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IE, abantailak eta 
etorkizuneko erronkak



1.1. Abantaila teknologikoak

• Ez du hots-kutsadurarik sortzen.

• Ez dute isuririk sortzen jarduten duten tokian.

• Ibilgailu konbentzional batek baino erantzun hobea.

• Galera mekaniko gutxiago, errendimendu energetiko handiagoa.

• Mantentze-kostu gutxiago.

• Balaztatze-energia berreskuratzeko aukera.

• Sistema elektrikoaren karga-kurba optimizatzeko aukera.



1.2. Erronka teknologikoak

• Gaur egungo baterien optimizazioa: 

o Dentsitate energetikoa handitzea (kWh/kg), ibilgailu elektrikoaren autonomia 

handitzeko.

o Prezioa gutxitzea.

o Bizitza baliagarria luzatzea.

o Kargatzeko behar den denbora gutxitzea.

• Ibilgailu elektrikoen eskaintza handitzea.

• Kargarako guneen azpiegiturak eraikitzea.

• Erregulazio egokia, sare elektrikoa optimizatu ahal izateko.



1.3. Teknologikoak ez diren erronkak

• Aplikatzekoa den legeria / arauak egokitzea.

(sektore elektrikoa, udal-ordenantzak, bizilagunen erkidegoak, konexiorako eta 

kargarako estandarrak, etab.).

• Administrazioek finantzaketarako irtenbide irudimentsuak proposatzea, ibilgailu 

elektrikoa EAEn sartzea bultzatzeko.

• Hasierako masa kritikoa sortzea, ondorengo hazkuntza bizkortuko duena.

• Mugikortasun iraunkorrari dagokion kontzientzia soziala bultzatzea, eta ibilgailu 

elektrikoaren ezagutza eta harekiko konfiantza sustatzea.



Euskadirako Estrategia



Ibilgailu elektrikoaren (IE) Euskal Autonomia Erkidegoan sartzeko estrategia 

azaltzea, horri esker garraioaren sektoreko eraginkortasun energetikoa hobetu eta 

euskal industrietan negozioak egiteko aukera berriak sustatzeko.

2.1. Helburuak

Helburu espezifikoa

•EAEn kargarako guneen sare bat osatzea

•Ekipamendu elektrikoaren eta elektronikoaren sektoreko euskal enpresei laguntza 

ematea, IEren esparruan duten gaitasun industriala eta teknologikoa gara dezaten

•Automobilgintzaren sektoreko euskal enpresei laguntzea IErako sistemak eta 

osagaiak gara ditzaten

•IEk EAEko erakundeen eta hiritarren eskura jartzea

•IE maila eta esparru geografiko guztietan sartzeko eta erabiltzeko lagungarri 

izango den esparru juridikoaren garapenaren alde lan egitea



2.2. Ardatz estrategikoak

1. Automobilgintzaren sektorea bultzatzea, EAEn ekoitzitako ibilgailu 

elektriko berri baten diseinua sustatuz, eta sektore horretako euskal enpresei 

osagai espezifikoak diseinatzeko aukera emanez 

2. Lurralde guztian zehar kargarako guneen azpiegitura garatzea, modu 

horretara ibilgailu elektrikoek EAE guztian zehar mugitu ahal izango dutela 

bermatuz

3. Zirkulazioan ari diren ibilgailuen masa kritikoa sortzea, merkatuaren 

haustura puntua aurreratzeko

4. Esparru erregulatzailea egokitzea, arauetan ibilgailu elektrikoak 

lehenbailehen sartzea ahalbidetuko duten arau-aldaketak proposatuz
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2.3. Eusko Jaurlaritza– Mercedes Benz Akordioa
1. Gasteizko Mercedes-Benz plantan ibilgailu elektrikoa garatu eta 

ekoizteko proiektua

(ZTBESeko zentro teknologikoaren kontratazioa)

2. Euskal Autonomia Erkidegoko flotetan ibilgailu elektrikoak erabiltzeko 
egitasmo pilotua, emaitzen monitorizazioa eta ebaluazioa barne

(EEE laguntzarekin)

3. Ezagutza eta garapen bateratua sortzeko proiektua, Mercedes-Benzen 
eta automobilgintzaren euskal industriaren artean, ibilgailu elektrikoari 
lotutako berrikuntza eta I+G alorreko egitasmoak sustatzeko

(AIC eta Euskadiko Automobilgintza sektore laguntzarekin)

Vitoria-Gasteiz, 09/11/12



2.4. EEE-REPSOL akordioa. Kargarako azpiegitura
1. Lehenengo fasea(2010eko ekainaren 30 baino lehen)

• Ibilgailu elektrikoen bateriak kargatzeko eta aldatzeko  teknologiaren eta 
errentagarritasun potentzialaren ikerkuntzak

• Hautatutako irtenbideen zehastapen teknikoak egitea

• Kargarako guneentzako kokagune egokienak erabakitzea  

• Ezarpenaren bideragarritasun ekonomiko eta legearen analisia

Zuzendari batzorde bat osatu da.

2. Inbertsio fasea
Lehenengo faserako ezarritako helburuak lortu ondoren, EEEk eta REPSOLek karga 

elektrikorako instalazioen eraikuntzaz eta ustiaketaz, eta ibilgailu elektrikoen bateriak 
aldatzeaz arduratuko den elkarte bat osatzeko asmoa dago.

Elkartearen helbidea Euskadin izango litzateke eta EEEk eta REPSOLek 50% partizipazioa 
izango luke.

Aldeetako batek gai honetaz beste ekimen eta proiektu batzuk garatu nahi 
baditu, beste aldeari eskatu beharko dio berariazko baimena.

Vitoria-Gasteiz, 09/10/29



Kargarako azpiegitura Euskadin
Energiaren Euskal Erakundeak (EEE), REPSOLekin batera, bateriak berriz 
kargatzeko eta ordezkatzeko guneen oinarrizko sarearen diseinua eta ezarpena 
gidatu edo zuzenduko du, EAEn ibilgailu elektrikoen mugikortasuna bermatuko 
duena.

Euskal enpresentzako aukerak produktu 
berrietan:
•Berriz kargatzeko instalazioen diseinua eta eraikuntza
•Berriz kargatzeko guneetarako ekipoen eta osagai 
zehatzen fabrikazioa
•Berriz kargatzeko sarearen eta ibilgailuekiko 
komunikazioaren kontrol eta kudeaketa sistemak

Negozio berrietarako aukerak:
•“Elektrizitatez hornitzeko”
•Bateriak alokatzeko eta ordezkatzeko
•Bateriak fabrikatzeko



Kargarako azpiegitura Euskadin

Mugarri nagusiak

Berriz kargatzeko guneen, sarearen eta kudeaketa sistemaren 
zehaztapen teknikoen definizioa

2010ko Martxoa

Euskadin berriz kargatzeko guneen sarearen diseinua eta hori 
hedatzeko planaren zehaztapena

2010ko Ekaina

Azpiegitura eratzeko lehen lizitazioen abiaraztea 2010ko Azaroan

Lehen instalazioak lanean. 2011ko Ekaina



2.5. Euskadiko Automobilgintza Klusterrak (ACICAE) eta 
Energia Klusterrak lankidetzarako hitzarmen-markoa

Helburua: bi kluster horien arteko lankidetza-markoa bultzatzea, beren 

enpresek ibilgailu elektrikoaren esparruan dituzten eskumenak handiagoak 

izan daitezen. Hori lortzeko, ekintza bateratuak gauzatuko dituzte jarduera 

horiekin zerikusia duten gaietan, eta bi erakundeentzat eta erakunde 

horietako kideentzat baliagarriak direnetan

Donostia-San Sebastián, 10/02/08



3. Beharrezko eragileak



4. Ondorioak

1. Ezinbestekoa da garraioak eragindako energia-kontsumoaren hazkuntzari aurre 
egiteko neurriak hartzeaEl impulso decidido del VEes una realidad.

2. Ibilgailu elektrikoaren aldeko apustua errealitate bilakatu da.

3. Ibilgailu elektrikoak euskal enpresei aurrera egiteko eta finkatzeko aukera emango 
die.

4. Eusko Jaurlaritzak ibilgailu elektrikoa sartzeko estrategia zehaztu du, ibilgailu 
elektrikoari esker garraioaren sektoreko eraginkortasun energetikoa hobetu, eta 
euskal industrietan negozioak egiteko aukera berriak sustatuko baitira.

5. Ibilgailu elektrikoa sartzeko estrategia honen helburua da, 2020an, saldutako 
ibilgailuen %10 ibilgailu elektrikoak izatea.


