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ZADEVA: Odgovor na svetniSko vpra5anje mestnega svetnika Mirka BrniEa Jagra - nakup
avtobusov na pogon z utekoiinjenim plinom (9. seja MS,2. toika)

V sredstvih obve5danja smo zasledili novice o zamenjavi vedjega Stevila avtobusov JPP na bencinski
in dizel pogon z avtobusi JPP na pogon z utekodinjenim plinom. Vkljudevanje novih pogonskih
tehnologij JPP zahteva prilagajanje in izgradnjo novih infrastrukturnih sistemov, predvsem pa to
pomeni novo politiko izvajanja storitev JPP zapotrebe glavnega mesta in LI-IR. Vsa na5a
pridakovanj av zvezi z udinkovito reformo JPP so usmerjena v elekhifikacijo JPP za katero smo
prepridani, da je edina sposobna globalno odgovoriti na potrebe kvalitetnih in udinkovitih prevozov
JPP v mestnem in regionalnem prostoru ter radikalno zmanj5ati onesnaZevanj e zraka, ki jih povzroda
oktanska tehnologija pogonov JPP in s tem v zvezi odpraviti vzroke za zdravstyene probleme
prebivalcev Ljubljane in LIIR.

Obrazloiitev: Avtobusi imajo Otto motorje s pogonom na stisnjen zemeljski plin (CNG) ali
drugaie povedano na metan.

Odloditev za temeljito prenovo voznega parka JPP je vsekakor v visokem javnem interesu, zato so
poslovno komercialne odloditve, v kolikor se sprejemajo v ozkih zaprtlhkrogih, zanas povsem
nesprejemljive. Dejstvo, da se JPP intajav javnem interesu in vedinsko financira z javnimi sredstvi
zahtevavkljuditev javnosti in prenos teZi5da odlodanja na predstavni5ki dom MOL. Vsekakor pa
posredovanje dolodenih informacij.

ObrazloZitev: LPP je v 100 Vo javni lasti in se financira z javnimi sredstvi v vi5ini 1616 yo.

Zato Ltpanu MOL in pristojni sluZbi postavljamo slededa vpra5anje:

1. Koliko altobusov mestnega potni5kega prometa na pogon s plinskim gorivom se je, za
pohebe inrajanja storitev JPP v Ljubljani in LIIR, Ze narodilo?

Odgovor: 20

2. Kdo je narodnik inzakateroznamko ar,tobusov na pogon z utekodinjenim plinom se je
odlodil?

Odgovor: Na javnem naroiilu je bilo ekonomsko najugodnejbi ponudnik Dualis, z znamko
Iveco lrisbus.

3. KakSni so dolgorodni plani glede bododih dobav avtobusov na pogon s plinskim gorivom in
s tem povezan raz:roj oskrbovalnih, servisnih in infrastrukturnih sistemov?



Odgovor: JP Energetika gradi na lokaciji LPP polnilnico, ki bo zado5iala za vse potrebe.
Plinovod do LPP-ja jeil,ezgrzjen.

4. Ali se kot sestavni del prehoda na plin kot pogonsko gorivo JPP pristopa tudi k predelavi
obstojedih bencinskih in dizel agregatov obstojedega vozflegaparka?

Odgovor: Ne.

5. Kak5ni so dasovni okvirji nabave novih altobusov na pogon na utekodinjen plin oztroma
predelave obstojedih in kaj je kondni cilj?

Odgovor: Konini cilj je enormno zmanj5anje PH10 trdnih delcevo ki so eden od najbolj
problematiinih onesnaievalcev diesel motorjev. Prekomeren onesnaievalec s karcinogenimi
PH10 trdnimi delci so tudi novej5i disel motorji, ki izpolnjujejo standard Euro 4 in Euro 5.

Predlog nairta do 2015 - avtobusi na CNG pogon:

- 20 enojnih (12 m) artobusov bo dobavljeno oktobra 2011
- 19 zgibnih (18 m) leta2012
- 20 zgibnih leta 2013

- 18 zgibnih in 7 enojnih leta2014
- ll zgibnih in 5 enojnih leta20l5

V tem obdobju tudi nairtujemo nakup 12 mini avtobusov (8 m) z dieselskim pogonom.

StoAtliv vpliv emisij na okolje se bo z zamenjavo avtobusov, ki so starejbi od 15 leto zmanjbal
tudi do 80 "4. CNG avtobusi izpolnjujejo standard EEV, ki je izbolj5an EIIR V predvsem
zaradi skoraj niinega izpusta delcev. Ima pa CNG pogon poleg okoljske sprejemtjivosti, ki je
konstantna in ni tako zelo odvisna od starosti vozila, kot to velja za sodobne Diesel motorjeo
dodatno prednost zaradi zmanj5evanja odvisnosti od ene vrste goriva. Dolgoroino gledano so
CNG avtobusi bolj ekonomiini, saj je zemeljski plin bistveno cenej5i od dizelskega goriva. Poleg
vseh na5tetih prednosti je manj5i hrup CNG motorjev dodatna in izrazita prednost pred Diesel
motorji (imajo namrei niija kompresijska razmerja), kar je predvsem dobrodo5lo za urbana
naselja.

6. Kakine so prednosti pogona avtobusov JPP na utekodinjen plin glede na sedanje stanje?

Prosimo zapojasnilav zsrezi s prednostmi na podrodju:

. a. Varovanja okolja
Odgovor: Poglavitna prednost je v praktiino v zanemarljivem deleiu PH10 trdnih delcev.

Poleg tega pa so prednosti metana ali CNG pogona pred dizelskim gorivom, ie vzamemo
primer EUR 5 motorja 5e do 10% manj C02, do 60-80% manj ogljikovodikov - nemetanskih
ogljikovodikov (NMHC)' do 80-90% manj du5ikovih oksidov (NOD, do 107o manj5i potencial
globalnega segrevanja in do 807o manj vpliva na ozon.

b. Ekolo5kih standardov prostora

Odgovor enak na prej5njo alinejo.
c. Organizacrli avtobusnega JPP v izvajanju enotne prometne politike v Ljubljani in

LUR
Odgovor: Ni vpliva.

d. Spremembe v obsegu funkcionalnih standardov prevoza potnikov (udobnost, varnost,

preglednost

Odgovor: Ni vpliva.



7 . Kak5na sredstva so predvidena za izvedbo tega projekta in kdo je pladnik?
a. Zanakup avtobusov

Odgovor: Cena CNG avtobusov je cca 10 % viSja od cene Diesel avtobusov.

* b. Zaizvedbo servisnega centra

Odgovor: Servis bo izvajal LPP v obstojeii delavnici. CNG je laZji od zrala zato so potrebna
minimalna vlaganja v same prostore, da bomo zagotovili vse potrebne pogoje za intajanje
servisnih posegov na teh vozilih.

c. ZavzdrLevarye avtobusov na letni ravni
Odgovor: Za vzdrLevanje CNG avtobusov ne nairtujemo oziroma predvidevamo vi5jih
stroSkov od vzdrZevanja klasiinih Diesel avtobusov.

d. Zapredelava ar,tobusov

Odgovor: Predelav ne bo.

e. OskrbovalnamreLa (nabava in skladi5denje plina, razNoz in plinske drpalke, ...)
Odgovor: CNG polnilnica bo na lokaciji LPP' skladiSie rezervnih delov za avtobuse bo na
lokaciji LPP in LPP bo pooblaSien zavzdrLevtnje avtobusov.

Lep pozdrav!

Irena Razpotnik
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