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Gipuzkoa, mugikortasun iraunkorra
garatzearen eredu Ederbidearen
Mugaz Gaindiko I. Jardunaldian
Ederbidea lau urteko proiektu bat da, 2016ko apirilean jarri zen abian, Eskualde Garapenerako Europako Funtsak
(FEDER) POCTEFA programaren bidez %65 finantzatuta, eta proiektuaren xedea da elkarrekin egitea aurrera
Gipuzkoan, Nafarroan eta Pirinio Atlantikoen Departamentuan bizikleta erabiltzea sustatuko duen politikan.
Programa lau ardatzetan oinarrituta garatzen da: mugaz
gaindiko bizikleta-bideen plana egitea; Iruñea, Donostia
eta Baiona lotuko dituen 240 kilometroko bizikleta-bidea
egituratzen jarraitzea; bizikletaren erabilera sustatzea; eta

berri eman zuten, Ederbidea proiektuko gainerako bazkideentzat balioko esperientziak izan daitezkeelakoan. Txostengileak sektoreko profesional ezagunak izan ziren, besteak
beste, Alfonso Sanz geografoa (mugikortasun alternatiboari
buruzko hainbat liburu idatzi ditu, eta 30 udalerritako aholkularia da hirigintza gaietan), Esther Anaya (bizikleta publikoa
ezartzeko lehenengo gidaliburuetako baten egileetako bat
da, eta aholkulari espezializatua udal, eskualde, estatu eta
nazioarte mailan) eta Nicolas Mercat (mugikortasunean aditua da, frantziarra, eta hainbat hiri-iraultzatan parte hartu du,

bizikleta mugikortasun-aukera erreal gisa integratuko duen
garraio intermodala garatzea.

besteak beste Lyongo metropoli eremuan).

Programa garatzen laguntzeko, Ederbideak mugaz gaindiko
hiru jardunaldi antolatzea du aurreikusita, eta horietako lehenengoa Donostian egin zen joan den azaroaren 30ean.
Topaketa irekiak dira, nahiz eta batez ere arduradun politikoei eta teknikariei eta mugikortasun iraunkorrean adituak
direnei zuzenduta dauden, eta helburu dute programa nola
doan azaltzea, tokiko motordun mugikortasun indibiduala
murrizteko lan egitea (eta horretarako funtsezko elementua
da bizikleta), eta ibilbideei eta zerbitzuei buruzko jardunbide
egokien eta etorkizuneko ekimenen berri ematea.
Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatu duen lehenengo jardunaldi honetan lurraldean orain arte gauzatu diren jardueren

Jardunaldiaren baitan proiektuaren Pilotaje Batzordea
ere elkartu zen lehenengo urtean egindakoari buruzko
balantzea egiteko. Mugikortasuneko foru-diputatu Marisol
Garmendia, Pirinio Atlantikoen Departamentu Kontseiluko
Mugikortasun Iraunkorraren arduradun Nicole Darrasse
eta Nafarroako Gobernuko Turismoko zuzendari nagusi
Maitena Ezkutari izan ziren proiektuko gainerako bederatzi bazkideekin batera parte hartu zutenak.
Hurrengo jardunaldia, 2018koa, Pirinio Atlantikoen Departamentuak antolatuko du, eta pentsaera aldatu beharra izango du ardatza. 2019koa, berriz, Nafarroako
Gobernuak antolatuko du eta bizikleta bidezko mugikortasunaren alderdi turistikoari helduko dio.

Argitaratzailea: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua
Argazkiak: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua
Diseinua eta Maketazioa: Mediaprint Lege-gordailua: SS-735-2009

“Aurreikusitako epeak betetzen
ari gara, eta 2018an hasiko dira
Ederbidea proiektuko lan gehienak”
Ederbidea proiektuaren koordinatzailea den Sabine
Etcheverry-Deirolles andrearena da “proiektuaren
egutegia betetzeko ardura”, esan du irribarre batekin. Bi herrialdetako hiru lurraldetan banatuta dauden 12 bazkide dituen proiektu bat koordinatzea ez
da lan erraza. “Zailena da guztiek konfiantza izatea
taldeburuan, kasu honetan, gugan. Nik uste dut nire
erronka nagusia dela bazkide bakoitzak, administrazio bakoitzak, dituen mugak ulertzea. Eta horrek
elkarrekin asko hitz egitea eskatzen du”.
Horregatik dira hain garrantzizkoak Mugaz Gaindiko Jardunaldiak, joan den azaroaren 30ean
Donostian egin zena, esate baterako. “Arrakasta
erabatekoa izan zen”, esan du Etcheverryk argi
eta garbi. “Bazkide bakoitzak bere egoeraren berri eman zuen, eta teknikariek elkarrekin harremanetan jartzeko aukera paregabea izan zuten.
Esate baterako, Baionako Udaleko teknikariek
Donostiako Udaleko teknikariekin hitz egin ahal
izan zuten, eta bakoitzak garatu dituen ekintzak,
azpiegiturak, … azaldu eta partekatu zituzten.
Geografikoki oso hurbil dauden arren normalean
elkarrekin komunikatzen ez diren pertsonak harremanetan jartzeko aukera ona izan zen”.
Jardunaldian Ederbidea proiektuaren balantzea
ere egin ahal izan zen. “Ondo goaz. 2017an azterlanak eta proiektuak egin behar ziren, eta arazo
administratibo ugari zeuden. Hori atzean geratu da
dagoeneko, eta 2018an hasiko dira lanik gehienak,
eta kasu batzuetan baita amaitu ere”, aurreratu du
programaren koordinatzaileak. “Bazkideok gure
artean hitz egin dugunean, jabetu gara mugaren
bi aldeetan errealitateak ez direla hain ezberdinak. Egia da, esate baterako, Gipuzkoan Pirinio
Atlantikoetan baino azpiegitura gehiago daudela
eraikita, baina orokorrean berdin pentsatzen dugu
garatu nahi ditugun ekintzen eta garrantzizkotzat
jotzen dugun lan-motaren inguruan. Gainera denok
antzeko arazoak ditugu, besteak beste, bizikletaz

Sabine Etcheverry-Deirolles. Pirinio Atlantikoetako
departamendu Kontseiluko bizikleta bidezko mugikortasunerako teknikaria, eta Ederbidearen koordinatzailea.
ibiltzen ez diren herritarren aurreiritziak euria,
maldak... aitzakiatzat hartuta”. Pozik dago bizikletaibilbide baten bitartez Baiona, Donostia eta Iruñea
lotzeko asmoan aurrera egiteko Ederbideak gauzatuko duen proiektuarekin. Esan behar da proiektua
deigarria dela askorentzat, eta “bi motatako jendearengana iristen da, bertakoengana eta bisitariengana. Hendaiako zatia, esate baterako, turistak
hondartzara bizikletaz joan ahal izateko izango da,
baina ekonomia-jarduera dagoen eremura ere iristen denez, lanera joateko ere erabili ahal izango da.
Helburuetako bat turismoa erakartzea den arren,
onura nagusia bertakoentzat izango da, bai eguneroko jardunerako bai aisialdirako. “Gainera”, esan
du amaitzeko Etcheverryk, “ibilbide egituratzailea
izango da, eta udalek euren bizikleta-bideen sareak
lotuko dizkiote. Batzuk ari dira dagoeneko horretan
lanean”.
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Gipuzkoako Foru Aldundiak bizikleta
bidez mugitzeko mugaz gaindiko
gidaliburua argitaratu du udalentzat
Tokiko administrazioek gero eta argiago dute
murriztu egin behar direla garraiobide motordun indibidualen bidez egiten diren joan-etorriak.
Bide horretan aurrera egiteko ezinbestez egin
behar da oinezko eta bizikleta bidezko mugikortasuna sustatzeko apustua. Premisa horretatik
abiatuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Ederbidea
proiektuko bazkideen laguntzaz, bizikleta bidezko
mugikortasunerako politikei buruzko gidaliburua
argitaratu du Gipuzkoako, Nafarroako eta Pirinio Atlantikoetako udalentzat. Hiru hizkuntzatan
(euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez) argitaratu
den gidaliburua batez ere tokiko administrazioetako mugikortasunaren esparruko arduradun politikoentzat eta teknikarientzat da, bai eta gaian
interesa duen jendearentzat eta sektoreko profesionalentzat ere.
“Bizikleta eta tokiko gobernuak. Bizikleta bidezko
mugikortasun politiken gida Gipuzkoako, Nafarroako eta Pirinio Atlantikoetako udalerrientzat”
izenburua duen gida Gea 21 aholkularitzak egin
du, mugikortasun iraunkorrean aditua den Alfonso Sanz hirigintza geografoak zuzendutako aditutalde baten laguntzaz. Gidaliburuaren helburua
da garraio modu aktiboen ardura duen udaletako
pertsonal teknikoaren gaikuntza hobetzea, behar
besteko ezagutza izan dezan bizikleta bidezko
mugikortasun iraunkorraren oinarri teorikoen
eta arlo horretako esku-hartze publikoa egituratu behar duten ardatzen gainean. Eskuliburuaren
kapitulu oso bat eskaintzen zaie bizikletarako azpiegiturei (bizikleta-bide modalitateak, aparkalekuak, bizikleta-oinezkoen arteko harremana, etab.)
eta beste bat bizikletari lotutako zerbitzuei, hala
nola, intermodalitateari (bizikletaren eta garraio
kolektiboaren arteko konbinazio gisa ulertua), bizikleta publikoen sistemei edo lapurreten kontrako
jarduerei. Beste epigrafeetako batean Ederbidea
proiektuan parte hartzen duten lurraldeetako uda-
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lek bizikleta bidezko mugikortasuna sustatzeko
garatu dituzten eta lantokietarako joan-etorriekin,
aisiarekin eta turismoarekin eta jarduera ekonomiko berriak garatzearekin eta abarrekin lotuta
dauden esperientziak jasotzen dira. Herri eta hirietan barrena mugitzeko modu iraunkorrago eta
osasungarriago baten bidean aurrera egitea dakarren jarrera-aldaketaren adibide positiboak dira
guztiak ere.
Gidaliburu osoa doan jaits daiteke:
www.gipuzkoabizikletaz.eus webgunetik, “Baliabideak” menuko “Gure argitalpenak” ataletik.

Donostia, Baiona
eta Iruñea
bizikleta bidez
lotuko dituen
hirukia
Ederbidea proiektuaren lau jarduera-ardatzetako
bat, eta, agian, bizikleta-erabiltzaileentzat deigarriena, Baiona, Donostia eta Iruñea bizikleta bidez
lotuko dituen ibilbidea osatzerantz doan proiektua
da. Guztira 240 kilometro dira, eta horietatik 173
bizikleta-bideak edo bide berdeak izango dira, eta
47 bizikletek beste ibilgailu batzuekin partekatuko
dituzten trafiko gutxiko errepideak.
Ederbidearen helburua da bizikleta zaleentzat oraindik
seguruak ez diren bide-zatiak egokitzea edo eraikitzea, guztira 90 kilometro inguru, eta datozen bi
urteotan moldatu egingo dira hiru hiriek osatzen
duten hirukia bizikletaz ibiltzeko aukera segurua
eta erakargarria izan dadin.
Ibilbidea itsasertzaren paraleloan doa Baionatik Donostiara, eta Irunen adar bat sortzen da Nafarroako
Bortziriak eskualdea zeharkatzeko Donezteberaino.
Aurreikusten da ibilbide hori eta Plazaolako bide
berdea, Donostiatik hegoalderantz Leitzarango haranetik pasatzen dena, Imotzen lotzea, Irurtzundik
kilometro gutxi batzuetara, iparraldera, eta gero
bide bakarra iristea Iruñeraino.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Hondarribian 1,4 kilometroko lehenengo zatia lizitatu du Errenteriarantz,
eta Irungo Udalak ia amaituta du Behobiara arteko
bidegorria, han Bertiztik iristen den bide berdearekin lotuko dena.

Nafarroan, bi zati prestatzea aurreikusten da Ederbidea proiektuan: Bidasoako eta Plazaolako bide
berdeen konexioa (42 km) eta puntu horretatik hiriburura arteko zatia (25 km). Azkenik, Pirinio Atlantikoetan itsasertzeko 14 kilometro egokitu beharko
dira Miarritze, Bidart, Donibane Lohitzune eta Hendaia artean.
Ederbidean aurreikusita dauden jarduerak amaitzen
direnean, sarea osatzeko 18 kilometro faltako dira
oraindik, trafiko handiko errepideetan egokitu beharko direnak, eta irtenbide bat emateko zailtasun
teknikoak ikusita, ezingo dira mugaz gaindiko programa honen esparruan egokitu erabilgarri dauden
finantza-baliabideak eta aurreikusitako egutegia kontuan hartuta.

Ederbidea
Gipuzkoako, Nafarroako eta Pirinio Atlantikoetako gobernuek sustatzen
duten eta bizikletaren erabilera sustatzeko politikan elkarlanean aurrera
egitea helburu duen Ederbidea proiektuak argitaratu berri du bere aldizkari
elektronikoaren 1. alea, eta hemendik jaits daiteke: www.ederbidea.eu
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Mugaz Gaindiko Bizikleta
Planaren erronka
Mugaz Gaindiko Bizikleta Plana aurtengo udaberrian jarri zen abian, bizikleta bidezko mugikortasunerako
jarduera-lerro eta estrategia bateratuak prestatzeko Ederbidean elkartutako hiru lurraldeetarako. Beste
era batera adierazita, administrazio bakoitzak dituen azpiegiturak eta proiektuak zein diren jakin nahi da
erabiltzaileentzat eskaintza bateratua eta integrala osatzeko.
Plana egiteko lehenengo erronka da lurralde bakoitzean bizikleta bidez egiten diren joan-etorrien diagnostikoa egitea (orain dauden eta planifikatuta dauden bizikleta-bideak; zerbitzuak; sustapen eta sentsibilizazio
ekintzak), ondoren bizikletentzako mugaz gaindiko ibilbideen proiektu bat prestatzeko egungo eta etorkizuneko azpiegituretan oinarrituta. Datu-base bat prestatzea ere aurreikusita dago, orain dauden bide-sareak
jasotzeko eta bide-zatiak ahalmenaren eta bizikletek erabiltzeko egokitasunaren arabera sailkatzeko, hiru
lurraldeentzat komunak diren irizpideetan oinarrituta.
Sortutako informazio guztia erabiliko da bizikleta bidezko joan-etorrien modulu bat gehitzeko Akitania BerriaEuskadi-Nafarroa Euroeskualdeko Transfermuga plataformaren ibilbideen kalkulagailuan, kontuan hartuta gaur
egun joan-etorrien ibilbideak autoaren alternatiba diren garraio modu ezberdinen bidez kalkulatzen dituela.
Datuak biltzen oraintsu hasi dira, eta espero da datorren udan jarri ahal izango direla lehenengo emaitzak
erabiltzaileen esku.

Alsaziako bizikletasare aitzindaria
Mugikortasun Iraunkorrari buruzko Mugaz Gaindiko I. Jardunaldian Frantziako Rhin Garaia eta Rhin Behea departamentuen (Alsazian) kasua ezagutu ahal izan zen, denboran iraunkorra den
bizikleta bidezko mugikortasunaren aldeko benetako apustuaren onurak, zifretan oinarrituta, erakusten dituen adibidea. Orain
dela 25 urte jarri zen abian 2.500 kilometroko ibilbide-sare bat
bizikletentzat (bide sakabanatuak, bidegorriak eta trafiko gutxiko
errepideak), eta guztira 94 milioi euroko inbertsioa egin da.
Gaur egun EuroVelo sareko hiru bizikleta-bide pasatzen dira
(Londres-Brindisi, Andermatt-Rotterdam; Nantes-Budapest-Costanza) Belgikako, Holandako, Alemaniako eta Suitzako merkatu
zikloturisten bihotzean dagoen eskualde horretatik, eta ibilbide
horietan urtean 19,4 milioi desplazamendu erregistratzen dira.
Gehienak adierazitako herrialdeetako turista atzerritarrak dira
(% 75), eta bisitari-profil horrek egunean 105 euro gastatzen
ditu. Kalkulatzen da Alsazian bizikletaren turismoak 10,7 milioi
euroko diru-irabaziak sortzen dituela urtean, eta 37.000 enplegu
zuzen. Bide horiek bertakoek ere erabiltzen dituzte eguneroko
joan-etorrietarako.
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