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A fokozott kerékpárhasználat az üvegházhatású gázok 
alacsonyabb kibocsátását eredményezheti. Az autóról 
kerékpárra váltás kilométerenként 150 g CO2-t takarít-
hat meg. Egy autó helyett kerékpáron megtett 7 km-es 
út 1 kilogramm CO2 kibocsátását takarítja meg. Évente 
3,6 milliárd rövid (< 7,5 km) útra használnak autót. Minde-
zeket a rövid autóutakat kerékpározással kiváltva évente 
durván 2,0 megatonna CO2 lenne megtakarítható. Az 
intenzívebb kerékpárhasználat tehát a tisztább levegő-
höz is hozzájárul. Az autóról kerékpárra váltás kilométe-
renként 0,2 g NOx-et, és 0,01 g részecskekibocsátást ta-
karíthat meg. Minden autó helyett kerékpáron megtett 
7 km-es út 1,5 g nitrogénoxid és 7 mg részecske kibocsá-
tását takarítja meg. 3,6 milliárd rövid autós utat kerékpá-
rozással helyettesítve évente durván 2,6 kilotonna NOx 
és 0,13 kilotonna részecske lenne megtakarítható [1].

Az EU jelenlegi kerékpárhasználata évente több, mint 3 
milliárd liter üzemanyag megtakarításának felel meg, 
ami egy Írország nagyságú ország közúti fuvarozásá-
nak az üzemanyag-felhasználását teszi ki. Ennek az 
üzemanyag-megtakarításnak az értéke közel 4 milliárd 
euró. Egy autó átlagos súlya az EU-ban 2017-ben közel 
1400 kg volt, egy kerékpár ritkán nyom 20 kg-nál többet, 
ami egy autó súlyának az 1,5 %-a. Ez azt jelenti, hogy az 
elkészítéséhez sokkal kevesebb erőforrás szükséges. 
Az erőforrások részben megegyeznek, de sokkal kisebb 
a felhasznált mennyiség (pl. acél, alumínium, különböző 
polimerek), másokat, mint a katalizátorokhoz használt 
platina és palládium, amelyeknek a kinyerése jelentős 
emisszióval és környezeti kárral jár, a kerékpárok gyártá-
sához egyáltalán nem használnak [2].
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Az ECF szerint egy kilométer autó 

helyett kerékpárral megtétele akár 250 

gramm CO2 emisszió megtakarítását 

is eredményezheti. Emellett kerék-

párral megtett kilométerenként egy 

személy a kerékpár gyártása során 

használt anyagot és energiát is beszá-

mítva csak 21 g CO2 -t bocsát ki [3].

A kerékpározás sok tanulmány szerint 

nagyon hatékony és energiatakarékos 

közlekedési mód, egyesek pedig 

még azt is megállapítják, hogy a 

kerékpározás jelenleg a leghatékony-

abb közlekedési mód, amely megtett 

utaskilométerenként csupán 0,06 

megajoule energiát fogyaszt [4].
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