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Guri buruz

City Changer Cargo Bike (CCCB) proiektuak kargako 
bizikleten mugagabeko potentziala baliatu nahi du, 
mota horretako ibilgailuak erabiltzaile anitzen arte-
an -publikoak, pribatuak, komertzialak- sustatzeko. 
Horizon2020 europar programaren laguntzari esker, 
CCCBk Norvegiatik Greziara eta Erresuma Batutik 
Bulgariara arteko 20 bazkide bildu ditu. Europa osoan 
sortutako praktika honetatik ikasita, CCCBk karga-
ko bizikletak ezagutaraziko ditu eta haien erabilera 
bultzatuko du. 

Horrela, garapen berri kitzikagarriak sustatu nahi 
ditugu, besteak beste logistikako lan jasangarriago-
ak sortzeko, espazio publikoa hobetzeko, herritarren 
parte hartzea sustatzeko eta ibilgailuen zirkulazio 
pilaketak arintzeko. Finantziazio programa berriak 
ere sortu eta hedatu nahi dira, eta jendeak kargako 
bizikletak probatzeko ekimenak egingo dira.
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Zer da kargako 
bizikleta bat?

Kargako bizikletak (ingelesez, cargo bike) zama 
garraiatzeko espezifikoki diseinatutako bizikletak 
dira eta zama astunak zein arinak, txikiak zein han-
diak eramateko prestatuta daude. Forma anitzekoak 
dira, Short John motakoetatik hasi, hiru gurpileko 
kargako trizikloetatik igaro eta pedalez lagundutako 
motorra duten lau gurpileko egituretaraino. Karga-
ko bizikletak mende batez izan dira, baina egungo 
diseinu berritzaileen eta baterietan izandako berri-
kuntzen ondorioz, modelo berriak eraginkorragoak 
eta erabilgarriagoak dira. 

Kargako bizikleten edukiera eta prezioa oso alda-
korra da, behar den modeloaren arabera: bizikleta 
arinenak 1.000-2.000 euroko tartean daude eta 80 kg 
arte garraia dezakete, eta astunenak 2.000-12.000 
eurokoak izan daitezke, baina 350 kg arteko zamak 
mugi ditzakete. Bizikleta horiek oso lagungarriak 
izan daitezke Europako hiriek dituzten ingurumen 
eta logistikako auziei, zirkulazio arazoei eta zenbait 
arazo sozialei aurre egiteko. Horrez gain, mugikor-
tasunaren, garraioaren eta bizi kalitatearen beste 
ikuspegi bat eman dezakete.
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Ingurumenaren 
aldekoa
Kargako bizikleta karbono igorpenak eta kutsadura, 
lurraren erabilera eta energiaren xahutzea gutxitzeko 
tresna da.

Trafiko komertzialak sortutako zarata eta kutsadu-
ra hirietako berezko arazo bat da. Kontuan izan hiriek 
garraioari lotutako karbono igorpenen % 40 eta logisti-
kako erabateko mugimenduei lotutako beste kutsatzaile 
batzuen % 70 ekoizten dutela.1 Gasolioarekin dabilen 
ibilgailu bat kargako bizikleta batekin ordezkatzen 
bada, urtero 5 tona karbono igorpen aurrezten dira eta, 
horrela, Europar Batasunak 2030erako duen helburua 
-karbonorik gabeko hiri zamalanak izatea- betetzen 
laguntzen duen tresna bihurtzen du.2 Not only are 
cargo bikes green to use, they only take 5% of the ma-
terials and energy of a car to make. Bestalde, automobil 
bat egiteko behar diren materialen eta energiaren % 5 
soilik behar ditu kargako bizikleta baten sorkuntzak. 
Zorua ere baliabide urria da hirietan: Berlinen, esater-
ako, hiriko azaleraren 28 km aparkatzeko guneak dira.3 
Espazio horren % 2 bizikletentzako aparkaleku bihur-
tuta, 300.000 biziketa uzteko tokia sortuko litzateke.
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Bizimoduak aldatzea, posible izateaz gain, merkea eta 
erraza da.

Oinarrizko kargako bizikleta baten prezioa 1.000-
2.000 eurokoa besterik ez da. Motordun bizikleta 
handiak dira 10.000 euro arteko kostua dutenak. 
Ibilgailuak berak mantenimendu eta operazio kostu 
txikiak ditu. Are gehiago, bizikleta baten sinpleta-
sun mekanikoari esker, nork bere konponketak egin 
ditzake, zenbait kasutan, bizikleten denda baten 
laguntzarik gabe. Europan, familia batek garraioan 
duen gastu metatua etxeko diru sarreren % 13ra irits 
daiteke.4 Kopenhage adibide bikaina da kostuak asko 
murritz daitezkeela ikasteko: 2 haur edo gehiago di-
tuzten familia guztien % 26k kargako bizikleta bat 
dute, eta mota horretako bizikleten % 30ak auto-
mobilen ordezko modura erabiltzen dira.5

Merkea eta egokia

2
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Bizikletaz ibiltzea ona bada, kargako bizikletak era-
biltzeak ontasuna areagotzen du hiri osasuntsuagorako 
bidean.

Txirrindularien populazio batek norbanako osasun-
tsuak eta hobeto funtzionatzen duen hiria sortzen 
du. Bizikletaz sarri ibiltzen diren pertsonen bizi itxa-
ropena 14 hilabetez luzatzen da eta lanera bizikletaz 
joatean auto baten barruan eserita jasotzen den 
kutsaduraren erdia pairatzen da.6 Kopenhagen, 
adibidez, bizikletaz egindako kilometro kopurua 60 
milioi igo zen 2012tik 2016ra, eta bertakoek 50.000 
egun gutxiago hartu zituzten gaixotasunagatik, 
eta horrek 215 milioi euro7 aurreztu zizkion osasun 
sistemari. Lanera bizikletaz joatea aktibo egoteko 
modu ederra bada, kargako bizikleta bat erabiltzea 
askoz gehiago! Hainbat kasutan, kargako bizikleten 
erabilerak autoa baztertzea ahalbidetu dezake.

Hiri osasuntsuagoak
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4
Gainpopulatutako hiriek giza espazioak birdefinitzen 
ari dira eta merkataritza elektronikoaren hazkunde 
etengabea mantentzea ez da posible izango funtsezko 
aldaketa gertatzen ez bada mugikortasunean. 

Hiritartzea azkartzen ari da, hiriak jendez gain-
ezka daude eta logistikako prozesuak gero eta 
korapilatsuagoak dira. Europako ekonomiak urtero 
BPGaren % 1 galtzen du zirkulazioaren buxaduren-
gatik.8 Zirkulazio Mugatuko Zonak (LTZ) ari dira 
sortzen, hiri erdiguneak motordun trafikoari ix-
teko, baina merkataritza elektronikoak urtero % 
10 hazten jarraitzen du.9 Kargako bizikletak azken 
miliako zamalanetarako konponbide eraginkorra 
dira. Europako hiri askotan sortu diren ingurumen 
eta zirkulazio arazoei aurre egiteko modu egokia 
izan daitezke, eta aldi berean, mugikortasunaren, 
garraioaren eta egoiliarrentzako bizi kalitatearen 
pertzepzio berria eskaintzen dute.

Arindu hiriko
zirkulazioaren ilarak
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Hobetu irisgarri-
tasuna garraioan
Kargako bizikletek jende ororen mugimendu askea 
eragozten dituzten mugikortasun oztopoak hausten 
ditu.

Garraioa ez da A puntutik B puntura joate hutsa. 
Lantokietara iristea, azokara joatea, gizarte zarbi-
tzuak jasotzea, hezkuntza aukerak izatea, eta beste 
hamaika esparrutako erraztasunak edukitzea esan 
nahi du garraioak, bai landa eremuetan bai hirietan. 
Oinezkoa ez den garraio modu merkeena izanik, 
kargako bizikletek mugikortasun oztopoak murriz-
ten ditu eta garraioa ia edonorentzat eskuragarri 
bihurtzen du, gidabaimena behar izan gabe. Gazte 
zein adinekoek gainerako pertsonen irisgarritasun 
aukera berak izatea ahalbidetzen dute. Komunitate 
inklusiboak sortzeko balio dute: pertsonen adina, 
ezagutza edo trebezia ez dira eragozpen ingurune 
hurbileko gizarte bizitzan parte hartzeko.

5
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Sustatu generoen 
arteko berdintasuna
Kargako bizikleten joerek erakusten dute gizonezkoak 
gehiengo diren bizikleta kultura gainditzen dutela. 

Emakumeak, oro har, oraindik txirrindulari guztien 
gutxiengoa dira, baina kargako bizikleten kasu-
an gehiengoa dira.10,11 Hortaz, kargako bizikletak 
sustatzeak txirrindularien komunitatean dagoen 
generoen desberdintasunak gainditzen lagundu 
dezake. Herbehereetan, adibidez, kargako bizikle-
ten garrantzia handia da eta horrek asko bultzatu 
du txirrindularien gehiengoa emakumea izatea.12 

Kargako bizikleten hezkuntza eta normalizazioak, 
bizikletentzako bide gehiagorekin batera, ema-
kumeak ahaldunduko ditu eta eguneroko bidaiak 
bizikletaz egiten lagunduko die.

6



20
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Hobetu familiaren 
mugikortasuna
Irudika dezakezun minifurgoneta errazena, adimen-
tsuena eta dibertigarriena.

Automobilen jabeek gero eta arazo gehiago di-
tuzte: zerga handiagoa, isunak igorpenengatik eta 
autoz zenbait tokitara sartzeko debekuak. Kargako 
bizikletek mugitzeko modu seguru eta egokiagoa 
eskaintzen dute familientzat. Haurrak eskolara 
eramatea eta etxera bueltatzea seguruagoa eta erra-
zagoa da ikastetxe aurreko ateetan auto multzo 
handiak pilatzen ez badira. Kargako bizikletek adin 
txikiko lau ume arte garraiatu dezakete auto batek 
behar duen espazioaren laurdena baliatuta. Autoak 
okupatzen duen aparkatzeko espazioaren zati bat 
aski da kargako bizikleta bat uzteko. Orobat, mota 
horretako ibilgailuak ordezko merke eta segurua-
goak dira familien eguneroko joan-etorriak egiteko.
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Denbora opari
Autoa baztertzeak aste bateko baliokidea den denbora 
eskaintzen dizu urte bateko epean. Zertarako erabiliko 
duzu denbora hori?

Mundu osoan barrena, hiri handi guztietan behatu 
da bizikletak autoak bezain azkarrak, edo azkarra-
goak, direla.13 Txirrindulariei gutxiago eragiten die 
zirkulazioak puntako orduetan abiadura handiagoan 
mugitzen dira. Puntako orduetan autoen abiadura 5 
eta 15 km/h artekoa da, batez beste, eta bizikleta 
batek abiadura hori erraz gaindi dezake. Londresen, 
adibidez, zortzi minutu behar dira aparkatzeko toki 
bat aurkitzeko. Guztira, lau eguneko denbora behar 
da, urtero, aparkatzeko!14

8
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Kale bizitza 
alaiagoa bultzatzea
Bizitzari egokitutako hiriak eratzen laguntzen du au-
toen ordez kargako bizikletak erabiltzeak.

Kargako bizikletek kaleko bizitzaren dinami-
kak indartzen eta oinezkoen zein txirrindularien 
esperientziak eraldatzen lagundu dezakete. Bizigar-
ritasunean hainbat faktorek eragiten dute: hiriaren 
diseinuak, lurraren erabilerak, garraio sistemak... 
eta horiek denek giza dimentsioa sendotzen dute. 
Kargako bizikleten moldakortasun trinkoa abantaila 
berezia da erabilera anitzetarako, ez soilik garrioari 
lotutako jardueretan, baita instalazioetan, janaria 
saltzeko, musika guneak sortzeko eta beste hain-
batetarako. Kaleko elkarrekintzen eta jardueren 
gozamena izateko aukera horrek bizitza kalitatea 
hobetzen du. 

9
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Kale seguruagoak
Kargako bizikletek kaleko automobil kopurua murrizten 
laguntzen dute, eta horren ondorioz, bizitzak salbatzen 
eta hobetzen dira. 

Europa osoan barrena ikus daitekeen moduan, 
zirkulazioaren ondorioz gertatutako heriotza kopu-
rua txikiagoa da bizikletaz egiten den bidaia kopurua 
handitzen den neurrian. Ez da ustekabea Herbehereak 
izatea hildako txirrindularien tasarik txikiena (1,1 
hildako bizikletaz egindako 100 milioi kilometroko).15 
ABarcelona Institute for Global Health erakundearen 
txosten baten arabera, bizikletentzako azpiegiturak 
hobetzeak 10.000 heriotz goiztiar eragotz ditzake 
Europa osoan.16 Kaleak eraldatzen badira herritarren 
laurdena bizikleta gainean hartzeko gai den bizikle-
ta bideak sortzeko, autoen zirkulazioari lotutako 
heriotza kopurua murriztuko da, eta horrez gain, 
ingurumen kutsatzaileak eta egoneko bizimoduak 
duten efektu kaltegarriak txikituko dira.

10
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Moduen arteko al-
daketak erraztea
Kaletik garraio publikora aldatzeko abilezia ematen 
duenez, kargako bizikletarekin egin ahal duzunak ez du 
mugarik.

Kargako bizikleten erabiltzaileek bizikletaren eta 
garraio publikoaren arteko konexioen moldakor-
tasunaz balia daitezke. Europa osoko hirietan sortu 
dira intermodalitatea errazteko ekintzak, batez ere 
kargako bizikletak seguru gordetzeko guneak gel-
tokietan eratuz.  Malmo, Maastricht, Cambridge eta 
Utrecht hirietan, adibidez, horrelako instalazioak 
eratu dira tren geltokietan. Kargako bizikletek erraz 
joan daitezke kaletik bizikleta bidera, eta handik 
geltokira; horrela, motordun ibilgailuak gainditzen 
ditu egokitasunean eta abiaduran.

11
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Negozioetarako 
plataforma 
moldakorra
Kargako bizikleta pertsonalizagarri bat erabilita, zure 
negozioa abiarazi edo berrasmatu dezakezu inbertsio 
txikia eginda.

Gero eta mikronegozio gehiago ari dira sor-
tzen kargako bizikleten gainean, kafe eta izozki 
saltzaileetatik hasi eta lore saltzaileetaraino. Hasi-
erako kapitala txikia denez eta aukera anitz ematen 
dutenez, pertsona sortzaileek erraz bihur dezakete 
errealitate bere ideia onenak. Kaleko festibalen eta 
gertaeren antolatzaileek onurak lortzen dituzte eta 
eskualdean gero eta enpresario txiki gehiago egoteak on 
egiten dio ekonomiari. Negozioetarako esparru berria 
sortzen da, igorpenik gabea eta zaratarik egiten ez 
duena.

12
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Enplegatuen 
fidagarritasuna
Bizikletak onuragarriak dira distantzia luzeak egune-
ro egiten dituzten langileentzat eta eragiketak garaiz 
egitea bermatzen dute. 

Kamioien ordez kargako bizikletak erabiltzeak 
logistikako sektore osoaren potentziala handitzen 
du eta langileen baldintza operazionalak eta osasu-
na hobetzen dituzte. Kopenhageko ospitaleak odola 
garraiatzeko operazioak kargako bizikletetara al-
datu zituenean, logistikaren kostua jaitsi egin zen, 
eguneroko bidaien kopurua handitu egin zen, eta 
langileek gaixo igaro zituzten egunak gutxiago 
izan ziren. Beren zerbitzuen estaldura geografikoa 
murriztu gabe, ospitaleak langileen osasuna eta 
prestakuntzak hobetu zituen. UNECEren arabera, 
Europan bizikletaren erabilera bikoiztuko balitz, 
ekonomiari 7 mila milioi euro gehituko lizkioke, lan-
gileen baja gutxiago egongo liratekeelako.17 

13
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Enpresaren 
erantzukizuna
Karbono aztarna murriztu nahi duten enpresen hurren-
go urratsa kargako bizikletak erabiltzea izan daiteke.

Ekoizpen komertzialaren ingurumen inpaktu guzti-
ak neurgarriak dira. Den-dena neur daiteke erakunde 
batean: karbono aztarna, BEG igorpenak zein lur-
raren erabilera. Enpresa baten ingurumen eta gizarte 
inpaktuak kontuan hartu behar dira edozein negozio 
eredutan. Kargako bizikleten erabilerak zeregin 
garrantzitsua bete dezake korporazio baten “osagai 
etikoaren” pertzepzioaren aldaketan. Enpresek egin 
dezaketen urrats txiki bat da trantsizio jasangarri-
aren bidean beren konpromisoa adierazteko.

14
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Komunikazio berdea
Konpainiak ingurumenarekin duten konpromisoa 
nabarmentzeko aukera berriak bilatzen ari dira, eta 
kargako bizikletek arrakasta izaten ari dira esparru 
horretan.

Ingurumen jasangarritasunean arreta jartzeak 
etekinak eman ditzake. Europako kontsumitzaileak 
gero eta kritikoagoak dira beren kontsumo ohitu-
rak garatzean. Konpainien hornidura katean gehien 
ikusten den ataletako bat garraio prozesua da eta 
kargako bizikleta gehienak egokiak dira konpainiaren 
marketinerako erabil daitezkeen iragarkiak, logoak 
eta mezuak erakusteko. Azken miliako banaketa az-
karretara dedikatutako munduko enpresa handiek 
arrakastaz erabiltzen dituzte kargako bizikletak, eta 
horrek erakusten du trantsizio jasangarriaren bidean 
enpresa horiek aldaketa egin nahi dutela (DHLren) 
kolore horiko aurpegi tradizionaletik kolore berdera.

15
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Dirua aurreztea
Zure negozioaren banaketa komertzialak modu 
errentagarrian eramateko garraio mota eraginkorra da.

Kargako bizikleta elektrikoak ordezko merkea dira 
ibilgailu tradizionalen aurrean. Auto berria erosteak 
behar duen diruaren zati txiki baten truke, erregai 
gutxi behar duela eta mantenimenduan eta kon-
ponketetan kostu txikiak dituela, kargako bizikleta 
elektrikoak enpresa baten salbamendua izan daiteke 
flotan izandako aurrezpenei esker.18 Badituzte beste 
abantaila batzuk ere, esaterako aparkatzeko toki 
gutxiago behar dutela, langile gaixo gutxiago egongo 
dela eta auto ilaretan denbora gutxiago galduko dela. 
Adibidez, Greenwich hiriko harategi batek kargako 
bizikleta elektrikoa erabiltzen hasi zen eta 5 km baino 
distantzia gutxiagoko banaketen % 95 ibilgailu horre-
kin egin zituen, urtebetean 830 libra aurreztuta.19 
Ibilgailu gehienetan pisuaren gehiena ibilgailuarena 
da eta zati txiki bat besterik ez da garraitzen diren 
ondasunena; kargako bizikletek, berriz, ibilgailuaren 
kilo bakoitzeko, furgonetekin konparatuta 4-6 aldiz 
pisu gehiago eraman dezakete.

16
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Logistikaren 
efizientzia
Garaiz iristen diren flota eraginkorrak behar dituzten 
logistikako konpainientzat, kargako bizikletak kon-
ponbiderik onenak dira iristen ari den azken miliako 
krisiaren aurrean.

7 kilometro baino gutxiago egiten dituen eta 200 
kg/m3 baino gutxiago garraiatzen dituen edozein 
zama, berdin dio erosketaren boltsa den edo izoz-
kailu bat den, bizikletaz egin daiteke, Cyclelogistics 
erakundearen arabera. Kargako bizikletek logisti-
kako bidaien erdia eta salgaien banaketaren laurdena 
ordezka dezakete Europako hirietan.20 Londres erdi-
aldean, adibidez, azken miliako logistikan distantzia 
laburreko mugimenduak dira nagusi, eta ibilgailuek 
denbora gehiago igarotzen dute geldirik, mugimen-
duan baino. Kargako bizikletez, berriz, errazago 
maniobratzen dute beste ibilgailuen, oinezkoen eta 
bizikletentzako zonen artean, eta motordun ibil-
gailuek baino banaketa denbora laburragoak 
eskaintzen dituzte, nahiz eta azkenek abiadura 
handiagoa lortzeko gaitasuna izan.21
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Aurrezteak osasun 
publikoan
Txirrindularitzaren zabalkundeak osasun kostuetan milioi-
ak aurreztea suposatzen die administrazio publikoei.

Bidaiatutako kilometro bakoitzeko, autoa era-
biltzearen kostu soziala sei aldiz handiagoa da 
bizikletaz egitearen aurrean.22 Bizikletaz dabilen gi-
zarte osasuntsuago baten abantaila ekonomikoak ere 
oso errealak dira. Hilkortasun eta gaixotasun tasak 
murriztuko balira txirrindulariak bikoiztearen on-
dorioz, Europako ekonomiak 189 mila milioi euro 
aurreztuko lituzke.23 Zoritxarrez, Europako herri-
aldeetan garraio modu nagusia motordun ibilgailu 
pribatuak dira oraindik ere, eta horrek eragiten du 15 
eta 24 urte arteko gazteen hilkortasun zergati nagu-
sia, errepideetako istripuak izatea.24 

18
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Azpiegitura 
eskuragarriagoa
Kargako bizikleten eta bizikleta bideen sustapena hiriek 
azpiegituretan egin dezaketen inbertsiorik onena da.

Hiriek udal aurrekontuak indar ditzakete karga-
ko bizikletetan eta bizikletentzako azpiegituretan 
inbertsioak eginda. Azpiegitura mota horiek erai-
kitzean, emaitza hobeak eta etekin-kostu erlazio 
onenak lortzen dira, errepideetan eta garraio publi-
koan egindako inbertsioetan baino hobeak, askoz 
kostu txikiagoarekin.25 Londresko Bizikleta Sarean 
egindako inbertsioek 4:1 itzulera26 izan zuten eta 
Helsinkik horren bikoitza ere erdietsi zuen: gastatu-
tako euro bakoitzeko 8 euroko itzulera izan zuen.27 
Automobilak gidatzea gero eta garestiagoa izanik eta 
bizikleta erabiltzea gero eta merkeagoa, hiriak beti 
urrats bat aurrerago egongo dira txirrindularitzan 
inbertitzen badute.
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Lideratu hirietako 
mugikortasunaren 
trantsizioa
Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako Helburuen ara-
bera, hiriek ekintza zehatzak garatu behar dituzte gure 
aroko ingurumen arazoei aurre egiteko.

Hiriek karbonoan neutroa izango den etorkizune-
rantz trantsizioan hasi daitezke, zerbitzu publikoen 
eta hornidura politiken gauzatzea eraldatuz. Hiri er-
diguneetan gertatzen diren eguneroko joan-etorriak 
azkarrago eta adimentsuago egin daitezke kargako 
bizikletak erabiltzen badira. Kopenhageko odol lagi-
en adibidean, ospitaleen arteko garraioan kargako 
bizikletak erabiltzeak igo egin du egunero egin ahal 
den bidaia kopurua, flotak merkeagoak dira eta lan-
gileak gutxiago gaixotzen dira. Beste adibide batean, 
Zwolle hiri herbeeretarrak bizikleta bide jasangarri 
bat eraiki du, asfaltoa baino iraunkorragoa dena.28 
Udalerriak herritarren eredu bihur daitezke, enunero-
ko zerbitzu publikoak kargako bizikletekin burututa 
eta igorpen gutxiko flotak eskaintzen dituzten horni-
tzaileei lehentasunezko tratamendua emanda.
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