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Guri buruz
City Changer Cargo Bike (CCCB) ekimena zama 
bizikletek eskaintzen duten potentzial mugagabean 
oinarritzen da eta bizikleta hauen erabilera sustatzen 
du erabiltzaile publiko, pribatu eta komertzialen 
artean. Horizon2020 programaren sostenguari 
esker, CCCB ekimenak 20 bazkide laguntzailek 
osatutako taldea eskaintzen du, Norvegiatik 
Greziara, Erresuma Batutik Bulgariara. 

Europa osoko jardunbide onenak ikasbide 
hartuta, zama bizikletak erabiltzea sustatzeko 
ekimenak zabaldu eta abian jartzea da proiektu 
honen helburua. Honela, proiektu interesgarriak 
sustatuko ditugu, besteak beste, eragiketa logistiko 
jasangarriagoak eskaintzeko, espazio publikoak 
hobetzeko, herritarren parte hartzea areagotzeko 
eta trafikoa murrizteko.
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Laburpen exekutiboa
Gidaliburu honek inspirazio berria emango die 
hartzaileei, zama bizikletak bultzatzeko. Tresna 
berritzailea ez diren arren, zama bizikletek gorakada 
bat bizi dute momentu honetan, azken aldiko bateria 
elektrikoen eta bizikleten diseinuaren inguruko 
berrikuntzei esker. 

Eskaintzen duten erraztasun erlatiboa, arrazoizko 
prezioa eta irisgarritasuna kontuan hartuta, geroz 
eta harrera hobea dute Europa osoko familia, ETE, 
GKE, udalerri eta nazioarteko logistika enpresen 
artean. Erregulazioa, fiskalitatea, babesa eta 
kontratazio politikak erabilita, alkate eta tokiko 
agintariak mugimendu honi bultzada ematea 
lortzen ari dira. Zama bizikleten potentzialari 
onura handiena atera diezaioketen sektoreen artean 
aurkitzen dira elikaduraren sektorea, logistika, 
txikizkako merkataritza, familiak, komunitateak eta 
sektore publikoa.
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Gidaliburu hau hiri osasungarriagoak, efizienteagoak 
eta erresilienteagoak lortu nahi dituzten Europako 
alkate eta tokiko agintariei zuzenduta dago. Zama 
bizikleten efizientzia eta transferigarritasuna 
agertze aldera, gidaliburu honek hainbat ikuspuntu 
eta kasu praktiko eskaintzen ditu, egungo Europako 
hiriek dituzten arazorik larrienei benetako irtenbidea 
emateko zama bizikletak hautatu dituzten hirien 
kasuak azaltzen dituztenak.

Gidaliburuan ikus daiteke nola erabiltzen dituzten 
zama bizikletak familiek, ETEek, irabazi asmorik 
gabeko erakundeek eta nazioarteko korporazioek 
bost sektore jakinetan: elikadura, logistika, familia, 
txikizkako merkataritza eta komunitatea. Halaber, 
Lisboa, Rimini, Oslo, Kopenhage, Donostia eta 
Estrasburgoko kasu praktikoak aztertzen dira ere. 
Gidaliburua irakurri ondoren hobe ulertuko da zama 
bizikletak zer diren eta zein potentzial duten.

Atarikoa
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Zer da zama bizikle-
ta bat?

Zama bizikletak karga garraiatzeko bereziki 
diseinatutako bizikletak dira eta zama hori 
pakete astunak, arinak, handiak edo txikiak izan 
daitezke. Hainbat formatutan aurki daitezke 
honelako bizikletak, hala nola short john modelo 
tradizionalean, hiru gurpileko cargo-trike 
modeloetan edota neurrira fabrikatutako eta 
pedalei eragiteko laguntza ematen duten motor 
elektrikodun modeloetan ere merkataritza behar 
espezifikoak asebetetzeko. Zama bizikletak duela 
mende bat baino gehiago hasi ziren erabiltzen, 
baina azken aldiko diseinu eta baterien alorreko 
berrikuntzek modelo askoz ere efizienteagoak eta 
erabilerrazagoak ekarri dizkigute. 

Karga gaitasuna eta prezioa ere bizikleta hauen 
indarguneak dira, izan ere, bizikleta arinenek 1000 
€ eta 2000 € arteko prezioa dute eta 80 kg-ra arteko 
karga gaitasuna dute, eta bizikleta astunenek, aldiz, 
2000 € eta 12.000 € arteko prezioa dute eta 350 
kg-ra arte garraiatzeko gai dira. Bizikleta hauek 
Europako hiri ugarik dituzten ingurumen, logistika, 
trafiko eta gizarte arazoei irtenbidea emateko balio 
dute, aldi berean mugikortasunaren, garraioaren eta 
bizi kalitatearen aldetik ikuspegi berria eskainita.
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Zergatik Cargo Bikes?

Zama bizikletek eskaintzen duten arrazoizko prezioa, 
irisgarritasuna eta erabilerraztasuna direla eta, geroz 
eta harrera hobea lortzen ari dira Europa osoko 
familia, ETE, irabazi asmorik gabeko erakunde eta 
nazioarteko logistika enpresen artean. Hala ere, zama 
bizikletak, hirietako logistika eta mugikortasun beharrak 
asebetetzeko irtenbide efizientea baino gehiago dira. 
Bizikletaren kultura berri bat sortzen ari dira, gizarte 
enpresaren kontzeptuak sustatuta, herritarren parte 
hartzea areagotuta eta espazio publikoak eraldatuta.

Zama bizikleten erabilera bultzatzen duten alkate eta 
tokiko agintarientzat, ekimen hauek errentagarriak izan 
daitezke, arrisku txikikoak, ikusgarriak eta onuragarriak. 
Zama bizikletak eta horiekin lotutako ekimenak orain arte 
oso gutxi baliatu den baliabidea dira eta, sarritan, behar 
duten udal inbertsioa oso txikia izaten da. Nolanahi ere, 
beharrezkoak direnean, zama bizikletetarako inbertsioak 
arrazoizkoak izaten dira, batez ere bestelako ibilgailu 
elektrikoekin alderatuta.

Zama bizikletak ikusgarriak eta eramangarriak dira izatez 
eta, ondorioz, pertsonen kontzientziazioa areagotzeko 
egokiak dira, pizten duten jakinguragatik bakarrik bada 
ere. Gainera, jakina, onuragarria izango da beti zama 
bizikleta bereziki ederrak eta fotogenikoak sortzea, 
kazetarien arreta lortuko dutenak.



1514

Zer egin dezake hiri batek?
Hiri osasungarriagoak, efizienteagoak eta 
jasangarriagoak lortzeko ahaleginean, erabakiak 
hartzeko ardura duten agintariek zama bizikletaren 
potentzial erraldoiari onura atera diezaiokete. Alkate 
eta tokiko agintariek ongizate komuna bilatzen 
dute grinez eta profesionaltasunez. Oro har, alkate 
eta tokiko agintariek lau bide izaten dituzte eskura 
hiriko bizitzan eragina izateko: erregulazioa, 
zergak, informazioa eta kontratazioa. Lau baliabide 
horien bitartez, hirietan zama bizikleten erabilera 
sustatzeko beste modu asko daude alkateen eskura.

Erregulazioa: hiri batek tokiko erregulazioaren 
gainean duen eskumenak eragin handia izan dezake 
hiriaren bizitzan. Gizarte zerbitzuetatik hasita eta 
zoruaren erabilerara, obra publikoak, mugikortasuna 
eta tokiko araudiak ahaztu gabe, zama bizikletak 
eta horiekin lotutako ekimenak sustatzeko bideak 
aurki daitezke. Esaterako, geroz eta alkate, tokiko 
agintari eta udal gehiago hasi dira duten ahalmen 
erregulatzailea erabiltzen erdiguneko kaleak itxi 
eta oinezkoentzat egiteko, hartara espazio horiek 
oinezkoei eta txirrindulariei eskainita. 
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Zergak eta diru laguntzak: udal zerga erakundeak herrialde 
batetik bestera desberdinak izan arren, badira hor ere aukerak 
merkatuaren lehentasunak lortu nahi diren emaitzetarantz 
bideratzeko, enpresei zein banakoei zuzendutako politika 
fiskalen bidez. Trafikoaren gaineko zergak zein aukera 
jasangarriak saritzen dituzten kontsumorako kreditu 
fiskalak erabilita, udalek eginkizun garrantzitsua burutzen 
dute politika fiskalen norabide eta eraginean, gobernu maila 
guztietan. Bestalde, diru laguntzek laguntza espezifikoagoa 
emateko balio dezakete, lortu nahi diren emaitzak zuzenki 
finantzatuta.

Informazioa: beste gobernu maila batzuei dagokienez, 
tokiko politikariek hautesleengandik hurbil egotearen 
abantaila dute. Eredu publiko eta erantzule politiko diren 
heinean, alkateek, tokiko agintariek eta zinegotziek ideiak 
zabaltzeko ahalmena dute. Zama bizikleta bat izatearekin 
bakarrik edo zama bizikleten potentziala goraipatzen 
duten udal komunikazioko kanpaina ofizialak burututa, 
alkateek, tokiko agintariek eta zinegotziek eragin handia 
izan dezakete.

Kontratazioa: udal kontratazioa baliabide ahaltsua da, baina 
sarritan ez da ahal bezainbat erabiltzen. Lizitazio prozesuak 
erabilita, udalek emisioen moduko faktoreak erabil 
ditzakete eta jada erabili dituzte iraganean ondasun eta 
zerbitzu ekologikoagoei lehentasuna emateko. Logistikaren 
alorrean, esaterako, udal kontratazioa erabil daiteke tokiko 
ziklologistika enpresa txikiei sostengua emateko eta baita 
nazioarteko logistika enpresak zama bizikleta elektrikoak 
erabiltzera behartzeko ere.
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Baliabide formalak eta ez formalak erabilita, 
alkateek, tokiko agintariek eta zinegotziek zama 
bizikleten erabilera eta horren inguruko ekimenak 
sustatzeko aukera dute. Europan, geroz eta hiri 
gehiagotan ikus daiteke zama bizikleten gorakada 
eta gorakada hori sei kategoriatan sailka daiteke, 
guztiak udal laguntza ekonomikoen onuradun 
izateko aukerarekin. Hauek dira sei kategoria horiek: 
elikadura, txikizkako merkataritza, logistika, familiak, 
komunitatea eta sektore publikoa.

Aukerak eta kasu 
praktikoak
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Elikadura1
Elikadura zerbitzuen sektorea izan da 
hirietan zama bizikleten potentzialari 
onura atera dioten lehenengoetako bat. 
Sektoreak zama bizikleten baliagarritasuna 
ikusi du hornidura kateko fase ia 
guztietan: osagaien banaketa, salmenta 
ibiltaria, entrega zerbitzua eta elikadura 
hondakinen birbanaketa eta kudeaketa.
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Kasu praktikoa

Vienan (Austria), Rita Bringt’s tokiko catering 
zerbitzuak bulego eta etxe partikularretarako 
bazkariak eskaintzen ditu. Tokiko osagai 
organikoekin lan egiten dute batik bat, baina 
Rita Bringt’s hori baino urrunago doa eta 
bazkariak zama bizikletekin entregatzen 
ditu, hamabi bizikletatik gorako flota 
baitute. Hazkunde bidean dagoen negozio 
honek onura ikaragarria atera dio bizikleta 
bakoitzaren prezioaren %50era bitartean 
finantzatzeko tokiko ekimen bati, zuzeneko 
finantzaketa eskema baten bitartez.
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Txikizkako 
merkataritza2

Merkataritza elektronikoaren lehia 
areagotuaren aurrean, tokiko txikizkako 
merkatari asko zerbitzu hobea emateko 
eta bezeroengana iristeko bide berriak 
bilatzen ari dira. Zenbait txikizkako 
merkatarirentzat zama bizikleta aldaketa 
horren zati garrantzitsu bat izan da. 
Produktuen entregatik hasita sortzen 
ari diren denda ibiltari txikietara, zama 
bizikletek eskaintzen duten malgutasuna, 
harreman publikoetarako duten 
potentziala eta hasierako kostu txikiak 
direla eta, negozioen zati garrantzitsu 
bihurtu dira.
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Kasu praktikoa

Bike and Bloom egoitza Kopenhagen 
duen gizarte enpresa bat da, loradenda 
tradizionalaren kontzeptua berritik definitu 
duena. Bike and Bloom enpresaren xedea 
da emakume errefuxiatu eta etorkinei 
Danimarkako lan merkatura sarbidea 
eskaintzea. Iritsi berri direnekin lan egiten 
dute, lore sortak saldu eta hiri osoko bezeroei 
zama bizikletetan eramanda, honela gizarte-
ingurumen aldaketa bat lortuta. Europako beste 
hiri askotan ere antzeko ekimenak sortzen ari 
dira. Nahiko berriak diren eta enpresa txikiak 
sortu eta abian jartzeko izapideak liberalizatu 
dituzten politika nazionalen kudeaketaren 
bitartez, Kopenhageko Udalak zama bizikletak 
baliatzen dituzten forma eta tamaina 
guztietako saltzaileak ahalbidetu ditu zeharka. 
ETEek zama bizikleten potentzialari atera 
diezaioketen onuraren adibide bat besterik ez 
da Bike and Bloom.
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Logistika3
Eragiketa logistikoak sarritan izaten 
dira hirietako arima ahaztua. Egungo 
mugimendu mailak auto ilarak, kutsadura 
eta trafikoa areagotzen dituen arren, 
seinale guztien arabera, zama bizikleta 
oso egokia da erronka hauei aurre egiteko. 
Bizikletaz doazen mezulariek denbora 
luzea daramate hirietako paisaietan, 
baina nazioarteko korporazio logistiko 
handiek azkenaldian burutu duten zama 
bizikleta floten hedapenak argi utzi du 
salgaiak mugitzeko modu moderno hau 
luzerako iritsi dela.
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Kasu praktikoa
Kurierzentrale hiri logistikako enpresa 
suitzarrak garraio aukera ugari eskaintzen 
ditu intermodalitateari onura aterata, ibilgailu 
flota handi bati esker. Banaketa kamioiek 
hiri inguruneetan duten efizientzia gabezia 
ikusita, Kurierzentrale enpresak erabaki zuen 
bizikleta tradizionalen, bi gurpileko long 
john zama bizikleten eta zama bizikleten 
“erregea” den City Cruiser modeloen flota 
areagotzea. Dena den, negozio eredu honen 
alderdirik berritzaileena da bidaiarien trenak 
flotaren barne sartu dituztela; honela, pakete 
bat bizikletaz garraia daiteke bidaiarien tren 
bateraino eta, ondoren, berriz ere bizikletaz 
jarraitu, modu horretan karbono aztarna oso 
txikia izatea lortuta. Karbono aztarna txikiena 
duten lizitatzaileei lehentasuna ematen 
dieten kontratazio politikak baliatuta, udalek 
Kurierzentrale enpresaren moduko zikloko 
eragiketa logistikoak sustatzeko aukera dute.
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Familia4
Zama bizikletak ezin hobeak dira hirietako 
familiek egunero izaten dituzten logistika 
beharrei konponbidea emateko. Europa 
osoan, zama bizikletak erabiltzen hasi 
dira kotxea erabili beharrean, kotxerik 
gabeko bizitzaren kontzeptua bultzatuta. 
Haurrak, elikagaiak, jostailuak eta 
maskotak (eta, zenbaitetan, dena batera) 
garraiatzeko aukera eskaintzen dute zama 
bizikletek, duten karga gaitasun handiari 
esker, eta hirietako familia modernoen 
garraioa berritik definitzen ari dira. 
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Kasu praktikoa
Oslo’s Baby Biking Meetup proiektua 
mugikortasunean interesa zuten herritarren 
Interneteko komunitate batetik jaio zen. 
Programa honi esker, zama bizikletak 
dituzten gurasoak elkartu eta ibilaldi sozialak 
burutzen dituzte aisialdirako bideetatik 
eta babestutako hiri azpiegituretan barna. 
Programak, komunitate sentipena sortzeaz 
gain, zama bizikleten eguneroko erabilerari 
ikusgarritasuna ematen dio, honela zama 
bizikleta batean inbertitzeko zalantzan 
dauden familiak erakarrita. Zerga pizgarriak 
tresna estrategikoak izan daitezke familiak 
zama bizikletak erostera animatzeko.
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Komunitatea5
Pertsonak eta salgaiak garraiatzeko 
diseinatuta egon arren, zama bizikletek 
frogatu dute ideiak garraiatzeko ere 
bikainak direla. Gizarte enpresak, 
komunitate taldeak eta boluntarioen 
elkarteak ohartu egin dira zama bizikletak 
tresna baliagarriak direla herritarren parte 
hartzea areagotzeko, auzokoekin lotura 
ezartzeko edo, besterik gabe, lan egiteko, 
lan handietarako zein txikietarako ere.
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Kasu praktikoa
40 herrialde baino gehiagotan zehar banatutako 
1200 tokiko delegaziotik gora izanda, Cycling 
Without Age ekimenak rickshaw motako zama 
bizikletak erabiltzen ditu belaunaldi arteko 
harremanak errazteko, adinekoen osasun 
mentalaren alde. Donostiako delegazioan, 
zahar egoitzako langileek, hiriko boluntarioek 
eta familiek laguntza ematen diete adinekoei 
eta desgaitasun bat duten pertsonei bizikleta 
bidaiak eskainita, “abiaduraren gozamena” 
senti dezaten. Europa osoan zehar eta Europatik 
kanpo ere, tokiko delegazioek integrazioaren, 
gizarte kohesioaren eta komunitate 
garapenaren inguruko istorio paregabeak 
partekatzen dituzte. Tokiko delegazio hauek 
udal laguntzei onura atera diezaiekete diru 
laguntzen bitartez, kale lasaiagoak izanda eta 
trafiko seguruagoa lortuta, eta gainera, alkate 
eta tokiko agintarien lan eredugarria goraipa 
dezakete.
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Sektore publikoa6
Burutzen duten enplegatzaile, eragile 
ekonomiko eta erregulatzaile lana 
kontuan hartuta, udalek beraiek 
potentzial handia dute zama bizikletak 
kaleetara helarazteko, tresna erraz honi 
esker potentzial hori agerian utzita. 
Ekipamendua mugitzeko, hiriko kaleak 
garbitzeko edo konpromisorako aukera 
berriak sortzeko bada ere, hiriek zama 
bizikletak erabil ditzakete kotxeen 
aurreko alternatiba jasangarri, malgu eta 
eraginkor moduan.
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Kasu praktikoa
Estrasburgoko hiri frantsesa eredu paregabea 
da sektore publikoak zama bizikletei erabilera 
eraginkorragoa nola eman diezaiokeen 
ulertzeko. Hiri honetan, zama bizikletak 
ibilgailu publikoen flotan sartu dituzte 
kaleen eguneroko garbiketarako, liburutegi 
publikoen lanetarako edo bide segurtasuneko 
departamentuaren ekimenetarako.
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1 Bizikleten erabileraren sustapena bide segurtasunaren udal 
politiken ardatz nagusi bihurtzea.

2 Kaleetan 30 km/h-ko abiadura mugak ezartzea.

3 Trafikoaren legeak eta horien aplikazioa indartzea.

4 Kaleetan, bizikletentzako azpiegitura sare konektatua sortzea.

5 Bizikletentzako aparkaleku seguru eta ugariak ahalbidetzea.

6 “Kutsatzen duenak ordaindu behar du” printzipioa aplikatzea 
zerga politiken alorrean (errepideen prezioak, etab.).

7 Zama bizikletak sustatzea finantzaketa programen eta alokairu 
politiken bitartez.

8 Kamioien mehatxuari aurre egitea hirietako erdigunean hauen 
sarbidea mugatuta.

9 Bizikleta garraiobide gisa hautatzea ekiditen duen biztanleen 
arriskuaren pertzepzioa gainbegiratzea.

10 Zama bizikleten doako probak eskaintzea edo kostu txikiko 
alokairu politikak abian jartzea.

11 Langile eta herritarrei iradokizunak eskatzea kotxeak, 
furgonetak eta kamioi arinak ordezteko ekimenen inguruan.

12 Bizikleten entrega sustatzeko baldintza esparru egokia sortzea.

13 Udal kontrataziorako prozeduretan ziklologistikari lehentasuna 
ematea.

14 Bizikletaz burututako entregak lehentasunezko aukera 
bihurtzea udal entregetarako.

15 Logistikaren alorreko lizitazioetan, bizikleta bidezko entregari 
lehentasuna ematea.

16 Zama bizikletak probatzea ahalbidetzea.

ZAMA BIZIKLETEN 
LAGUNTZAREKIN HIRI 
ATSEGINAGOA IZATEA 
LORTZEKO 16 MODU
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