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 Gaasibusside 
keskkonnaaspektid

1 gaasibussi (maagaasil) kasutuselevõtuga 
väheneb välisõhu saastamine :

 süsinikoksiidi heide 8 kg võrra aastas
 lämmastikoksiidi heide 356 kg võrra 

aastas
 peenosakeste(tahm) heide 13 kg võrra 

aastas

Biogaasi kasutamise puhul vähenevad 
heitmed veelgi.



Gaasibuss – mis see on?
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Esimesed emotsioonid

Huvitav!

               
Ebakindlus...



 

 2009 aastal ühineti projektiga „Baltic Biogas Bus“
 2010 aasta algul alustati uue ühistranspordi hanke 

ettevalmistamist järgmiseks 7-aastaseks perioodiks. 
 Hanke üheks nõudeks oli vähemalt 5 surugaasibussi liinile 

toomise nõue tulevasele operaatorile.
 Koostöö AS-iga Eesti Gaas ja uue bussiliinide operaatori AS-

iga SEBE.
 Alates märtsist 2011 saabusid uued surugaasibussid Tartu 

linnaliinidele ja avati Eesti  teine surugaasitankla.
 Transpordi arengukava koostamine perioodiks 2012-2020 

Teekond gaasibussideni



Protsess

1 aasta



Kogemus



Biogaasibussid on tänase tehnilise taseme ja 
ressursside juures kõige 

Optimaalsem lahendus jätkusuutliku               
          ühistranspordi arendamisel.... 

linnatranspordi lahendus 

... ja tõdemus



 Gaasibusside kapitalikulud

Gaasibuss 20-25 % kallim e. kapitalikulu (EUR/km) 
21% suurem

Üleminekuga EURO 6 nõuetele vahe kapitalikuludes 
muutub gaasibussi kasuks



REMONDIKULUD

Mõlema bussimargi puhul leping 
    Scania Eesti AS-ga (EUR/km)

Gaasibussi remondikulu (EUR/km)

    10-15% suurem  

KÜTUSEKULU JA HIND

Diisel – 39,5    l / 100 km *
     Gaas – 39,1 kg / 100 km
     sääst 1,0 %     
    (periood – aasta 2012)
Diisel – 1,11  EUR / l
     Gaas – 0,65  EUR / kg
     sääst 41,0 % 

 
* - toimiv kütuseanalüüs ja jälgimine
Gaasibussi kütusekulu (EUR/ km) – 
42% väiksem

 Gaasibusside ülalpidamiskulud



KOGUKULU KILOMEETRILE

Gaasibussiga läbitud kilomeeter
    11% odavam kui diiselbussiga

Aastasel läbisõidul 80 000 km
    sääst bussi kohta 10 000 EUR

     

 

 Gaasibusside kogukulud



Erksam mootor

Peale mootori käivitamist 
vajab buss mõned minutid 
tühikäigul töötamist

Puhtam tankimisprotsess

Remonti suunamisel 
jälgida, et buss poleks 
tangitud täismahuni

Väiksem läbisõit ühe 
tankimisega

 Gaasibussi kasutamise erinevused



Diiselbuss – kütusepaak 300 l, läbisõit ca. 750 km
    ( 2,5 tööpäeva)

Gaasibuss – kütusepaak 160-170 kg, läbisõit ca. 450 km
                           (1,5 tööpäeva)

Väiksemast läbisõidust tulenevalt gaasitankla laitmatu 
töötamise vajadus või mitme gaasitankla olemasolu

Lisasoojendusahju (Webasto) korrasolek külmade ilmadega

Järelturg lepinguperioodi lõppedes

 Mõned tähelepanekud vedaja poolt



Tulu Tartule gaaskütuse 
kasutuselevõtust ühistranspordis

 Enesekindlus- toimib

 Gaasitankla – gaasi, kui mootorikütuse leviku kasv 
ning edasised prioriteedid

 Puhtam keskkond

 Teave ja arendustegevus gaasibusside ja biogaasi 
valdkonnas



Mis on plaanid edasiseks?

...... jätkame samas vaimus ja 
tekitame uusi rohelisi jalajälgi



Tartu transpordi arengukava 2012-2020

(Bio)gaasisõidukite soodustamine
Transpordi Arengukava 2012-2020 
(vastu võetud volikogu poolt 

novembris 2011)

Ühistranspordi osa 
suurendamine
Gaasibussidele üleminek - 
vähemalt 50% bussidest (2017)
Biogaasi kasutuselevõtt 
linnaliinibussides
Gaasisõidukite soodustused 
(parkimine)



CNG autod 
-

3 Opel Zafira´t 
linnaametnike 
töösõitudeks



Prügiveokid ..



Biogaas - 
bussikütuseks

Tartu Veevärk – jäätmed linna 
territooriumilt ning lähiümbrusest 

(tööstusjäätmed, põllumajandusjäätmed, 
silo, rasv)



Biogaasi kasutuselevõtuga 
kaasnevad hüved omavalitsusele

Linna õhk on puhtam

Kvaliteetsem elukeskkond  Vähenevad sotsiaal – ja ravikulud

Paraneb tööhõive

Kulutused transpordile stabiilsemad

Pikaajaliste kulutuste planeerimine lihtsam 
ja täpsem

Areneb kohalik ettevõtlus

Kasvavad maksutulud  Uued töökohad

Areneb taristu



Poliitika - eesmärgi seadmine, 
arengukavad

Tarbimine - ühistransport, 
prügiveokid, taksod, ametisõidukid. 
Ettevõtete ja eraisikute 
julgustamine.Teabe jagamine (info 
veebilehel, pressiteated, uudised)

Soodustused - parkimine, liikluse 
piiramine

Huvide ühendamine - aktiivne 
suhtlemine huvigruppidega (biogaasi 
tootmine, puhastamine, logistika)

Mida teha, et asi edeneks ?



http://www.mkm.ee/tartumaa-kasutab-uha-enam-
keskkonnasobralikku-uhistransporti/



Tänud ja rõõmsa jällenägemiseni!
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