgailuentzako aparkalekua.
Dbusek egunero egiten du ibilgailu-flotaren
ikuskapena, eta autobusen konponketa-lanak
eta eraginkortasun-hobekuntzak egiten ditu
tailer-gunean. Horretarako gaituta dauden
langileak baditu eta eguneroko konponketak
eta mantentze-lanak burutzea ahalbidetzen
dioten instalazio modernoak, autobusak
ahalik eta baldintza egokienetan irten daitezen
eguneroko zerbitzuak egitera.
Tailerreko instalazioetan honako elementu hauek daude:
· 2 plataforma-igogailu autobus artikulatuentzat (18 metrokoak).
· 3 plataforma-igogailu 12 metroko autobusentzat.
· 24 zutabe jasotzaile.
· 11 lanpostu.
· Karrozeria-eremu bat 2 autobus har ditzakeena.
· 4 bizi-linea altueran lan egiteko.
· 2 linea erregaia hartzeko (bi Biodiesel hornigailu-nahasgailu, eta AdBlue hornigailu bat) eta
garbiketarako (bi garbiketa-zubirekin).
· Gurpil-konponketa eta biltegiratzea.
· Biltegia.

6

HONDAKINEN KUDEAKETA

Dbusen nahia da bere eguneroko jardueran darabilen ura eta sortzen dituen hondakinak
birziklatzea. Dbusek ingurumenarekin lotutako gaiekin duen ardura dela eta, hondakinen
birziklapena eta kudeaketa gai erabakigarria da. Horregatik, baimena eta ziurtagiria duten
enpresen bidez egiten da hondakin guztien kanporaketa, haiek gero kudeatu eta birzikla
ditzaten.
Gainera, Dbusen helburuen artean dago bere jardueraren bitartez sortutako hondakinak
ahal den neurrian gutxitzea, eta helburu hori urtetik urtera eraginkortasun handiagoarekin
lortzen ari da.
Ondorengo taulak azaltzen ditu datu esanguratsuenak birziklagarriak diren hondakinen
kudeaketari dagokionez.
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HONDAKIN BIRZIKLAGARRIAK
HONDAKIN LIKIDOAK
HONDAKIN SOLIDOAK
GUZTIRA

TONAK 2017AN
64,68 tn
4,8 tn
69,48 tn

TONAK 2018AN
69,37 tn
3,8 tn
73,17 tn

Ur birziklatua iragazkietatik pasarazi ondoren,
hondakin eta zabor guztiak biltegi batzuetan
gordetzen dira, betetakoan enpresa baimenduak
eraman ditzan. Olio eta gainerako hondakin
erabiliekin ere antzeko prozedura erabiltzen da.
Olioak eta gainerako hondakinak kendutakoan,
biltegiratu egiten dira enpresa baimenduak
kudeatzeko eta birziklatzeko eramaten dituen arte.
Azpimarratu behar da azken urteetan ez dela
ingurumena kaltetuko lukeen inolako ihesik edo
ezusteko isurketa aipagarririk izan.
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