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Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legeak, maiatzaren 31koak,
arautzen du lurraldearen arloko planen (LAP) figura. Lege horrek Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE)
lurralde antolamenduko tresna gisa definitzen du figura hori, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak
(LAA) eta lurralde plan partzialak bezalaxe.
Lurraldearen arloko planek (LAP), Eusko Jaurlaritzaren sailek edo lurralde historikoetako foru
erakundeek prestatzen dituztelarik, lurraldean eragina duten arlo antolamendurako hainbat tresna
arautzen dituzte.
Osterantzean, 183/2003 Dekretuak, uztailaren 22koak, ingurumenaren gaineko eraginaren baterako
ebaluazio prozedura arautzen du. Dekretu horrek garatu egiten du Ingurumena Babesteko Lege
Orokorrak (3/1998 Legea) planen eta programen ingurumen eraginaren ebaluazioaren alorrean
ezartzen duena. Ingurumenaren gaineko Eraginaren Baterako Ebaluazioa edo “Ingurumen
Iraunkortasunari Buruzko Txostena” dokumentu tekniko bat da, planean sartuta dago, eta bertan
identifikatzen, deskribatzen eta ebaluatzen dira planaren beraren aplikaziotik ondorioztatzen diren
ingurumenaren gaineko eraginak, zentzuzko aukerekin batera.
183/2003 Dekretuak bere 3. artikuluan jasotzen du ingurumenaren gaineko eraginaren baterako
ebaluazioa egiteko eremua; besteak beste, lurraldearen arloko planak hartzen ditu barnean.
Era berean estatuko 9/2006 Oinarrizko Legeak, apirilaren 28koak, plan eta programa jakin batzuek
ingurumenean dituzten ondorioen ebaluazioari buruzkoak, 3. artikuluan jasotzen du dagokion aplikazio
eremua. Hura aztertuta ondorioztatzen da LAP hau Legeak ezartzen dituen planen ebaluazioaren
mende dagoela.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sareko proiektuak eta obrak planifikatzea eta egitea, eta mugikortasun
iraunkorra eta motorrik gabekoa sustatzea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eginkizunak dira.
2001-2002 epean, “Gipuzkoako Bizikleta Bideen Plana” dokumentua idatzi zen. Dokumentu horrek
arloaren oinarriak eta funtsezko irizpideak finkatu zituen, hiriarteko sarearen lehen proposamena egin
eta lurraldeari esleitu zion, eta gaur egun arte kudeaketa argudiatu eta gidatu duen tresna multzoa eman
zuen.
Ondoren, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Arauak, 2007ko
urtarrilaren 31n argitaratuak, gorpuztu egin du “bizikleta bidea” kontzeptua, eta motorrik gabeko
mugikortasuna garatzeko azpiegituren hiriarteko sare berri hau lege eta administrazio mailan txertatzeko
modua prestatu du.
Eskuartean dugun dokumentu hau Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planeko (GBBLAP)
'Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txostena’ da. Eta dagokion laburpena ‘G. Laburpena'
dokumentuan kontsultatu daiteke.
GBBLAP honen helburua Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarea EAEko eta Gipuzkoako Lurralde
Historikoko lurralde antolamenduaren esparruan behin betiko txertatzea da.
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1. KAPITULUA.-

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN LURRALDEAREN ARLOKO PLANAREN HELBURU
ESTRATEGIKOEN ETA KONTUAN HARTUTAKO AUKEREN DESKRIPZIOA

1. kapitulua
GBBLAPen helburu estrategikoen eta kontuan hartutako aukeren deskripzioa
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1.1.- GBBLAPEN JARDUERA EREMUA ETA DENBORA ALDETIKO IRISMENA

Bizikleta bidezko Komunikazioaren Sistema Orokorra osatzea eta
irizpideak zehaztea, sarea herrietatik igarotzen dela ziurtatzeko, eta
hiribarneko eta hiriarteko sareak mugatzeko, bai titulartasunari eta
kudeaketari dagokienez etorkizuneko antolamendua egitera begira,
bai lehendik dauden edo egitea aurreikusten den foru edo udal
bizikleta sareekin lotura egokia lortzeko.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planaren (aurrerantzean GBBLAP) helburua Gipuzkoan
hiriarteko motorrik gabeko mugikortasuna garatzeko azpiegitura sare bat sortzea da. Beraz, Gipuzkoako
Lurralde Historiko guztia du jarduera eremu.
GBBLAP hau zortzi urteren buruan ezarriko da, eta, eraginkortasunari begira, bi laurtekotan banatu da.

Udalerrietako hiri plangintzarekin koherentzia eta koordinazioa izatea.

GBBLAPek berak jasotzen du berrikusi beharra, hain zuzen egoerek hala eskatzen dutenean eta,
betiere, bere jarduera programen epeak amaitu baino urtebete lehenago.

GBBLAPen helburuak

1.2.- GBBLAPEN HELBURUAK
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Arauak hainbat eginkizun
identifikatu ditu Bizikleta Bideen LAPen helburutzat, honakoak:

Izango duen ingurumen eragin edo inpaktua zehaztea, eta
ingurumenari dagokionez era egokian txertatzeko eta ingurumenaren
gaineko eraginaren baterako ebaluazio prozedura ondo bideratzeko
irizpideak ezartzea.

Bizikleta Bideen Foru Sarerako helburu orokorrak zehaztea.
Bizikleta bide horiek izan behar dituzten ezaugarriak ezartzea.
Plana indarrean dagoen bitartean garatu beharreko jarduera programak ezartzea.

Sare erabilgarria lortzen saiatu behar da, konektagarritasun, funtzio
aniztasun, erosotasun eta bide segurtasunari dagokienez. Sare
iraunkorra, ingurumenari, gizarteari eta ekonomiari dagokienez.

GBBLAPen helburu orokorra lurraldea hiriarteko ibilbidez egituratzea da, hain zuzen motorrik gabeko
mugikortasuna garatzeko eta batez ere bizikletaren eguneroko eta aisialdiko erabiltzaileen beharrei
erantzuteko.

Sareak jarraitasuna eta koherentzia eman behar die bizikleta bideei, eta
etenak saihestu behar ditu, ahal den neurrian.

Plan hau prestatzeko uneko helburu eta irizpide orokorrak, berriz, hurrenak dira:

Funtzionalitate irizpideak aintzat harturik, sareak jorratzen duen ikuspegi
orokorrak izan behar du nagusi beti. Izan ere, foru titulartasuneko nahiz
udal titulartasuneko tarteak, hiribarneko zein hiriartekoak, sartzen dira
sarean.

Gipuzkoako Lurralde Historikoa hiriarteko motorrik gabeko
mugikortasunerako (HMGM) azpiegitura sare baten bidez egituratzea.
Sarea eratzeko irizpideak

HMGMrako sare segurua, erosoa eta konektiboa egitea, bizikleta
garraiobide gisa bultzatzeko.

Ibilbideen trazaduran ahal den norabiderik zehatzena izaten saiatu
behar da, helmugara zuzenean bidera gaitzan.

Lurralde antolamenduaren arabera diseinatzea HMGM sarea, eta
horren ezaugarriak finkatzea.

Sareak lotu egin behar du lurraldea, bai Gipuzkoarekin muga egiten
duten lurraldeetako sareekin (egitea aurreikusten den edo lehendik
daudenekin) bai Europan zeharreko sare handiekin (EuroVelorekin).

GBBLAPen helburuak
Lurralde antolamenduaren arabera eguneratzea eta
Gipuzkoako
Bizikleta
Bideen
Sarearen
Planean
proposamena.

egokitzea
egindako

Bideari eta aurreikusitako erabiltzaile mota eta kopuruari egokitutako
ezaugarri geometrikoen arabera diseinatu behar da.

Sare horren trazadura bat etortzea Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Arauan ezarritakoarekin eta
Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak horretarako sortu eta
prestatutako gomendio teknikoekin.

1. kapitulua
GBBLAPen helburu estrategikoen eta kontuan hartutako aukeren deskripzioa

Sarearen egungo egoeraren diagnostikoa egitea, egin beharreko
jarduerak definitzea, horiek antolatu eta denboran programatzea,
jardueren zenbatespen ekonomikoa egitea eta plana gauzatzeko
behar diren tresnak eskuratzea.

Segurtasuna bermatzen ahalegindu behar da, trafiko motak bereiziz
edota antolatuz horretarako.
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Lurraldeari egokitutako sare mistoa egiten saiatu behar da, hainbat
ezaugarri tekniko jorratuta.

‘0’ aukera, edo ‘esku-hartzerik ez gauzatzekoa’.
Sare eredurako aukerak.
Planarekin zerikusia duten azpiegituren trazadura aukerak.

Lurraldearen ingurumen balioak (naturalak, sozialak eta ekonomikoak)
aztertu eta kontuan hartu behar dira.
Sarea eratzeko irizpideak

1.3.1.- “0” AUKERA EDO ESKU-HARTZERIK EZ GAUZATZEKOA

Sarea osatzen duten tarteetara erraz eta hirigune nagusietatik zuzenean
sartzeko modua izan behar dute bizikletariek.

‘0’ aukera, kasu honetan, Gipuzkoako Lurralde Historikoan motorrik gabeko mugikortasunerako sare bat
ez egitea izango litzateke. Aukera hau, berez, ez dator bat egungo egoerarekin, zeren eta GBBLAPek
proposatzen duen sarearen parte bat eginda baitago dagoeneko, bai hiriarteko tarteetan bai udal sareen
garapenaren bidez.

Sarea oinezkoen zirkulazioarekin, hots, lehendik dagoen edo
aurreikusten denarekin, partekatzeko gutxieneko baldintzak jorratuko
dira.
Bestelako erabiltzaileentzako eta bidearen funtzioentzako
onuragarriak ezartzen lagundu behar du bizikletentzako sareak.

IIT hau erredaktatzeko unean, dagoeneko eginda dago GBBLAPek proposatzen duen Bizikleta Bideen
Oinarrizko Sarearen % 38 (165 km); beraz, ‘0’ aukera, esku-hartzerik ez gauzatzekoa, zaila izango
litzateke, inolaz ere, aplikatzen.

neurri

GBBLAPen ingurumen helburuak honakoak dira:

1.3.2.- SARE EREDURAKO AUKERAK

1.- Konektagarritasun, segurtasun eta erosotasun baldintzak hobetzea oinezko eta bizikleta bidezko
joan-etorri motorrik gabeetan, batez ere hiriarteko konexioetan, horrela desplazatzeko modurako
aukerak aniztuz bide batez.

Sare eredurako aukerei dagokienez, eredu honen zati diren osagaiak kontuan harturik, hainbat aukera
planteatu dira, hasiera batean, banaka aztertu beharreko zenbait alderdiri buruz.
1.3.2.1.-

2.- Garraio moduen egungo banaketan eragitea, bizikletaren eguneroko erabilera bultzatuz, eta, ahal
den neurrian, ibilgailu motordun pribatuaren erabiltzaileak garraio modu honetara erakarriz.

Sare ereduan bizikleta bideak kontuan hartzeari dagokionez, lau aukera hartu dira aintzat:

3.- Garraio motordun pribatuaren trafikoak sortzen dituen ingurumen inpaktuak -berotegi efektuko gasen
(BEG) emisioak, zarata- eta trafiko horri lotutako energi kontsumoa murrizten laguntzea.

Gipuzkoako Bizikletarentzako Bidesare bat egiteko Plan Gidaria (1995).
Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak (1997).
Lurralde Plan Partzialak (2005 - 2010).
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana (2011).

4.- Bizikleta bideen oinarrizko sarea planifikatzea, batez ere lehendik dauden azpiegituretan edo
lehendik alteratutako lurretan oinarrituta, ingurumenean inpaktu txikia izan dezan eta paisaian integratuta
egon dadin.

1.3.2.2.-

5.- Bizikleta bideen oinarrizko sarea ahal den ingurumen inpaktu txikienez egitea.

Aisialdiko txirrindularia (hiribarneko eta hiri ingurukoa edo jaieguneko laketekoa).
Hiribarneko (edo hiri inguruko) txirrindularia, egunerokoa.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana idazteko orduan, aukera orokor batzuk aztertu
dira LAP garatzeko beharrezko azpiegiturei dagokienez; horien azterketa xeheago bat jaso da
Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txosten honetako 4. kapituluan.

1.3.3.- TRAZADURA AUKERAK

Bizikleta bideen inguruan, eta plangintza prozesuaren faseei egokiturik, hainbat gauza aztertu dira,
kontuan hartuta, esaterako, sarerik behar ote den, sare horretarako zein eredu jorratu beharko
litzatekeen, edota sareak zer trazadura izan behar duen; labur azaldurik, honakoak dira aztertuak:

GBBLAPen helburu estrategikoen eta kontuan hartutako aukeren deskripzioa

Lehentasunezko erabiltzailearen profila

Kontuan harturik Sarearen diseinuaren gaineko baldintza dela izango duen lehentasunezko
erabiltzailearen profila, bi aukera aztertu dira GBBLAPen lehentasunezko erabiltzailearen profilari
dagokionez:

1.3.- KONTUAN HARTUTAKO AUKEREN DESKRIPZIOA

1. kapitulua

Bizikleta bide kontzeptua

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea sortzeko sare eredua erabaki ondoren, hori diseinatzeko
prozesuan hainbat trazadura aukera aztertu dira, Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAPek lortu nahi duen
bizikleta bideen funtzionalitate eta koherentziara iristeko behar diren azpiegiturei dagokienez.
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Aukeren ingurumen balorazioaren ondorioetarako, eta Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarearen inguruko
jarduerak jasotzen dituzten planen irismen eta edukiari erreparatuta, bi trazadura aukera hartu dira
aintzat Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAP hau diseinatzeko prozesuan.

I-8.- Leitzaran bailara
I-9.- Ego bailara
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea (hemendik aurrera GBBOS) 439 km luze izango da
amaituta dagoenean, eta elkarrekin lotuko ditu lurralde historikoko hiri ingurune nagusiak.

2002ko Gipuzkoako Bizikleta Bideen Planeko sarea.
2011ko Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planeko sarea.

GBBOSeko ardatz nagusiak osatzeko, kasuan kasuko adarrak atxiki zaizkie ibilbideei. GBBOS osorako
proposatu den trazadura, berriz, D-I.1 planoa. Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea izeneko
planoan kontsulta daiteke, ondoren baitoa erantsirik. Ibilbide bakoitzaren trazadura xehatuagoa 1/10.000
eskalan kartografiatu da ‘C. Antolamendu planoak’ dokumentuan, eta IIT honetako ingurumen
baldintzatzaileen planoetan ere kontsulta daiteke.

Kasu honetan, baztertu egin da trazadura aukeratzat hartzea bai GBBLAPen Aurrerapen dokumentuan
(2007) bai GBBLAPen Hasierako Onarpenaren dokumentuan (2009) proposatutako bizikleta bideen
sarearen diseinua. Izan ere, LAPen tramitazioko aurrerapen (2007), hasierako onarpen (2009) eta behinbehineko onarpen (2011) faseetan Oinarrizko Sarerako proposatzen den trazadura diseinu-prozesu
beraren emaitza da, zeren eta Sarearen definizio maila handiago batek, herritarren partaidetzarako
prozesuetan zehar jasotako iradokizun eta alegazioek eta erakundeen arteko koordinazioak emaitza
izan baitute proposatutako trazadura aldatzea, GBBOS bat sortzera begira GBBLAPek egindako
proposamenaren mamizko aldaketarik batere eragiteke, ordea.
Osterantzean, aztertutako trazadura aukera biak oso antzekoak dira, eta ez dute alde handirik. Eta
Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txosten honek analizatu dituenean trazadura aukeratzat hartu
badira ere, proposamen biak plangintza prozesu koherente beraren, 2002ko urtean abiatu eta hainbat
dokumentutan garatzen joan den prozesu beraren parte dira. Alderdi horri dagokionez, gogora ekarri
behar da ezen Gipuzkoako eguneroko motorrik gabeko mugikortasunarentzako aukerak eta irtenbideak
horrelako mugikortasunerako gaitasun handiena duten ardatz batzuek markatzen dituztela nabarmen.
Gainera, lurraldearen orografiak berak eta kokaleku ereduak baldintzatu egiten dituzte ardatz horietako
askoren trazadurak. Hala, korridore eta nodo batzuk ia-ia “ezinbestekoak” dira, hau da, edozein
trazadura aukerak kontuan izan behar ditu.

1.4.- GBBLAPEKO JARDUERA EDO PROPOSAMENEN LABURPENA
LAPek jaso egiten ditu IIT honen 1.2 atalean zehaztu eta adierazi diren helburuak betetzeko
proposamenak eta jarduera batzuk.

1.4.1.- GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN OINARRIZKO SAREAREN (GBBOS) PLANGINTZA
Proposatutako sare eredua 9 ibilbideren inguruan eratuta dago. Honakoak dira:
I-1.- Donostia - Irun
I-2.- Donostia - Mutriku
I-3.- Donostia - Beasain
I-4.- Debarroa
I-5.- Urola bailara
I-6.- Bergara - Beasain
I-7.- Bidaso bailara

1. kapitulua
GBBLAPen helburu estrategikoen eta kontuan hartutako aukeren deskripzioa
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Oinarrizko Foru Sarearen (OFS) gauzatze mailari dagokionez, dokumentu bereko A.09 planoan,
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen egungo egoera delakoan daude ikusgai eginda
dauden tarteak eta egiteko daudenak.

Lurraldearen Arloko Planak bi multzotan sailkatzen ditu bizikleta bideak, hiriartekoak edo hiribarnekoak
diren, haien titulartasuna eta kudeaketa behin betiko antolatze aldera:
hiriarteko zatiak, ‘Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea’ (GBBOFS) delakoan
sartuak.

Ibilbide multzoari dagozkion datuen laburpena dugu ondoko taulan. Titulartasunaren eta gauzatze
mailaren arabera banatuta daude tarteak.

hiribarneko zatiak, oinarrizko sarea osatzekoak, ‘Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal
Sarea’ (GBBOUS) deituan bilduak.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen (GBBOS) egungo egoera

Lurraldearen Arloko Planaren helburuetako bat, hain zuzen ere, titulartasunaren kontua behin betiko
antolatzeko irizpideak ematea da, sareko tarteen kudeaketa egokia lortzera begira (artapena, jarraipena,
ebaluazioa…) eta, oro har, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sare osoko kargak modu orekatuan
banatzearren.

Ibilbidea

GBBLAPek Oinarrizko Sarerako egindako proposamenean, hiribarneko tarteetako 150 km Oinarrizko
Udal Sarean (GBBOUS) sartu dira, eta hiriarteko tarteetako 289 km, berriz, Oinarrizko Foru Sarean
(GBBOFS).

1.4.2.- BIZIKLETA BIDEEN OINARRIZKO SAREA ERAIKITZEKO JARDUERAK
Oinarrizko Sarean, gauzatze mailaren arabera, bereizi egin dira Burututako Oinarrizko Sarea (BOS),
dagoeneko eginda dauden tarteei dagokiena, eta Planifikatutako Oinarrizko Sarea (POS), egiteko
dauden tarteei dagokiena.
Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txosten hau egiteko garaian, Oinarrizko Sareko 165 km (% 38)
daude jada eraikita, bai foru bai udal sustapenez.
Tarteak hiribarnekoak edo hiriartekoak diren, eta horren arabera Oinarrizko Udal Sarekoak (OUS) edo
Oinarrizko Foru Sarekoak (OFS) diren kontuan hartuz gero, Burututako Oinarrizko Sareak (BOS) 74 km
ditu hiribarneko tarteetan (Burututako Oinarrizko Udal Sarea - BOUS), eta 91 km hiriarteko tarteetan
(Burututako Oinarrizko Foru Sarea - BOFS).

Oinarrizko Sareko tarte burutuak (BOS), bai hiribarnekoak bai hiriartekoak, Memoriako A.08 planoan,
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen egungo egoera izenekoan daude ikusgai.

GBBLAPen helburu estrategikoen eta kontuan hartutako aukeren deskripzioa

Donostia - Irun

I-2

Donostia - Mutriku

13,0

16,0

2,5

52,9

84,5

I-3

Donostia - Beasain

16,3

18,3

24,6

42,7

101,9

I-4

Debarroa

6,7

12,8

13,4

48,5

81,4

I-5

Urola bailara

5,9

4,8

21,9

15,0

47,6

I-6

Bergara - Beasain

2,4

0,9

3,0

23,5

29,7

I-7

Bidaso bailara

2,7

1,5

6,2

0,0

10,4

I-8

Leitzaran bailara

2,9

0,0

19,4

0,0

22,3

I-9

Ego bailara

0,0

5,5

0,0

1,5

7,0

74,4

75,9

90,9

197,9

150,3

288,8

54,3

439,1

Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarea (POUS) eraikitzea udal erakundeen erantzukizuna izango da;
horretarako, dagozkien eskumenak baliatu beharko dituzte. Dena den, Gipuzkoako Foru Aldundiak udal
tarteak eraikitzeko ematen duen babesa izango da ‘Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia’ lanean jorratuko
den jarduera ildoetako bat. Estrategia horrek izan behar duen esparrua eta hartu behar dituen gaiak
2010 eta 2011ean zehar eztabaidatu dira Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluaren barnean; eta aurki
erredaktatzen hastea aurreikusten da. Honi dagokionez, esan behar da Bizikletaren Kontseilu horretan
hainbat eta hainbat alderdi eta erakunde daudela ordezkatuta, hala nola batzarkide taldeak, Foru
Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren hainbat departamentu eta sail, eskualdeetako erakundeak, udalak,
sindikatuak, EHU, Donostiako Bizikletaren Behatokia, hiriko bizikletazaleen elkarteak, Gipuzkoako
Txirrindularitza Elkargoa eta beste elkarte batzuk. Lan batzordeetako bat bizikletaren arloan autonomia
erkidego, foru eta udal mailan egiten diren ekintzak koordinatzeaz arduratuko da.

Osterantzean, Planifikatutako Oinarrizko Sareko (POS) 274 km (% 62) daude egiteko. Hauetatik, 198 km
hiriarteko tarteei dagozkie eta Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea (POFS) kategoriakoak dira, eta 76
km Planifikatutako Oinarrizko Udal Sare (POUS) delakoan sartutako hiribarneko tarteak dira.

1. kapitulua

GUZTIRA

I-1

GUZTIRA

Sareko tarte eginak jotzen dira, eta hala sartu dira, espezifikoki bizikletaz ibiltzeko eraiki edo egokitu
diren bideak, dagozkien seinale horizontal eta bertikalak dituztenak eta ibilgailu horiek seguru ibiltzeko
zabalera egokia dutenak. Hiriarteko tarteen kasuan, Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS)
kategorian sartu dira 2012. urtean burutuak aurkitzen diren tarteak.

Izena

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Udal Sarea
Oinarrizko Foru Sarea
GBBOUS
GBBOFS
Burututako Planifikatutako Burututako Planifikatutako
Oinarrizko
Oinarrizko
Oinarrizko
Oinarrizko
Udal Sarea
Udal Sarea
Foru Sarea
Foru Sarea
BOUS
POUS
BOFS
POFS
(km)
(km)
(km)
(km)
24,5
16,0
0,0
13,8
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Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea (POFS), hau da, Oinarrizko Sarean sartu nahi diren eta
gauzatzeko dauden foru titulartasuneko tarteak eraikitzeko, hainbat jarduera mota planteatzen ditu
GBBLAPek:
-

-

Hona hemen ibilbide bakoitzerako proposatutako jardueren ezaugarriak:
I-1 IBILBIDEA. DONOSTIA - IRUN

Trenbide plataforma zaharren gainean tarteak eraikitzea (POFSren %22).
Lehendik dauden bide edo zidorretan tarteak eraikitzea (POFSren %6).
Sortu berriko tarteak eraikitzea eremu hiritartuetan -espazioa berrantolatzera joz horretarako
(komunikazio azpiegituren plataforma)- edo etorkizuneko hirigintzako garapenen faltan
daudenetan (POFSren %25).
Zelaigune berriko tarteak eraikitzea (POFSren %15).
Aukeren azterketen zain dauden tarteak (POFSren %31).

I-1 ibilbidea Oinarrizko Sareak Donostia eta Irun artean duen trazadura da. Zurriolako zubitik (Donostia)
abiatzen da ardatza, eta Santiago zubian (Irun) amaitzen da, edo alderantziz. Ibilbide honen trazadura
erantsirik doan A-6.1 planoan (‘A. Memoria’ dokumentua) kontsulta daiteke, informazio mailan. ‘C.
Antolamendu planoak’ dokumentuan, zehaztasun handiagoz jasotzen da trazadura (E: 1/10.000), C-1
(plano nagusi edo gidaria) eta C-1.1etik C-1.9ra bitarteko antolamendu planoetan.
Ibilbideari zazpi adar esleitu zaizkio: I-1.1 Donostia (Herrera) - Pasaia (San Pedro) (1,9 km); I-1.2
Errenteria - Pasaia (Donibane) (3,1 km); I-1.3 Errenteria - Oiartzun (9,3 km); I-1.4 Arragua (1,3 km); I1.5 Jaitzubia - Hondarribia (8,2 km); I-1.6 Irun Iparraldea (4,1 km); eta I-1.7 Irun Hegoaldea (6,2 km).

GBBLAPek ez ditu egiteko dauden tarteak eraikitzeko beharrezkoak diren jarduerak xeheki
identifikatzen; izan ere, aurretiazko proiektuetan eta eraikuntzako proiektu teknikoetan jasoko da
definizio lan hori. Hala ere, egiteko dagoen tarte bakoitza eraikitzeko jarduera motak aurreikusten ditu,
eta horiek ‘A. Memoria’ dokumentuko plano batean jaso ditu, zehazki A.10 planoa. Planifikatutako
Oinarrizko Foru Sarea (POFS) eraikitzeko jarduera motak izenekoan.

Ardatz nagusia 20,2 km luze da. Ibilbide eta adarren luzerak, batuta, 54,3 km hartzen ditu. Eremu hori
oso hiritartuta dagoenez, egiteko dauden foru sareko tarteen garapenerako aurreikusitako jardueren
parte batek baliatu egingo ditu egun dauden bide edo trenbide azpiegiturak berrantolatzeko
proiektuetan orain edo etorkizunean sortzen diren aukerak.

Bizikleta bideak eraikitzeko lanen aurretiko pauso gisa, horiek hiru faseko sekuentzia bati jarraiki
proiektatzea aurreikusten du GBBLAPek; faseon edukia, kasuan-kasuan egokitua, honakoa izango da:
-

1. fasea. Informazioa: topografia eta geoteknia; ingurumen kokapena; bizikleta bidaiak sortzen
dituzten nodoak detektatzea eta hierarkizatzea; erabiltzaile ereduen ezaugarriak eta
eskakizunak; trafiko motorduna; hirigintzako plangintza; egun dauden zerbitzuak;
proiektuak eta garatze bidean dauden obrak; beste hainbat alderdi.

-

2. fasea. Aukeren azterketa:
detektatzea.

-

3. fasea. Jorratuko den aukera eraikitzeko definizio teknikoa: 1/2007 Foru Arauaren 24.
artikuluan definitutako edukia.

aukerak

irizpide

aniztasunez

aztertzea;

faktore

I-2 IBILBIDEA. DONOSTIA - MUTRIKU
Gipuzkoako hiriburutik Mutrikuraino doa 2. ibilbidearen trazadura. A-6.2 planoan (‘A. Memoria’
dokumentua) kontsulta daiteke, eta baita ‘C. Antolamendu planoak’ dokumentuko C-2 (plano nagusi
edo gidaria) eta C-2.1etik C-2.15era bitarteko antolamendu planoetan ere.
Zortzi adar esleitu zaizkio ibilbideari: I-2.1 Donostia (Lugaritz - Morlans): 2,0 km, I-2.2 Donostia
(Añorgatxiki - Errekalde, G-21): 1,4 km, I-2.3 Donostia (Errekalde) - Astigarraga (Ergobia): 5,0 km, I-2.4
Lasarte-Oria - Urnieta: 6,6 km, I-2.5 Usurbil (Txikierdi) - Donostia (Zubieta): 0,4 km, I-2.6 Lasarte-Oria Usurbil (Santuene): 4,1 km, I-2.7 Orio (Geltokia - Hondartza): 1,7 km, I-2.8 Mutriku - Mutriku
(Hondartza): 0,8 km.

kritikoak

Ibilbidea 84 km da luze, gutxi gorabehera. Horietatik 15,5 km daude eginda, ibilbidearen luzeraren %
18 hain zuzen ere. Kasu honetan, trazaduraren % 65 baino gehiago hiriarteko tarteak dira.
Erreferentzia elementu nagusi ditu N-634 (Donostia eta Deba artean) eta GI-638 (Deba eta Mutriku
artean) errepideak.

Ingurumen aldagaia bizikleta eta oinezkoentzako bideak proiektatzeko prozesuan sartzea aukeratu du
GBBLAPek, aurreikusitako faseetako bakoitzean sartzea, zehazki. Horrela eginez gero, izan ere,
saihestu egiten da ingurumenaren gaia eranskin edo proiektuetatik beretatik bereiziriko dokumentutzat
hartzea, lagunduz, aldiz, erabakiak hartzeko prozesuan gai hori txertatzen eta baloratzen.

Ibilbide honi dagokion Oinarrizko Foru Sarea (GBBOFS) 55,4 km luze da. Horietatik 2,5 km eginda
daude, hau da, guztiaren % 4,5. Hiriarteko gainerako tarteak, egiteko daudenak, Planifikatutako
Oinarrizko Foru Sareari (POFS) atxiki zaizkio.

Hala, informazioa biltzeko hasierako fasetik planteatzen da proiektuen ingurumen mailako egokitzea
proiektuetan beretan sartzea. Eta aukerak aztertzeko faseko irizpide anitzeko analisian sartu egiten da,
halaber, ingurumen aldagaia, eta baita prebentzio, zuzentze eta konpentsazio neurrietarako
proposamenak egitea ere detektatzen diren faktore kritikoei dagokienez; definizio teknikoaren fasean,
erasandako ingurumena leheneratzeko lanak proiektuetan sartzea ezartzen da.
Planak, osterantzean, zehazten du ezen ingurumenarekin lotutako kontuak tratatzean, uneoro
jarraituko dela derrigorrean bete beharreko ingurumen araudian xedatutakoa, eta, betiere, erabakiak
behar bezala oinarriturik hartu ahal izateko behar diren analisiak jasoko direla.

1. kapitulua
GBBLAPen helburu estrategikoen eta kontuan hartutako aukeren deskripzioa

I-3 IBILBIDEA. DONOSTIA - BEASAIN
Donostia - Beasain ardatzari dagokion ibilbidea Urumearen haranetik igarotzen da hasieran. Gainerako
ibilbidean Oriaren harana zeharkatzen du. Ibilbide eta adarren luzerak, batuta, 101,9 km hartzen ditu.
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Ibilbidearen trazadura erantsirik doazen A-6.3a eta A-6.3b planoetan (‘A. Memoria’ dokumentua)
kontsulta daiteke, informazio mailan. ‘C. Antolamendu planoak’ dokumentuan ere jasotzen da
trazadura, C-3a eta C-3b plano gidarietan eta C-3.1etik C-3.23 bitarteko antolamendu planoetan.

I-6 IBILBIDEA. BERGARA - BEASAIN
Ibilbide honek Deba, Urola eta Oria bailarak lotzen ditu, zeharka, Bergara eta Beasain artean, eta
guztira 30 km inguru luze hartuko ditu. Gaur egun eginda daude zenbait tarte, 5,4 km guztira, hau da,
luzera osoaren % 18.

Ibilbideari hamar adar eta bi azpiadar esleitu zaizkio: I-3.1 Donostia (Anoeta): 3,8 km, I-3.2 Donostia
(Martutene) - Astigarraga (Ergobia): 2,3 km, I-3.3 Astigarraga - Oiartzun: 8,7 km, I-3.4 Hernani (Karabel
- Epela): 4,6 km, I-3.5 Urnieta: 2,0 km, I-3.6 Villabona - Asteasu: 3,8 km, I-3.7 Ordizia - Zaldibia: 3,0
km, I-3.8 Senpere: 1,1 km, I-3.9 Beasain - Ataun: 5,8 km, I-3.10 Beasain - Zegama: 11,3 km, I-3.10.1
Idiazabal (Kotxera) - Idiazabal: 0,9 km, I-3.10.2 Segura - Mutiloa: 2,6 km.

Ibilbidearen trazadura A-6.6 planoan (‘A. Memoria’ dokumentua) kontsulta daiteke informazio mailan,
eta baita ‘C. Antolamendu planoak’ dokumentuko C-6 plano gidarian ere. Trazadura hori ‘C.
Antolamendu planoak' dokumentuko C-6.7etik C-6.7ra bitarteko antolamendu planoetan kartografiatu
da, xehetasun maila handiago batez.

Ibilbidearen trazaduraren % 65 baino zertxobait gehiago Oinarrizko Foru Sareko (GBBOFS) hiriarteko
zatiak dira. Sare horretako 67,3 km-etatik % 36 daude eraikita. Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarean
(POFS) egiteko dauden foru tarteak ia-ia 43 km dira luze, guztira.

Ibilbide hau ere hiriartekoa da nagusiki. Trazaduraren % 89 inguru Oinarrizko Foru Sareko (GBBOFS)
tarteak dira, eta 26,4 km luze. Hiriarteko tarteen % 11,2 eginda dago.

I-4 IBILBIDEA. DEBARROA

I-7 IBILBIDEA. BIDASO BAILARA

I-4 ibilbidea Gipuzkoako mendebaldetik igarotzen da, eta kostaldeko ibilbidea eta Arabako muga
administratiboa lotzen ditu, Deba ibaiaren goranzko noranzkoari jarraituz.

Bidaso bailarako ibilbidea Irungo udalerritik, Santiago zubitik, abiatu eta Endarlatsako zubira heltzen
da, Gipuzkoa eta Nafarroa arteko muga administratibora, hain zuzen. Trazadurak 10,4 km ditu luze.

Lau adar esleitu zaizkio ibilbideari: I-4.1 Bergara - Antzuola (3,2 km); I-4.2 Elorregi - Oñati (6,6 km); I4.3 Arrasate - Arrasate (Gesalibar) (5,2 km); I-4.4 Leintz Gatzaga (1,2 km).

Ibilbidearen trazadura A-6.7 planoan (‘A. Memoria’ dokumentua) kontsulta daiteke informazio mailan,
eta ‘C. Antolamendu planoak’ dokumentuko C-7 (plano nagusi edo gidaria) eta C-7.1etik C-7.3ra
bitarteko antolamendu planoetan.

Ibilbidearen trazadura A-6.4a eta A-6.4b planoetan (‘A. Memoria’ dokumentua) kontsulta daiteke
informazio mailan, eta ‘C. Antolamendu planoak’ dokumentuko C-4 (plano nagusi edo gidaria) eta C4.1etik C-4.19ra bitarteko antolamendu planoetan.

Ibilbide honi dagokion Foru Sarea (GBBFS) burututa dago gaur egun, Irun - Endarlatsa zatiarekin;
oraindik egiteko dago, berriz, Irungo udalerriko hiribarneko tarte bat.

Ibilbide hau hiriartekoa da nagusiki. Ibilbidearen luzeraren % 76 inguru Oinarrizko Foru Sareko
(GBBOFS) tarteak dira, eta guztira 62 km luze dira. Horietatik 13,4 km daude eginda, hau da,
aurreikusitako luzera guztiaren % 21,5. Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko (POFS) tarteak
osatzeko 48,5 km falta dira.

I-8 IBILBIDEA. LEITZARAN BAILARA
Leitzaran ibaiaren haranetik igarotzen da Oinarrizko Sareko zortzigarren ibilbidearen trazadura, 22 km
baino gehixeago luze dena bera. Ibilbide hori burututzat hartzen da, baina ustiatze fasean hobekuntzak
egin daitezke.

I-5 IBILBIDEA. UROLA BAILARA
Arroabea auzotik (Zestoa) Brinkola auzora (Legazpi) artekoa da ibilbidea, eta Urola ibaiaren bidea
egiten du. 48 km inguruko luzera du trazadurak, ardatza eta adarrak hartuta.

Ibilbidearen trazadura A-6.8 planoan (‘A. Memoria’ dokumentua) kontsulta daiteke informazio mailan,
eta ‘C. Antolamendu planoak’ dokumentuko C-8 (plano nagusi edo gidaria) eta C-8.1etik C-8.6ra
bitarteko antolamendu planoetan.

Ardatz nagusia 3,1 km luzeko I-5.1 Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla) adarrarekin osatu da.

I-9 IBILBIDEA. EGO BAILARA

Ibilbidearen trazadura A-6.5a eta A-6.4b planoetan (‘A. Memoria’ dokumentua) kontsulta daiteke
informazio mailan, eta ‘C. Antolamendu planoak’ dokumentuko C-5 (plano nagusi edo gidaria) eta C5.1etik C-5.13ra bitarteko antolamendu planoetan.

Azken ibilbideak Ego ibaiaren harana zeharkatzen du, Maltzagaren eta Bizkaiko muga
administratiboaren artean. Ibilbidea ia-ia 7 km luze da, eta hiriarteko tarte bat -Maltzaga eta Eibarko
hirigunearen artean- eta hiri eremua zeharkatzen duen hiribarneko tarte bat -5,5 km luzekoa- ditu. Gaur
egun, ibilbide honetan ez dago batere tarte buruturik.

Ibilbidearen zati handiena hiriartekoa da (% 78), hiriguneak nahiko sakabanatuta daude eta haranean
zehar. Ibilbideari dagokion Oinarrizko Foru Sarea (GBBOFS) 36,9 km luze da. Horietatik 21,9 km
eginda daude, hau da, guztiaren % 59.

1. kapitulua
GBBLAPen helburu estrategikoen eta kontuan hartutako aukeren deskripzioa

Ibilbidearen trazadura A-6.9 planoan (‘A. Memoria’ dokumentua) kontsulta daiteke informazio mailan,
eta ‘C. Antolamendu planoak’ dokumentuko C-9 (plano nagusi edo gidaria) eta C-9.1etik C-9.2ra
bitarteko antolamendu planoetan.
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1.4.3.- OINARRIZKO FORU SAREAREN KUDEAKETA INTEGRALERAKO JARDUERAK

1.4.4.- BIZIKLETA POLITIKA GARATZEKO ETA BIZIKLETA ETA OINEZKO MUGIKORTASUNA
HIRIBARNEKO ETA HIRIARTEKO EREMUETAN SUSTATZEKO TRESNA OSAGARRIAK

Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen kudeaketa integralerako aurreikusten diren jardueren artean,
bide horiez egiten den erabileraren ebaluazioa, bizikletaren erabileraren ikuspegitik egindako
egoeraren balorazioa, eta artapen eta bidea zein erabiltzailea babesteko lan guztiak sartzen dira.

GBBLAPek Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea garatzeko tresna osagarri batzuk jasotzen
ditu. Tresnok, Gipuzkoako Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Arauak definitu ditu, ez daude
Sarearen kudeaketari zorrotz lotuta. Horien jarduera eremua zabalagoa da, eta bizikleta garraio
alternatibo gisa erabiltzea sustatzea eta hori inplementatzeko behar den instituzio arteko koordinazioa
jasotzen ditu.

Jarduera horiek Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sareko bizikleta bideetan egingo dira. Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sareari dagokionez, tokiko erakundeek ustiatuko dituzte, dagozkien
eskumenak betez.

Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia.

Bizikleta Bideen Foru Sarearen ustiapenak biltzen dituen jarduerak, hain zuzen ere ‘A. Memoria’
dokumentuko 5.1.2. Bizikleta bidearen kudeaketa integrala atalean garatuak, honakoak dira:

Hartu beharreko lehen neurria Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia prestatzea da, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Arauak (81. artikulua) zehazten duen moduan.
Estrategia horrek zenbait politika eta jarduera ildo zehaztuko ditu, hain zuzen ere bizikletaren eta
Gipuzkoako bizikleta bideen erabilera sustatzera begira.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen ebaluazioa eta jarraipena.
-

Bizikletaren erabileraren ebaluazioa. Erabiltzaile kopurua, modalitate banaketa eta bidaiatzeko
arrazoiak.
Bizikletan ibiltzeko baldintzen ebaluazioa.
Bizikleta bideen irisgarritasunaren, konektagarritasunaren eta ekintza-erradioaren ebaluazioa.
Udal mailako jarduerekiko koordinazioa bizikleta eta oinezkoentzako bideen eta bizikleta bideen
arloan.

Gipuzkoako Bizikletaren Kontseilua.
Beste ekintza nagusi bat Gipuzkoako Bizikletaren Kontseilua osatzea izan da, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Arauak (82. artikulua) agintzen duenari jarraiki.
Kontsulta eta aholku organoa da, eta bertan parte hartu eta hitzartu behar dute administrazioek,
erakundeek, gizarte eta enpresa eragileek eta herritar interesdunek.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen kontserbazioa.

Afekzio sektorialari buruzko txostena.

Bizikleta bide berriak eraikitzeaz gain, eraiki ondorengo kontserbazioa ere sartzen da Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plan honek biltzen dituen jardueretan. Gaur egun prestatzen
ari da foru bizikleta bideetako 90 km-tan aplikatzeko Artapen edo Kontserbazio Plana (Oinarrizko
Foru Sarea hazten ari da).

GBBLAPen aurreikusitako jardueren eta udalen hirigintzako plangintzaren arteko beharrezko
koordinaziora begira, lagungarria izango da egiturazko edo xehetasunezko antolaketa plan ororen zein
hirigintzako beste edozein tresnaren organo sustatzaileak, hasierako onarpenaren aurretik, eskatu
behar duen afekzio sektorialari buruzko derrigorrezko txostena; izan ere, txosten hori ezinbestekoa da
sustatzen den planak foru bizikleta bide baten -Oinarrizko Foru Sareko baten- trazadura edo
ezaugarriak aldatzea edo biderako sarbide berriak zabaltzea dakarrenean, haren babes eremuaren
mugei eragiten dienean, edo Oinarrizko Sareko hiriarteko tarteen lotura puntuak baldintzatzen
dituenean.

Bizikleta Bideen Foru Sarearen Katalogoa.
Bizikleta bideei buruzko 1/2007 Foru Arauak, urtarrilaren 24koak, agintzen duenez, Gipuzkoako
Foru Aldundiak Bizikleta Bideen Foru Sarearen Katalogoa egin behar du. Foru bizikleta bide
guztien zerrenda xehatua eta sailkapena izan behar ditu Katalogoak, baita horien identifikazioa eta
izen ofiziala ere, eta etengabe eguneratu behar da.

Bizikletaren erabilera sustatzea.

Foru bizikleta bideetako seinaleak erregulatzea.

GBBLAPek ezinbestekotzat jotzen du bizikleta garraiobide gisa erabiltzeko sustapen lan sakona egitea.
Sustapen lan hori, betiere, zentzu zabal eta integralean hartu behar da, eta ez zabalkundearen
ikuspuntu hutsetik, baizik eta baita bizikletaren alde jorratu beharreko alderdi bakoitzerako neurri
espezifikoak jasotzen dituzten hainbat programa garatuz ere, txirrindulari potentzialen kolektibo
bakoitza ere aintzat hartuta. Programa horiek ‘gizarte ingeniaritzatzat’ har genitzake.

Gipuzkoako Foru Aldundia, une honetan, hainbat hobekuntza, aplikazio eta zabalkunde neurri ari
da garatzen Foru Bizikleta Bideetako Seinaleen Katalogo Ofizialari dagokionez. Horretaz gain,
hainbat gomendio ari da lantzen, GBBOFSren eremuko bizikleta eta oinezkoen zirkulaziora begira.

1. kapitulua
GBBLAPen helburu estrategikoen eta kontuan hartutako aukeren deskripzioa
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Ildo honetatik, adibide gisa aipatzen ditugu gaur egun badiren programetako batzuk:
-

-

-

Lurraldearen Arloko Planak:

Gipuzkoan bizikleta sustatzeko programa bat abian jartzea Tolosaldeko eskola umeen artean,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kirol Departamentuarekiko elkarlanean. Helburua eskola ume
horiek bere eguneroko bizimoduan bizikleta erabiltzea da, bai eskolara bai kirol lehiaketetara
joateko.
‘Mugikortasun Iraunkorraren Europako Astea’ egitea eta hainbat hedabidetan aldian aldiko
kanpainak jorratzea.
[www.gipuzkoabizikletaz.net] webgune interaktiboa eta Gipuzkoako Bidegorrien Bistaratzailea
(Burututako Sarea) bultzatzea, bizikletaren erabilera sustatzeko komunikazio tresna nagusitzat.
Bizikletaz aldizkaria, lauhilabetekaria.
Burututako Sareari buruzko informazio grafikoarekin, erabilera gomendioekin eta seinaleei
buruzko informazioarekin triptikoak egitea.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen erabiltzaileei egindako inkestetan
oinarritutako azterketa soziologikoak.
Ekintza sinergikoak beste zenbait eskumen eremurekin, besteak beste errepideak, osasuna,
gazteria, kirolak, aisialdia eta turismoa, hezkuntza, gizarte ongizatea, berrikuntza, landa ingurua,
euskara eta abar jorratuz.
Ekintza sinergikoak beste zenbait administraziorekin.
Ekintza bateratuak hiriko txirrindulari, hiriko beste zenbait kolektibo, denda eta enpresa
(bizikletaren arloko enpresak), unibertsitate eta abarrekin.

-

Beste babes plan eta figura batzuk:
-

1.6.- INPAKTUAK ERAGIN DITZAKETEN JARDUEREN IDENTIFIKAZIOA

GBBLAPek, ‘E. Plangintzaren gaineko eraginak’ dokumentuan, 2. Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Lurraldearen Arloko Plana lurralde antolamendurako tresnen esparruan sartzea eta egokitzea kapituluan,
bere proposamenen analisi bat jasotzen du, hain zuzen horretan argitzearren horien eta Euskal
Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legean, maiatzaren 31koan (131 zk.ko
EHAA, 1990eko uztailaren 3koa), ezarritako antolamendu tresnen arteko koherentzia eta txertatze maila.

Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txosten honen 5. kapituluan, ingurumen ondorio negatiboak eta
positiboak izan ditzaketen LAPeko jarduerak identifikatzen eta baloratzen dira. Labur-labur azalduta,
inpaktuak eragin ditzaketen jarduerak honakoak dira:

Dokumentu horretan (irakurleak hara jo beharko du kontsulta zehatza egiteko) lurralde antolamendurako
hainbat tresnarekiko txertatze eta egokitze maila aztertzen da; tresna horiek honakoak dira:

Egiteko dauden bizikleta bideen eraikuntza. Bide horiek Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarekoak
(POFS) zein Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarekoak (POUS) izan daitezke, gauzatzeko eskumena
dagokion administrazioaren arabera. Ibilbideka egin da analisia, hainbat ingurumen faktore harturik
aintzat. Analisia batez ere POFSen bildu da, izaera loteslea baitu, baina POUSeko tarteei buruzko
iritziak ere jasotzen ditu; gogoan izan, dena den, azken honetako trazadurak orientagarriak direla.

Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak (LAA):
Indarrean dauden LAAk.
LAAk berrikusteko dokumentuak.

Oinarrizko Sarearen kudeaketa integrala. Bizikletaz egiten den bidearen erabileratik beretik sortutako
ingurumen eragin positiboetan, foru bideen kontserbazio lanetatik sortutako eraginetan, ustiapen
fasean identifikatutako ingurumen arriskuetan eta, neurri txikiagoan, ebaluazio eta jarraipen
jardueretatik sortutakoetan bildu da analisia.

Lurralde Plan Partzialak:
-

Eibar (behin betiko onartua).
Bergara-Arrasate (behin betiko onartua).
Zarautz - Azpeitia (behin betiko onartua).
Beasain - Zumarraga (behin betiko onartua).
Donostia (hasierako onarpena).
Tolosa (aurrerapena).

1. kapitulua
GBBLAPen helburu estrategikoen eta kontuan hartutako aukeren deskripzioa

Kostaldeei buruzko Legea.
Txingudi Inguruko Baliabide Naturalak Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezia.
Aiako Harriko Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketarako Plan Eraentzailea.
Aizkorri-Aratz aldeko Natur Baliabideak Antolatzeko Plana.
Deba eta Zumaia arteko kostako Biotopo Babestuko Natur Baliabideak Antolatzeko Plana.
Zarauzko Iñurritzako Biotopo Babestuko Plan Berezia.
Leitzarango Biotopo Babestuaren deklarazioa.
Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia (2002-2020) eta II. Ingurumen Esparru
Programa (2007-2010).

1.5.- GORAGOKO HIERARKI MAILETAKO PLANAK KONTUAN HARTZEN, JASOTZEN ETA
GARATZEN DITUZTEN ZEHAZTAPENEN LABURPENA

-

EAEko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Kantauriko
isurialdea).
Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen 2. Plan Orokorra (1999-2010).
Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Arloko Plana (2007-2017)
EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana.
EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana.
EAEko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko
Lurraldearen Arloko Plana.
EAEko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

Bizikleta bideei eta motorrik gabeko mugikortasunari buruzko sustapena. Funtsean positibo iritzi
zaie horrelako inpaktuei.
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Hasierako Onarpenaren faseko partaidetza aktiborako plana 2010eko ekainean, zortzi partaidetza
saioren bidez.
Dokumentua Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluko kideei bidaltzea 2010eko ekainean eta Bizikletaren
Estrategia eta Bizikleta Bideen Planifikazioa lan batzordearen saioa egitea 2010eko irailean.
Garapen Iraunkorreko diputatuaren 2011ko maiatzaren 9ko Foru Aginduaz, plana behin-behinean
onartu zen, aurkeztutako alegazioen ondorioz egindako aldaketekin.
2011ko maiatzean ingurumeneko organoari bidali zitzaion plana, ingurumenaren gaineko eraginari
buruzko behin betiko txostena eman zezan.
Behin betiko onarpena baino lehen dokumentua Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde
Antolamendurako Batzordera (EAELAB) igorri zen 2011ko uztailean.
Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako departamentuak, 2011ko irailaren 14an,
ingurumen gaineko eraginari buruzko behin betiko txostena egin zuen, aldeko zena txostenean
bertan ezarritako zehaztapenen arabera.
EAEko Lurralde Antolamenduko Batzoreak, 2011ko urriaren 20an, planaren aldeko txostena egin
zuen, betiere txostenean bertan adierazitako oharren arabera, eta URA Uraren Euskal Agentziak
emandako zehaztapenak betetzeko baldintzapean.
Dokumentua Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluko kideei bidali zitzaien, eta Kontseiluaren saioa egin
zen 2012ko azaroaren 29an.
Parte hartzearen prozeduraren behin betiko balorazioa.
Batzar Nagusietako Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako batzordean aurkeztu zen behin betiko
onarpenerako dokumentua 2013ko martxoaren 13an.
Behin betiko onarpena, Foru Arau baten bidez, Batzar Nagusietako 2013ko ekainaren 5ko osoko
bilkuran, talde parlamentario guztien aldeko botoekin.

1.7.- PLANA EGITEKO FASEAK
Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana formulatu du. Eta
lurraldearen arloko planei dagokienez lurralde antolamenduko legeriak aurreikusten duenaren arabera
tramitatu da.
Batzar Nagusien osoko bilkurak onartutako foru arau baten bidez eman zaio behin betiko onarpena
Lurraldearen Arloko Planari (2013ko ekainaren 10eko 2/2013 Foru Araua, Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzekoa; Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua, 133
zenbakian, 2013ko ekainaren 14an).
GBBLAPek Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea eraikitzeko eta kontserbatzeko
jarduera programa ezartzen du, bi laurtekotan banatuta.

1.8.- DETEKTATUTAKO INFORMAZIO HUTSUNEAK
Ingurumenaren gaineko Eraginaren Baterako Ebaluazioaren dokumentua behar bezala eginda dago, eta
behar adina informazio kartografiko eta dokumental du.
Horrek ez du, baina, adierazten Planaren definizio maila (E: 1/10.000) nahikoa denik inpaktu jakin batzuk
ongi identifikatu eta baloratzeko; inpaktu horiek, izan ere, zehatzago aztertu beharko dira, aurretiazko
proiektuetan eta eraikuntzako proiektuetan.

Zehaztasun gehiago nahi izanez gero, irakurleak LAP honetako ‘F. Herritarren parte hartzea’
dokumentura jo dezake.

1.9.- HERRITARREN PARTE HARTZEA
‘F. Herritarren parte hartzea’ dokumentuak parte hartzeko prozesu guztiak eta orain arte GBBLAPen
tramitazioari dagokionez egindako pauso guztiak azaltzen ditu, zehatz-mehatz. Laburbilduz, pauso
garrantzitsuenak hauek dira:
Aurretiazko kontsultak 2007ko urtarrilean.
GBBLAPen Aurrerapena lurraldeko administrazio publiko interesdunei igortzea 2007ko apirilean.
Ingurumen Inpaktuari buruzko Aurretiazko Txostena eskatzea 2007ko ekainean. Txosten hori 2008ko
apirilaren 4ean igorri zen.
GBBLAPen Aurrerapena jendaurrean jartzea bi hilabetez, 2008ko abuztutik aurrera.
GBBLAPen Aurrerapeneko parte hartze aktiborako plana, 2008ko uztailekoa.
Hasierako Onarpenaren dokumentua (2009ko uztaila) Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde
Antolamendurako Batzordera (EAELAB) igortzea.
Hasierako Onarpenaren behin betiko dokumentua (2010eko apirila) administrazio publiko interesatuei
igortzea 2010eko maiatzean.
GBBLAPen Hasierako Onarpenaren dokumentua jendaurrean jartzea, bi hilabetez, 2010eko
ekainean hasirik (101 zenbakiko GAO, 2010eko ekainak 1).

1. kapitulua
GBBLAPen helburu estrategikoen eta kontuan hartutako aukeren deskripzioa
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2. KAPITULUA.-

2. kapitulua
Beste plan edo programa batzuekiko elkarreraginen azterketa

BESTE PLAN EDO PROGRAMA BATZUEKIKO ELKARRERAGINEN AZTERKETA
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HONDAKINAK

2.1.- LURRALDEAREN ARLOKO PLANA IDAZTEKO GARAIAN ERAGINA DUTEN LURRALDE
ANTOLAMENDUKO PLANAK ETA LEGERIA

10/1998 Legea, apirilaren 21ekoa, hondakinei buruzkoa.
Atal honetan, Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAP prestatzeko unean ingurumenaren ikuspegitik
garrantzitsuenak diren eta behin betiko onartuta dauden lege xedapenak eta araudiak laburtzen dira.

KULTUR ONDAREA
7/1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultura Ondareari buruzkoa.

LURRALDE ANTOLAMENDUA

NEKAZARITZA ETA MENDIAK

4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzkoa.
EAEko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak (28/1997 Dekretua).
Eibarko (Debabarreneko) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala (86/2005 Dekretua).
Arrasate - Bergarako (Debagoieneko) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala (87/2005
Dekretua).
Zarautz - Azpeitia (Urola Kosta) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala (32/2006 Dekretua).
Beasain - Zumarraga (Goierri) Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partziala (534/2009 Dekretua).
EAEko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (415/1998 eta 455/1999
dekretuak).
EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana (41/2001 Dekretua).
EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana (160/2004 Dekretua).
Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Plana (262/2004 Dekretua).
Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (43/2007 Dekretua).

43/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, mendiei buruzkoa.
7/2006 Foru Araua, Gipuzkoako mendiei buruzkoa.
IRISGARRITASUNA
20/1997 Legea, abenduaren 4koa, irisgarritasuna sustatzeari buruzkoa.

2.2.- LURRALDE PLANETARAKO ARTEZPIDE ETA IRIZPIDEAK

2.2.1.- LURRALDEAREN ANTOLAMENDURAKO ARTEZPIDEAK (LAA)
LAAek apenas ematen duten irizpide edo proposamenik oinezko eta bizikleta bidezko mugikortasunari
buruz. Beste komunikabide eta garraiobide batzuei (errepide, trenbide, portu eta aireportuei), aldiz,
garrantzi eta pisu handiko berariazko kapituluak eskaintzen dizkiete.

AZPIEGITURAK
1/2007 Foru Araua, urtarrilaren 24koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei buruzkoa.
EAEko Bigarren Errepide Plan Orokorra, 1999-2010 epeari dagokiona (250/1999 Dekretua). LAP
maila du.
17/1994 Foru Araua, 1994ko azaroaren 25ekoa, Gipuzkoako Errepide eta Bideei buruzkoa.

LAAek ez dute espezifikoki aurreikusten bizikleta sare edo bideen lurraldearen arloko planik
erredaktatzea. Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak aplikatzeko arauei buruzko kapituluan (22.
kapitulua), 2.2.II.d atalean, badira arlo edo sektore administrazioentzako orientazio eta erreferentzia puntu
batzuk, hain zuzen lurraldearen arloko planak idazteko unean gogoan har ditzaten; orientazio eta
erreferentzia puntu horietan, baina, ez dago bizikleta bideei buruzko berariazko inolako aipamenik.

URAK
22/1988 Legea, uztailaren 28koa, Kostaldeei buruzkoa.
1/2001 Errege Dekretu Legegilea, Uraren Legearen testu bateratuari buruzkoa.
1/2006 Legea, ekainaren 23koa, EAEko Urei buruzkoa.

Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen (LAA) arabera, “Euskal Autonomia Elkarteko lurraldean
eragina duten arloko esparruetan eskuduntza duen edozein erakundek Lurraldearen Antolamendurako
Arloko Plan berriak idatzi ahal izango ditu, LAA hauetan espezifikoki seinalatuta daudenez gain, betiere
bere eskuduntzaren esparruaren barruan egiten baditu eta LAA hauetako lurralde antolamendurako
zehaztapenak eta irizpideak errespetatzen baldin baditu”.

INGURUMENA ETA NATURAREN BABESA
3/1998 Legea, otsailaren 27koa, EAEko Ingurumena Babesteko Lege Orokorra.
16/1994 Legea, ekainaren 30ekoa, Euskal Herriko Natura Babestekoa.
1/2005 Legea, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa.
42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Ondare Naturala eta Biodibertsitatekoa.
1/2010 Legea, martxoaren 11koa, Euskal Herriko Natura Babesteko Legea aldatzekoa.

2. kapitulua
Beste plan edo programa batzuekiko elkarreraginen azterketa

LAAek artezpide partikularrak ezartzen dituzte ingurune fisikoaren antolamendu kategoria bakoitzerako,
eta horretarako kontuan hartzen dituzte antolamendu tresnak definitzen dituen erabilera batzuk, egungoak
zein potentzialak. Motorrik gabeko mugikortasunerako garraio azpiegiturak (bizikleta bideak) erabiltzea ez
da garbi jasotzen LAAek aurrez ezarritako inongo erabileratan; hori dela eta, hainbat interpretazio egin
daitezke erabilera hori erabilera jakin batean sartzeko eta, horrenbestez, arlo antolamendurako planen
arabera erregulatzeko unean.
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Bizikleta bide kontzeptua, kasuan-kasuan, honako erabilera hauekin asimilatu izan da:

Une honetan Gipuzkoako Lurralde Historikoan behin betiko onartuta dauden lurralde plan partzialak
honakoak dira:

B. Aisia eta astialdia
b1. Herritarren erabilera zabala1
b2. Herritarren erabilera trinkoa2
D. Azpiegiturak
d1. Garraiobideak3

Eibarko (Debabarrena) Eremu Funtzionaleko LPP: 86/2005 Dekretua, apirilaren 12koa.
Arrasate - Bergara (Debagoiena) Eremu Funtzionaleko LPP: 87/2005 Dekretua, apirilaren 12koa.
Zarautz - Azpeitia (Urola Kosta) Eremu Funtzionaleko LPP: 32/2006 Dekretua, otsailaren 21ekoa.
Beasain - Zumarraga (Goierri) Eremu Funtzionaleko LPP: 534/2009 Dekretua, irailaren 29koa.

Ez dirudi bizikleta bideen azpiegituren erabilera, GBBLAPek garraio azpiegituratzat sortuak direla, koka
daitekeenik LAAek ezarri eta, geroago, lurraldeko edo arloko beste plangintzek jaso dituzten erabileren
artean. Asko jota ere, ‘D. Azpiegiturak’ erabilerako azpiataltzat hartu beharko litzateke, hain zuzen ere
honela: Garraio motorrik gabe edo eragin txikikoa; eta honen barnean, ezaugarri hauek izango lituzke:
pertsonen motorrik gabeko (bizikletaz edo oinez) garraio eta mugikortasunerako azpiegitura multzoa,
jarduera bigunetan oinarritua, ekipamendu adierazgarririk gabe; ingurune fisikoan ez du eragin handirik,
arreta handiz prestatuta eta paisaian txertatuta dagoela jotzen den bide zoruan egin beharreko egokitze
lan batzuk izan ezik”.

Dokumentu hau erredaktatzeko unean hainbat tramitazio fase igarotzen ari dira Gipuzkoako Lurralde
Historikoko beste bi lurralde plan partzialak; honakoak dira:

Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak berrikuste prozesuan dira GBBLAPen Behin-behineko
Onarpen agiri hau erredaktatzeko unean. Orain arte, diagnostiko bat eta gaikako zenbait monografia egin
dira, eta horietako bat mugikortasunari, irisgarritasunari eta energiari buruzkoa da. LAP honetako ‘E’
dokumentuko 2. kapituluan, monografia horrek GBBLAP honen ondorioetarako jasotzen dituen gauzarik
interesgarrienen laburpen bat dugu. Monografiako proposamenetako batek, ondoren jaso dugu, diosku
ezen garrantzitsua dela, halaber, lurralde plangintzarako tresna guztiek kontuan izatea ibilgailuen
zirkulazioaren beharrak (bideak eta aparkalekuak), baina, horrez gain, kontuan izan behar dituztela
mugikortasun eredu iraunkorragoak ere, aurreikuspen zehatzak eginez, horietan jasoz, adibidez,
oinezkoen eta bizikletazaleen ibilbideak, garraio kolektiboarentzat erreserbatutako plataformak, garraio
publikoaren geltokiak eta aldageltokiak, aldirietako aparkalekuak, etab.

Horietan guztietan oinezkoen eta txirrindularien mugikortasunari buruzko proposamenak jasotzen dira.

Donostiako (Donostialdea - Bidasoa Beherea) Eremu Funtzionaleko LPP; honen hasierako
onarpenerako agiriari 2010eko uztailaren 16an eman dio onespena Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen,
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren agindu batek.
Tolosako (Tolosaldea) Eremu Funtzionaleko LPP; honi dagokionez, 2005eko abenduan
aurkeztutako aurrerapen bat besterik ez dago.

LAP honetako ‘E. Plangintzaren gaineko eraginak’ dokumentuaren 2. kapituluan bada GBBLAP honen eta
LPP bakoitzaren arteko koherentzia eta bateragarritasun mailari buruzko azterketa zehatz bat. Hona
hemen laburpena.

LURRALDE
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GBBLAPen ETA LURRALDE PLAN PARTZIALEN ARTEKO ERLAZIOA

Eibarko Eremu Funtzionaleko LPP, behin betiko onartua.

2.2.2.- LURRALDE PLAN PARTZIALAK (LPP)

LPPko antolamendu arauak:
41. art. Bide sare motorizatu gabea:

1

Aisia, turismo, inguruneko hezkuntza eta interpretaziora zuzendutako erabilera eta gozamena, jarduera
bigunetan oinarritua, ekipamendu adierazgarririk gabe: txangozaletasuna eta paisaia begiratzea; ingurune
fisikoan ez dute eragin handirik, oinezkoak bertan ibiltzea besterik ez baitakarte, eta ez dute inolako
azpiegitura edo egokitzapenik behar, arreta handiz egin eta paisaian integratuta egon ohi diren obra txikiak ez
badira (erreken gaineko pasabideak, bidezidorrak, begiratokiak, eta abar).
2
Aisia, turismo, inguruneko hezkuntza eta interpretaziora zuzendutako erabilera eta gozamena, mota
desberdinetako jolas-jardueretarako lokalizatutako espazio batera egokitzea dakarten aisia edota harrerako
ekipamenduetan oinarritua: kanpinak, aparkalekuak, mahaiak, eserlekuak, barbakoak, iturriak, komunak, haurjolasak, paperontziak, zabor-erraustegiak edo zerbitzu eraikinen bat. Halaber, erabilera honetan barne hartutzat
jotzen dira golf-zelaiak eta motordun ibilgailuen zirkulazioari lotutako jarduerak, bereziki moldatutako zirkuituetan
zein interes orokorreko bideetan, ekintzan antolatuetan edo nork bere kabuz garatuta.
3
Autobideak, autobiak, errepideak eta trenbideak barne hartzen ditu, instalazio osagarri eta guzti. Halaber,
azpiegituren kategoria honek pertsonak edo merkantziak garraiatzeko beste bide batzuk ere, ingurune fisikoaren
gaineko antzeko eragina duten batzuk ere biltzen ditu.
2. kapitulua
Beste plan edo programa batzuekiko elkarreraginen azterketa

Eibarko
(Debabarrena)
Eremu
Funtzionala)

“Bide sare motorizatu gabeari dagokionez, honako bizikleta bideen trazadura
ezartzen da esku-hartze estrategiko gisa:
-

Areitio - Ermua - Eibar - Elgoibar - Mendaro - Sasiola.
Saturraran - Mutriku - Deba - Itziar - Elorriaga.
Sasiola - Mutriku.
Maltzaga - Soraluze - Osintxu, trenbidearen trazadura zaharraren gainean.

GBBLAPek zein Eibarko LPPk motorrik gabeko garraio sare bat sortzea dute helburu,
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baina LPPk ez du hori garraio eta komunikazio sareen barnean sartzen, “lurralde
bigunean” baizik.

Eibarko
(Debabarrena)
Eremu
Funtzionala)

oinezkoentzako ardatz nagusiak:

GBBLAPek bere egiten ditu LPPn ezarritako bizikleta eta oinezkoentzako ardatz
nagusiak, honakoak:




GBBLAPen ETA LURRALDE PLAN PARTZIALEN ARTEKO ERLAZIOA

Arrasate Bergarako
(Debagoiena)
Eremu
Funtzionala

Ermua - Eibar - Elgoibar - Mendaro - Sasiola.
Saturraran - Mutriku - Deba - Itziar - Elorriaga.
Maltzaga - Soraluze - Osintxu.



Ibilbide alternatiboen sarea, trenbide zaharren trazadurari jarraituz (Soraluze Bergara - Elorregi - Oñati; Elorregi - Arlaban).



Arrasate - Gesalibar bizikleta bidea, etorkizunean Aramaiorekin lotura egiteko
aukera ematen duena.

GBBLAPek Oinarrizko Sarean sartzen ditu LPPk jasotzen ez dituen beste tarte
batzuk, Antzuola eta Leintz Gatzagako hiriguneekiko loturak kasu.
GBBLAPek ez ditu Oinarrizko Sarean jasotzen LPPn proposatutako adar batzuk
(Bergara - Angiozar - Elgeta, Aixola - Elgeta [Karabieta] - Eibar), orografiak zail egiten
baitu eguneroko bizikleta erabilera.

GBBLAPek ez du Oinarrizko Sarean jasotzen LPPk proposatutako hainbat adar
(Elgoibar - Markina, Elgoibar - Azkoitia, Sasiola - Mutriku eta Eibartik Elgetarako
sarrera), orografiak zail egiten baitu eguneroko bizikleta erabilera.

GBBLAP eta Arrasate - Bergarako LPP bat datoz, oro har, titulartasunari eta
kudeaketari dagokienez.

Izan badira alde batzuk GBBLAPen eta Eibarko LPPren artean, titulartasunari eta
kudeaketari dagokienez.

Arrasate - Bergarako LPPk jaso egiten du Eusko Jaurlaritzako Garraio Sailak tranbia
azpiegitura berrirako egindako proposamena. GBBLAPek diseinatu egiten du
Debagoieneko trazadura, tarte batzuetan tranbia proiektuaren trazaduraren antzeko
batez; eta plataforma baliatzen du tranbiak erabiliko ez dituen tarteetan. Betiere,
tranbiaren proiektuaren behin betiko proposamenera egokitu beharko du, harexek
izango baitu lehentasuna.

Arrasate - Bergarako Eremu Funtzionaleko LPP, behin betiko onartua.
Antolamendu arauak:
45. artikulua.- Eskualdeko espazio libreak. Atseden eremuak.
Udalaz gaindiko zerbitzu-ahalmena izango duten honako zonak xedatzen dira:

Arrasate Bergarako
(Debagoiena)
Eremu
Funtzionala

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ibai parkea (Deba ibaiertzean) Leintz Gatzagan.
Besaide (Arrasate - Aramaio).
Elorregi - San Prudentzio (Bergara - Arrasate).
Gorla (Bergara - Antzuola).
Asentzio (Elgeta).
Karabieta (Elgeta).
Usako (Oñati).
Torrebaso - Bainuetxe (Eskoriatza).
Ibilbide bigunak: oinezkoentzako zirkuituak eta bidegorriak.

Zarautz - Azpeitiko Eremu Funtzionaleko LPP, behin betiko onartua.
Antolamendu arauak:
2.31.3 artikulua.- Motorrik gabeko komunikazioen sareak.
II.4 planoan irudikatzen den oinezkoentzako ibilbideen eta bidegorrien oinarrizko
sarea proiektatzen du Planak eremu funtzionalerako.
Zarautz Azpeitiko (Urola
Kosta) Eremu
Funtzionala

GBBLAPen zein Arrasate - Bergarako LPPren helburua motorrik gabeko garraiorako
sarea sortzea da. Hala ere, LPPk ez du Garraio eta Komunikazio Azpiegituren
barnean sartzen, baizik eta espazio libreen eta aisialdirako eremuen artean. Grafikoki,
berriz, Azpiegiturak eta Zerbitzuak - Garraioak eta Komunikazioak jasotzen dituen
planoan islatzen du.

GBBLAPek bere egiten ditu Arrasate - Bergarako LPPn ezarritako bizikleta eta
2. kapitulua
Beste plan edo programa batzuekiko elkarreraginen azterketa
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Iparraldeko ardatz dibertsifikatuak eta mendebaldeko ardatzak - Ibaieder ibaiaren
ibarrean adar bat duenak- osatzen dute sare hori.
Bidegorrien eta oinezkoentzako ibilbideen proposamena garatzen duten
plangintzako tresnek eta proiektuek, bestalde, Planak proposatutako eskema hartu
beharko dute aintzat. Horrez gain, ibilbide horiek diseinatzean Planean integratzen
direla justifikatu beharko da. Haatik, trazadura irtenbideak geografiaren eta hiri
garapenen baldintzapean izango dira, horiek bideratuko baitituzte azkenean
diseinuaren erabakiak. Zehazki, kostarekiko paralelo joango den oinezkoentzako
ibilbidea finkatzean, Done Jakue bidearen trazadura hartuko da aintzat -2000ko
otsailaren 11ko EHAAn argitaratutako urtarrilaren 25eko 14/2000 Dekretuaren bidez
multzo monumental izendatu zuten Done Jakue bidea-. Bestetik Urola ibaiaren
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haranean proposatzen den bidegorri ardatza zehaztean, bidegorriaren trazadura GI631 errepiderako planteatu diren egokitze, zuzentze eta hobetze lanekin koordinatu
beharko da; errepide horrek uzten dituen espazioak leheneratu egin beharko dira,
eta bidegorria erantsi egingo zaie, berriz, errepiderako finkatzen diren espazioei.

Antolamendu arauak:

GBBLAPen zein Zarautz - Azpeitiko LPPren helburua motorrik gabeko garraiorako
sarea sortzea da. LPPk Azpiegitura eta Zerbitzuen barnean sartzen du, baina espazio
libre eta aisialdirako eremuetan islatzen du grafikoki, ez baina Garraio eta
Komunikazio Sarearen planoan.
GBBLAPek bere egiten ditu Zarautz - Azpeitiko LPPn ezarritako bizikleta eta
oinezkoentzako ardatz nagusiak:

Zarautz Azpeitiko (Urola
Kosta) Eremu
Funtzionala



Kostako ardatza, Orio eta Zumaia artean.



Urolaren haraneko ardatza.

GBBLAPen ETA LURRALDE PLAN PARTZIALEN ARTEKO ERLAZIOA

Beasain Zumarragako
(Goierri) Eremu
Funtzionala

Trazadura aldeak daude Zestoa eta Zumaia artean. GBBLAPek zuzeneko lotura
aukeratu du Zestoa eta Zumaia artean, LPPk estrategikotzat jotzen duen Arroabeko
(Zestoa) lotunetik zehar. LPPk, aldiz, eremu honetan Urolako ibarretik pasatzen den
trazadura mantentzea proposatzen du, Bedua eta Iraeta artean.
Abandonatuta dagoen Zumaia eta Urretxu arteko trenbidearen trazadura
berreskuratzea proposatzen du LPPk, eta, horrez gain, etorkizuneko Anduagako
(Ezkio-Itsaso) geltokiarekin (Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sare Berria)
lotura egitea aurreikusten du.
Zumaia eta Azpeitia (Lasao) artean eginda dauden tarteen kasuan, GBBLAPek
trazadura alternatiboa proposatzen du bizikleta bidearentzat; behin betiko aukeratzen
dena egokitu egingo zaio, dena den, herri bi horien artean trenbide sistema martxan
jartzera begira aukeratzen den proposamenari.

3.3.1 apartatua. Harremanetarako sistemarako proposamenak. Bide sarea. Tokiko
Sarbide Sare Nagusiko jarduerak:
 Hiri zentraltasuneko ardatzak: Legazpi, Urretxu-Zumarraga, Ormaiztegi,
Beasain-Ordizia, Itsasondo, Legorreta eta Idiazabal.
 Beasain eta Idiazabal arteko hiri zentraltasuneko ardatza, N-1 errepidearen
gainekoa, Iurreko industrialdean barrena.
 Lazkao barneko, Lazkao - Beasain arteko eta Lazkao - Urretxu arteko hiri
zentraltasuneko ardatzak, CAF-Senpereko esku-hartze estrategikoko
esparruan.
 Hiriarteko artikulaziorako ardatzak: Legazpi - Zumarraga, Zumarraga Ormaiztegi, Ormaiztegi - Beasain, Ordizia - Itsasondo, Itsasondo - Legorreta,
Legorreta - Ikaztegieta, Zaldibia - Ordizia, Lazkao - Ordizia (Lanbide Eskolatik
barrena), Idiazabal - Iurre.
LPPko lurralde ereduko ingurumen sarerako ibilbideak:
 Oinezkoentzako pasealekuak eta bidegorriak tokiko sarbide sare nagusian,
lehen aipatutako hiri zentraltasuneko ardatzekin bat datozenak.
 Naturaren, ondarearen eta turismoaren inguruko interesa duten elementuen
arteko ibilbide bigunak: Zaldibia - Abaltzisketa, Lazkao - Lizarrusti, Lazkao Idiazabal, Idiazabal - Etxegarate, Idiazabal - Segura, Segura - Otzaurte,
Segura - Zerain, Segura - Mutiloa, Zerain - Mutiloa, Zerain - Telleriarte,
Ormaiztegi - Gabiria, Salbatore - Matxinbenta, Telleriarte - Udana...
 Oinezkoentzako bestelako ibilbide eta zirkuituak.
GBBLAPen zein Beasain - Zumarragako LPPren helburua motorrik gabeko
garraiorako sarea sortzea da. LPPk Azpiegitura eta Zerbitzuen barnean sartzen du,
baina espazio libre eta aisialdirako eremuen planoan islatzen du grafikoki, ez baina
Garraio eta Bide Komunikazio Sarearen planoan. Zentraltasuneko ardatzen
proposamena hiri garapeneko esku-hartze estrategikoen proposamenean eta
dagokion planoan txertatzen du LPPk.

Osterantzean, Urolako trenaren trazadura abandonatuaren zati bat oinezko eta
txirrindularientzako moldatuta dago, Azkoitia eta Urretxu artean zehazki, eta ur-hodi
bati loturik. Horrelaxe jasota geratu da GBBLAPen. Dena den, behin betiko onartutako
Lurralde Plan Partzialetan egindako proposamenen lehentasuna aitortzen du
GBBLAPek

Izan badira alde batzuk GBBLAPen eta Zarautz - Azpeitiko LPPren artean,
titulartasunari eta kudeaketari dagokienez.

GBBLAPek bere egiten ditu, eta zehazten, Beasain - Zumarragako LPPn ezarritako
bizikleta eta oinezkoentzako ardatz nagusiak:
 Oria bailarako ardatza, Legorreta eta Idiazabal artean.
 Ormaiztegiko bailarako ardatza, Beasain eta Zumarraga artean.
 Urola bailarako ardatza, Urretxu-Zumarraga eta Legazpi artean.
 Ordizia - Zaldibia eta Beasain - Lazkao arteko adarrak.

Beasain - Zumarragako Eremu Funtzionaleko LPP, behin betiko onartua.

GBBLAPek ez du jasotzen Beasain - Zumarragako LPPk Ordizia eta Lazkao artean

GBBLAPek Oinarrizko Sarean jasotzen du LPPk Azpeitia - Azpeitia (Urrestila) tartean
proposatzen duen Ibaiederreko adarra, ez baina Nuarberainoko luzapena.

2. kapitulua
Beste plan edo programa batzuekiko elkarreraginen azterketa
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Oiangutik zehar proposatzen duen ardatza.

Beasain Zumarragako
(Goierri) Eremu
Funtzionala

GBBLAPek zabaldu egiten du Beasain - Zumarragako LPPn aurreikusitako sarea.
Hala, luzatu egiten du Urola bailarako ardatza Legazpiko herrigunetik LegazpiBrinkolaraino, Ordizia - Lazkao adarra Atauneraino (San Martin), eta Idiazabal Zegama eta Segura - Mutiloa adarrak jasotzen ditu.

Donostiako
(Donostialdea)
Eremu
Funtzionala

Izan badira alde batzuk GBBLAPen eta Beasain - Zumarragako LPPren artean,
titulartasunari eta kudeaketari dagokienez.

Izan badira alde batzuk GBBLAPen eta Donostialdeko LPPren artean, titulartasunari
eta kudeaketari dagokienez.

Mugikortasun eredua:
4.3. kapitulua.- Oinezko eta bizikletentzako Hiriarteko Oinarrizko Sarbide Sarea.
Eremu funtzionaleko LPPren irtenbide eta proposamen orokorren arabera, kontuan
izan beharko dira "ibilbide bigunen sare bat" sortzeari buruzko proposamenak,
oinezkoak eta bizikletazaleak berariazko zirkuituetatik ibiltzeko. Zirkuitu horiek
herriguneak lotu behar dituzte eta herriguneetatik aldirietara joateko aukera eman
behar dute.

Tolosako Eremu Funtzionaleko LPP, Aurrerapen fasean.
Lurralde eredua:
3.2. kapitulua.- Lurraldearen egitura orokorra:
Hiribarneko tarte trinkoetan ‘hiribideak’ eta Oriaren ardatzetik hurbileko hiriarteko
loturetan ‘zumardiak’ egiteko proposamena, ahal bada ‘oinezkoentzako eta
bizikletentzako ibilbideak’ sartuz halaber horietan.

LPPk oinezko eta bizikletentzako hiriarteko sarbide nagusien sare bat itxuratzea
proposatzen du.

Tolosako
(Tolosaldea)
Eremu
Funtzionala

LPPko Mugikortasun Ereduaren Eskema Orokorrak oinarrizko ibilbide sare bat
planteatzen du, honetan sarturik Gipuzkoako Foru Aldundiak 2007an prestatutako
Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAPen Aurrerapen dokumentuan eremu funtzionalerako
planteatutako proposamen guztiak.
Bai GBBLAPek bai Donostiako LPPk hiriarteko ibilbide sare bat sortzea dute helburu,
hiriguneak lotzea ahalbidetuko duen oinezko eta bizikleta bidezko zirkulazioa
bultzatzera begira.
Donostiako LPPk proposatzen dituen honako ardatzak jaso eta zehaztu ditu
GBBLAPek:
 Donostia - Irun (I-1).
 Donostia - Pasaia (San Pedro) eta Errenteria - Pasaia (Donibane), (I-1.1 eta I-1.2).
 Errenteria - Arditurri, edo Ugaldetxo eta Arragua - Lartzabal (I-1.3 eta I-1.4).

Beste plan edo programa batzuekiko elkarreraginen azterketa

3.5. kapitulua.- Erlazio sistema (baita 3.7 kapitulua ere)


Tolosa eta Alegia artean hiri zentraltasuna berreskuratzea, oinezkoak eta
bizikletak ibiltzeko aukerarekin.



Hiri zentraltasunerako ardatzak: Benta Haundi - Tolosa - Anoeta - Irura Villabona - Aduna ardatza; Villabona - Asteasu; Ibarra - Belauntza; Tolosa Txarama; Alegia, Ikaztegieta, Lizartza eta Berrobiko zeharbideak.



Hiriarteko artikulazio ardatzak: Berrobi - Belauntza; Lizartza - Txarama; Benta
Haundi - Alegia; Alegia - Ikaztegieta; Ikaztegieta - Legorreta.



Ingurumen ibilbideen sarea.

GBBLAPen zein Tolosako LPPren helburua motorrik gabeko garraiorako sarea
sortzea da.
Tolosako LPPko 'hiri zentraltasunerako ardatzak’ eta ‘hiriarteko artikulazio ardatzak’

 Irun (Katea) - Hondarribia Jaitzubitik (I-1.5), Irungo hiri ardatzak, Iparraldea eta
2. kapitulua

Hegoaldea aukerak (I-1.6 eta I-1.7).
 Irun - Endarlatsa (I-7).
 Donostia - Usurbil (I-2), eta Errekalde - Hernani edo Lasarte-Oria - Urnieta loturak
(I-2.3 eta I-2.4).
 Donostia - Andoain (I-3) eta Martutene - Astigarraga (I-3.2).
 Astigarraga - Oiartzun (I-3.3)
 Karabel eta Epela (Hernani) (I-3.4) eta Leitzaran bailara (I-8)
Halaber, GBBLAPen ez dira GBBOSen barrukotzat hartzen LPPn proposatutako
beste “hiriarteko ibilbide” batzuk (batez ere oinezkoentzako edo kirol
txirrindularitzarako bideak dira, edota zailtasun orografiko handiagoko eremuak
zeharkatzen dituzte).

Donostiako Eremu Funtzionaleko LPP, hasieran onartua.

Donostiako
(Donostialdea)
Eremu
Funtzionala

GBBLAPen ETA LURRALDE PLAN PARTZIALEN ARTEKO ERLAZIOA
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LURRALDE
PLAN
PARTZIALAK

Tolosako
(Tolosaldea)
Eremu
Funtzionala

hiriarteko komunikazio sare orokorreko elementuetara gorde beharreko tarteetarako irizpideak finkatzen
ditu, honakoak:
GBBLAPen ETA LURRALDE PLAN PARTZIALEN ARTEKO ERLAZIOA
Iparraldeko III. Plan Hidrologikoaren 5. sekzioan, muturreko egoerei buruzkoan, jasotako irizpideak.
Uraren Legean ezarritako 5 metroko zor zerrenda mantentzea, salbuespenezko ezintasunik ez
bada.
Natura intereseko elementuak eta ibaiertzeko landaretza mantentzea, berariaz justifikatutako
ezintasunik ezean.

bat datoz GBBLAPeko Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareak Oria bailarari (Aduna Ikaztegieta) eta Asteasuko bailarari (Villabona - Asteasu) dagokionez egiten dituen
proposamenekin; GBBLAPek, baina, xehetasun maila handiago bat ematen du.
GBBLAPek ez ditu Oinarrizko Sarean jasotzen Tolosako LPPk Tolosa - Berrobi eta
Tolosa - Lizartza artean proposatutako adar batzuk.

Uraren Legeak zehazten duenaren arabera, zor eremuan ezin izango da betelanik egin eta, oro har,
afekzio orotatik libre geratu beharko du.

GBBLAPen ez dira GBBOSen barrukotzat hartzen LPPn proposatutako “ingurumen
ibilbideen sareko” beste ibilbide batzuk (oinezkoentzako bideak dira batez ere, edo
zailtasun orografiko handiagoko eremuak zeharkatzen dituzte.

Ertzei buruzko LAP aldatze fasean dago, eta aldaketen artean honakoak daude:
“Lurzorua urpean geratzeko arrisku mailaren arabera erabiltzeko irizpideak" jasotzen ditu.
Uholde-orbanak eguneratzen ditu, Uraren Euskal Agentziak egindako edo homologatutako azterketa
hidraulikoetan oinarrituta.
92/43/EEE Zuzentarauaren eta Europako Batzordearen erabakien arabera (2004/813/EE, 2008/23/EE
eta 2009/96/EE) Batasunaren Intereseko Leku (BIL) jotako tarteei dagokienez, arauei buruzko
erreferentzia espezifikoak jasotzen ditu.
LAPen edukiak Uraren Esparru Zuzentarauko (2000/60/EE) eta Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren
Legeko (1/2006 Legea) xedapenetako edukietara egokituko dira.

Aurrerapen dokumentuan, LPPk ez ditu titulartasun eta kudeaketa alderdiak
zehazten.

2.2.3.- EAEKO IBAIERTZAK ETA ERREKAERTZAK ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO
PLANA (KANTAURIKO ISURIALDEA)
LAP honek, ibai eta errekaertzak zatitzeko eta banatzeko garaian, hiru osagai baliatzen ditu, honakoak:

Aipatutako aldaketan proposatutako lurzoruaren erabilera irizpide horien artean, azpimarra daiteke ezen,
100 urteko errepika-denboran uholde arriskua duten eremu hiritartu gabeei dagokienez honakoa
adierazten dela: “eremu horietarako ez dira onargarriak bizitoki, merkataritza eta industria erabilerak, ezta
ibilguekiko paraleloan diseinatutako azpiegitura linealak ere, saneamendukoak eta hornidurakoak izan
ezik. Eremu horiek oztopo fisiko artifizialik gabeko eremu moduan mantendu behar dira". Edonola ere, 100
urteko epean uholdeak izan ditzakeen eremuan bertan dauden azpiegiturak zabaltzeko proiektatutako
jarduerek “ezingo dute murriztu ibilguen gaitasun hidraulikoa”. Horrez gain, eta ahal denean, jarduera
horiek 10-100 urteko errepika-denboran uholdeak izateko arriskua duten eremuetatik kanpo diseinatuko
dira.

Ingurumen osagaia.
Osagai hidraulikoa.
Hirigintza osagaia.
Ingurumen osagaiaren arabera, LAPek lehentasunezko natura intereseko zonetako, hots, Natur Eremu
Babestu, Natura 2000 Sare eta beste batzuetako ertz batzuk jasotzen ditu. Ertz horiek ondo
kontserbatutako landaredia dute, LAAek hainbat baldintzatzaile jaso dituzte horiei dagokienez
(higadura, luiziak edota akuiferoak kaltetzeko arriskua), eta leheneratu beharrean daude.

GBBOSek proposatutako ibilbide asko Ertzei buruzko LAPen aplikazio eremutik igarotzen dira. Hala ere,
ez da ageriko bateraezintasunik aurkitu bi LAPen edukien artean. Baina Bizikleta Bideena Ertzetako
LAPeko arau eta ildoetara egokitzea proposatzen da, GBBLAPen Araudian jasota geratu den moduan.

Osagai hidraulikoaren arabera, LAPek 8 kategoriatan sailkatzen ditu ibaiak, arroaren azalera harturik
oinarri: 00 kategoriatik (1 km2 baino txikiagoko eremuak) VI. kategoriaraino (600 km2 baino handiagoko
arroak).
Azkenik, LAPek lau eremu bereizten ditu hirigintza osagaiaren arabera: landa eremua, hiriarteko
komunikazio azpiegiturekin okupatutako eremuak, garatutako eremuak eta hirigintza garapen berrietarako
aukera duten eremuak.

2.2.4.- EAEKO ERREPIDEEN PLAN OROKORRA (1999-2010) ETA GIPUZKOAKO ERREPIDEEN
LURRALDEAREN ARLOKO PLANA (LAP)

Dokumentu honetan, ibaiertzetako erabilerak eta jarduerak aipatutako hiru osagai horiei eta beste alderdi
orokor batzuei jarraiki arautzen dituen araudi bat dago. Ez dago bizikleta bideei buruzko berariazko
erreferentziarik. Izatekotan, "hiriarteko komunikazio azpiegiturekin okupatutako ertzei” buruzko berariazko
araudiaren barruan (F.2. atala) daudela interpreta daiteke. Araudi horrek ibilguetatik obra publikoetara zein
2. kapitulua
Beste plan edo programa batzuekiko elkarreraginen azterketa

EAEko Errepideen Plan Orokorrak, LAP maila duenak, bide jarduera ugari proposatzen ditu Gipuzkoako
Lurralde Historikoan. Horietako batzuek zerikusia dute GBBLAP honetako GBBOSekin. Euskal Autonomia
Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra berrikusten ari dira gaur egun, 2005-2016 epeari dagokionez. Hala,
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GBBLAP Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorreko proposamenetara egokitzea
proposatzen da. Errepideen planean sartutako zenbait proposamenen bidez, zenbait plataforma zahar
hiribarneko bide bihurtu ahal izango dira, eta horietan bizikleta eta oinezkoentzako ibilbideak sartu.

2.2.5.- EAEKO TRENBIDE SAREAREN LURRALDEAREN ARLOKO PLANA
Trenbide Sarearen LAPen eremua EAEko trenbide sare guztia da, ibilbide luzeko eta aldirietako lineak,
metro arruntaren edo arinaren lineak eta funikularrak barne. LAPek zehaztu egiten ditu Trenbide Sare
Berrirako jarduerak. Jarduera garrantzitsuena Abiadura Handiko Ibilbide Luzeko Trenbide Sare berria edo
“Euskal Y” deitua da. Dokumentua 2001ean onartu zen behin betiko, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko
trenbidea antolatzeari buruzko aldaketa bat tramitatzen ari da; honi 2005ean eman zioten jada hasierako
onarpena.

Gipuzkoako Errepideen LAPek Hasierako Onespena du dagoeneko. Guztira 22 jarduera proposamen
jasotzen ditu, bide azpiegiturak eraikitzera edo birmoldatzera begira, honakoak:
Azpiegitura berriak eraikitzea
-

Deba - Sasiola - Mutriku errepide berria (GI-3230).
Ezkio eta Itsaso arteko lotura (GI-3560).
Zubillaga - Oñati errepide berria (GI-2630).
Adunako ibarreko errepide berria (GI-3610).
Ibarrako saihesbidea (2. fasea) (GI-2130-A).

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planaren proposamenetan izan dezaketen eraginari
dagokionez, jarduera hauek nabarmentzen dira:
Urolako trena Zumaia eta Azpeitia artean berriz martxan jartzea.
Debagoienean tranbia bidezko garraio sistema ezartzea, sistema finkatuta dagoenean Maltzaga,
Oñati eta Eskoriatzarantz zabaltzeko aukerarekin.
Zumaia eta Irun artean EuskoTren-en linea zabaltzea, trazadura aldatzea, eta saihesbideak eta geltoki
berriak egitea.
Ibilbide Luzeko Trenbide Sare Berrirako sarrera eta geltoki intermodalak Ezkio-Itsaso eta
Astigarragan.

Elkarguneen berrantolaketa eta sarbideen kontrola
-

Ezkio-Itsasoko elkargunea (GI-632).
Senpereko elkargunea (Beasain).
Irurako loturaren 4. adarra.

Trazadura hobetzea eta plataforma zabaltzea
-

GBBLAP egokitu egingo zaie bai indarrean dagoen EAEko Trenbide Sareko LAPek ezartzen dituen
zehaztapenei bai Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagokionez horri egin zaion Aldaketak jasotzen
dituenei.

Sorabilla - Agaramundo tartea zabaltzea eta hobetzea (GI-3610).
Orio - Andatza tartea zabaltzea eta hobetzea (GI-3710).
Hasierako tarteko saihesbidea Tolosan (GI-3421).
Segura - Zegama tartea zabaltzea eta hobetzea (1. fasea) (GI-2637).
Segura - Zegama tartea zabaltzea eta hobetzea (2. fasea) (GI-2637).
Landeta - Urrestilla tartea zabaltzea eta hobetzea (GI-2635).
Lazkao - Ataungo San Martin tartea zabaltzea eta hobetzea (GI-2120).
Zizurkil - Asteasuko industrialdea tartea zabaltzea (GI-2631).
Bergara - San Juan tartea zabaltzea eta antolatzea (GI-2632).
Zumaia - Bedua saihesbidea (GI-3760).

Alde horretatik, Ibilbide Luzeko Trenbide Sare Berriaren kasuan GBBOSen eta Euskal Trenbide Sarearen
artean bidegurutzeak dauden hainbat tarte identifikatu dira.
I-1 Donostia - Irun: Errenteria - Pasaia (I-1.3) eta Arragua (I-1.4) adarretan.
I-2 Donostia - Mutriku: Orion eta Usurbilen.
I-3 Donostia - Beasain: Astigarraga - Hernani eta Urnieta - Andoain tarteetan, eta I-3.2 Martutene Ergobia, I-3.4 Hernani (Karabel) - Hernani (Epela) eta I.3.6 Zizurkil - Asteasu adarretan.
I-4 Debarroa: Bergara - Elorregi eta Eskoriatza - Arabako muga tarteetan.
I-5 Urola bailara: Zumarraga eta Urretxu artean.
I-6 Bergara - Beasain: Bergara - Urretxu, Zumarraga - Ormaiztegi eta Ormaiztegi - Beasain tarteetan.
I-7 Bidaso bailara: Irungo hiribarneko tartean.

Hiri saihesbideak
-

Zizurkilgo saihesbidea (GI-3610).
Elgetako saihesbidea (2. fasea) (GI-2632).
Donostiatik saihesbiderako sarbideak hobetzea.
Arrasate hegoaldeko saihesbidea (GI-2620).

Alde horretatik, Ibilbide Luzeko Trenbide Sare Berriko jarduerek zein Urolako trena berriro irekitzeko,
Debako tranbia egiteko eta EuskoTren-ek kudeatutako sareko jarduerek eragindako eremuetan
GBBLAPek egiten dituen proposamenak eguneratu egingo dira, dagozkien aukerei buruzko aurretiazko
proiektuen edota eraikuntza proiektuen bidez, inguru horietako trenbidearen LAPeko jarduerak behin
betiko zehazten direnean.
Trazadura loteslea duen Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko (POFS) beste tarteei dagokienez,
trazadura proiektuetan eta eraikuntza proiektuetan beharrezko aldaketa puntualak sartu ahal izango dira,
hain zuzen ere horiek eta zehaztapen lotesleak -bai indarrean dagoen EAEko Trenbide Sarearen

Errepideen LAPeko jarduera proposamenek aukera berriak sortzen dituzte Bizikleta Bideen Oinarrizko
Foru zein Udal Sareko tarte batzuk egiteko, plataformaren konfigurazio berria ahalbidetzen duten
tarteetan.

2. kapitulua
Beste plan edo programa batzuekiko elkarreraginen azterketa
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LAPekoak bai Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagokionez horri egin zaion Aldaketakoak- bateragarriak
izan daitezen.

dituen zehaztapenetara, eta hark jasotako erregulazioa betetzen duela justifikatu, era berean, ingurumen
memorian.

2.2.6.- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HEZEGUNEEN LURRALDEAREN ARLOKO PLANA

2.2.7.- JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA SORTZEKO ETA SALTOKI HANDIAK
ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANA

GBBLAPen proposatutako ibilbideetako batzuek zeharkatu egiten dituzte -edo ondotik igarotzen diraEAEko Hezeguneen LAPen katalogatutako ondoko hezeguneak:

Jarduera Ekonomikoetarako LAPek jarduera logistikoko hiru eremu lehenesten ditu; horietako bat
Gaintxurizketako korridorean (Donostialdea eta Bidasoa Beherea) dago. Horrez gain, lehentasunezko
zenbait eremu definitzen ditu, hiri izaerako jarduera ekonomikoen eta hirugarren sektorekoen garapen
berrietarako espazioak zehazteko. Lurzorua eremu funtzionaletan antolatzea eta kudeatzea proposatzen
du, eta jarduera ekonomikoko eragiketa batzuk zehazten ditu. Jarduera horiek, duten izaera estrategikoa
eta interes orokorra direla eta, sustapen publikoko eragiketa moduan proposa daitezke,
dimentsionamendua kuantifikatuz eta eragiketa mota bakoitzaren ezaugarri orokorrak zehaztuz. Azkenik,
planak proposamen bat egiten du merkataritza gune handien hirigintza aldetiko erregulaziorako.

I. taldea:
-

A1G3- Iñurritzako itsasadarra (Biotopo Babestuaren barruko eremua).
A1G6- Txingudi. Hezeguneen LAPek antolatu gabea. Araudi espezifikoa du. GBBLAPen
eta Txingudiko Babes eta Antolaketako Plan Bereziko araudiaren arteko bateragarritasun
maila atal espezifiko batean aztertu da; atal hori geroago aurkituko dugu, beste babes
figura batzuekin batera.

Ez da bateraezintasunik identifikatu GBBLAPen eta Jarduera Ekonomikoetarako LAPeko zehaztapenen
artean. Aitzitik, GBBLAPeko proposamenek zeharkatu egiten dituzte LAP horretan jarduera ekonomikoak
garatzeko lehentasunezkotzat jotako hainbat hiri alderdi eta eremu.

II. taldea (LAPen antolamendu eremuko hezeguneak):
-

A1G1- Debaren itsasadarra.
A1G2- Urolaren itsasadarra.
A1G3- Iñurritzako itsasadarra (Biotopo Babestuaren barruan ez dagoen eremua).
A1G4- Oriaren itsasadarra.

2.2.8.- EAEKO ITSASERTZA BABESTU ETA ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANA
Itsasertza Babestu eta Antolatzeko LAPen antolamendu eremua Kostaldeei buruzko Legean
definitutako eragin eremua da (500 m, itsasertzaren barne mugatik neurtuta). Aplikazio arauei buruzko
II. kapituluan lurzoruaren erabilerak eta jarduerak definitzen dira. Hala ere, puntu horretan hutsune
handi bat antzematen da; izan ere, bizikleta bideak (LAP honetan komunikazio azpiegituratzat hartzen
dira) ezin dira parekatu ‘D.1.- Garraiobideak’ atalarekin, honetan autopistak, autobideak, errepideak,
trenbideak edo antzeko eragina duten garraiobideak sartzen baitira.

III. taldea:
-

A1G5- Urumearen itsasadarra.
B3G4- Lasarteko urmaela (Atsobakarreko hezegunea).

Hezegune horietarako zonifikazioa eta erabilerak eta jarduera espezifikoak erregulatzeko matrize bat
ezartzen ditu Hezeguneen LAPek. Aurreikusten diren ibilbideek bateragarriak izan beharko dute matrize
horrekin.

Honi dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzak
ulertzen du4 ezen bizikleta bideetan tarte berriak egitea LAPek ‘B.2.1 Jolasa gune jakinetan’5 gisa
definitutako erabilerarekin pareka daitekeela, zeren eta erabilera horrek azpiegiturak edo egokitze lanak
behar dituelarik ezin baita erabilera publiko estentsiboarekin parekatu.

Aurretiaz, ez da bateraezintasun adierazgarririk identifikatu GBBLAPek izaera loteslez planifikatzen dituen
hiriarteko tarteen, hots, Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarearen (POFS) kategorian sartutakoen eta
Hezeguneen LAPek ezarritako antolamenduaren artean.

Proposatutako antolamendu kategoriak hauek dira:
Babes berezi zorrotza.
Babes berezi bateragarria.
Ingurumen hobekuntza (ekosistemak eta berreskuratu beharreko eremu andeatuak hobetzea).
Basoa.

Zehazki, I-2 ibilbideko 02 005F (Usurbil - Orio) tartea eraikitzeko proiektuak aztertu egin beharko ditu
Hezeguneen LAPek Olabarrieta - Motondo azpitartean ezarritako kontserbazio helburuekin bateragarrien
diren irtenbideak.
GBBLAPek ezartzen du ezen Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko bizikleta bide berriak eraikitzeko
proiektu teknikoek ingurumen memoria bat izan beharko dutela. Horrek, besteak beste, jaso egin beharko
du lurralde antolamenduko planek eta ingurumen arloko legediak eraikuntza proiektuan duten eragina.
Halaber, kasu honetan Hezeguneen LAPek ezartzen duen erregulazioa betetzen dela justifikatu beharko
du agiriak. Eraikuntza proiektuak egokitu egin beharko du kasu honetan Hezeguneen LAPek ezartzen

2. kapitulua
Beste plan edo programa batzuekiko elkarreraginen azterketa

OT-007/07-PTS txostena, 2009ko irailaren 28koa.
B.2.1.- Jolasa gune jakinetan: espazio jakin bat jolas gune gisa egokitzea, horretarako jarriz, esaterako, mahaiak,
eserlekuak, barbakoak, iturriak, osasun zerbitzuak, paperontziak, jolas egiteko elementuak edota eraikin txikiren
bat.
4
5
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Nekazaritza eta abeltzaintzako eremua eta landazabala.
Erabilera bereziko eremuak, hiriko hondartzak.
2.3.- NATURGUNE BABESTUAK
27. artikuluak eta hurrengoek jasotzen dituzte antolamendu kategoria bakoitzean aplikatu beharreko
arauak. Argibide gehiago ematearren, erabilerak eta jarduerak arautzeko matrize bat jasotzen du
LAPek; horretan, antolamendu kategoria bakoitzeko erabilera bultzatuak, onargarriak eta debekatuak
proposatzen ditu.

IIT honetako 3.3.3 atalean naturgune babestuen zerrenda jaso da, indarrean dauden araudi guztiei
jarraiki. IIT honetako 5. kapituluan, GBBLAPeko proposamenek lurralde historikoko Naturgune
Babestuen Sarean izan dezaketen eragina aztertzen da.

Bizikleta bideetako azpiegiturak B.2.1 Jolasa gune jakinetan gisa hartuko balira, debekatuta egongo
lirateke babes berezi zorrotzeko antolamendu kategorian sartutako eremuetan.

Oraingo atal honetan laburtu egiten da GBBLAPeko proposamenen eta bertan jasotzen diren
zehaztapenek uki ditzaketen planen arteko bateragarritasun mailari buruz GBBLAPek berak egindako
analisia (E. Plangintzaren gaineko eraginak. 2. kapitulua). Ez da, baina, aurrez iritzirik ematen
zehaztapen horiek izan ditzakeen ondorioen gainean. Zehazki, ondoko plan hauek aztertu dira:

I-2 Donostia - Mutriku kostaldeko ibilbidearen tarte batzuek zeharkatu egiten dituzte Itsasertza Babestu
eta Antolatzeko LAPek antolatzen dituen eremu batzuk. Zehazki, identifikatutako tarteak Zarautz - Getaria
(02 008F) eta Getaria - Zumaia (02 010F) dira, eta Zestoa - Deba (02 014F) eta Deba - Mutriku (02 016F)
tarteen parte batzuk. Tarte horiek xehetasunezko azterketak behar dituzte, gauzatzeko aukerak
sakontzera begira; edonola ere, horietan kontuan hartu eta bete egin behar dira LAPeko zehaztapenak.
IIT honetako 5. kapituluan aztertzen da kontua.

Txingudi Inguruko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia.
Aiako Harriko Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketarako Plan Eraentzailea
Aizkorri-Aratz Parke Naturaleko Natur Baliabideak Antolatzeko Plana.
Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko Natur Baliabideak Antolatzeko Plana.
Zarauzko Iñurritzako Biotopo Babestuko Plan Berezia.
Leitzaran ibaia biotopo babestu deklaratzea.
Kontserbazio Bereziko Eremuetako kudeaketa planak.

Tarte batzuetan, egun dauden errepideetan (N-634 eta GI-638) jardueraren bat eginez lor daiteke
konponbidea; izan ere, errepide horien ondoko eremu asko Babes Berezi Zorrotzeko kategorian daude,
eta horrelakoen erabilera araudiak neurri handi batean mugatzen ditu erabilerak eta jarduerak. Alde
horretatik, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek aurreikusten dute azpiegitura horiek ‘paisaia
intereseko kostako ibilbide’ moduan berrantolatzea.

2.3.1.- TXINGUDI INGURUKO BALIABIDE NATURALAK BABESTU ETA ANTOLATZEKO PLAN
BEREZIA

Dena den, GBBLAPek zehazten du ezen POFSeko bizikleta bide berrietarako eraikuntza proiektu
teknikoek ingurumen txostena izan beharko dutela eta honek, besteak beste, lurralde antolamendurako
planek eta ingurumen legediak eraikuntza proiektuan duten eragina adierazi beharko duela. Era berean,
kasu honetan Itsasertza Babestu eta Antolatzeko LAPek ezarritako araudia betetzen dela justifikatu
beharko da dokumentuan.

Txingudi Inguruko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Bereziak inguru horretako natur
balioak babesteko zehaztapen espezifikoak dauzka. Plana onartzeko xedapenak honakoak izan ziren:
AGINDUA, 1995eko uztailaren 29koa, Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen sailburuarena, Txingudi
Inguruko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Bereziari buruz; honen bidez, eta besteak
beste, behin betiko onartu zen Txingudi Inguruko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan
Berezia, Irungo udalerriari dagokion zatian.

2.2.9.- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE ANTOLAMENDURAKO BATZORDEAREN
(EAELABREN) BALORAZIOA

AGINDUA, 2001eko irailaren 26koa, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuarena, Txingudi
Inguruko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Bereziari buruz; honen bidez behin betiko
onartu zen Txingudi Inguruko Baliabide Naturalak Babestu eta Antolatzeko Plan Berezia, Hondarribiko
udalerriari dagokion zatian.

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak (EAELABk), GBBLAPa behin
betiko onartu aurretik derrigorrez igorri beharreko txostenak dio, 2011ko urriaren 20an eginiko bilkuran
(4/2011), GBBLAP aldeko irizpena ematen duela, honako zehaztapenen arabera:
a) Espedienteari aldeko iritzia ematea, Euskal Autonomi Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako
Artezpideek eta Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planean jasotako xedapenek
eragiten dituzten eremu funtzionalei dagozkien behin betiko onartutako Lurralde Plan Partzialek
definituriko lurralde ereduarekin bat datorrelako.
b) Espedientearen aldeko iritzia ematea, bertan jasotako proposamenak EAEko Ibaiertzak eta
errekaertzak antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean, EAEko Hezeguneen Lurraldearean Arloko
Planean eta EAEko itsasertza babestu eta antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean jasotako
xedapenekin egoki koordinatzen direnari dagokionez.

2. kapitulua
Beste plan edo programa batzuekiko elkarreraginen azterketa

Plan Bereziak lurraldearen zonakatze bat proposatzen du, kasuan kasuko babes mailaren eta erabilera
mugen arabera. Zona horietako bakoitzarentzako erabilera lehenetsiak eta galaraziak ezartzen dira,
jarduteko artezpide batzuekin batera.
BNBAPBk antolatutako sektoreren batekin muga egiten duten, bertan sartzen diren, edo zeharkatzen
duten Oinarrizko Sareko tarteak honakoak dira:
01 012F: Jaitzubia
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01 013L: Hondarribia (Amute)
01 014F: Hondarribia (Amute) - Hondarribia
01 017L: Irun - Hondarribia
01 020L: Irun
07 001L: Irun
07 002F: Irun (Behobia) - Irun (Endarlatsa)

Kasu biotan, dagoeneko badiren tarteak dira, jada eginak alegia, trenbide plataforma zaharrak erabiltzen
dituztenak.
EKPEk, kudeaketa artezpide eta irizpideen artean (9.3 epigrafea. Ibilbideak), adierazten du ezen bultzatu
egingo dela modu linealean garatzen diren aisialdiko jardueren kontrola: “Aztergai dugun eremutik hurbil
dauden herrigune, museo eta nekazalturismoko baserriak (…) atseden zerbitzuekin lotzea ibilbideen
bidez. Era berean, beheko aldeetako ibilbide didaktikoak eta zirkuitu laburrak bultzatuko dira, Parkera
sartzeko disuasio aukera modura. (…) Ibilbideak prestatzerakoan, “abelbideak”, bide zaharrak edo
antzinako trenbideak berreskuratzea sustatzea”.

Eremua ukitzen duten tarteen luzeraren % 73, 1.810 m zehazki, GBBLAPek orientagarri gisa proposatu
duen Oinarrizko Udal Sareko (OUS) tarteei dagokie; zehazte lana, berriz, udal erakundeek egin beharko
dute. Edonola ere, udal tarte hauetako % 80 inguru eginda dago dagoeneko.

EKPEk zehaztutako jardueren artean, beharrezko deritzo Oiartzundik Arditurrirako oinezko eta
bizikletentzako sarbidea meategietako trenaren bide zaharra baliaturik egokitzeari; izan ere, hori bat dator
lehen aipatutako 01 010L tartearekin. Komenigarri ikusten du, halaber, beste ibilbide batzuen artean
Bidasoko trenbide zaharra bidegorri gisa erabiltzeko bideragarritasun, behar eta komenigarritasun
azterketa bat egitea. Aipatu azken hau bat dator egun dagoen eta I-7 Bidaso bailara ibilbideari dagokion
bizikleta bidearekin.

Aipatutako tarte horiei dagokienez, Oinarrizko Foru Sarekoen (01 012F, 01 014F, 07 002F) trazadura
lotesletzat hartzen du GBBLAPek. Guztira 673 m egiten dituzte luze; zati horretatik % 33 eginda dago jada
(Irun - Endarlatsa bizikleta eta oinezkoentzako bidea), Bidasoko trenaren plataforma zaharrean oinarriturik
nagusiki. Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko (POFS) tarteak ‘Nekazaritzako Babeseko Zonan’
sartutako espazioetan zehar garatzen dira; espazio horietan, izan ere, Plan Bereziak debekatu egiten ditu
azpiegitura izaerako jarduerak, debeku honetatik kanpo lagaz lehendik dauden errepideetan egin
beharreko aldaketak; eta salbuespen horixe dagokigu eskuarteko kasuan, zeren eta proposamena lotu
egiten baitzaio GI-636 (N-1 zaharra) eta N-638 (‘Irungo saihesbidea Kateako lotunetik Osinbiribileko
glorietaraino zabaltzea’) errepideak zabaltzeko proiektuari. Bizikleta bidearen trazadura egokitu egiten
zaie, ukitzen dituen eremuetan, errepide bi horien trazadurei; beraz, sortzen den afekzioa eta Plan
Bereziko artezpideak bateragarriak dira. 012F Jaitzubia tartea, bere aldetik, aipatu proiektuan sartuta
dago, eta dagoeneko igaro du ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio indibidualizaturako
prozedura. Horrela, Ingurumenaren gaineko Azterketak zein proiektuko Ingurumenaren gaineko Eraginari
buruzko Deklarazioak aztertu egin dituzte, besteak beste, errepide horren eta bizikleta bidearen tartearen
egokitzapena, egun dauden gune babestuetan (Txingudiko BNBAPB, Txingudi-Bidasoko BIL, Txingudiko
Hegaztien Babes Bereziko Eremua -HBBE- eta Txingudiko Ramsar hezegunea) eta hauetako habitat eta
espezieetan dituzten afekzioekin batera. Eta, hurrena, balio horiek babesteko beharrezko zehaztapenak
eta babes eta zuzentze neurri zehatzak ezarri dira.

2.3.3.- AIZKORRI-ARATZ PARKE NATURALEKO NATUR BALIABIDEAK ANTOLATZEKO PLANA
Aizkorri-Aratz Parke Naturalaren deklarazioa Euskal Herriko Natura Babesteko 16/94 Legeak, ekainaren
30ekoak, eskaintzen duen esparruaren barnean iritsi zen. Eusko Jaurlaritzak apirilaren 4ko 75/2006
Dekretuaren bidez onartu zuen alde horretako Natur Baliabideak Antolatzeko Plana (2006ko maiatzaren
19ko EHAAn argitaratuta dago). Antolatzeko Planak sektoreka banatzen du parke naturala. Zona
horietako bakoitzak dagozkion definizio, helburu, artezpide eta arauak ditu.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea ‘Aizkorri-Aratz’ Parke Naturalaren muga ondotik igarotzen
da 04 018F (Eskoriatza - Arabako muga) tartean, zehazki Arlabango mendateko hainbat azpitartetan
(Inurrieta); tarte horiek, guztira, 615 m egiten dituzte luze. Horiez gain, bada eremu periferikoarekin muga
egiten duen 316 m-ko beste azpitarte bat.

2.3.2.- AIAKO HARRIKO PARKE NATURALAREN ERABILERA ETA KUDEAKETARAKO PLAN
ERAENTZAILEA

‘Vasco-Navarro’ trenaren plataforma zaharra egokituz planifikatu da trazadura, eta egiten duen bidean
hainbat sektoreren ondotik igarotzen da. Sektore horiek, NBAPren arabera, basogintzako eta
abeltzaintzako erabilerarako eta kontserbazio aktiboko zonak dira.

Aiako Harriko Parke Naturalaren deklarazioa Euskal Herriko Natura Babesteko 16/94 Legeak, ekainaren
30ekoak, eskaintzen duen esparruaren barnean iritsi zen. Deklarazio horrek baliabide naturalak
antolatzeko plan bat xedatzen du (240/95 Dekretuak, apirilaren 11koak, onartu zuen), erabilera eta
kudeaketarako plan eraentzaile batekin batera (honen onespena 87/2002 Dekretuarekin, apirilaren
16koarekin, iritsi zen).

NBAPk, kategoria bi horietan, “onargarri toleratu” gisa ezartzen du aisialdi eta laketeko erabilera publiko
intentsiboa, eta “garapeneko plangintzaren araberakotzat” garraiobideetarako erabilera; horrenbestez,
GBBLAPeko proposamena eta NBAPko zehaztapenak bateragarriak direla jotzen da.

2.3.4.- DEBA ETA ZUMAIA ARTEKO ITSASERTZEKO BIOTOPO BABESTUKO NATUR
BALIABIDEAK ANTOLATZEKO PLANA

EKPEk antolatutako sektoreren batekin muga egiten duten, bertan sartzen diren, edo zeharkatzen duten
Oinarrizko Sareko tarteak honakoak dira:

Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko Biotopo Babestuaren deklarazioa Euskal Herriko Natura Babesteko
16/94 Legeak, ekainaren 30ekoak, eskaintzen duen esparruaren barnean iritsi zen. Eusko Jaurlaritzak

01 010L: Errenteria - Oiartzun (Arditurri)
07 002F: Irun (Behobia) - Irun (Endarlatsa)
2. kapitulua
Beste plan edo programa batzuekiko elkarreraginen azterketa
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otsailaren 10eko 33/2009 Dekretuaren bidez onartu zuen eremu horretako Natur Baliabideak Antolatzeko
Plana (2009ko martxoaren 25eko EHAAn argitaratuta dago). Antolatzeko Planak sektoreka banatzen du
eremu babestua. Zona horietako bakoitzak dagozkion definizio, helburu, artezpide eta erabilerak eta
jarduerak erregulatzeko arauak ditu.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareak I-8 Leitzaran bailara ibilbidea jasotzen du, dagoeneko
eginda dagoen aisia eta laketerako bizikleta bide gisa. Aipatutako pistak, 08 002F Andoain - Urtokozubieta
(Berastegi) tarteari dagokio, 12 aldiz zeharkatzen du ibaia, lehendik dauden zubiak eta biaduktuak
baliatuta.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareak, iradokizun mailan eta aukeren azterketaren faltan,
trazadura bat proposatzen du Zumaia - Deba (02 014F) tarterako. Tarte hau Deba eta Zumaia arteko
biotopoko eremu babestuan sartzen da, NBAPek “lehengoratu beharreko zona narriatu” batean kokatzen
duen N-634 errepidetik zehar. Azpitartearen luzera 1.570 m-koa da.

Dekretuak, erabilera baimenduen artean, ibilgailu motordunik erabiltzea ez dakarten paseo eta txangoak
hartzen ditu, eta erabilera baimengarrien artean, berriz, dagoeneko badiren zerbitzu azpiegituretako
mantentze eta ordezkatze lanak.
Ibilbidean aurreikusten diren jarduerak tartea mantentzera eta artatzera mugatzen dira. Beraz,
GBBLAPeko proposamenaren eta deklarazioaren arteko bateraezintasunik ez dagoela irizten zaio.

NBAPk, zona hauei dagokienez, erabilera onargarritzat jasotzen du “NBAP onartzeko unean dauden
azpiegiturak mantendu, hobetu eta handitzea”; horixe denez lehen aipatutako errepidearen kasua, egiten
den proposamenari bateragarri irizten zaio, proiektu fasean egokitzeko modukoa baita inolaz ere.

2.3.7.- NATURA 2000 SAREA: KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUETAKO KUDEAKETA
PLANAK

N-634 errepidea, Deba - Zumaia tartean, interes paisajistikoa duen kostaldeko ibilbide izendatzen dute
LAAek. Honi dagokionez, NBAPk honako jarduera irizpide hau jasotzen du: “Azter-eremutik igarotzean N634 errepideak duen interes paisajistikoa dela eta, honetan egiten den edozein hobekuntza ekintzak
paisaiarekin arreta berezia izango du”.

2.3.5.- ZARAUZKO IÑURRITZAKO BIOTOPO BABESTUKO PLAN BEREZIA

Kontseiluaren 92/43/EEE Zuzentaraua, 1992ko maiatzaren 21ekoa, habitat naturalak eta baso landaretza
eta fauna kontserbatzeari buruzkoa, biodibertsitatea bermatzen laguntzeko helburuz onartu zen;
horretarako, habitat naturalak eta baso landaretza eta fauna mantendu egin beharko dira, europar
lurraldeari dagokionez. Zuzentarau honek duen tresna nagusia kontserbazio bereziko zonen europar
mailako sare ekologiko bat sortzea da; horri ‘Natura 2000’ sarea esaten zaio.

Eusko Jaurlaritzak, otsailaren 25eko 40/1997 Dekretuaren bidez, biotopo babestu deklaratu zuen
Iñurritzako eremua. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Diputatuen Kontseiluak, 2006ko ekainaren 6ko saioan,
behin betiko onartu zuen Zarauzko Iñurritzako Biotopo Babestuko Plan Berezia, 2006ko urtarrileko
dokumentuan jasotakoaren arabera.

Balio ekologikoen arabera, eta Habitatei buruzko 92/43/EE Zuzentaraua aplikaturik, 18 zona proposatu
ziren Gipuzkoako Lurralde Historikoan, Batasunaren Intereseko Leku (BIL) gisa Natura 2000 Sarean
sartzera begira. Proposamen hori 1997an onartu zen, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak abenduaren 23an
hartutako erabakiaren bidez.

Plan Bereziaren dokumentua eta zonakatze planoak azterturik, egiaztatu ahal izan da ezen Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareak ez duela inongo tartetan eremu babestua ukitzen. Biotopoaren mugatik
hurreneko tartea Zarauzko Udal Sareari atxikitakoa da (02 007L), eta GBBLAPen proposamena,
orientazio gisakoa, udal teknikariekin koordinatu da. Edonola ere tarteak, hirigunera sartzeko bidea
ematen duen errepidean zehar doa, ez dio eremu babestuari eragiten; beraz, ez da Plan Bereziarekiko
inolako bateraezintasunik identifikatu. Bizikleta bidearen diseinua, bai trafiko motordunetik bereizirik edo
harekin batera izatekoa, Zarauzko udalaren ardura izango da.

18 zona horiek sartu egin ziren abenduaren 7ko 2004/813/EE Erabakiaren eranskinean jasotako BILen
zerrendan -erabaki horren bidez onartu zen, Kontseiluaren 92/43/EEE Zuzentarauarekin bat, Eskualde
Biogeografiko Atlantikoko Batasunaren Intereseko Lekuen zerrenda-. Hurrengo urteetan, zerrenda hori
gaurkotuz joan dira, horretarako izan baitara hainbat erabaki, honakoak zehazki: 2008/23/EE erabakia,
2007ko azaroaren 12koa; 2009/96/EE erabakia, 2008ko abenduaren 12koa, eta 2011/63/EE erabakia,
2011ko urtarrilaren 10ekoa. Azken hauxe da egun indarrean dagoena, eta bertan dugu Eskualde
Biogeografiko Atlantikoko Batasunaren Intereseko Lekuen laugarren zerrenda gaurkotua.

2.3.6.- LEITZARAN IBAIA BIOTOPO BABESTU DEKLARATZEA

Ondoren, GBBLAPek egiten duen Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarerako
kointzidentziaren bat identifikatu den Batasunaren Intereseko Lekuak aipatzen dira:

Leitzaran ibaiaren ‘biotopo babestu’ deklarazioa 416/1995 Dekretuaren, irailaren 29koaren bidez iritsi zen.
Hala, eremu hori EAEko Natur Eremu Babestuen artean sartu zen, Euskal Herriko Natura Babesteko
ekainaren 30eko 16/1994 Legeak dioenari jarraiki.
Dekretuaren aplikazio eremuak Leitzaran ibaiaren berezko ibilgua eta alde banatako 5 metro zabaleko zor
zerrenda hartzen ditu -horiek guztiak Uraren 29/1985 Legeak, abuztuaren 2koak, definitzen ditu-,
Nafarroarekiko mugatik, Plazaolako presatik alegia, Otitako arrain-haztegiko presaraino, bi puntu horien
arteko ibaiadarrekin eta Maloko eta Ubane/Ubaran ibaiadarrekin batera, trenbide abandonatuarekin
gurutzatzen diren tokiraino.

2. kapitulua
Beste plan edo programa batzuekiko elkarreraginen azterketa

Aizkorri-Aratz (ES2120002).
Urolaren itsasadarra (ES2120004).
Oria Garaia (ES2120005).
Iñurritza (ES2120009).
Oriaren itsasadarra (ES2120010).
Araxes ibaia (ES2120012).
Leitzaran ibaia (ES2120013).
Urumea ibaia (ES2120015).
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Aiako Harria (ES2120016).
Txingudi-Bidasoa (ES2120018).

8.A.1. Udalekin koordinatuko da jendea eta laketeko azpiegiturak (kanpaketa eremuak,
aparkalekuak, olgetarako areak, pasealekuak eta bizikleta bideak…) eremuaren mugetatik
kanpoko zonetarantz bideratzea.

‘Habitat’ zuzentarauak eta Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legeak, abenduaren
13koak, ezartzen dute ezen autonomia erkidegoek, jendaurreko informazio prozeduraren ondotik,
dagokien eremuan Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) deklaratu behar dituztela Batasunaren Intereseko
Lekuak (BIL) eta Hegaztien Babes Bereziko Eremuak (HBBE); eta, horretarako, beharrezko kontserbazio
neurriak finkatuko dituztela.

8.A.2. Oro har, ez da oinezko edota bizikletentzako bide berririk egingo, ibaiertz edo itsasadarren
paraleloan edo horietatik hurbil.
8.A.4. Jendea estuario inguruetara hurbiltzea erregulatzeko unean, eta bide sarea definitzean,
saihestu egingo dira zonarik kalteberenak: hegaztien hazkuntza lurraldeak, interes bereziko
inguruak edo fauna mehatxatuko gune kritikoak, kaltegarritasun handiagoko habitatak (1210 itsas hondar gaineko urteroko landaretza, 1310 - padura eta gatzagetako halofilozko urteroko
landaretza, 1420 - padura eta gatzagetako sastraka halofiloak, 2110 - hasiera fasean dauden
dunak, 2120 - Ammophila arenaria duten duna mugikorrak, 2130 - duna gris finkoak), etab. Arau
hau berau aplikatuko da 4040* “Erica vagans-en kostako txilardi atlantiko lehorrak” habitataren
kasuan.

KBEak izendatzeko Kudeaketa Planak prestatzeko prozesua 2009ko urtean hasi zen.
Isurialde biogeografiko atlantikoko ibaien eta estuarioen Kontserbazio Bereziko Eremuetako kontserbazio
neurriei dagokienez, behin betiko onarpena eman zaio 'Zati komuna. Jarraibide, arautze eta jardun
komunak, ibaien eta estuarioen Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) guztietan aplikatzekoak’
dokumentuari (Behin betiko onarpena. 215/2012 dekretua, urriaren 16koa).
Ondoren, GBBLAPen helburuekin eta bertan aurreikusitako jarduerekin lotura duten arau orokorren
laburpen bat aurkezten dugu:

8.A.1. Bizikleta eta oinezkoentzako bideak, beste trazadura aukerarik ez dutelarik KBEren
barnetik igaro behar badute, lehendik dauden azpiegituretan oinarrituko dira eta, edonola ere,
42/2007 Legearen 45. artikuluaren arabera ebaluatuko dira.

E.1 EAEko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren aplikazioaren
ondorioetarako, ibaietako KBEen eremu osoa Ubidea Babesteko Areatzat hartuko da, aipatu
planeko D2 epigrafean definitzen den moduan. Oro har, epigrafe horretako Lehentasunezko
Interes Naturalistikoko Zonei dagokion erabilera erregulazioa aplikatuko da, jarraibide eta
erregulazio hauetan jasotzen ziren zehaztapen eta mugez.

5. Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa atalean aztertu egiten da GBBLAPeko proposamenek Natura
2000 Sareko espazioetan duten eragina, ibilbide bakoitzean, eta ukitutako espazioetako afekzioa
orokorrean baloratzen duen atal espezifiko batez.

E.2 Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legearen 45. artikuluan xedatutakoa
aplikaturik, leku horretako kudeaketarekin inolako harreman zuzenik izan gabe edota kudeaketa
horretarako beharrezkoa izan gabe, eta bai bakarka izan edo beste batzuekin konbinatuta izan,
leku horietan eragin nabarmena izan dezakeen edozein plan, programa edo proiektuk igaro egin
beharko du toki horretan izan ditzakeen ondorioen ebaluazio egoki bat, kontuan harturik, betiere,
lekuaren kontserbazio helburuak. Lekuan sortutako ondorioen ebaluazioaren konklusioak
ikusirik, eta aipatu 45. artikuluko 5. apartatuan xedatutakoaren mendean betiere, planak,
programak edo proiektuak onartzeko edo baimentzeko eskumena duten organoek horiekiko
adostasuna adierazi ahal izango dute, kasuan kasuko lekuaren integritateari kalterik ez diotela
ekarriko ziurtatu ondoren soilik eta, beharrezkoa bada, jendaurreko informazioaren tramitea
igarota.

2.4.- GARAPEN IRAUNKORRAREN
ESPARRU PROGRAMA

ESTRATEGIA.

INGURUMEN

Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia erredaktatu aurretik, 2001ean EAEko ingurumen
sistemari buruzko diagnostikoa egin zen, ‘Ingurumena Euskal Autonomia Erkidegoan. Diagnostikoa’
izenarekin; tresna horren bidez hainbat gauza identifikatu nahi ziren, batetik EAEko lehentasunezko
ingurumen gaien multzoa, bestetik administrazioak, gizarteak eta eragile ekonomikoek orain arte
emandako erantzunak, eta azkenik gizartearen bizi kalitatearen inguruko eskariak.
Ingurumenaren gainean presioa egiten duten agenteei dagokienez, diagnostikoak azpimarratzen du
ezen garraioaren sektorean, azkenik, ahalegin handienak egin beharko direla hurrengo urteetan
integrazioa lortzeko, automobilaren eta ibilbide laburreko airetiko garraioaren aurrean beste aukera
batzuk bultzatuta.

Erabilera eta jarduerei buruz ezartzen duen erregulazio espezifikoak jasotzen ditu, halaber, bizikleta eta
oinezkoentzako bideak, erabilera publikoari eta trafikoari eskainitako atalean; hala, honako arau (A) eta
erregulazio (E) hauek ematen ditu:

Beste plan edo programa batzuekiko elkarreraginen azterketa

INGURUMEN

Azken urteotan zehar, mugikortasun-iraunkortasun binomioaren alde egiten duten hainbat estrategia eta
dokumentu landu dira. Nabarmendu behar da Eusko Jaurlaritzak Garapen Iraunkorraren Euskal
Ingurumen Estrategia (2002-2020) eta EAEko Ingurumen Esparru Programa -honen 2002-2006 eta 20072010 edizioetan (etorkizuna diseinatzen)- onartu zituela. Dokumentu horietan konpromiso batzuk hartzen
dira mugikortasun iraunkorrari dagokionez, hain zuzen ere ingurumenari kalte txikiena egiten dioten
garraiobideen aldeko eskaria bultzatzeko.

E.3. 42/2007 Legearen 45. artikuluan ezarritako erregimen orokorraren kaltetan izan gabe, toki
bakoitzean funtsezkotzat jotako Batasunaren intereseko habitatak alteratzea edo desagertzea
ekar dezakeen edozein proiektu edo jarduera berri afekzio garrantzitsua izan daiteke, eta
ebaluazio egokia egin behar zaio.

2. kapitulua

EUSKAL
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2. ildoa. Mugikortasun iraunkor eta seguruko planak lantzea eta indarrean jartzea 20.000 biztanle
baino gehiagoko udalerrietan, eta udalez gaindiko planak ezartzea eskualde mailan.
3. ildoa. Mugikortasun iraunkor eta seguruko planak lantzea eta abian jartzea, 1.000 langile baino
gehiagoko enpresetan eta industrialdeetan.
4. ildoa. Euskal Autonomia Erkidegoko Bidegorrien Gida Plana eta bizikletaren erabilpena
sustatzeko estrategia integrala definitu eta abian jartzea. Estrategia horrek bere egin behar
ditu lurralde historikoetan indarrean dauden planak.
5. ildoa. Lanegunetan ibilgailu pribatuak Euskadiko hiriburuetako erdialdeetara sartzea mugatzea,
eta horietan helmugako aparkalekua arautzea murrizketak ezarriz.
6. ildoa: Eurobiñeta zuzentarautik eratorritako instrumentu ekonomikoak ezartzea.
7. ildoa. Erreferentzia dokumentuak garatzea garraio iraunkorreko politikak lurralde antolamenduan
era eraginkorrean integratzeko.

‘Garapen iraunkorrerako Europar Batasunaren estrategia’ delakoan jasotako bost helmuga eta
helbururekiko koherentziaz, Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiak bost ingurumen
helmuga ezartzen ditu, epe luzera begira (2020):
1. helmuga: Aire, ur eta lurzoru garbiak eta osasungarriak izan ditzagun bermatzea.
2. helmuga: Natur baliabideen eta hondakinen kudeaketa arduratsua.
3. helmuga: Natura eta biodibertsitatea babestea: sustatu beharreko balioa.
4. helmuga: Lurraldeko oreka eta mugikortasuna: ikuspegi komuna.
5. helmuga: Klima aldaketaren eragina mugatzea.
Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiaren (GIEIE) helmugetako bat lurraldearen oreka
lortzea da, mugikortasunarekiko ikuspegi komuna jorratuz horretan. Helmuga horri dagokionez, GIEIEk
adierazten du hainbat erabilera eta jardueratarako (jarduera ekonomikoen erabilera, etxebizitzetarako
erabilera eta aisialdirako erabilera) garapen iraunkorra izaten utziko duen irisgarritasuna lortu behar dela.
Horretarako, garraiobideen banaketa modala berriro bideratu behar da, garraio kolektiboak eta
motorizatuak ez direnak sustatuz, eta ingurumenari kalte txikiena egiten dioten garraiobideak eskainiz.

Testuinguru honetan, GBBLAPek koherentzia mantentzen du Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen
Estrategiarekin, zeren eta jasotzen dituen proposamenak garatzen direnean ahalbidetu egingo baita
Ingurumen Esparru Programan ezarritako konpromisoa (M4.1 konpromisoa); gainera, konpromiso hori
lortzeko aipatzen den 4. jarduera ildoari egokitzen zaio, lagundu egingo baitu motorrik gabeko
mugikortasuna areagotzen.

Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia honetan definitutako ingurumen helmuga eta
helburuetan oinarriturik, lehen Ingurumen Esparru Programa prestatu zen (2002-2006). Lehen epe hori
osatu ondoren, Eusko Jaurlaritzak II. Ingurumen Esparru Programa prestatu zuen (2007-2010).
Dokumentu horiek biek mugikortasunarekin lotutako helmugak, helburu estrategikoak, ingurumen
konpromisoak eta jarduera ildoak jasotzen dituzte; horiek guztiak zuzenean lotzen zaizkio GBBLAPi.

2.5.- TRAMITATZEN ARI DIREN BESTE PLAN BATZUK

2.5.1.- NEKAZARITZA ETA BASOGINTZA ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANA
(BEHIN-BEHINEKO ONARPENA)

Ingurumen Esparru Programaren (2002-2006) arabera, konpromisoetako batzuk honakoak dira:
2003rako EAEko Bizikleta Bideen Plan Zuzentzailea egitea.
2003rako, motorrik gabeko garraioa sustatzeko estrategia integrala diseinatzea eta gauzatzea EAE
mailan.
Errepide azpiegitura berrietan egindako inbertsioekin alderatuta, ingurumena gehiago errespetatzen
duten garraiobideen azpiegituretan egindako inbertsioen proportzioa handitzea (2001ean baino % 10
gehiago 2006rako, eta % 20 gehiago 2012rako).

Nekazaritza eta Basogintza Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak, Ingurumen, Lurralde Plangintza,
Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 2010eko azaroaren 8ko Aginduaren bidez hasierako onarpena
eman zaionak, lurzoru hiritarrezinean nekazaritzako eta basogintzako erabilerak arautzera jotzen du
nagusiki. Planak hartzen duen eremua EAE osoa da, kanpoan utzirik, baina, hiri eremuak, Naturgune
Babestuak, Urdaibaiko Biosferaren Erreserba eta Hezeguneen LAPek antolatzen dituen zonak.
Antolamendurako oinarriei buruzko atalean, lurzoruko erabileren eta jardueren definizioa jasotzen du.
Hala ere, puntu horretan hutsune handi bat antzematen da; izan ere, bizikleta bideak (LAP honetan
komunikazio azpiegituratzat hartzen dira) ezin dira parekatu ‘D.1 Garraiobideak’ atalarekin, honetan
autopistak, autobideak, errepideak, trenbideak edo antzeko eragina duten garraiobideak sartzen baitira.
Beharrezko azpiegituren neurriak eta inpaktuak direla eta, erabilera hori hurbilago dago Nekazaritza eta
Basogintzako LAPek ‘D.2. Landabideak’ moduan definitzen duenetik, honek nekazaritzako
ustiategietarako sarbideak, landako guneen arteko komunikazio pistak eta abar hartzen baititu.

2007-2010eko Ingurumen Esparru Programak, berriz, IV. helburu hau jasotzen du: Lurraldearen oreka eta
mugikortasuna: ikuspegi bateratua. Horretarako, 8. helburu estrategikoa proposatzen du: mugikortasuna
kudeatzeko eredu berri batera bideratzea. Eta konpromiso hau planteatzen du:
M4.1 konpromisoa: Bidaiarien banaketa modala berriro bideratzea, motorrik gabeko garraioa (oinez
eta bizikletan) eta garraio publikoa (trena, tranbia eta autobusa) sustatuta. Helburua pertsonek urteko
egiten duten distantziaren % 40 garraio mota horietan egitea da (bidaiari kilometroko neurtuta).

Edonola ere, GBBOSen zati handi bat lehendik dauden garraio azpiegituretan edo inguru hiritartuetan
oinarritzen da; eta horiek guztiak Nekazaritza eta Basogintzako LAPen antolamendu eremutik kanpo
daude. Osterantzean, Oinarrizko Sarea garatzera begira GBBLAPek proposatzen dituen jarduera
tipologiak kontuan harturik, bateragarri ikusten dira jarduera hauek eta Nekazaritza eta Basogintzako
LAPek ezartzen duen erabileren erregulazioa.

Konpromiso hau lortzeko, II. Ingurumen Esparru Programak 7 jarduera ildo proposatzen ditu:
1. ildoa. Euskal Autonomia Erkidegoan mugikortasun iraunkor eta seguruaren legea garatzeko
aurrerapausoak ematea.

2. kapitulua
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2.5.2.- BESTE BIZIKLETA SARE BATZUK
‘A. Memoria’ dokumentuko ‘4.4.3. GBBOSen lurraldez gaindiko konexioak’ atalean jaso egiten dira
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Oinarrizko Sareak ondoko lurraldeetan (Bizkaia, Araba, Nafarroa,
Lapurdi) aurreikusita dauden edo dagoeneko badiren sareekin izango dituen loturak, ibilbide luzeko beste
sare batzuekin (EuroVelo) izango dituenekin batera.
Oinarrizko Sarearen barnean lurraldez gaindiko ardatz nagusiak definitu dira; ardatz horiek ibilbideak
edo ibilbide multzoak dira, eta Europako sareekin eta ondoko lurraldeetan dauden edo aurreikusita
dauden sareekin lotzea ahalbidetzen dute.
Hona hemen lurraldez gaindiko ardatz nagusiak:
-

Kostaldeko ardatza.
Bidaso bailara.
Leitzaran bailara.
Ego bailara.
Debarroa.

Ardatz hauek aukera emango dute ondoko lurraldeetan dagoeneko badiren edo proiektatuta dauden
sareekin lotzeko (esaterako Baiona - Hendaia ibilbidearekin edota Bidasoko (Nafarroa), Plazaolako
(Nafarroa) eta Arrazolako (Bizkaia) bide berdeekin); sare horiek, gainera, behin gauzatu ondoren
oinarria izan daitezke irismen handiagoko beste sare batzuentzat, esaterako EuroVelo proiektuarentzat,
Europarako bizikleta bideen sarearentzat, edota turismoari lotutako lurraldez gaindiko beste proiektu
batzuentzat (Done Jakue bidea).
Bestetik, Eusko Jaurlaritzaren Garraio Saila hasia da EAEko Bizikleta Bideak antolatzeko dokumentua
prestatzen, plan nagusi edo gidari mailaz; horri dagokionez, dagoeneko aurkeztu da diagnostiko eta
aurrerapen faseak jasotzen dituen dokumentu bat (2010). Dokumentu horretako proposamenak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagokionez, GBBLAPek prestatutako proposamenean oinarritzen dira.
Eta esan dezakegu GBBLAP bat datorrela aipatu diagnostikoan adierazten diren jarraibideekin; dena den,
alde txiki batzuk badira bi proposamenen artean.

2. kapitulua
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Arriskuak.

3.1.- METODOLOGIA
-

Kapitulu honetan, ingurunearen diagnostiko orokor bat egingo da IIT honetako helburuei loturik. Gainera,
baliagarria izan daiteke, gerora, 5. kapituluan garatuko diren ingurumen ondorio negatiboen eta positiboen
helmena ulertzeko.
LAPen Memoriaren 2.1.1. Esparru administratiboa atalean, Gipuzkoako Lurralde Historikoko ezaugarri
nagusiak deskribatzen dira, oro har, parametro hauek harturik aintzat:

Hurrengo puntuetan, GBBLAPen IIT honen helburuetarako garrantzitsuenak iruditzen zaizkigun alderdiak
garatuko dira, aipatutako aldagaiei jarraiki. IIT honetako ingurumen baldintzatzaileen planoetan, ortofoto
gainean 1:10.000 eskalan daude jasota kartografian, garrantzitsuen iritzitako ingurumen baldintzatzaileak
bildu dira.

Geografia.
Klimatologia.
Biztanleria.
Garraio azpiegiturak.
Sozioekonomia.

3.2.- INGURUNE FISIKOA

3.2.1.- GEOGRAFI ESPARRUA

Era berean, 3. kapituluan, Mugikortasuna Gipuzkoan izenekoan, nahiko modu xehean garatzen da alderdi
garrantzitsu hori, LAP honen arrazoiketa ulertzeko ezinbestekoa den hori. IIT honetako 3. kapituluan
diagnostikoa egiten da, hasiera batean beharrezkoak ez diren edo interes gutxi duten alderdiak alde
batera utziz eta Planerako garrantzitsuak diren zenbait alderdi harturik oinarri, honakoak:

Informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi LAP honen Memoriako 2.1.2 atala.
Gipuzkoako Lurralde Historikoa Iberiar penintsularen iparraldean dago. 1.978 km2-ko eremua hartzen
du, eta lau angeluko forma du. Iparraldean, Kantauri itsasoarekin egiten du muga; ekialdean, Frantziar
Errepublikako Pirinio Atlantikoen Departamenduarekin eta Nafarroako Foru Erkidegoarekin; hegoaldean,
Nafarroako Foru Erkidegoarekin eta Arabako Lurralde Historikoarekin, eta mendebaldean, Bizkaiko
Lurralde Historikoarekin.

Ingurune fisikoa.
-

Geografi esparrua.
Klima.

Gipuzkoako geografia hobekien laburbiltzen duten funtsezko ezaugarriak bi dira:

Biodibertsitatea.
-

Oso malkartsua eta menditsua da. Kota altuenak lurraldearen hegoaldean daude, Aizkorri eta Aralar
mendilerroetan, eta zenbait puntutan 1.000 m-ko kota gainditzen da kostaldetik 50 km eskasera. Gune
lauak edo irekiak oso urriak dira Gipuzkoan: eremuaren zati handiena haranek, sakanek, muinoek eta
mendiek osatzen dute. Kostaren zati handi bat ere oso malkartsua da.

Landaretza.
Fauna.
Naturgune babestuak eta konektagarritasuna.
Hidrologia.

Lurraldeak haran paralelo independenteak ditu. Lurraldea 6 haran nagusik osatzen dute funtsean;
gutxi-asko, paraleloak dira, eta batez ere I-H norabidea dute. Kantauri itsasora isurtzen diren ibai
nagusiek osatzen dituzte haran horiek; eta ibai horien arroek Gipuzkoako eremuaren % 98 osatzen
dute. Ekialdetik mendebaldera antolatuta, hauek dira: Bidasoa, Oiartzun, Urumea, Oria, Urola eta
Deba. Ibai nagusien ibaiadarrek haran txikiak edo ertainak osatzen dituzte, eta batez ere E-M
norabidea dute. Oro har, haran guztiak estuak dira, V formakoak, eta lurraldeko oso toki gutxitan
aurkituko dugu haran ondoan 1 km-tik gorako eremu lau samarrik. Kostaldetik hurbil, eremu urriko
zuzeneko arro txikiak garatzen dira.

Ingurune sozioekonomikoa.
-

Lehen sektorea.
Hiri kokalekuak eta biztanleria.
Jarduera ekonomikoak.
Mugikortasuna.
Kultur ingurunea.

-

Banaketa geografiko horrek baldintzatu egiten ditu LAP honetarako aukerak. Alde batetik, haran nagusien
hondoek orografia egoki samarra dute oro har; izan ere, ez dira oso malkartsuak, bai, horrenbestez,
nahiko lauak, eta luzetarako garapen garrantzitsua dute Gipuzkoako eskalan, 30 km hartzera iristen dira
eta. 3.4.2 atalean azalduko den moduan, haran hondo horiek, bereziki kostaldetik hurbil daudenek,

Paisaia.
Kultur ondarea.

3. kapitulua
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hartzen dituzte giza kokaleku nagusiak. Hala ere, haranen arteko zeharkako loturek eta kostaldean
zeharrekoek, hau da, batez ere E-M norabidekoek, ibaiarteak zeharkatu behar dituzte 500-600 m inguruko
kotetara iritsiz, 200 m-ko altitudea gainditzen ez duten haran hondoetatik abiatuta.

inguruetan. Kasu horietan guztietan, urteko batez besteko prezipitazioa 1.300 mm ingurukoa da,
Artikutza eremuan jasotakoaren erdia alegia. Elurra gutxi agertzen da, eta urte batzuetan soilik izan
dezake garrantzi pixka bat Aralar eta Aizkorriko mendilerroetako gailurretan.
Hilabete euritsuenak azaroa, abendua, urtarrila eta apirila dira, eta hilabete horietan 155 mm baino
gehiago jasotzen dira, batez beste, Igeldoko estazio meteorologikoan. Prezipitazio-maila baxuenak
dituztenak ekaina eta uztaila dira, 100 mm baino gutxiagoko batez bestekoak dituzten bakarrak.
Igeldon, urtean 183 egunetan -urteko bi egunetik behin- egiten du 1 mm baino euri gehiago. Hilabeteka,
alde handirik ez dago: irail-urriko 13 euri eguneko eta apiril-maiatzeko 17,4 euri eguneko kopuruen
artean dabil. Informazio gehiago nahi izanez gero, LAP honetako ‘A. Memoria’ dokumentuko 2.1.2.1
atala kontsulta daiteke.
3.3.- BIODIBERTSITATEA

3.3.1.- LANDARETZA
Garai batean, Gipuzkoako Lurralde Historikoak hartzen duen eremuaren zati handiena baso
hostogalkorrek hartzen zuten; horien artean ugarienak hariztiak eta baso mistoak ziren, zati handiena
hartzen baitzuten 500-600 m-rainoko maila muinotarrean. Horrez gainera, pagadi zona garrantzitsuak
zeuden eremu garaietan (batzuetan 300 m-ko garaieraraino jaisten ziren gainera), amezti zonak silize
substratuko eremuetan, eta artadi kantauriarrak halaber hegoaldera begirako inguruetan eta lur argal eta
oso drainatuetan. Ibaiertzetan, berriz, haltzadiak zeuden. Azkenik, eremu ez oso zabalak baina,
ekologiaren ikuspegitik, garrantzitsuak hartuz, formazio espezifikoak zeuden, hala nola itsaslabarretako,
kostako hareatzako, paduretako edo harri-azaleratzeetako landaretza.
Egungo egoera, baina, erabat bestelakoa da, gizakiaren jardueraren ondorioz. Baso formazio horiek
ordeztu egin dira milaka urteko jarduera baten bidez, eta, egun, oso ohikoak dira sega-belardiak,
ganaduarentzako larreak eta azkar hazten diren espezie exotikoz osatutako baso sailak, batez ere intsinis
pinuzkoak (Pinus radiata). IIT honen 3.4.1 atalean azaltzen den moduan, Gipuzkoako azalera erdia
larreek eta intsinis pinuen sailek hartzen dute. Gipuzkoako Lurralde Historikoan, eremu hiritartuek, bideek,
zabortegiek, obra-hondakindegiek eta abarrek eremu osoaren zati handia hartzen dute. Jatorrizko
landaretzak aldaketa gehien izan dituen eremuak hiri eta industri erabilera eta garapen handiena izan
dutenak dira. Aitzitik, lurralde historikoko eremu menditsuenak eta itsasertzeko alderdi jakin batzuk dira
jatorrizko landaretza-formazioen azalera handienak dituztenak, eta kontserbazio egoera onenean,
gainera.

1. irudia. Gipuzkoako Lurralde Historikoaren irudi hipsografikoa.

3.2.2.- KLIMA

Egoera orokor horretan, aipatu behar da landaretza-formazio batzuk beste batzuk baino egoera
okerragoan daudela egun. Adibidez, hareatzetako landaretzak (berez nahiko urria da) murrizketa handia
izan du, eta toki bakar batean aurkitu dezakegu aipatzeko moduko multzoa, Zarauzko Iñurritzako dunetan
hain zuzen. Beste kasu bereziki deigarri bat paduretako landaretza da: estuario batzuetan erabat
desagertu da padura eremua; esaterako, Oiartzun eta Urumea ibaienetan.

Gipuzkoak klima ozeaniko epela du. Prezipitazioak ugariak dira eremu honetan; urteko batez bestekoa
1.600 mm ingurukoa da, eta ez du urtaro lehorrik. Euri ugarien premisa orokor horren barruan,
prezipitazioen igoera-gradiente bat dago M-E norabidean eta I-H norabidean.
Prezipitazio maximoko eremua ekialdean dago: eremu horretako zenbait puntutan, urteko batez besteko
prezipitazioak 2.000 mm-tik gertukoak edo hortik gorakoak dira. Urumea eta Oiartzun ibaien goiibarretan urteko batez besteko prezipitazioak 2.500 mm ingurukoak dira. Gutxieneko balioak, berriz,
kostaldeko mendebaldeko eremuan jasotzen dira, Zumaiako eremuan eta Arrasate eta Beasain
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har, landaretzaren erakusgarri bikainenak Naturgune Babestuetan eta Natura 2000 Sareko espazioetan
daude. Ikus IIT honetako 3.3.3 atala.

kudeaketa plan horietan, espezie horientzako interes bereziko eremuak sartzen dira. Plangintza behar
duen bizikleta bideetakoren bat eremu horietakoren batetik gertu dagoenean, IIT honetako planoen
bilduman grafiatu da.

Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoak galzorian dauden 5 landare espezie jasotzen ditu (Gipuzkoan,
dakigunez, ez dago horietakorik), 37 espezie kalteberen kategorian, 85 espezie bakanenean eta 28
espezie interes berezikoen artean. Espezie horiek ez dute inolako kudeaketa planik Gipuzkoako Lurralde
Historikoan.

3.3.3.- LURRAK ETA GAITASUN AGROLOGIKOA
Gipuzkoako Lurralde Historikoan malda da lurraren gaitasun agrologikoa mugatzen duen faktore nagusia.
Haran hondo estuen inguruan, malkartsutzat jo dezakegun erliebea ikusten dugu; horretako maldak muga
handia dira, bai jarduera agrologikoak garatzeko bai baliabide mekanizatuak erabiliz landu behar den lurra
metatu ahal izan dadin.

3.3.2.- FAUNA
Fauna komunitateak, giza jarduerarik gabeko egoeretan, kasuan kasuko ekosistemekin lotuta egongo
ziren. Hala, esan liteke bertako baso hostogalkorreko komunitatea izango zela Gipuzkoan ugariena eta
zabalduena. Baina garrantzitsuak izango ziren, halaber, ibaietako, estuarioetako, kostaldeko eta
barnealdeko harkaitzetako animali komunitateak. Bertako espezieez gainera, beste zenbait espezie ere
garrantzitsuak izango ziren migrazio garaietan edo negupasarako epeetan, bereziki hegaztiak, baina baita
arrainak ere.

Gipuzkoako Lurralde Historikoan gaitasun agrologiko handiko lurren hedapena mugatzen duten
faktoreetako beste bat hiri garapenak, azpiegiturak etab. dira, haran hondoetan biltzen baitira horrelakoak.
Testuinguru honetan, larreak prestatuz zein barazkigintzarekiko errotazioan lurra lantzeko ezaugarri
egokiak dituzten zonak urriak dira. Lur horietatik parte handi bat hiritartu egin dute azken hamarkadotan
zehar, eta oraindik badirenen kasuan, esan dezakegu baldintza onenekoak direla etorkizuneko garapenak
hartzeko; beraz, horien etorkizuna zeharo baldintzatuta dago gaur egun.

Gipuzkoako faunak lehen aipatutako landaretzaren antzeko patua izan du, edo okerragoa. Baso eremuek
azalera galdu dutelarik eta ingurune jakin batzuk (ibaiak, estuarioak edo kostalde inguruak) aldatu edo
desagertu direlarik, komunitate horiek neurri batean edo bestean aldatzea gertatu da. Kontuan izan behar
da, halaber, habitata aldatzeaz gainera, espezie ugarik jazarpen zuzena jasan dutela. Eta badira
esanaren berri eman diezaguketen adibide azpimarragarri batzuk.

Nekazaritza eta Basogintza Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak (2010ean behin-behinik onartuak),
Gipuzkoako Agrologia Moten Mapan (1988) ezarritako kartografia harturik oinarri, identifikatu egiten ditu
gaitasun agrologiko handieneko eremuak; eta ‘balio estrategiko handiko lurrak’ kategorian sartu ditu.
Guztira 78 km2 inguruko eremua da Gipuzkoako Lurralde Historiko osoan (Gipuzkoaren hedaduraren % 4
inguru).

Esate baterako, ugaztun handien kopurua ikaragarri murriztu da, eta, kasu batzuetan, erabat desagertu
dira, harrapari handien kasuan gertatu den moduan. Fauna iktiologikoak ere oso aldaketa handiak izan
ditu: oso baldintza zorrotzak behar dituzten espezie batzuk, izokina edo kolaka adibidez, arro guztietatik
desagertu ziren, Bidasotik izan ezik. Aitzitik, landazabal motako espazioetako espezieak, edo eremu
hiritartuenak zuzenean baliatzen dituztenak ugariak dira Gipuzkoan.

Lur horietako asko eta asko Oriaren haranean daude, Goierriko eskualdean zehazki, eta neurri txikiagoan
Tolosaldean aurkitu ditzakegu. Aitzitik, Debarroan eta Urolaren haranean oso eremu txikia hartzen dute
gaitasun agrologiko handiko lurrek.

Egun, eremu batzuek interes handia dute faunarako, eta komunitate edo espezie adierazgarrienak edota
bakanenak dituzte. Landaretzari buruzko 3.3.1 atalean aipatu den moduan, faunarentzako eremu
interesgarriak Naturgune Babestuetan eta Natura 2000 Sareko espazioetan daude. Datu zehatzetara joz,
honakoa esan dezakegu:

Nekazaritza eta Basogintza Antolatzeko LAPek ‘trantsiziozko landa paisaia’ kategorian barneratzen ditu
nekazaritzarako ahalmen txikiagoko lurrak, zeinen faktore mugatzaile nagusiak gehiegizko maldak eta
lurren sakonera eskasak diren. Gehienetan belardi eta belazeak izaten dira, eta 377 km2 inguruko
hedadura dute (Gipuzkoako azaleraren % 19a inguru).

Basoko eta mendi eremuetako faunak garapen berezia du Aiako Harrian, Aralarren, Aizkorrin eta
Ernion.
Fauna urtarra eta erdi-urtarra egoera onenean dituzten ibaiak Bidasoa, Urumea, Oria Garaia,
Leitzaran, Agauntza eta Ibaieder dira, neurri txikiagoko erreka txiki ugariz gainera.
Nabarmendu beharrekoak dira estuario eta kostalde eremu jakin batzuk, bereziki Txingudi, Jaizkibel
eta Ulia, hegazti habiagileen koloniak dituztelako eta migrazioetan garrantzitsuak direlako.
Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoak galzorian dauden animalia ornodunen 13 espezie hartzen ditu
(Gipuzkoan, hegoaldeko zuhaitz-igelak, bisoi europarrak eta muturluze piriniarrak onartuta dituzte
kudeaketa planak, eta lurralde historikoan populazioak dituzte, urriak diren arren), 29 espezie kalteberen
kategorian, 40 espezie bakanenean eta 63 interes berezikoan. Galzorian dauden espezie mehatxatuen
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Urumea ibaiko BIL (ES2120015)
Aiako Harriko BIL (ES2120016) (Parke Naturalarekin bat dator)
Jaizkibelgo BIL (ES21200017).
Txingudi-Bidasoko BIL (ES2120018) eta Txingudiko HBBE (ES0000243) (RAMSAR hitzarmenera
atxikitako hezegunea ere bada).

3.3.4.- NATURGUNE BABESTUAK ETA KONEKTAGARRITASUNA
Gipuzkoan zenbait naturgune babestu izendatu dira Euskal Herriko Natura Babesteko 16/1994 Legean,
ekainaren 30ekoan, xedatutakoari jarraiki, 1/2010 Legean, martxoaren 11koan, aldatua izan dena.

Guztira, 40.000 bat hektareako azalera dute, hau da, lurralde historikoaren guztizko azaleraren % 20
inguru dira. Orain arte, ibai eta estuarioekin erlazio zuzena dituztenaz gain, Gipuzkoan beste bost espazio
izendatu dute Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE).

Lau dira Gipuzkoan izendatutako parke naturalak (LAP honetako ibilbideek zeharkatzen dituzten edo
hurbil dituzten parke naturalak nabarmendu ditugu):
Aiako Harria
Aralar
Aizkorri-Aratz
Pagoeta

Natura 2000 Sareko espazio horiek guztiak, lehenago aipatu den moduan, eremu interesgarrienak dira
biodibertsitateari dagokionez. Espazio handiak (Arno, Aizkorri-Aratz, Izarraitz, Pagoeta, Ernio-Gatzume,
Aralar, Aiako Harria eta Jaizkibel) dira ugaztunen eta beste talde batzuen kontzentrazio handienak
dituztenak. Eusko Jaurlaritzaren azterketa batean, korridore ekologikoen sare bat definitu da, eta sare
horren helburua da konektagarritasuna bermatzea gune-espazioak osatzen dituzten goi mailako fauna
kontzentrazio handieneko espazio horien artean. Hala, habitatak zatikatzearen ondorioak arindu egin nahi
dituzte, eta espezie basatien truke genetikoa faboratu. Espezieak gune-espazioen artean mugitzeko
iragazkortasun handiagoko lerro edo korridore baten inguruko hainbat egitura-elementuk osatzen dute
sarea. Elementu horietako garrantzitsuenak hauek dira:

Horrez gainera, 16/1994 Lege horri jarraiki, Gipuzkoan 3 biotopo babestu izendatu dira (LAP honetako
ibilbideek zeharkatzen dituzten edo hurbil dituzten biotopo babestuak nabarmendu ditugu):
Leitzaran ibaia
Iñurritza
Deba eta Zumaia arteko itsasertza

Lotura korridoreak eta lotura eremuak: habitat naturalak eta erdi-naturalak dituzte. Konektatzeko
elementu garrantzitsuenak dira.
Konektatzeko interes berezia duten ibai tarteak: konektatzeko funtzioa duten ibilguak eta ur-bazterrak.

Era berean, Gipuzkoan 10 zuhaitz bakun babestu dira 16/1994 Legearen arabera. Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Oinarrizko Sareak ez dio zuhaitz horietako bati berari ere eragiten. Dena den, ingurumen
baldintzatzaileen planoetan grafiatu egin dira egiteko dauden trazaduretatik distantzia nahiko laburrera
dauden zuhaitz bakunak.

Azterketa horrek, halaber, tentsio puntuak identifikatzen ditu, alde batean jarriz korridore ekologikoen
sarea eta, bestean, komunikazio azpiegiturak eta eremu hiritartu ugariak edota konektagarritasuna
zailtzen duten beste elementu batzuk.

Azkenik, Gipuzkoako 18 espazio sartu dira Natura 2000 Sarean (LAP honetako ibilbideek zeharkatzen
dituzten edo hurbil dituzten espazioak nabarmendu ditugu). Horiek guztiak Eskualde Biogreografiko
Atlantikokoak dira:

Natura 2000 Sareko espazioak eta faunaren nukleo garrantzitsuenen arteko lotura korridore ekologiko
nagusienak D-I.3. Natura 2000 Sarea eta korridore ekologikoak planoan kontsultatu daitezke. Naturguneei
buruzko informazio guztia ingurumen baldintzatzaileen planoetan jaso da, 1:10.000 eskalan.

Arnoko BIL (ES2120001)
Aizkorri-Aratzeko BIL (ES2120002) (Parke Naturalarekin bat dator)
Izarraizko BIL (ES2120003)
Urolaren itsasadarreko BIL (ES2120004).
Oria Garaiko BIL (ES2120005).
Pagoetako BIL (ES2120006) (Parke Naturalarekin bat dator)
Garate-Santa Barbarako BIL ES2120007
Ernio-Gatzumeko BIL (ES2120008).
Iñurritzako BIL (ES2120009) (Biotopo Babestuaren zati batekin bat dator).
Oriaren itsasadarreko BIL (ES2120010).
Aralarreko BIL (ES2120011) (Parke Naturalarekin bat dator)
Araxes ibaiko BIL (ES2120012)
Leitzaran ibaiko BIL (ES2120013) (Biotopo Babestuaren zati batekin bat dator).
Uliako BIL (ES2120014).
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3.3.5.- HIDROLOGIA
Gipuzkoak 10 unitate hidrologiko ditu, 3 mugape hidrologikotan banatuta. Mugapeak Iparraldea, EAEko
barne-arroak eta Ebro dira. Unitate hidrologiko horietako lauk oso azalera txikia dute Gipuzkoako
azaleraren guztizkoan. Unitate hidrologiko guztiei buruzko datuak, laburbildurik, honakoak dira:
Unitate hidrologikoa
Bidasoa (Iparraldea III)
Oiartzun (barnekoa)
Urumea (Iparraldea III)
Oria (Iparraldea III)
Urola (barnekoa)
Deba (barnekoa)
Artibai (barnekoa)
Ibaizabal (Iparraldea III)
Zadorra (Ebro)
Arakil (Ebro)

Guztizko azalera
(km²)
723.00
93.32
302.05
912.86
348.98
554.29
109.67
1814.23
1361.28
809.67

Azalera EAEn
(km²)
76.47
93.32
138.10
780.04
348.98
554.29
109.67
1533.93
1100.19
115.35

Azalera Gipuzkoan
(km²)
76.47
93.32
138.10
780.04
348.98
491.42
5.12
1.25
4.75
38.54

Gipuzkoako
azaleraren %
3.9
4.7
7.0
39.4
17.6
24.8
0.3
0.1
0.2
1.9

Gipuzkoako unitate hidrologikoak.
Datuen iturria: Gipuzkoan uraren erabilera iraunkorrerako jarraibideak (GFA, 2006).

Ikus daitekeenez, Bidasoa, Oiartzun, Urumea, Oria, Urola eta Debaren unitate hidrologikoek, guztiak
isurialde kantauriarrekoak dira, lurralde historikoaren guztiko azaleraren % 97,5 hartzen dute. Zabalena
Oriaren unitatea da, eta Gipuzkoako guztizko azaleraren ia-ia % 40 hartzen du. Azterketa guztietan,
besterik adierazten ez denean, paragrafo honen hasieran aipatutako 6 UH horiei buruz ariko gara,
gainerakoak ez baitira garrantzitsuak LAP honen ondorioetarako.

3. kapitulua
Ingurunearen azterketa

41

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

BEHIN BETIKO ONARPENA
D dokumentua: INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA

EAEko trantsizioko ur masen egoera ekologikoaren segimendu sareak (Eusko Jaurlaritza) adierazten du
ezen Gipuzkoan, azken 3 urteetan (2007-2009), laginketa-estazioen % 20k egoera ekologiko ona edo oso
ona dutela, eta, beraz, UEZko helburuak betetzen dituztela.
Eusko Jaurlaritzak, UEZ ezartzeko lanetan, kostaldeko 4 ur masa definitu ditu, eta 3k erabat edo zati
batean eragiten diote Gipuzkoako itsasertzari. Gipuzkoako kostaldeko 3 ur masek presio orokor baxua
jasaten dute; horietako batek inpaktu frogagarria edo egiaztatua du eta masa horri berorri (MonpasPasaia) UEZko helburuak ez betetzeko arrisku ertaina ezarri zaio.
EAEko trantsizioko ur masen egoera ekologikoaren segimendu sareak (Eusko Jaurlaritza) adierazten du
ezen Gipuzkoan, azken 3 urteetan (2007-2009), laginketa-estazioen % 96k egoera ekologiko ona edo oso
ona dutela, eta, beraz, UEZko helburuak betetzen dituztela.
IIT honetako ortofoto gaineko planoetan ingurumen baldintzatzaile gisa adierazi dira itsas-lehorreko jabari
publikoaren lerroa eta horri dagokion babeseko zortasun eremu edo zorgunea, (Kostaldeei buruzko
22/1988 Legeak, ekainaren 28koak, definituak); informazio kartografiko hori jaso egin da, halaber,
GBBLAPen ‘C’ dokumentuko antolamendu planoetan.
Azkenik, Gipuzkoan lurpeko 14 ur masa definitu dira, 5 eremu hidrogeologikokoak. 14 ur masa horietatik 6
ur masa 1. mailakoak dira; interes hidrogeologiko handieneko lurralde eremuak hartzen dituzte, eta
lurralde historikoko lurpeko uren baliabide gehienak biltzen dituzte. Ur masa horietako bakarrak (2.
mailakoa da, hau da, interes hidrogeologiko txikiagoa du) du UEZko helburuak ez betetzeko arrisku
ertaina.
3.4.- INGURUNE SOZIOEKONOMIKOA

3.4.1.- LEHEN SEKTOREA
Eusko Jaurlaritzak, Uraren Esparru Zuzentaraua (UEZ) ezartzeko lanetan, ibai uren 51 masa izendatu ditu
guztira Gipuzkoan: horietatik 36 naturalak dira, eta 15, berriz, asko aldatutako ur masak. Ibai uren 38
masak presio garrantzitsua jasaten dute (handia-moderatua), 35ek inpaktu frogagarria edo egiaztatua
dute, eta 35ek arrisku handia edo ertaina dute Uraren Esparru Zuzentarauko ingurumen helburuak ez
betetzeko.

Ekonomiari dagokionez lehen sektorea apala den arren (nekazaritza eta arrantzako sektorea Gipuzkoako
BPGren 0,8 inguru da), lurralde historikoko azaleraren ehuneko handi bat kudeatzen du.
2005eko erroldaren arabera (Eustat), Gipuzkoako nekazaritzako azalera erabilgarria (NAE) 54.600 ha
ingurukoa da, hau da, lurralde historikoko azaleraren % 27 inguru. Azalera erabilgarri horretan larreak
dira nagusi, Gipuzkoako azaleraren % 26 inguru hartzen baitute, 51.000 ha pasatxo alegia. Lur landuek
3.200 ha hartzen dituzte guztira, hau da, Gipuzkoako azaleraren % 1,7. Garrantzi aipagarriko
baratzezaintza eta frutagintzako ustiategiak urriak dira, eta txikiak hedadurari dagokionez. Nahiko ugariak
dira, baina, eta kapitulu honetan aipatutako urritasunaren barruan betiere, autokontsumorako baratze
txikiak.

Gipuzkoako egungo ibai sarearen egoera ekologikoari dagokionez, 2004-2007 bitarteko epean Eusko
Jaurlaritzaren sarean kontrolatutako puntuetatik batez beste % 18k egoera ekologiko ona edo oso ona
zuten; hau da, UEZko helburuak betetzen zituzten. Gainerakoek, % 82k, ez zituzten helburu horiek
betetzen.
Eusko Jaurlaritzak trantsizioko 6 ur masa izendatu ditu Gipuzkoan. Behin-behinean, Oiartzungo ur masa
soilik proposatu da ur masa oso aldatu moduan. Trantsizioko 4 ur masek presio garrantzitsua jasaten dute
(handia-moderatua), 5ek inpaktu frogagarria edo egiaztatua dute, eta beste 5ek arrisku handia edo ertaina
dute Uraren Esparru Zuzentarauko ingurumen helburuak ez betetzeko.

3. kapitulua
Ingurunearen azterketa

Baso eremua 124.500 ha ingurukoa da Gipuzkoan, lurralde historikoaren azaleraren ia % 63 (2005eko
errolda, Eustat). Eremu horretan, zati handiena koniferoz osatu baso landatuek hartzen dute, eta, neurri
txikiagoan, hostozabalen basoek. Baso landatuek 74.000 ha inguru hartzen dituzte, hots, Gipuzkoaren
guztizko azaleraren % 37. Eremu horretan, 70.000 ha baino zertxobait gehiago konifero sailek hartzen
dute, eta bereziki nabarmentzen dira intsinis pinuaren sailak, 50.000 ha hartzen baitituzte, hau da,
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lurralde historikoaren azaleraren % 25. Beraz, basogintza jarduera garrantzitsua da lurralde historikoan,
ekonomikoki ez bada ere, bai behintzat hedadurari erreparatuz gero. Bereziki, azkar hazten diren
espezieak daude, konifero sailak batik bat.

Gipuzkoako kokaleku eredua bi puntu hauen bidez definitzen da funtsean:
Gero eta kontzentrazio handiagoa dago kostaldera hurbildu ahala, gehienbat ibai handiak
itsasoratzen diren inguruetan eta, bereziki, ekialdeko muturrean, Bidasoa, Oiartzun eta Urumea
itsasoratzen diren lekuetan.
Barrualdean, aglomerazio handia dago haran handien eta ertainen hondoetan, eta oso lotura
zuzena du horrek ibai nagusiekin.

Laburbilduz, larreek eta intsinis pinuaren sailek hartzen dute, zenbaki biribiletan, Gipuzkoako
azalera osoaren erdia.
Abeltzaintza jarduerari dagokionez, esan dezakegu nekazaritza jarduera baino garrantzitsuagoa dela.
2009ko erroldaren arabera (Eustat), abelburu kopurua honela dago banatuta espezieka:
Mota
Behi-azienda
Ardi-azienda
Ahuntz-azienda

Hona hemen zenbait datu bi alderdi horiei buruz:

Abelburu kopurua Gipuzkoan

Batetik, Gipuzkoako biztanleriaren % 60 inguru kostaldetik 6 km baino gutxiagora bizi da.
Bestetik, biztanleriaren % 85 haranen hondoan eta horietako ibaiak itsasoratzen diren lekuetan
(kostaldetik oso hurbil) bizi da.
Ipar-ekialdean dago dentsitaterik handiena. Donostialdeko eremu funtzionalean (Donostialdea eta
Bidasoa Beherea eskualdeak hartzen ditu, eta apenas da Gipuzkoaren azaleraren % 20)
biztanleriaren % 57 dago.

49.414
142.108
5.696

3.4.2.- HIRI KOKALEKUAK ETA BIZTANLERIA
Gai honi buruzko informazio gehiago LAP honetako Memoriaren 2.1.3 eta 2.1.4 ataletan kontsultatu
daiteke.

Biztanleriaren egiturari dagokionez, herritarren % 50,9 emakumezkoak dira; % 49,1, berriz,
gizonezkoak. Emakumezkoen kopurua handixeagoa da EAEn (% 51,1) Gipuzkoan baino.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko guztizko biztanleria 698.271 biztanlekoa zen 2008an, EAEko biztanleria
guztiaren % 32 alegia. Gipuzkoako dentsitatea 360 biz/km2koa da, Bizkaikoa baino txikiagoa, eta EAEko
batez bestekoa eta Arabakoa baino handiagoa. Gipuzkoaren biztanleri dentsitatea handitzat har daiteke.
Europako eta Espainiako batez bestekoa baino askoz handiagoa da, horiek 100 biz/km 2 baino goraxeago
eta beheraxeago baitaude, hurrenez hurren. Gipuzkoako biztanleri dentsitatea asimetrikoa da; izan ere,
eremu batzuetan jende asko bizi da, eta nahiko zabalak diren eremu batzuetan ez da inor bizi. Lurralde
historikoak demografi hazkunde handia izan du XX. mendean, eta biztanleria 3,4z biderkatu da aldi
horretan.

Adin taldeei dagokienez, 20 eta 64 urte bitartean dituzten herritarrena da ugariena (Gipuzkoan, % 64,6).
Nabarmentzekoa da, halaber, 65 urtetik gorako pertsonen ehunekoa handixeagoa dela 20 urtetik
beherako pertsonena baino; bi kasuetan ere, % 18 ingurukoa da.

Gipuzkoa, administrazio mailan, 88 udalerritan eta 3 partzuergotan dago banatuta; partzuergo horiek ez
dute biztanleria egonkorrik. Udalerriak ere oso desberdinak dira neurriz. Hala, 18 udalerrik 10.000 biztanle
baino gehiago dituzte, eta horien guztien artean 530.000 biztanle, Gipuzkoako guztizko biztanleriaren %
76 alegia. Zeharo beste aldera joz, badira 1.000 biztanletik beherako 31 udalerri. Gipuzkoako
biztanleriaren % 1,7 hartzen dute, 12.200 biztanle inguru.

Biztanleriaren jarduerari buruzko datu nagusiak taula honetan dituzue.

3.4.3.- JARDUERA EKONOMIKOAK
Informazio gehiago nahi izanez gero, ikus GBBLAP honen Memoriaren 2.1.4 atala.

Guztira
Biztanleria guztira
Guztira
Aktiboak Lanean ari direnak
Langabeak
Ez-aktiboak

Gipuzkoako hiriburua Donostia da; 2008an, 182.574 biztanle zituen, eta 2.966 biz/km2-ko dentsitatea
udalbarrutian. Hiriburuak Gipuzkoako biztanleriaren % 26 hartzen du.
Donostiaren ondoren herri garrantzitsuenak, 2008ko erroldaren arabera, hauek dira:

Ingurunearen azterketa

Guztira

Gipuzkoa
Gizonezkoak Emakumezkoak

1.825,3

886,4

938,9

581,9

283,3

298,6

997,4
964,8
32,5
827,9

575,8
558,4
17,5
310,5

421,5
406,5
15,1
517,4

329,7
321,3
8,5
252,2

188,9
184,7
4,2
94,4

140,8
136,5
4,3
157,8

16 urteko eta hortik gorako biztanleria, jarduera eta sexuaren arabera. 2007ko urtea. Datuak, milaka pertsonatan.
Datuen iturria: Eustat

Irun: 60.210 biztanle
Errenteria: 38.309 biztanle
Eibar: 27.234 biztanle
Zarautz: 22.402 biztanle
Arrasate: 21.872 biztanle

3. kapitulua

EAE
Gizonezkoak Emakumezkoak

Ondoko taulan adierazten da azken zazpi urteetan lanean aritu den biztanleria, sektore ekonomikoka
banatuta. Bistakoa da Gipuzkoan, EAEn bezala, zerbitzuen sektorea dela nagusia, biztanleriaren % 62
hartzen du eta. Industri sektorea da bigarren garrantzitsuena: Gipuzkoan ehuneko garrantzitsua du, lan
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egiten duen populazioaren % 29,1 hartzen baitu. Nekazaritza sektorea da enpleguari dagokionez
apalena: Gipuzkoan % 1,0 besterik ez du hartzen, hau da, EAEn duen % 1,2ko mailaren azpitixek dago.
Urtea Guztira
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

858,9
901,6
914,4
929,2
941,2
954,2
964,8

Nekaz.
14,8
16,0
18,9
16,0
11,2
12,5
12,0

EAE
Indust. Eraikuntza Zerbitz. Guztira
260,4
256,1
252,4
250,2
246,6
244,5
245,5

75,9
83,2
87,4
86,0
82,7
80,7
83,6

507,8
546,4
555,9
577
600,8
616,4
623,7

288,9
301,7
307,5
309,4
315,5
319,8
321,3

dugu, eta industria oso sendo dago bertan ezarrita. Ardatz horrekin lotuta dago Ego bailararako
desbideratzea, Eibar, Ermua eta Mallabia udalerriak dituena. Oso biztanleri dentsitate handiko herriak
dira, eta industri jarduera garrantzitsua dute halaber.

Gipuzkoa
Nekaz. Industr. Eraikuntza Zerbitz.
4,7
5,5
4,4
4,2
3,6
3,6
3,2

97,5
97,1
98,1
94,9
92,0
94,7
93,6

23,7
25,4
26,3
26,6
26,4
24,0
25,7

Azkenik, Urola bailarak hiru aglomerazio garrantzitsu ditu: Legazpi-Zumarraga-Urretxu, AzkoitiaAzpeitia eta Zumaia-Getaria-Zarautz.

163,1
173,8
178,8
183,7
193,5
197,5
198,8

3.4.4.- MUGIKORTASUNA
Atal honetan, faktore horren azaleko laburpen bat egingo dugu, LAP honen Memoriaren 3.1 atala harturik
oinarri. Xehetasun gehiago nahi izanez gero, kapitulu horretara jo. Atal honetan jasotako datuak LAPen
Memoriako 3.1 atalean zehazten diren iturrietatik jaso dira.

Lan egiten duen 16 urte eta gehiagoko biztanleria, sektore ekonomikoka. Datuak, milaka pertsonatan.
Datuen iturria: Eustat

Lehenik, nabarmendu behar da EAEk orokorrean, eta Gipuzkoak zehazki, mugikortasun handia dutela,
biztanleriagatik eta lurraldearen azaleragatik dagozkien estandar estatistikoetatik gorakoa inolaz ere.
Gipuzkoaren kasuan, barne mugikortasunez gainera, igarotzeko mugikortasun handia ere badugu,
nazioz gaindiko eta penintsula barruko sareek bat egiten baitute bertan.

Era berean, eta Barne Produktu Gordina kontuan hartzen badugu, azken 8 urteetan BPGren % 60
inguru zerbitzuen sektoretik dator; portzentaje hori EAEkoa baino handixeagoa da (% 54 inguru).
Industriak BPGren 1/3 osatzen du, eta nekazaritza eta arrantza sektoreak % 1 baino gutxiago.
Ekonomi sektorea
Nekazaritza eta arrantza
Industria
Eraikuntza
Zerbitzuak

2000
0,94
35,43
5,27
58,37

2001
1,00
34,93
5,81
58,26

2002
0,97
34,44
6,00
58,60

2003
0,88
33,44
6,52
59,16

2004
1,00
33,45
6,85
58,69

2005
0,83
33,61
7,07
58,49

2006
0,81
33,44
7,52
58,22

Gipuzkoan 1.940.000 joan-etorri izaten dira, batez beste, lanegun batean zehar. Gipuzkoako 570.000
herritar inguru joaten dira egunero leku batetik bestera, eta denera egunean 14.100.000 km egiten
dituzte. Horrek esan nahi du laneguneko eta pertsonako 25 km-tik hurbileko joan-etorriak egiten direla,
batez beste. Emakumeek 17,6 km egiten dituzte egunean, batez beste; gizonezkoek, berriz, 32 km.

2007(a)
0,77
33,69
7,60
57,94

Gipuzkoan bertakoek egun arrunt batean egiten dituzten joan-etorrietatik % 96 lurralde historikoaren
barruan egiten dira. Gainerako joan-etorriak lurraldeen artekoak dira (Gipuzkoa - Bizkaia: 37.273 joanetorri; Gipuzkoa - Araba: 15.660 joan-etorri), edo EAEtik kanpoko eremuetarakoak (16.663 joan-etorri).
Udalerri barruko joan-etorriak, eta neurri txikiagoan eskualde barrukoak, barneko eta eguneko joanetorri guztietatik % 84 dira. Eskualde arteko joan-etorriak, 220.000 inguru, joan-etorri guztietatik % 11,5
dira.

Gipuzkoako BPGri merkatu-prezioan sektoreek egindako ekarpenaren ehunekoa.
Datuen iturria: Eustat. (a) 2007ko emaitzen aurrerapena

Ekonomi jarduerako eremuen kontzentrazio handienak (industrialde handiak eta zerbitzu sektoreko
enpresak dituzten eremuak) hiri aglomerazio handienetan daude. Garrantziaren arabera, hauek dira:

Eskualdeka, Donostialdea da joan-etorri gehien sortzen dituena, eskualde arteko eta eskualde barruko
joan-etorrietatik erdia inguru. Eskualde horretan, Donostiako hiriburua da joan-etorri asko eta askoren
sorburu edota helmuga, zehazki Gipuzkoako eskualde arteko eta eskualde barruko joan-etorrietatik %
32rena.

Donostia, Lasarte-Oria, Hernani eta Irunek osatutako triangeluak hartzen du biztanleri kontzentrazio
handiena (Gipuzkoako biztanleriaren erdia, zenbaki biribiletan), eta, gainera, jarduera ekonomiko
handieneko puntua da, zerbitzuen sektoreari dagokionez batik bat. Eremu horretan daude, halaber,
lurralde historikoko hezkuntza, kultura eta osasun ekipamendu nagusiak. Osterantzean, komunikazio
azpiegituren kontzentrazioa oso handia da, eta bertan dira, besteak beste, nazioz gaindiko linea
batzuk (E-5, E-70 eta E-80 bide ardatza) eta Madril - Irun trenbidea, Hendaian SNCFren Hendaia Paris linearekin bat egiten duena bera.

Garraio moduen banaketari dagokionez, Gipuzkoan bizi direnek lanegun arrunt batean egiten dituzten
joan-etorrien % 42,2 motorrik gabe egiten dira; % 44,2 ibilgailu pribatua erabiliz, eta % 11,5 garraio
publikoan. Hori guztia grafiko honetan jasotzen da:

Oria bailara, Idiazabal-Beasain eta Andoain artean. Hiri jarraitua osatzen du bailara hondoak, eta
bizitoki erabilerako eremu hiritartuak eta jarduera ekonomikoak biltzen dituzten eremuak segidan
daude, etenik gabe alegia. Industriak oso ezarpen maila handia du bertan.
Debarroa. Ez da Oriakoa bezain hiri jarraitu nabarmena, aipatzeko moduko etenen bat dagoelako.
Alabaina, Eskoriatzatik Elgoibar-Mendaro ingururaino neurri ertaineko udalerri segida bat aurkitzen

3. kapitulua
Ingurunearen azterketa
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Ehunekoen bilakaera, erabiltzen diren garraiobideen arabera
Modua
Autoa
Garraio publikoa
Oinez
Besterik

Gipuzkoa
1998
% 37
% 12
% 45
%6

2002
% 39
% 10
% 45
%6

2007
% 40
% 11
% 41
%8

Iturria: Euskal Autonomia Erkidegoko Mugikortasunaren Azterlana. 2003-2007.

LAPen Memoriaren 3.2 atalean (informazio gehiago nahi izanez gero Memoriara jo), Gipuzkoako motorrik
gabeko mugikortasunaren oso diagnosi zabala egin da, bizikletaren erabilera ere kontuan hartuta.
3.5.- KULTUR INGURUNEA

3.5.1.- PAISAIA

Iturria: Euskal Autonomia Erkidegoko Mugikortasunaren Azterlana. 2007.

2005ean, Eusko Jaurlaritzak EAEko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoaren Aurreproiektua
argitaratu zuen. Katalogo horretan honakoak sartzen dira:

Motorrik gabeko joan-etorriak, bereziki oinezkoak, oso garrantzitsuak dira udalerri barruko joan-etorrien
kasuan (oinezko joan-etorrietatik % 93 eremu horretan egiten dira); garrantzi txikiagoa dute, baina,
eskualde arteko joan-etorrien kasuan. Ibilgailu pribatuaren erabilera nagusitzen da eskualde barruko,
eskualde arteko, lurralde barruko eta EAEtik kanporako joan-etorrietan. Gizonek maizago erabiltzen
dute ibilgailu pribatua emakumeek baino. Emakumeek gizonek baino gehiago erabiltzen dituzte motorrik
gabeko garraiobideak eta ibilgailu motordun publikoak.

Paisaia balio handiko ikusizko arroak.
Natura intereseko espazioak, edo paisaia balio handiko haien zatiak.
Itsasoaren eragina duten paisaiak, edo paisaia balio handiko haien zatiak.

Gipuzkoan egiten diren joan-etorrien arrazoi nagusia lana da, guztietatik % 35,2 hartzen baititu. Eta
nabarmena da, halaber, aisialdiarekin lotutako arrazoiak hartzen ari diren garrantzia; izan ere bigarren
lekuan dira jada, guztiaren % 20,9koarekin. Hirugarren arrazoia ikastetxera joatea da, honek joanetorrietatik % 18,7 eragiten baititu.

Gipuzkoan paisaia balio handiko ikusizko arro ugari proposatzen dira, eta, horrenbestez, ezinezkoa da lan
honetan zerrenda hori jasotzea. Natura intereseko espazioei dagokienez, Natura 2000 Sareko espazio
sareaz gainera (ikus IIT honetako 3.3.3 atala), LAAetan izendatutako natura intereseko espazioak jaso
dira. Gainera, horiei itsasoaren eragina duten 9 paisaia gehitu zaizkie.

Mugikortasunak denboran izan duen eboluzioari dagokionez, azken hamar urteotan Gipuzkoan % 10
hazi da mugikortasuna; hala ere, 2003 eta 2007 artean % 0,7 jaitsi da.

D-I.4. Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoa planoan jaso egin dira aipatutako Katalogoan sartutako
ikusizko arroak.

Esparrua
Gipuzkoa

Joan-etorriak
1998
1.767.491

Mugikortasunaren eboluzioa, 1998-2007
Joan-etorriak
Joan-etorriak
2003
2007
1.955.169
1.941.332

Δ % (1998-2007)
9,8

Gehikuntza hori ez dagokio biztanleriaren hazkundeari (azken hamar urteotan biztanleria ez da
portzentaje horretan hazi), baizik eta jarduera ekonomikoaren hazkunde garrantzitsua ekarri duen
erreferentziazko esparruari; izan ere, horren eraginez gora egin du leku batetik bestera mugitzen den
biztanleriak, eta baita pertsona bakoitzak egiten duen joan-etorri kopuruak ere.
Hala ere, bilakaera modalak ez die eredu berei jarraitzen. Taula honetan ikus daitekeenez, autoaren
erabilera hazi egin da, garraio publikoaren kaltean, edo, bereziki, oinezko joan-etorrien kaltean.
3. kapitulua
Ingurunearen azterketa
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Legez babestuak dauden edota beren babeserako espedienteari hasiera eman zaien ondasunen
inguruan, Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legeak babestutako ondareen mugaketa eta babesaraubideen inguruko zehaztapenak jaso eta errespetatzera behartzen duten zenbait lotura ezartzen ditu.

3.5.2.- KULTUR ONDAREA
Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legeak, uztailaren 3koak, ezartzen du ezen euskal kultur
ondarea osatzen duten ondasunak sailkatu eta inbentariatu egin daitezkeela, eta honela sailkatu behar
direla:

‘Monumentu multzo’ izendapenaz zermugatutako kultur ondasunen artean ‘Santiago Bidea’ dago
(14/2000 Ebazpena, urtarrilaren 25ekoa, 2010ko uztailaren 19ko ebazpenaren bidez berraztertua).
GBBLAPen zenbait proposamenek Santiago Bideak zeharkatzen dituen eremutan izan dezaketen eragina
aintzat harturik, 5. kapituluan ezarritako babes-araubidea kontuan izan beharko duten ibilbide-tarteak
identifikatu dira.

a) Monumentua: banan-banan hartuta nolabaiteko kultur interesa duten ondasun higigarri zein higiezin
guztiak.
b) Monumentu multzoa: kultur batasuna osatzen duten ondasun higigarri zein higiezinen multzo guztiak.

3.6.- INGURUMEN ARRISKUAK

c) Kultur gunea: iraganeko izan eta euskal herriaren kultura eta biziera adierazgarri nabariei atxikiriko toki,
ekintza, sorkuntza, sinesmen, tradizio eta gertakariek osatutakoa.

3.6.1.- UHOLDEAK

Ondare arkeologikoak eremu arkeologikoetan, ustezko eremu arkeologikoetan eta parke arkeologikoetan
banatzen dira. Taula honetan laburbiltzen da guztia:

IIT honetan jasotako ingurumen baldintzatzaileen planoetan jasota daude 10 eta 100 urteko errepikadenborako uholde-orbanak, Uraren Euskal Agentziak 2009ko urtean prestatuak.

Babes juridikoaren kategoria

Ondare kategoria

Identitate kategoria

Kalifikatuak

Monumentuak
Monumentu multzoak
Kultur guneak
Eremu arkeologikoak
Parke arkeologikoak

Ondasun higiezinak
Ondasun higigarriak
Ondasun arkeologikoak
Ondasun etnografikoak

Inbentariora bilduak

3.6.2.- ARRISKU TEKNOLOGIKOAK
Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzari galdetuta,
garraioagatik arrisku handikoak diren garraio azpiegiturak identifikatu dira:

Kultur ondasunen kategoriak antolatzen dituen eskema, Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legearen
arabera. Gipuzkoako uraren erabilera iraunkorrerako estrategiatik hartua (GFA, 2006, Arkeolanek egina).

Horrez gainera, arrisku handiko 3 industria identifikatu dira Usurbil eta Hernanin.

Elementu ugarik osatzen dute kultur ondarea, eta ezinezkoa da hemen horien zerrenda jasotzea.
Laburpen gisa, Gipuzkoari buruzko zifra batzuk jaso ditugu, zehazki Euskal Kultura Ondarearen
Zentroaren webgunetik atera ditugunak:

3.6.3.- ZARATA
Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legearen arabera, hainbat administraziok azpiegitura jakin
batzuei buruzko zarata mapa estrategikoak egin dituzte.

Arkitektura eta azpiegiturak:
Monumentu kalifikatua: 1.495 elementu.
Monumentu multzoa: 18.

Zehazki, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2008ko azaroaren 3ko 362-C/2008 Foru Agindua onartu zuen;
horren indarrez, onartu egin zituen Gipuzkoako Lurralde Historikoko bide ardatz nagusietako zarataren
mapa estrategikoak. Horrez gainera, 190-C/2009 Foru Arauak, 2009ko maiatzaren 26koak, onartu egin
zuen Gipuzkoako Lurralde Historikoan 6 milioitik gorako trafikoa duten bide ardatz nagusietako zarataren
kontrako Ekintza Plana.

Arkeologia:
-

Eremu arkeologiko kalifikatua: 258.
Estazio megalitiko kalifikatua: 28.

1367/2007 Errege Dekretuan bizikleta bideen kalitate akustikoaren helburuei berariazko erreferentziarik
egiten ez zaienez, eguneko balioa hartu da kalitate akustikorako helburu orientagarri gisa: 65 DB(A).
Ingurumen baldintzatzaileen 1:10.000 eskalako planoetan grafiatu egin da GFAren mendeko bide ardatzei
dagokien isofona hori.

Ustezko eremu arkeologikoak: 90 elementu.

3. kapitulua
Ingurunearen azterketa

arriskutsuen

A-8 autobidea, Gipuzkoako ibilbide osoan zehar.
N-1 errepidea, Gipuzkoako ibilbide osoan zehar.
RENFEren trenbide sarea, Gipuzkoako ibilbide osoan zehar.

Ustezko eremu arkeologikoak

-

merkantzia
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Bestalde, Sustapen Ministerioak eta ADIFek jendaurrean jarri dute Madril - Irun trenbidearen zarataren
mapa estrategikoaren zirriborro bat, baina IIT hau egiteko garaian ez dago behin betiko onartuta. Zirriborro
hori kontuan hartu da dokumentu honetako 5. kapituluan egiten den azterketan.
EuskoTren-en trenbide ardatzei dagokienez, esan behar dugu 2012 arte ez daudela bere zarataren mapa
estrategikoak egitera behartuta.

3.6.4.- KUTSATUTA EGON DAITEZKEEN LURRAK
Irailaren 30eko 165/2008 Dekretuak lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo
dituzten lurzoruen inbentarioa onartu du. Dekretuak onartzen duen inbentarioa, aldian-aldian eguneratu
beharrekoa, informazio elementu garrantzitsua da; hala ere, gogoan izan behar da ezen EAEko lurzorua
ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko 1/2005 Legeak, otsailaren 4koak, kutsatuta egon daitezkeen lur
edo lurzoru guztiak jasotzen dituela, inbentario horretan sartuta egon edo ez.
Dena den, Eusko Jaurlaritzaren webgunean eskuragarri dagoen lurzoru kutsatuen inbentarioak lurzorua
kutsatzen duten edo kutsatu duten jardueren kokapen ugari jaso ditu Gipuzkoan, baina IIT honetan ezin
da zerrenda hori jaso; izan ere 3.702 kokaleku dira, EAEn inbentariatutakoen % 43.
Osterantzean, eskura dugu kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen kokalekuen inbentario aipatua
gaurkotzeko zirriborroa, GBBLAP honen tramitazioan zehar IHOBEk emana bera. Inbentarioa
gaurkotzeko zirriborro horrek kanpoan lagatzen ditu 2005eko urteaz geroztik lurraren kalitate deklarazioa
lortu ahal izan duten kokalekuak, baina jaso egiten ditu lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituztela
detektatu den kokaleku berriak. Lurzorua kutsatzen duten jarduerak dituzten edo izan dituzten kokalekuei
buruz kopuru handiak ematen ditu oraindik, Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagokionez, zirriborroak;
dena den, egungo kopurua txikixeagoa da, 3.500 kokaleku baitira.
Ingurumen baldintzatzaileen planoetan grafiatu egin dira IHOBEk prestatu duen inbentarioa gaurkotzeko
zirriborro horretan sartutako kokalekuak, egiteko dauden bizikleta bideen trazaduratik gertu (100 m baino
gutxiagoko distantzian) dauden kokalekuak zehazki, ingurumen baldintzatzaile garrantzitsua baita, bai
tramitazio beharrengatik bai, hala behar izanez gero, lur kutsatu bat garbitzeak edo tratatzeak dituen kostu
handiengatik. Inbentarioa gaurkotzeko zirriborroa behin-behinekoa da onartu bitartean, baina, hala eta
guztiz, egokiago iritzi zaio informazio hori aurkezteari, Gipuzkoako Lurralde Historikoko lur kutsatuei -edo
kutsatuta daudekeenei- buruz ditugun daturik berrienak direlako.

3.6.5.- AKUIFEROAK KUTSATZEKO ARRISKUA
D-I.5. Akuiferoak kutsatzeko arriskua planoak jaso egiten ditu akuiferoak kutsatzeko arrisku handia edo
oso handia duten eremuak, betiere Eusko Jaurlaritzaren 1:25.000 eskalako kartografian jasota dagoen
“Akuiferoak poluitzeko arriskua” maparen arabera.
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4.1.- SARRERA

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen (GBBOS) egungo egoera
Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Udal Sarea
GBBOUS

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Arauak erregulatu du 'bizikleta
bidea' kontzeptua, eta motorrik gabeko mugikortasuna garatzeko azpiegituren hiriarteko sare berri hau
juridikoki eta administratiboki txertatzeko prozesua prestatu du. Foru Arau horrek ezartzen duenez,
Gipuzkoako Foru Aldundiak Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana egingo du.

Ibilbidea

Izena

GBBLAPek erantzuna eman behar die foru arauak ezarritako xedeari eta izaerari; xedea bera, besteak
beste, GBBLAPen proposatutako azpiegitura sarean gauzatzen da.
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I-9

Testuinguru honetan, GBBLAP erredaktatzeko lanetan zehar hainbat aukera aztertu dira bizikleta bide
sarearen beharrari, sare ereduari edota sareak izan behar duen trazadurari dagokienez. Aukera hauek
plangintza prozesuaren faseei dagozkie:
‘0’ aukera, edo ‘esku-hartzerik ez gauzatzekoa’.
Sare eredurako aukerak.
Planarekin zerikusia duten azpiegituren trazadura aukerak.
4.2.- ‘0’ AUKERA, EDO ‘ESKU-HARTZERIK EZ GAUZATZEKOA’

Donostia - Irun
Donostia - Mutriku
Donostia - Beasain
Debarroa
Urola bailara
Bergara - Beasain
Bidaso bailara
Leitzaran bailara
Ego bailara

GUZTIRA

Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Foru Sarea
GBBOFS

Burututako
Oinarrizko
Udal Sarea
BOUS
(km)
24,5
13,0
16,3
6,7
5,9
2,4
2,7
2,9
0,0

Planifikatutako
Oinarrizko
Udal Sarea
POUS
(km)
16,0
16,0
18,3
12,8
4,8
0,9
1,5
0,0
5,5

Burututako
Oinarrizko
Foru Sarea
BOFS
(km)
0,0
2,5
24,6
13,4
21,9
3,0
6,2
19,4
0,0

Planifikatutako
Oinarrizko
Foru Sarea
POFS
(km)
13,8
52,9
42,7
48,5
15,0
23,5
0,0
0,0
1,5

74,4

75,9

90,9

197,9

150,3

288,8

GUZTIRA

54,3
84,5
101,9
81,4
47,6
29,7
10,4
22,3
7,0
439,1

4.2.1.- ESKU-HARTZERIK EZ GAUZATZEKO AUKERAREN DEFINIZIOA
Gainera, motorrik gabeko mugikortasunerako sare bat ez egiteak lagundu egingo luke, neurri batean,
azken hamarkadotan zehar garatu den mugikortasun ereduak edo garraio sistemak jarrai dezan.
Gauzak horrela, gogoratu egin behar da ibilgailu pribatuari lotutako mugikortasun motordunak
nabarmen egin duela gora Gipuzkoan azken urteotan zehar; are gehiago, garraio modu nagusia da
hiriarteko joan-etorrietan, eta baita hiribarnekoetan ere kasu askotan.

‘0’ aukera, kasu honetan, Gipuzkoako Lurralde Historikoan motorrik gabeko mugikortasunerako sare bat
ez egitea izango litzateke. Aukera hau, berez, ez dator bat egungo egoerarekin, zeren eta GBBLAPek
proposatzen duen sarearen parte bat eginda baitago dagoeneko, bai hiriarteko tarteetan bai udal sareen
garapenaren bidez.
IIT hau erredaktatzeko unean dagoeneko eginda dago GBBLAPek proposatzen duen Bizikleta Bideen
Oinarrizko Sarearen % 38 (165 km); beraz, ‘0’ aukera, esku-hartzerik ez gauzatzekoa, zaila izango
litzateke, inolaz ere, aplikatzen.

Modua
Autoa
Garraio publikoa
Oinez
Besterik

Ibilbide multzoari dagozkion datuen laburpena dugu ondoko taulan. Titulartasunaren eta gauzatze
mailaren arabera banatuta daude tarteak.

Ehunekoen bilakaera, erabiltzen diren garraiobideen arabera
Gipuzkoa
1998
2002
% 37
% 39
% 12
% 10
% 45
% 45
%6
%6

2007
% 40
% 11
% 41
%8

Iturria: Euskal Autonomia Erkidegoko Mugikortasunaren Azterlana. 2003-2007.

4.2.2.- ’0’ EDO ESKU-HARTZERIK EZ GAUZATZEKO AUKERAREN INGURUMEN BALORAZIOA
Ondoren, aukera honen ingurumen balorazioa egiten dugu. Horretarako, Gipuzkoako Lurralde
Historikoak egun duen garraio sistematik ondorioztatzen diren eragin negatiboak azaltzen dira, laburki,
eragin edo inpaktu horiek EAEri eragiten dizkioten kanpo kostuekin batera.
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Aukera honen ingurumen abantaila bakarra da ez liratekeela egingo Planari dagozkion azpiegituren
obrak; izan ere, obra horiek kontrako ingurumen ondorio jakinak izango lituzkete. Baina, alderdi
negatibo nagusi moduan, adierazi behar da ezen motorrik gabeko mugikortasunaren ageriko edo
ezkutuko eskari bati ez litzaiokeela erantzungo, edo zati batean edota oso modu mugatuan erantzungo
litzaiokeela bestela. Gainera, indarrean dagoen mugikortasun patroia mantentzeak ibilgailu motordunen
erabilera masibotik ondorioztatzen diren ingurumen eraginak ekarriko lituzke.

4.2.2.2.- Poluzio akustikoa

4.2.2.1.- Airearen poluzioa eta berotegi efektuko gasen (BEG) emisioa

Zehatzago esanda, inpaktu akustikoak 55 dB(A)tik gorakoak dira EAEko errepide eta trenbide
nagusietan12. Kasu honetan, poluzio akustikoak ukitzen dituen zona nagusiak hiri eremuak eta garraio
azpiegitura nagusietatik hurbilekoak dira.

Garraioak sortzen duen zarata dugu poluzio akustikoaren iturri nagusia Europan. Osasunaren Mundu
Erakundearen iritziz, eguneko 24 orduetan zehar zarata maila onartezinak -65 dB(A)tik gora- jasaten
duen europar biztanleria laurogeiko urteetan % 15 izatetik laurogeita hamarreko hamarkadan % 26
izatera igaro da11.

Europako garraioaren eta airearen poluzioaren arteko erlazioari buruzko txostenek argi erakusten
zenbateko eragina zuen jada hamarkada honen hasieran garraioak. “Garraioak, emisio batzuk
nabarmen murriztu baditu ere, handitu egin du guztirako emisioetan duen partaidetza, eta airearen
poluzioaren iturri nagusia da hiri inguruetan”6.

EAEn garraioak eragindako zaratak dakartzan galera ekonomikoak -higiezin balioetako galerak, osasun
kostuak, produktibitate galerak, kalte materialak, etab.- 213 milioikoak izan ziren (BPGren % 0,52)
2000ko urtean, Batasuneko batez bestekoaren pare alegia (BPGren % 0,51)13. Kanpo kosturik
handienak garraiobide erabilienetan aurkitzen ditugu, noski, hau da, auto eta kamioiaren kasuan, horiek
guztiaren % 92 baitira.

Garraiotik datozen emisio kutsagarrien artean honakoak nabarmentzen dira: berotegi efektuko gasak
(BEG), hau da, karbono-dioxidoa (CO2), metanoa (CH4) eta oxido nitrosoa (N2O); substantzia
azidotzaileak: nitrogeno-oxidoak (NOx), sufre-oxidoak (SOx) eta amoniakoa (NH3); troposferako
ozonoaren aitzindariak: metanoz aparteko konposatu organiko lurrunkorrak, karbono monoxidoa (CO),
metanoa (CH4) eta nitrogeno-oxidoak (Nox); eta metal astunak: beruna (Pb), nikela (Ni), kobrea (CU),
kromoa (Cr), zinka (Zn), etab. Garraioaren emisioek, gainera, inpaktu handiagoa dute osasunaren
gainean, zeren eta pertsonengandik oso hurbil sortzen baitira, eta arnasbideen altueran gainera7.
Kutsatzaileen beste ondorio batzuk ingurune naturalean eta materialetan ikusten ditugu: materialen
korrosioa eta zikintzea; landaketen ekotoxizitatea; lehorreko eta uretako ekosistemak azidotzea,
eutrofizatzea eta horien ekotoxizitatea.

Ondoko taulan ikusten dugu ibilgailuen zirkulazioa osatzen duten garraiobideetako bakoitzari lotutako
poluzio akustikoaren kanpo kostua:
Zarataren kanpo kostuak EAEn, garraiobidearen arabera
Garraiobidea
Kanpo kostua (mila €)
Motozikleta
360
Autoa
33.978
Autobusa
1.374
Kamioia
32.195
Guztira (mila €)
67.908
Kostu unitarioa (€/1.000 vKm)
22,44

Gaur egun onartu ohi da karbono emisioen gorakadak lagundu egin duela azken urteotan erregistratzen
ari den klimaren aldaketa gerta dadin. Ibilgailuen trafikoa da, gaur egun, karbono emisioaren iturri
nagusietako bat8.
EAEko garraioaren CO2 emisioak % 30 hazi ziren 1990 eta 1999 artean; hala, 2000ko urtean garraio
sektorearen CO2 emisioen portzentajea, beste sektoreekikoa, % 20koa izan zela jotzen da. EAEko
garraio sektorearen CO2 emisioak CO2ren 4.700.000 tona baliokide inguru izan ziren 2000ko urtean9.

Iturria: Garraioaren kanpo kostuak EAEn. IHOBE, 2005eko apirila.

Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako Lurralde Historikoko bide ardatz nagusietako Zarataren Mapa
Estrategikoak prestatu ditu14, Gipuzkoako biztanleriak jasaten dituen zarata mailak zehaztu ahal
izatearren. Kasu honetan, eta arlo honetan indarrean dagoen legediak ezartzen dituen kalitate
akustikoaren helburuak jarririk erreferentzia -65 db(A) Ld eta Le indizeetarako eta 55 dB(A) Ln
indizerako-15, 10.800 pertsona inguruk jasaten dituzte egunean zehar balio hori gainditzen duten maila
akustikoak; egoera hori larriagotu egiten da gauean zehar, eta kalitate akustikoaren helburuak

Ibilgailuen trafikotik datozen emisioek eragindako ingurumen inpaktu zuzenaz gain, kontuan hartu behar
dira airearen kutsatzaileen eta BEGen emisiotik ondorioztatzen diren kanpo kostuak ere10: osasun
kostuak, eraikinetako kalteak, uzta galerak eta basoetan eragindako kalteak. EAEn 2000ko urtean
airearen poluziotik ondorioztatutako galera ekonomikoak 813 milioi eurokoak izan ziren, hau da,
BPGren % 2,00; kopuru hori Batasuneko batez bestekoaren gainetixek dago (BPGren % 1,95).
Zehatzago esanda, autoetatik datozen emisio atmosferikoetatik ondorioztatzen diren kanpo kostuak 61
milioi eurokoak izan ziren Gipuzkoako Lurralde Historikoan 2000ko urtean.

11

OMS (2000ª) Transport, environment and health. WHO Regional Publications. European series, Nº89.
‘Garraioa eta Ingurumena Euskal Autonomia Erkidegoan. GI 2002 Adierazleak’, Eusko Jaurlaritza, 2002.
13
Garraioaren kanpo kostuak EAEn. IHOBE. 2005eko apirila
14
Gipuzkoako Lurralde Historikoko bide ardatz nagusietako Zarataren Mapa Estrategikoak onartzen dituen
2008ko azaroaren 3ko 362-C/2008 Foru Aginduaren bidez onartuak.
15
1367/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, Zaratari buruzko 37/2003 Legea, azaroaren 17koa, garatzekoa
zonakatze akustikoari, kalitate helburuei eta soinu emisioei dagokienez.
12

EEA (2002). Emissions of atmospheric pollutans in Europe, 1990-99. Topic report 5/2002. Copenhague.
Garraioaren kanpo kostuak EAEn. IHOBE. 2005eko apirila
8
‘Valuing the benefits of cycling. A report to cycling England’, SQW, 2007.
9
Garraioa eta Ingurumena Euskal Autonomia Erkidegoan. GI 2002 Adierazleak”, Eusko Jaurlaritza. 2002.
10
Garraioaren kanpo kostuak EAEn. IHOBE. 2005eko apirila
6
7
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gainditzen dituzten maila akustikoak jasaten dituztenak 25.100 pertsona dira16, hau da, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko biztanleria guztiaren % 3,5 inguru17.

sektorearen energi kontsumoa, Euskal Autonomia Erkidegoan, 1990ean kontsumo guztiaren % 20,5
izatetik 1999an % 26,9 izatera igaro zen21.

Egoera hori errepikatu egiten da Gipuzkoako hiri asentamendu nagusietan, ezen horietan hiribarneko
kale batzuek oso zirkulazio intentsitate handia jasaten dute, eta horren eraginez gune horietako
biztanleriaren parte batek sufritu egiten ditu aipatu kalitate akustikoaren helburuak gainditzen dituzten
zarata mailak.

Era berean, eta Batasunaren eskalan energi kontsumoak izandako garapenaren antzera, garraio
sektorearen barnean, EAEn errepidea da energi kontsumitzaile nagusia; hala, 1999an garraioaren
energi kontsumo guztiaren % 93 hartu zuen.
Osterantzean, ezin ditugu kontuan hartzeke laga erregai produkzioak ingurumenari eragiten dizkion
ondorioak; izan ere ondorio horiek, azken batean, garraioaren kanpo elementuen kalkuluan sartu
beharreko zeharkako ondorio bat dira.

4.2.2.3.- Hiri ingurunea: auto pilaketak
Europa osoan zehar, hiriguneetako trafikoaren gorakadak pilaketa arazo kronikoak eragiten ditu. Horiek
ondorio negatibo asko dakartzate berekin, bai galtzen den denboragatik bai ingurumenari eragiten
zaizkion kalteengatik. Europako ekonomiak 100.000 milioi euro inguru galtzen ditu, urtean, fenomeno
horren eraginez, EBko BPGren % 1 alegia18. Garraiobideen saturazioak eragiten dituen arazoak alderdi
teknikoetatik haratago doaz, zeren eta hiri paisaiaren degradazioa areagotzen baitute, eta eragin latza
dute, halaber, tokiko ekonomien lehiakortasunean eta pertsonen bizi kalitatean.

Erregai produkzioak barnean hartzen ditu aipatutako ingurumen ondorio negatiboei laguntzen dieten
azpiprozesu batzuk: lehengaiak erauztea, erregai garraioa, erregaia prozesatzeko eta banatzeko
plantak eta ibilgailuak hornitzekoak eraikitzea, …22.
Garraioaren kanpo alderdiei buruzko analisian zeharkako ondoriotzat identifikatzen dira garraio
ibilgailuen funtzionamenduaren aurretiko eta ondotiko prozesuak, hau da: energi edo erregai
produkzioa, ibilgailuak fabrikatzea eta mantentzea, eta azpiegiturak eraikitze eta mantentzea. Garraioak
EAEn eragiten dituen zeharkako kanpo ondorioen kostua 256 milioi eurokoa izan zen 2000ko urtean,
hau da, BPGren % 0,63koa; kopuru hori Batasunaren batez bestekoaren gainetik dago, hura BPGren %
0,53koa baita. Bidaiari garraioak, 2000ko urtean, kanpo kostu horien % 46 hartu zuen; merkantzi
garraioak, bere aldetik % 54. Era berean, errepidezko merkantzi garraioak, 128 milioi euroz, eta autoek,
99 milioi euroz, garraio sektorearen zeharkako ondorioei lotutako kanpo faktoreen % 90 osatu zuten23.

Osterantzean, azpimarratu behar da ezen pilaketa horrek areagotu egiten dituela ibilgailuen trafikoari
lotutako ingurumen eraginak, hala nola energi kontsumoa, airearen poluzioa, zarata, etab. Aldi berean,
hiri eremuetan ibilgailu pribatuak eragiten duen trafiko saturazio horrek muga latzak ezartzen dizkio
garraio publikoari, eta baita oinezko eta txirrindulariei ere, hauen joan-etorriak arriskutsu bihurtzen
baitira, erakargarritasunik batere gabeak.
Pilaketa fenomeno horrek eragin berezia du Gipuzkoako Lurralde Historikoan, honetako biztanleri
dentsitate altuagatik, orografia menditsuagatik eta industri sektoreak duen garrantziagatik, besteak
beste. Testuinguru honetan, trafiko pilaketak Euskal Autonomia Erkidegoan sortzen dituen galera
ekonomikoak 298 milioi eurokoak izan ziren 2000ko urtean, BPGren % 0,73 alegia; kopuru hori
Batasuneko batez bestekotik hurbil dago (BPGren % 0,70).

Ondoko irudian erantsirik doa famili auto baten batez besteko bizi zikloko emisioak jasotzen dituen
grafikoa:

4.2.2.4.- Energi kontsumoa
Mugikortasun motorduna ia-ia erabat dago erregai fosiletatik datorren energi kontsumoaren mendean;
eta garraio sektorea da horrelako produktuen kontsumitzaile nagusia gaur egun.
Garraioak petroliotiko produktuen azken kontsumoan zuen partaidetza % 70ekoa zen 1997an19, eta
errepide bidezko trafikoa zen sektore horretako energia kontsumitzaile nagusia, garraioko energia
kontsumo guztiaren % 73 inguru hartzen baitzuen20.
Testuinguru honetan, garraio sektoreak izan duen energi kontsumoaren urteko tasa % 2,9 hazi da,
batez beste; hala, 1990 eta 1999 bitartean % 29 igo da kontsumo hori. Igoera horren bidez, garraio

16

Gipuzkoako Lurralde Historikoko errepideetako Zarataren Mapa Estrategikoak. 2008ko Ekintza Plana.
Eustatek (www.eustat.es) biztanleriari buruz emandako datu eguneratuak.
18
‘Libro Verde. Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana’. COM 551, 2007.
19
Garraioa eta Ingurumena Euskal Autonomia Erkidegoan. GI 2002. Eusko Jaurlaritza, 2002.
20
Garraioa eta Ingurumena Euskal Autonomia Erkidegoan. GI 2002. Eusko Jaurlaritza, 2002.
17
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Garraioa eta Ingurumena Euskal Autonomia Erkidegoan. GI 2002. Eusko Jaurlaritza, 2002.
Euskal Autonomia Erkidegoko Garraioaren Kanpo Kostuak. Mugikost’05. Eusko Jaurlaritza, 2005.
23
Euskal Autonomia Erkidegoko Garraioaren Kanpo Kostuak. Mugikost’05. Eusko Jaurlaritza, 2005.
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GBBLAPek lagundu egiten du aipatu dokumentu bi horietan ezarritako ingurumen helburuak lortzen, eta
erantzun egiten die bertan adierazitako jarduera ildoetako batzuei.
Termino horiek kontuan harturik, Bizikleta Bideen LAP honen erredakzioa justifikatuta dago, eskuhartzerik gabeko aukeraren aurrean, Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiarekiko zein
EAEko II. Ingurumen Esparru Programa (2007-2010) delakoarekiko koherentziagatik.
IIT honetako 2.4. Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia. Ingurumen Esparru Programa
atalean aztertu egiten da Bizikleta Bideen LAPen, Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen
Estrategiaren (2002-2020), Ingurumen Esparru Programaren (2002-2007) eta II. Ingurumen Esparru
Programaren (2007-2010) arteko elkarreragina.
Gogoan izan behar dugu Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiaren helburuetako bat
‘lurraldearen oreka eta mugikortasuna: ikuspegi bateratua’ dela. Horretarako, II. Ingurumen Esparru
Programak (indarrean jarraitzen du IIT hau erredaktatzeko unean) helburu estrategikoen artean du
mugikortasuna kudeatzeko eredu berri bat sortzea, eta horretarako jasotzen du M4.1 konpromisoa,
honakoa: ‘bidaiarien banaketa modala berriro bideratzea, motorrik gabeko garraioa (oinez eta bizikletaz)
eta garraio publikoa (trena, tranbia eta autobusa) sustatuta. Helburua pertsonek urteko egiten duten
distantziaren % 40 garraio mota horietan egitea da’. Era berean, konpromiso hori lortzera begira
dokumentuak definitzen dituen jarduera ildoen artean, 4. ildoa nabarmentzen da: ‘Euskal Autonomia
Erkidegoko Bidegorrien Gida Plana eta bizikletaren erabilpena sustatzeko estrategia integrala definitu
eta abian jartzea. Estrategia horrek bere egin behar ditu herrialde historikoetan indarrean dauden
planak’.
Kasu honetan, Gipuzkoako Lurralde Historikoko hirigune eta jarduera ekonomikoaren zentro nagusiak
egituratzen eta lotzen dituen Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea sortzeari koherente irizten zaio II.
Ingurumen Esparru Programak jasotzen duen helburu estrategiko horrekin; osterantzean GBBLAPek,
lurralde eskumenei dagokienez, bete egiten du 4. jarduera ildoak jasotzen duena, bizikletaren erabilera
sustatzeko lurralde mailako estrategia osatzen duten jarduera guztiak biltzen baititu. Azkenik, Oinarrizko
Sare hau sortzeak eta txirrindulariek hori erabiltzeak lagundu egingo dute II. Ingurumen Esparru
Programak banaketa modala motorrik gabeko garraioetarantz bideratzeko jasotako ingurumeneko
konpromisoa lortzen.

Iturria: Euskal Autonomia Erkidegoko Garraioaren Kanpo Kostuak. Mugikost’05.

4.2.3.- AUKERATUTAKO IRTENBIDEAREN JUSTIFIKAZIOA
Aurreko atalean azaldutako ingurumeneko ondorioak kontuan harturik, ‘0’ aukera, ezer ez gauzatzekoa
alegia, hasieratik beretik baztertu da, ulertu baita lagundu egiten duela egun eskura ditugun datuen
arabera epe ertain-luzean mantentzerik ia-ia ez dagoen garraio eredu bati eusten.

Honetaz guztiaz gain, GBBLAP bat dator, koherentzia du beraz, Klima Aldaketaren Aurkako Euskal
Planean (KAAEP) jasotako jarduerekin; plan horrek, izan ere, bere helburuen artean jasotzen du
‘berotegi efektuko gasen igorpenak +% 14ra mugatzea oinarri urtearekiko’. Helburu hori lortzera begira
hainbat jarduera ildo definitzen ditu; eta garraio arloan definitutako jarduera ildoak jasotzen dituen
ekintzen artean, garraio modu eta erabileretako energi aurrezpen eta eraginkortasunera bideratutako
ekintzak nabarmentzen dira. Ekintza horien artean, KAAEPk 16. ekintza definitzen du: ‘LPPak eta
LAPak berrikustea, motorrik gabeko mugikortasuna eta garraiobide publikoak sustatzeko irizpideak eta
estandarrak kontuan hartuta’.

Gaur egun Gipuzkoan identifikatuta dagoen mugikortasun patroiak ingurumen ondorio negatibo batzuk
daramatza berekin; ondorio horien neurri eta pisua dela eta, sistema osoaren berrazterketa bat egin
beharra dago. Gaur egun, begi-bistakoa da gure mugikortasun eredu edo ildoak mugikortasun
iraunkorreko aukeretarantz bideratu behar ditugula, batez ere, motorrik gabeko garraio modu edota
garraio publiko kolektiboaren formetarantz. Testuinguru honetan, Gipuzkoako Lurralde Historikoko
hirigune eta jarduera ekonomikoaren zentro nagusiak egituratzen dituen Bizikleta Bideen Oinarrizko
Sarea sortzeari egoki irizten zaio, hain zuzen egungo garraio ereduak mugikortasun iraunkorragoko
formetarantz eramateko bidean.
Gainera, azpimarratu egin behar dugu ezen GBBLAP prestatzeko jorratutako irizpide eta helburuak
sartu egiten direla bai Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiak bai EAEko II. Ingurumen
Esparru Programak (2007-2010) adierazitako ildoetan. GBBLAP izateko justifikazioa bera dokumentua
erredaktatzeko unean jorratutako ingurumen helburuen eta jarduera irizpideen bidetik dator; izan ere,
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4.3.- SARE EREDURAKO AUKERAK

4.3.1.- SARE EREDURAKO AUKEREN DEFINIZIOA
GBBLAPek jasotzen duen bizikleta bideen sarerako proposamena egiteko unean, kontuan hartu dira
plangintza prozesuaren lehen faseetan definitutako zenbait alderdi eta diseinu irizpide. Irizpide horiek
ezartzeko, lehenago landutako sare ereduari jarraitu zitzaion.
Eredu honen zati diren osagaiak gogoan, hainbat aukera planteatu dira, hasiera batean, banaka aztertu
beharreko zenbait alderdi harturik aintzat, honakoak:
Bizikleta bide kontzeptua.
Lehentasunezko erabiltzailearen profila.
4.3.1.1.- Bidearen kontsiderazioa sare ereduan
Oinezko eta bizikletentzako bideen kontsiderazioak bilakaera begi-bistakoa izan du azken urteotan
zehar, batez ere gizartea hasi denetik motorrik gabeko mugikortasunaren forma horiek eguneroko
garraioarentzako aukeratzat ikusten; hiribarneko eta hiriarteko tarteetan bizikleta ibilbideak garatu
direlarik, lausotuz joan da bizikleta bideak bakar-bakarrik kirolerako edo aisiarako zirelako pertzepzio
orokorra, eta eguneroko beharrak estaltzeko garraio modutzat hartzen hasi da bizikleta. Bilakaera hori
guztia jaso egin da epe honetan erredaktatu diren lurraldea antolatzeko planetan, bai motorrik gabeko
mugikortasun sare bat garatzera begira jasotzen dituzten proposamenetan, bai proposatzen duten
lurralde eskeman horrelako bideak kontuan hartzean zein bide horiei buruz jasotzen duten
kontzepzioan.
Abiapuntuko eszenatokiaren ezaugarria zelarik argi eta garbi aisiarako zen bizikleta ibilbide ‘bigun’
multzo bat, sarerik eratzen ez zuen bat, eredua aldatuz joan da pixkanaka-pixkanaka, harik eta
GBBLAPek lortu nahi duen eguneroko erabilerarako funtzio anitzeko bizikleta bideen sarera iritsi arte;
eta, prozesu oso honetan zehar, tarteko hainbat aukera proposatu izan dira.

Irudia: Gipuzkoako Bizikletarentzako Bidesare bat egiteko Plan Gidariak proposatutako Bizikleta Bideen Sarea.
Iturria: Gipuzkoako Bizikleta Bideen Plana. Gipuzkoako Foru Aldundia, 2002.

Planaren helburuen artean bazegoen ere motorrik gabeko garraio aukera bat eskaintzea
hiribarneko/hiriarteko eguneroko joan-etorrietarako, aukeratutako ibilbideak eta bide horien ezaugarriak
argi eta garbi daude aisiako erabilerara bideratuta, zeren eta Planaren helburu nagusia baitzen aisiako
erabilerara bideratutako ‘ibilbide bigunen’ sare bat ezartzea.

Testuinguru honetan, honako aukera hauek hartu dira kontuan lurraldea antolatzeko planetan, motorrik
gabeko mugikortasunari eman beharreko tratamenduari eta hori berori aintzat hartzeari dagokionez:
Gipuzkoako Bizikletarentzako Bidesare bat egiteko Plan Gidaria (1995).

Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak (1997)

Gipuzkoako Bizikletarentzako Bidesare bat egiteko Plan Gidariak, Gipuzkoako Foru Aldundiak 1995ean
prestatuak, Gipuzkoako lurralde osoan zeharreko bizikleta sare bat garatzea zuen xede, hain zuzen ere
garraio aukera bat izateko moduan batetik, eta bizikletaren aisiarako erabilera ere garatzeko bestetik.
Eta, horretarako, Planak ondoko ibilbide hauek aukeratu zituen: Arditurri (Oiartzun, 3.865 m), Plazaola
(Leitzaran, 26.400 m), Urola 1 (Zumarraga - Azpeitia, 13.000 m), Urola 2 (Azpeitia - Zumaia, 16.700 m),
Mekolalde - Zumarraga (16.000 m), Maltzaga - Arlaban (48.190 m), Elorregi - Oñati (6.000 m).
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Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan (LAA), 28/1997 Dekretuaren bidez behin betiko
onartuetan, motorrik gabeko mugikortasuna ez zen hartzen lurralde eredua egituratzen duen elementu
gisa eta ez zioten arreta berezirik ematen garraio eta komunikazio sisteman. Kasu honetan, Artezpideok
irizpide edo proposamenak aurkeztu besterik ez dute egiten oinezkoen eta bizikletazaleen
mugikortasunari buruz. Beste komunikabide eta garraiobide batzuei (errepide, trenbide, portu eta
aireportuei), aldiz, garrantzi handiko berariazko kapituluak eskaintzen dizkiete. Testuinguru honetan,
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LAAek ez dute bizikleta bideen berariazko aipamenik egiten ‘Azpiegiturak, garraioak, komunikazioak eta
energia’ kapituluan (13. kapitulua).

Eibarko Lurralde Plan Partziala (2005)
Planak, Bide Azpiegituren Sistemaren barnean, egungo bidezidor eta bidegorriek osatzen duten
motorrik gabeko sarea eta LPPn bertan sartutako proposamen estrategikoak sartzen ditu.

Une honetan, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak berrikuste fasean daude. Orain arte,
diagnostiko bat eta gaikako zenbait monografia egin dira; horietako bat mugikortasunari, irisgarritasunari
eta energiari buruz24. Hasierako dokumentu horietan erronkatzat jotzen da mugikortasun iraunkorra. Eta
etorkizuneko erronken artean, “poluzio-arazoak eta energia-kontsumoa gutxituko dituzten garraio
azpiegitura eta -zerbitzu alternatiboak” sortzea aipatzen da diagnostikoan.

Oinezko eta bizikletentzako sareko jarduerak biltzen ditu, azpiegitura eta zerbitzuen arloan.
Antolamendu Araudian halako anbiguotasun ukitu batez tratatzen da joan-etorrietarako modu hau, eta
aisialdiko azpiegitura gisa tratatzeko joera bat ere antzematen da. Eta hori guztia islaturik geratzen da
bide azpiegiturak, egun jakin batzuetan, batez ere bizikletek eta ez beste ibilgailu batzuek erabiltzeko
egiten den hasierako proposamenean, edota aisialdirako eta naturaz gozatzeko beste azpiegitura mota
batzuekin (bidezidor, pista eta abarrekin) parekatzen dituztenean.

Lurralde Plan Partzialak
EAEko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen bidez (LAA) "eremu funtzionalak" definitu ziren.
Horiexek dira EAEko edo lurralde historikoko eskalaren eta udal eskalaren arteko maila.

Arrasate - Bergarako Lurralde Plan Partziala (2005)
Oinezkoentzako zirkuitu - bidegorri sare bat jasotzen du, ‘izaera bereziko hiriarteko ibilbide’ gisa.

EAEn 15 eremu funtzional definitu dira guztira. Horietatik 6 Gipuzkoan daude guztiz edo neurri batean.
Lurralde Plan Partzialak (LPP) dira kasuan kasuko eremu funtzionaletako antolamenduaren figurak.
Hala, lurralde plan partzialen bidez zehazten dira lurraldeko eremuen konfiguraziorako hainbat
ezaugarri, plangintza sektorialean ondorio zuzenak dituztenak berak. Zehazki, eremu funtzionalean
proposatutako ibilgailu motordunen, bizikletazaleen eta oinezkoen ibilbideak udalerriekin lotzeko
zehaztapenak ematen dituzte (LAAen 11. kapitulua, 6.3.e atala).

Kasu honetan, LPPk garraio eta komunikazio azpiegituren arloan zein espazio libre eta aisialdirako
eremuetan kokatzen du motorrik gabeko mugikortasunerako sare alternatiboaren proposamena; eta
bidegorri sarea dagozkion antolamendu planoetan dago grafiatuta, 2.A. Azpiegiturak eta zerbitzuak.
Garraio eta komunikazioak eta 3. Udalaz gaindiko ekipamenduak eta espazio libreak izenekoetan
alegia.

Dokumentu hau idazteko unean, 4 LPP daude behin betiko onartuta Gipuzkoan:

Zarautz - Azpeitiko Lurralde Plan Partziala (2006)

Eibarko (Debabarrena) Eremu Funtzionaleko LPP: 86/2005 Dekretua, apirilaren 12koa.
Arrasate - Bergara (Debagoiena) Eremu Funtzionaleko LPP: 87/2005 Dekretua, apirilaren 12koa.
Zarautz - Azpeitia (Urola Kosta) Eremu Funtzionaleko LPP: 32/2006 Dekretua, otsailaren
21ekoa.
Beasain - Zumarraga (Goierri) Eremu Funtzionaleko LPP: 534/2009 Dekretua, irailaren 29koa.

LPP honek, bere helburuen artean, motorrik gabeko garraiorako eta mugikortasunerako sare
alternatiboa sortzea jasotzen du. Horretarako, oinezko eta bizikletentzako zirkuituen oinarrizko sarea
proiektatzen du eremu funtzionalerako; sare hori ‘Motorrik gabeko komunikazio sareak' izeneko
antolamendu mailan sartuta dago.
Lurralde Planak azpiegituren eta zerbitzuen arlokotzat jotzen ditu oinezkoen eta bizikletazaleen sarean
egin beharreko jarduerak. Dena den, nolabaiteko anbiguotasuna ageri da joan-etorri mota horien
tratamenduan. Hala, grafikoetan, espazio libre eta aisialdiko eremuen ondoan jasotzen da proposamena
(II.4 planoa. Interes komuneko ekipamenduak eta espazio libreak), baina ez da jasotzen lurraldea
egituratzen duten azpiegiturei buruzko proposamenetan (II.3.1. planoa. Garraio eta komunikazio sarea).

Izapide fasean daude oraindik, dokumentu hau erredaktatzeko unean alegia, beste bi lurralde plan
partzialak, honakoak baitira:
Donostiako (Donostialdea - Bidasoa Beherea) Eremu Funtzionaleko LPP; honen hasierako
onarpenerako agiriari 2010eko uztailaren 16an eman dio onespena Eusko Jaurlaritzaren
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren agindu batek.
Tolosako (Tolosaldea) Eremu Funtzionaleko LPP; honi dagokionez, 2005eko abenduan
aurkeztutako aurrerapen bat besterik ez dago.

Beasain - Zumarraga Lurralde Plan Partziala (2009)
Ibilgailu zirkulaziorako zenbait bide hiri jarraitasuneko ardatz bihurtzea eta horiek oinezkoek eta
bizikletek batera erabiltzeko zumarditzat hartzea proposatzen du. Proposamen hori ‘05 planoa. Hiri
garapeneko plangintzarako eta esku-hartze estrategikoetarako irizpide orokorrak’ izenekoan dago
jasota.

Motorrik gabeko mugikortasunak tratamendu desberdina izan du Gipuzkoako Lurralde Historikoan
aplikatzekoak diren lurralde plan partzialetan; orain, antolamendurako dokumentu horietako bakoitzean
bizikleta bideek duten tratamendua aztertuko dugu.

LPPk azpiegitura eta zerbitzuen arlokotzat jotzen ditu motorrik gabeko mugikortasunerako sarearen
gaineko jarduerak; dena den, Planak planteatzen duen lurralde ereduak ‘Ingurumen ibilbideen sarea’
ere garatzen du, ‘Udalaz gaindiko ekipamendu eta espazio libreen sistema’ deituan.
24

LAAen berrazterketa. Eusko Jaurlaritzarako ideia-tailerra. 2007ko urria eta 2008ko abuztua.
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Nolabaiteko anbiguotasuna ageri da joan-etorri mota horien tratamenduan. Hala, grafikoetan, espazio
libre eta aisialdiko eremuen ondoan jasotzen da proposamena, baina ez da jasotzen lurraldea
egituratzen duten azpiegituren artean.

GBBLAPeko Antolamendurako Araudiak 'Bizikleta bidezko Komunikazio Sistema Orokorra’ kalifikazioa
ezartzen du Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea (OFS) osatuko luketen hiriarteko bizikleta
bideentzat.

Donostiako Lurralde Plan Partziala

4.3.1.2.- Lehentasunezko erabiltzaile profilaren araberako aukerak

Planaren hasierako onarpena 2010eko uztailaren 16ko aginduaren bidez iritsi zen. Eta ‘interes handiko’
alderdien artean jasotzen ditu ‘ibilbide bigunen sare’ bat sortzea, hain zuzen ere oinezkoak eta
bizikletak ibili ahal izan daitezen hiriguneen arteko lotura ahalbidetzen duten zirkuitu espezifikoetan
barrena. Zehazki, LPPk oinezkoek eta txirrindulariek erabili ahal izateko zirkuitu primarioen hiriarteko
sare bat itxuratzea proposatzen du; eta proposamen hori komunikazio azpiegituren esparruan sartzen
du (mugikortasun eredua).

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen (GBBOS) diseinuak baldintza sendo bat du gainean
ezarrita: sareak izango duen erabiltzailearen lehentasunezko profila. Izan ere, GBBOS hau osatzen
duten ibilbide eta bizikleta bideen diseinu irizpideak Sarerako definitutako lehentasunezko erabiltzaile
profiletik ondorioztatzen dira.
Testuinguru honetan, lehentasunezko erabiltzaile profilaren definizioak baldintzatu egiten ditu Bizikleta
Bideen Sarearen hainbat alderdi, honakoak:

Kasu honetan, proposatutako lurralde eredurako diseinatu den mugikortasun eskemaren esparruan
sartzen ditu motorrik gabeko mugikortasunaren arloan egin proposamen guztiak (bai oinezko eta
txirrindularientzako ibilbideen Oinarrizko Sareari bai irisgarritasuna hobetzera begira ibilbide horiei eman
jarraipenari dagozkionak berak); eta den-denak ‘03 planoa. Mugikortasun ereduaren eskema orokorra’
izeneko planoan daude islatuta.

Proposatutako trazadurak.
Bizikleta bideen ezaugarri teknikoak.
Eredu sekzioak.
Sarea gauzatzeko programazioa.
Bidea integratzea / bereiztea.
Etab.

Tolosako Lurralde Plan Partziala
Irizpide, helburu eta irtenbide orokorrei buruzko dokumentuak (2005eko abendua) motorrik gabeko
mugikortasunarekin lotutako hainbat jarduera jasotzen ditu; proposatzen den lurralde eredua garatzeko
operazio estrategikotzat sartzen dira horiek halaber.

Aurreko atalean, aztertu egin dira bizikleta bideen kontsiderazioaren arabera horien eredurako
proposatu diren aukerak; izan ere, bide horien gaineko pertzepzioak bilakaera graduala izan du azken
urteotan zehar, ezen kirol edo aisiako erabilerari lotutako bidetzat hartzetik 7-8 km-tik beherako
hiribarneko edo hiri inguruko eguneroko joan-etorrietarako aukeratzat ikusten dira orain, garraio
motordunaren aurreko alternatibatzat alegia.

Osterantzean, ‘ingurumen ibilbideen sare’ bat sortzea jasotzen du; horretan sartuko lirateke bai toki
irisgarritasunerako sare primarioko oinezkoentzako pasealekuak eta bidegorriak, bai toki
irisgarritasunerako sare sekundarioko ibilbide bigunak, landabideak, bideak eta bidezidorrak.

Paraleloan, azken urteotan zehar aldatu egin da gauzatuz joan diren bizikleta bideen tarte berriek
erantzuna eman nahi dioten erabiltzailearen profila. Testuinguru honetan, laurogeita hamarreko
hamarkadaz geroztik bizikleta bideen erabiltzailearen lehentasunezko bi profil identifikatzen dira,
gaingiroki; eta horrek hainbat aukera sortu ditu Gipuzkoako Lurralde Historikoan proposatutako Bizikleta
Bideen Sarearen eredura begira:

Kasu honetan, LPPk operazio estrategikotzat hartzen baditu ere motorrik gabeko mugikortasunarekin
lotutako jarduera batzuk, arlo honetako proposamenak ‘Udalaz gaindiko ekipamendu eta espazio
libreen sistema’ deituari dagokion ‘ingurumen ibilbideen sarean’ islatzen dira.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana (GBBLAP)

Aisialdiko txirrindularia (hiribarneko eta hiri ingurukoa edo jaieguneko laketekoa): erabiltzaile
profil lehentasunezkoa; honen emaitza ‘bide berde’ gisako sare baten proposamena da, argi
eta garbi laketekoak diren ibilaldi ‘bigun’ multzo batez osatua. Ibilbideok, kasu gehienetan,
ibilgailuen zirkulaziotik erabat bereizitako bideak dira, eta ez dute berez inolako sarerik osatzen.
Erabiltzaile profil honetatik ondorioztatzen den sare ereduaren irudikapen irizten zaio lehen
aipatutako Gipuzkoako Bizikletarentzako Bidesare bat egiteko Plan Gidariak (1995) egindako
proposamenari.

GBBLAPen helburua bizikletarako sistema integral bat egituratzeko azpiegitura sare bat sortzea da,
bizikletaren eta bizikleta bideen erabilera sozializatzearren Gipuzkoako Lurralde Historikoko
biztanleriaren hiribarneko/hiriarteko garraio aktibora begira.
Horretarako, lehentasunez bizikletaren eguneroko erabilera ahalbidetuko duen oinarrizko sare bat
egitearen alde egiten du Planak. Helburua ez da aisialdiarekin lotutako joan-etorrietara mugatutako
sarea egitea, baizik eta, lehentasunez, ezinbesteko mugikortasuneko, hots, lanak, ikasketek eta abarrek
eragindako eguneroko joan-etorriak egitera bideratutakoa.

4. kapitulua
Teknikoki bideragarriak diren aukeren ingurumen azterketa

Hiribarneko (edo hiri inguruko) txirrindularia, egunerokoa: lehentasunezko erabiltzaile profil
honen emaitza eguneroko erabilerarako funtzio anitzeko bizikleta bideen sarearen
proposamena da; bizikleta bide horiek bide bereizi zein integratutzat aurkezten dira, eta
Gipuzkoako Lurralde Historikoko hirigune nagusien arteko lotura dute helburu. Gipuzkoako
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Bide moten exijentziak eta baldintzak, erabiltzaileen arabera
Erabiltzaile mota
Hirikoa eta hiri
Exijentziak eta baldintzak
Hiriko
Jaiegunetako
inguruko
egunerokoa
aisialdikoa
laketekoa
Trafiko motordunetik bereizteko baldintzak
Ertainak
Ertainak
Ertainak edo altuak*
Exijentziak, gradienteari dagokionez
Altuak
Ertainak
Ertainak
Exijentziak, bide zoruaren kalitateari dagokionez
Altuak
Ertainak
Baxuak - Ertainak
Oinezkoengandik bereizteko baldintzak
Ertainak
Baxuak
Ertainak

Bizikleta Bideen Planak (2002) aurkeztu du lehenik, eta ondoren, beste zehaztapen maila batez
inolaz ere, garatu egin du IIT honetan aztertzen den Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAPek.
Lehentasunezko erabiltzaile profila aukeratzeak bere eragina izango du bizikleta bideen sare eredua
definitzen duten parametroetan, honakoak baitira:
Joan-etorriaren arrazoia.
Ibilbide estandarren luzera.
Bidaia modalitateak.

* Famili taldeen kasuan

Lehentasuna duten bizikletari motak eta joan-etorrien arrazoiak
Bizikletari mota
Joan-etorriak egiteko arrazoi nagusia
Hiriko egunerokoa
Lana, ikasketak, kontsumoa, harreman pertsonalak, etab.
Hiriko eta hiri inguruko laketekoa
Ariketa osasungarria
Jaiegunetako aisialdikoa
Naturaz eta landa inguruaz gozatzea

Taula horren arabera, Bizikleta Bideen Sarea osatzen duten bideek, atal honetan kontuan hartutako
erabiltzaile profil alternatibo biekin bat, ondoko exijentzia eta baldintzak bete beharko dituzte:
Aisialdiko txirrindularia (hiribarneko eta hiri ingurukoa edo jaieguneko laketekoa): erabiltzaile
profil honek trafiko motordunetik bereizteko exijentzia ertaina (altua kasu batzuetan) du; ez
ordea oinezkoekiko. Era berean, gradienteari eta bide zoruaren kalitateari dagokienez dituen
exijentziak ertainak dira, jarduera fisikoari lotutako bizikleta bideen erabilera da eta.

Lehentasuna duten bizikletari motak eta ibilbide estandarren luzerak
Bizikletari mota
Ibilbide estandarraren luzera
Hiriko egunerokoa
3-8 km joate edo etortze bakoitzean
Hiriko eta hiri inguruko laketekoa
5-12 km
Jaiegunetako aisialdikoa
20-40 km

Hiribarneko (edo hiri inguruko) txirrindularia, egunerokoa: erabiltzaile profil honek trafiko
motordunetik zein oinezkoengandik bereizteko exijentzia ertaina du; osterantzean, exijentzia
maila altua du bidearen gradienteari eta errodadurarako bide zoruaren kalitateari dagokienez.

Lehentasuna duten bizikletari motak eta bidaiatzeko modalitateak
Bizikletari mota
Bidaia modalitatea
Hiriko egunerokoa
Bakarkako bidaiak
Hiriko eta hiri inguruko laketekoa
Binaka edo talde txikian egindako bidaiak
Jaiegunetako aisialdikoa
Familian edo talde txikian egindako bidaiak

‘Aisialdiko txirrindulari’ erabiltzaile profilarentzako eredu trazadurarako aukera
Gipuzkoako Bizikletarentzako Bidesare bat egiteko Plan Gidariak (1995), lehen aipatuak, diseinu
irizpide hauek erabili zituen:
Teknikoak: gutxienez 3 metroko zabalera, eta % 4-5eko gehienezko malda.
Hirigintzakoak: baztertu egin ziren garai hartan indarrean zeuden edo aurreikusten ziren
araudiekin bat ez zetozen trazadurak.
Paisaia aldetikoak: ez zen onartu paisaia aldetik interesgarritzat kalifikatutako lurretan
alterazioak eragiten zituen ibilbiderik.
Jabetza: ahalegina egin zen sarearen diseinua nagusiki lur publikoetan barrena gara zedin,
batez ere abandonatutako trenbideak baliaturik horretarako.
Sarearen funtzionalitatea: ohiko garraioaren aurrean alternatiba bat lortzera bideratua.

Aurreko taula horietan ikusten denaren arabera, atal honetan jasotzen diren erabiltzaile alternatiboen
profil bien ezaugarriak honakoak dira:
Aisialdiko txirrindularia (hiribarneko eta hiri ingurukoa edo jaieguneko laketekoa): kirol edo laket
arrazoiak direla eta bizikleta bidezko joan-etorriak egiten dituzten erabiltzaileak dira; joanetorriak 5 eta 40 km bitartekoak dira, eta binaka edo talde txikian egiten dira, edota familian edo
talde handian.
Hiribarneko (edo hiri inguruko) txirrindularia, egunerokoa: lana, ikasketak, kontsumoa, harreman
pertsonalak eta abar direla eta bizikleta bidezko joan-etorriak egiten dituzten erabiltzaileak dira;
bidaia bakoitzaren distantzia ez da 8 km-tik gorakoa izaten, eta bakarka egin ohi da.

Irizpide horiekin bat, Plan Gidari horrek aukeratutako ibilbideak honakoak izan ziren:
Arditurri (Oiartzun, 3.865 m)
Plazaola (Leitzaran, 26.400 m)
Urola 1 (Zumarraga - Azpeitia, 13.000 m)

Lehentasunezko erabiltzailearen aukera islaturik geratuko da Bizikleta Bideen Sarea osatzen duten
bideek bete beharko dituzten eskakizun eta baldintzetan, hain zuzen ere ondoko taulan jasotakootan:

4. kapitulua
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Urola 2 (Azpeitia - Zumaia, 16.700 m )25
Mekolalde - Zumarraga (16.000 m)
Maltzaga - Arlaban (48.190 m)
Elorregi - Oñati (6.000 m)

Oinezkoekiko erlazioa: oinezko dentsitate handiko kasuetarako neurriak.
Gradienteari dagozkion eskakizunak: saihestu egingo dira % 6tik gorako maldak.
Bide zoruari dagozkion eskakizunak: asfaltikoa edo antzeko kalitatekoa.
Sekzioari dagozkion eskakizunak: bi txirrindulari paraleloan sartzeko moduko zabalera izan
behar du bideak, bai aurreratzeko bai zirkulazio modalitate gisa.

‘Eguneroko txirrindulari’ erabiltzaile profilarentzako eredu trazadurarako aukera

Eredu sekzioak27:

GBBLAP honetako ‘A. Memoria’ dokumentuko 4.2. Oinarrizko Sarearen erabiltzaileen oinarrizko profila
atalak Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen (GBBOS) eredua diseinatzeko aukeratutako
bizikleta-erabiltzaile ereduaren deskripzio eta justifikazio bat jasotzen du. Lehentasunezko erabiltzaile
profila, kasu honetan, eguneroko hiribarneko-hiri inguruko txirrindulariari dagokio; lana, ikasketak eta
aisialdia/kirola dela eta 10 km baino gutxiagoko ibilbideak egiten ditu.

Bizikleta bidezidorra (bereizia eta bereizi gabea).
Bizikleta espaloia.
Bizikleta pista.
Bizikleta errei babestua.
Bizikleta erreia.
Bizikleta bazterbidea.
Zirkulazio motorizatuarekin partekatutako bidea.

Batez ere bizikletaren erabilera sustatzeko trazatu eta diseinatu da GBBOS, baina helburu hauek ere
baditu (garrantziaren araberako hurrenkera honi jarraiki):
hiribarneko eguneroko erabilera dinamizatzea, erabiltzaile ahulenentzako segurtasuna eta
erosotasuna bermatuz.
Lurralderako sarbidea erraztea, aisialdiko eta ingurune naturalaz gozatzeko helburuak
betetzeko.

Integrazio / bereizte maila:
Tarte batzuk erabat daude trafiko motordunetik eta oinezkoen zirkulaziotik bereizita, eta beste tarte
batzuetan elkarrekin gauzatzen dira erabilerak, betiere bidearen ezaugarrien arabera (segurtasun eta
bizikletaz ibiltzeko baldintzak).

Diseinu irizpide horien emaitza gisa, ondoren laburtu egiten ditugu GBBLAPek proposatzen duen
Oinarrizko Sarearen parte diren hiriarteko tarteen ezaugarri nagusiak:

4.3.2.- SARE EREDUKO AUKEREN INGURUMEN BALORAZIOA

Ezaugarri orokorrak:
Aurreko atalean adierazitako aukeren deskripzioarekin bat, eta Sare Ereduaren parte diren osagaiak
kontuan harturik, aukera batzuk planteatu dira, horietan jasoz honako alderdiok:

Hiriartekoa.
Irismena: lehen konexio edo lotura maila definitzen du, Gipuzkoako eremurik populatuenak
komunikatuta.
Erabilgarritasuna: hainbat erabiltzaile motaren (eguneroko erabilera, laketekoa eta kirolekoa)
eskariei erantzuna eman nahi die.
Diseinuaren egokitzapena: bizikletazaleak gainerako erabiltzaileekin integratzea, guztientzako
erosotasun eta segurtasun baldintza jakin batzuetan.
Beste zenbait modalitaterekin uztartzea: beste erabiltzaile batzuen, batez ere oinezkoen aldeko
neurriak ezartzen laguntzea.
Lurralde kohesioari laguntzea: lurralde zati edo parteak lotu egin nahi ditu.

Bizikleta bide kontzeptua.
Lehentasunezko erabiltzailearen profila.
4.3.2.1.- Bizikleta bidearen kontsiderazio eta kontzeptuaren gaineko ingurumen balorazioa
Lurraldea antolatzeko planetan motorrik gabeko mugikortasunari ematen zaion tratamendua eta
kontsiderazioa kontuan harturik, aukera hauek aztertu dira:
Gipuzkoako Bizikletarentzako Bidesare bat egiteko Plan Gidaria (1995).
Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak (1997).
Lurralde Plan Partzialak (LPP).
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana (GBBLAP).

Ezaugarri teknikoak:
Ibilgailu motordunekin duen erlazioa: hiriarteko tarteak, jeneralean bereiziak, salbuespenak
badiren arren26.
26

Ez da bereizi behar, kasu hauetan: bidearen V85 30 km/h baino baxuagoa, 1.000tik beherako EBI edota
hiribarneko tarteak.
27
Aplikatuko diren eredu sekzioen definizioa ez da GBBLAP honen helburua; horiek, orientagarri gisa, ‘A.
Memoria’ dokumentuan jaso dira.

Proiektu pilotu gisa garatzeko aukeratutako ibilbidea. Helburua Azpeitia eta Zumaia artean bidegorri bat egiteko
proiektuaren ezaugarri teknikoak eta eraikuntza mailakoak definitzea da, Urolako trenbidearen plataforma harturik
abiapuntu.
25
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Sare eredurako kontzeptu aukeren ingurumen baloraziorako kontuan hartutako ingurumen irizpideak
honakoak dira:

4.3.2.2.- Ingurumen balorazioa, lehentasunezko erabiltzaile profilaren arabera
Kontuan hartutako aukeren deskripzioari dagokion atalean, Bizikleta Bideen Sareko lehentasunezko
erabiltzaile profiletik ondorioztatzen diren diseinu irizpide eta bide tipologiak ezarri dira. Kasu honetan,
plangintza prozesuan zehar bi aukera hartu dira aintzat erabiltzaile motari dagokionez:

Bizikleta bideen sailkapenaren eta ingurumen irizpide estrategikoen arteko koherentzia: kontuan
harturik Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiak eta II. Ingurumen Esparru
Programak bidaiarien banaketa modala motorrik gabeko garraiorantz bideratzeko beharra
aipatzen dutela, aztertu egingo da aukera bakoitzaren eta irizpide horien arteko koherentzia;
izan ere, aukera horiek lagundu egin behar dute garraio modu motordunen aurrean alternatiba
garbia izango den garraio sare bat sortzen (eta irizten zaio ezen sarea koherenteagoa izango
dela, baldin eta bizikleta bideak garraio eta komunikazio sarearen barnean sailkatuta badaude).

Laket edo kiroleko erabiltzailea.
Eguneroko erabiltzailea.
Lehentasunezko erabiltzaile profilak baldintzatu egiten ditu bai bidearen diseinua bai Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Sarea itxuratuko duten bizikletarako trazadurak; horrenbestez, hartarako egiten den
azken aukeraketak eragin zuzena izango du sare hau sortzeko azken proposamenaren gainean.

Autoaren erabiltzaileak erakartzeko gaitasuna: aurreko irizpideari dagokionez, bizikleta bideen
tratamenduak bere eragina du etorkizuneko Bizikleta Bideen Sareak ibilgailu pribatuaren
erabiltzaileak erakartzeko izango duen gaitasun potentzialean. Kasu honetan, kontuan hartu da
sareak erabiltzaileak erakartzeko gaitasun handiagoa izango duela autoa erabiltzearen aurreko
aukera eraginkorra denean; eta, horretarako, bizikleta bideak komunikazio azpiegitura gisa
tratatu eta planifikatu behar dira, aisialdiko edo laketeko ekipamendu izan beharrean.

Kasu honetan, ikusten da ezen aztertu diren aukeretatik ondorioztatzen diren ingurumen eraginek
ezaugarri desberdinak izango dituztela, nabarmen desberdina den bizikleta bideen sare kontzeptu bat
baitarama bakoitzak berekin.

Funtzionaltasuna: lurralde antolamendurako dokumentuetan bizikleta bideei ematen zaien
kontsiderazio eta tratamenduak eragin zuzena du ateratzen den sarearen funtzionalitateari
dagokionez; hala, sarearen funtzionaltasuna areagotu egingo da, bizikleta bideak berez garraio
azpiegituratzat hartzen diren, trazadurak eguneroko joan-etorrietarako eskariari erantzuna
ematen dion, eta joan-etorri intermodalak ahalbidetzen dituzten garraio publikoaren sareekin
txertatuta dauden neurrian.

Laketeko edo kiroleko lehentasunezko erabiltzailea aukeratzeak ‘bide berde’ motako sare bat sortzea
ekarriko luke. Sare hori egitetik ondorioztatutako ingurumen ondorio negatiboak neurri txikikoak izango
lirateke, ibilbide 'bigunak’ izango genituzke eta. Dena den, negatiboki baloratzen da sare mota horrek
egun indarrean dagoen mugikortasun eredua mantentzen lagunduko lukeela, eredu honek dituen
ingurumen arazo guztiekin batera, inolaz ere. Eredu honen ingurumen eraginak IIT honetako 4.1.1.2
atalean azaldu dira.

Irismena: baloratu egingo da Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagokionez aztertutako
aukeretako bakoitzean proposatzen den sare eredu kontzeptuala, horretan aintzat harturik
bizikleta bideen sareak Gipuzkoako lurraldearekiko duen ekintza-erradioa.

Horregatik, aukera horrek duen ingurumen ondorio negatibo nagusia zera da, ez ditugula izango
Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea, eguneroko erabiltzaileen egungo eskariei zein eskari sorrei
erantzuna emateko helburuz diseinatutako sarea gauzatzean aurreikusten diren ingurumen onurak.

Ondoko taulan jaso egin da aztertutako aukeren balorazioa, aukeratutako balorazio irizpideekin bat;
alderdi hauen balorazio kuantitatiborako adierazlerik ezean, aztertutako aukeretako bakoitzak
proposatzen duen sare eredu kontzeptualaren analisi konparatiboa egin da, balorazio kualitatiborako
eskala bat (baxua/ertaina/altua) erabiliz horretarako.

Lehentasunezko erabiltzailea egunerokoa aukeratuz gero, bizikleta bideen sare funtzio anitzeko bat
sortzeak hainbat ingurumen onura ekarriko ditu berekin, hiribarneko eta hiriarteko eguneroko joanetorrietan sarea erabiltzearen eraginez batez ere: airearen kalitatea hobetzea, berotegi efektuko gasen
emisioak murriztea, poluzio akustikoa murriztea, auto pilaketak murriztea, osasunaren gaineko onurak,
etab.

Aukeren ingurumen balorazioa, bizikleta bideen kontsiderazioaren inguruan
Baloraziorako ingurumen irizpideak
Ingurumen irizpide
Aukera
Erakartzeko
estrategikoekiko
Funtzionaltasuna
gaitasuna
koherentzia
Plan Gidaria (1995)
Baxua
Baxua
Baxua
LAA (1997)
Baxua
Batere ez
Batere ez
Eibar
Ertaina
Ertaina
Ertaina
Arrasate - Bergara
Ertaina
Ertaina
Altua
LPP Zarautz - Azpeitia
Ertaina
Ertaina
Altua
Beasain - Zumarraga
Ertaina
Ertaina
Ertaina
Donostia
Altua
Ertaina
Altua
GBBLAP (2011)
Altua
Ertaina
Altua
4. kapitulua
Teknikoki bideragarriak diren aukeren ingurumen azterketa

Bizikleta bideen sarea gauzatzea jasotzen duen aukera honek ingurumen inpaktu batzuk eragingo
lituzke ingurune fisikoan; dena den, ez zaio irizten horiek neurri kritiko batera iritsiko direnik, 5.
kapitulua. Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa atalean aztertzen dugunaren arabera.

Irismena
Baxua
Batere ez
Ertaina
Ertaina
Ertaina
Ertaina
Ertaina
Ertaina

4.3.3.- AUKERATUTAKO IRTENBIDEAREN JUSTIFIKAZIOA
Bizikleta bideen sare eredu kontzeptualerako azkenean aukeratutako irtenbidea bat dator Gipuzkoako
Bizikleta Bideen LAPek egiten duen proposamenarekin.
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Baztertu egin da Gipuzkoako Bizikletarentzako Bidesare bat egiteko Plan Gidariak (1995) proposatutako
sare eredu alternatiboa, eskas iritzi baitzaio bizikleta eta oinezko eguneroko joan-etorrietarako egungo
eskariari zein potentzialari erantzuteko.

Sareko hiriarteko tarteentzat, bizikleta bideen sarea lurraldeko garraio eta komunikazio sarea
egituratzen duen elementuen artekotzat hartzen baitu.
GBBLAPek bizikleta bideei ematen dien tratamenduak beharrezko erreferentzia esparru bat
ezartzen du, garraio publikoari lotutako ezinbesteko beste elementu batzuekin batera, indarrean
dauden mugikortasun patroiak pixkanaka mugikortasun forma iraunkorragoetarantz alda
daitezen; eta horixe da Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiak zein EAEko II.
Ingurumen Esparru Programak jasotako ingurumen konpromisoetako bat.

Plan Gidariaren proposamenak, izan ere, laket edota kirol erabilerarako azpiegituratzat hartzen ditu, argi
eta garbi, bizikleta bideak, nahiz Planaren helburuetan egon eguneroko hiribarneko/hiriarteko joanetorrietarako garraio motordunaren aurreko aukera bat eskaintzea. Dena den, Plan horrek diseinatutako
sare eredu kontzeptualak erakarmen eta funtzionaltasun mugatuak ditu, etenak daude eta proposatzen
dituen bizikletarako tarteen artean. Era berean, proposatutako sarearen irismena ez zen nahikoa,
trazaduratik kanpo lagatzen zituen eta Gipuzkoako hiri inguru nagusietako batzuk, esaterako Donostia Irun korridorea eta Oriaren harana ia-ia osorik. Testuinguru honetan, Plan horrek bizikleta bideen
oinarrizko sare bat sortzeko eta sare hori mugikortasun motordunaren aurreko aukera bat izateko
definitzen zuen esparruari eskas irizten zaio. EAEren eskalan definitutako ingurumen irizpide
estrategikoei jarraiki, indarrean dauden mugikortasun patroiak aldatzeko ezinbestekoa da motorrik
gabeko mugikortasuna eguneroko garraiobidetzat tratatzea, laket edota kirol erabilerarako hartzen duen
pertzepzio murritzetik haratago joz alegia; eta Gipuzkoako Bizikletarentzako Bidesare bat egiteko Plan
Gidariak ez du horrelakorik ziurtatzen.

Lehentasunezko erabiltzaile profilari dagokionez, GBBLAPek eguneroko txirrindulari-oinezko
erabiltzailearen alde egiten du. Eguneroko erabiltzailearen aukera bat dator GBBLAPek bizikleta bideei
ematen dien tratamendu eta kontsiderazioarekin; horrenbestez, LAP honek definitzen duen esparruan
lekurik ez du laket edo kiroleko lehentasunezko erabiltzaile profil baten arabera diseinatutako sare
batek. Azken aukera honek, izan ere, ‘bide berde’ sare bat sortzea ekarriko luke, ibilbide ‘bigun’ gisako
bat, inolako gaitasunik gabe alegia hiribarneko edo hiri inguruko eguneroko mugikortasunaren egungo
eskariari zein eskari sorrari erantzuteko; eta ezinezkoa izango litzateke ibilbide horien kasuan autoaren
erabiltzaileak motorrik gabeko mugikortasun formetarantz erakartzea. Horregatik, aukera honi ez zaio
koherentziazko irizten EAEren eskalan definitutako ingurumen irizpideekiko, zeren eta ez bailuke
bizikleta bidezko mugikortasuna garraio modu motordunen aurreko garraio modu alternatibotzat
hartuko.

Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek (LAA) ez zuten motorrik gabeko mugikortasuna elementu
egituratzailetzat hartu lurralde eredua itxuratzeko unean, eta ez zioten kontsiderazio espezifikorik eman
garraio eta komunikazio sisteman; horrenbestez, lehenago jada baztertuta geratu den ‘0’ aukerarekin edo esku-hartzerik ez gauzatzekoarekin- pareka daiteke aukera hau.

Edonola ere, balore positibotzat ikusten da GBBLAPek proposatzen duen sare ereduak malgu izan nahi
izatea, hain zuzen ere lehentasunezko helburua eguneroko mugikortasunaren eskariari erantzutea dela
ahantzi gabe, lurralde historikoan identifikatutako laket eta kirol eskari nagusiei ere erantzuna eman
ahal izatearren.

Bizikleta bideek Gipuzkoako Lurralde Historikoan aplikatzen diren Lurralde Plan Partzialetan (LPP)
duten tratamendu eta kontsiderazioa desberdina da; ildo horretatik, aztertutako sei antolamendu
dokumentuetan koherentzia maila aldakorra ikusten da, motorrik gabeko mugikortasunaren arloan
proposatzen dituzten jardueren arabera. Dokumentu horiek proposatzen duten sare eredu
kontzeptualaren irismen eta funtzionalitatea GBBLAPek jasotzen duenaren antzekoa da; izan ere,
lurralde plan partzialek proposatu dituzten eguneroko erabilerako bokazioko bizikleta eta oinezko bideen
tarteak jaso egin dira GBBLAPen. Dena den, dokumentu horietako askok28 halako anbiguotasun bat
erakusten dute bidaiatzeko modu honi ematen dioten tratamenduan, eta hori islaturik geratzen da, kasu
askotan, bide horiek ‘Espazio libre eta aisialdiko ekipamenduak’ biltzen dituzten antolamendu planoetan
sartuta ikusten ditugularik, ‘Garraio eta komunikazio sarea’ri dagokion antolamendu planoan irudikatuta
agertu beharrean.

4.4.- TRAZADURA AUKERAK

4.4.1.- SARE EREDURAKO AUKEREN DEFINIZIOA
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea sortzeko sare eredua erabaki ondoren, hori diseinatzeko
prozesuan hainbat trazadura aukera aztertu dira, Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAPek lortu nahi duen
bizikleta bideen funtzionalitate eta koherentziara iristeko behar diren azpiegiturei dagokienez.

Azkenean, aukerak baloratzeko erabili diren ingurumen irizpideen arabera egokien iritzitako eredu
kontzeptuala aukeratu da. Eta aukeratuari egokien irizteko arrazoiak honakoak dira:

Hiri geruza, aisia/natura geruza eta kirol geruza deituen nahiera lerroak konbinatzeak modua eman du
erabiltzaile mota guztien egungo eta ezkutuko eskaerak aukeratzeko eta gainjartzeko.

Sare ereduaren funtzionalitatea eta irismena altuagoak dira, zeren eta proposatzen den ereduak
erantzun egiten baitio motorrik gabeko eguneroko mugikortasunean laguntzeko funtzio anitzeko
bide sare bat sortzeko helburuari. Gainera, GBBLAPen hirigintzako araudiak ‘bizikleta bidezko
komunikazio sistema orokor’ gisako kalifikazioa proposatzen du Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru

Sare honetarako proposatutako trazadura desberdinak lehen identifikatutako egungo eskariak eta eskari
sorra estaltzera bideratu dira; eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan identifikatutako eguneroko
mugikortasunaren eskariei erantzuna ematea izan da lehentasunezko irizpidea, aurreko atalean adierazi
den moduan.

28

Salbuespena dugu Donostiako LPP, GBBLAPeko proposamenak jaso eta oinezko eta txirrindularientzako
hiriarteko irisgarritasunerako oinarrizko sarea Mugikortasun Ereduaren Eskema Orokorraren barnean sartzen
baitu.
4. kapitulua
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GBBLAP hau erredaktatu aurretik, hainbat dokumentu prestatu dira, Gipuzkoako Lurralde Historikoan
bizikleta bideen sare bat definitzearren. Analisi honetan ez badira ere trazadura aukeratzat hartu,
erredaktatutako lehenbiziko planak aipa ditzakegu:

elementutzat hartu behar. Aitzitik, garrantzi handiko piezak dira, zeren eta, nolabait, oinarrizko sarea
elikatzen baitute, oinarrizko ardatzetaraino hurbiltzen dituzte eta erabiltzaile ugari.
Azkenik, nabarmendu behar da ezen aztertu diren bi trazadura aukerak ‘ibilbide’ esaten zaien eta
elkarrekin lotuta dauden tarte kopuru aldakor baten bidez egituratzen direla. Plangintzari dagokionez,
ibilbideetan tipologia zehatzak definitu dira jardueretarako; esaterako, bizikleta bidearen tratamendu
mota (bizikleta pistak, bidegorriak, bizikleta bazterbideak, bizikleta espaloiak, bide mistoak edo
zirkulazioarekin partekatuak, tunelak, etab.) edo lurraldean egin behar den esku-hartzearen izaera
(lehendik dauden bide azpiegiturak erabiltzea, erabiltzen ez diren trenbide plataformak berreskuratzea,
galtzadak zabaltzea eta zabalgune edo zelaigune berriak egitea). Ibilbideetan tipologia desberdineko
tarteak daude.

Gipuzkoako Bizikletarentzako Bidesare bat egiteko Plan Gidariak (1995) zazpi tarte egitea
proposatzen zuen, guztira 130 km osatuz: Arditurri, Plazaola, Urola 1, Urola 2, Mekolalde Zumarraga, Maltzaga - Arlaban eta Elorregi - Oñati. Etenak zituen, eta saretik kanpo uzten zuen hiri
eremu nagusien zati handi bat; esaterako, Donostia - Irun korridorea edo Oria bailara ia-ia osorik.
Plan hura ez zen gauzatu.
1988an aurkeztutako EAEko Bizikleta Bideen Plan Orokorra ez zen onartu. Gipuzkoan 16 tarte
proposatzen zituen, horietan harturik ipar-ekialdea, Donostia - Irun alegia, Oria eta Urola bailarak,
Debarroa, zeharkako konexio bat eta Nafarroa, Araba eta Bizkaiarekiko kanpo loturak.

Ondoren, berrikusi egingo ditugu aztertutako trazadura aukera biek dituzten ezaugarri nagusiak.

Aukeren ingurumen balorazioaren ondorioetarako, eta Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarearen inguruko
jarduerak jasotzen dituzten planen irismen eta edukiari erreparatuta, bi trazadura aukera hartu dira
aintzat Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAP diseinatzeko prozesuan.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Plana (2002)
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarearen Planak, 2002an erredaktatuak, bizikleta bideen sare bat sortzea
proposatzen zuen, 310 km eta 6 ibilbide eginez horretarako. Ibilbideak honakoak ziren:

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Planeko Sarea (2002koa).
Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAPeko Sarea (2011koa)

1. ibilbidea: Donostia - Frantziako muga, Bidasoko eta Oiartzun - Arditurriko adarrekin.
2. ibilbidea: Donostia - Deba - Mutriku kostaldeko ibilbidea.
3. ibilbidea: Donostia - Ordizia barnealdeko ibilbidea, Lasarte-Oriarako eta Leitzaraneko adarrekin.
4. ibilbidea: Debarroko ibilbidea, Oñatirako adarrarekin.
5. ibilbidea: Urolako ibilbidea.
6. ibilbidea: Ordizia - Bergara zeharkako ibilbidea.

Kasu honetan, baztertu egin da trazadura aukeratzat hartzea bai GBBLAPen Aurrerapen dokumentuan
(2007) bai Hasierako Onarpenaren dokumentuan (2009) proposatutako bizikleta bideen sarearen
diseinua. Izan ere, LAPen tramitazioko Aurrerapen, Hasierako Onarpen, Behin-behineko Onarpen eta
Behin-betiko Onarpen faseetan Oinarrizko Sarerako proposatzen den trazadura diseinu prozesu
beraren emaitza dira, zeren eta Sarearen definizio maila handiago batek, herritarren partaidetzarako
prozesuetan zehar jasotako iradokizun eta alegazioek eta erakundeen arteko koordinazioak ekarri egin
baitute proposatutako trazadura aldatzea, GBBOS bat sortzera begira GBBLAPek egindako
proposamenaren mamizko aldaketarik batere eragiteke, ordea.
Osterantzean, aztertutako trazadura aukera biak oso antzekoak dira, eta ez dute alde handirik. Eta
trazadura aukeratzat hartu badira ere, proposamen biak plangintza prozesu koherente beraren, 2002ko
urtean abiatu eta hainbat fasetan garatzen joan den prozesu beraren parte dira. Horri dagokionez,
gogora ekarri behar da Gipuzkoako eguneroko motorrik gabeko mugikortasunarentzako aukerak eta
irtenbideak horrelako mugikortasunerako aukera handienak dituzten ardatz batzuek markatzen dituztela
nabarmen. Bestalde, lurraldearen orografiak berak eta kokalekuen ereduak baldintzatu egiten dituzte
ardatz horietako askoren trazadurak. Hala, korridore eta nodo batzuk ia-ia “ezinbestekoak” dira, hau da,
edozein trazadura aukerak kontuan izan behar ditu.

2002ko plan hura egin bitartean, aukera ugari izan ziren kontuan, eta, azkenik, aipatutako sarea osatu
zen.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana (2011).
Aztertutako bigarren aukera GBBLAPen dokumentuan jasotako proposamena da, 2002ko Plana oinarri
harturik berori garatzen duena bera. Oinarrizko Sarearen luzera 439 km-ra eramaten du, ibilbideen
luzera handituz edota adar berriak sortuz horretarako, eta guztira 9 ibilbide osatzen ditu, honakoak:
1. ibilbidea: Donostia - Irun (zati batean bat dator 2002ko planeko 1. ibilbidearekin).
2. ibilbidea: Donostia - Mutriku (zati batean bat dator 2002ko planeko 2. ibilbidearekin).
3. ibilbidea: Donostia - Beasain (zati batean bat dator 2002ko planeko 3. ibilbidearekin).
4. ibilbidea: Debarroa (zati batean bat dator 2002ko planeko 4. ibilbidearekin).
5. ibilbidea: Urola bailara (zati batean bat dator 2002ko planeko 5. ibilbidearekin).
6. ibilbidea: Bergara - Beasain (zati batean bat dator 2002ko planeko 6. ibilbidearekin).
7. ibilbidea: Bidaso bailara (2002ko planaren 1. ibilbidearen adarra).
8. ibilbidea: Leitzaran bailara (2002ko planaren 3. ibilbidearen adarra).
9. ibilbidea: Ego bailara (2002ko planaren 4. ibilbidearen adarra).

Premisa moduan, halaber, bizikleta bideen trazaduraren azken bi aukera horiek lurralde historikoan
banatutako sare batean oinarritzen dira, eta hiribarneko nahiz hiriarteko tarteak ditu sare horrek. Horrez
gainera, kontuan hartutako bi aukerek oinarrizko sare bat itxuratzen dute kasu bakoitzean. Hau da,
bizikleta bideen “sare oso” bat izango genuke, hiribarneko eta hiriarteko bizikleta bide guztiek osatua,
haien izaera, tipologia eta sustatzailea eta kudeatzailea direnak direla. Baina “sare oso” hori ez da
erabat oinarrizko saretzat hartzen: oinarrizko sare horrek oinezkoentzako eta bizikletentzako ardatz
nagusiak biltzen ditu, eta erabateko jarraitasuna eta koherentzia ematen die lurralde osoan zehar.
Gainerako bizikleta bideak, oinarrizko sarean egongo ez liratekeenak, ez dira, ordea, garrantzi gutxiko

4. kapitulua
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Lehenagoko 2002ko Planekiko identifikatu diren aldaketa nagusiak, ibilbideak gaurkotzeaz eta horiek
lurraldeari eta planifikatutako proiektuei hobeto egokitzeaz gain, honakoak dira:
Oinarrizko Sarea definitzea eta garatzea Donostia eta Irungo hiriguneetan (1., 2. eta 3. ibilbideei
eragiten die).
Pasaiako (San Pedro eta Donibane) eta Hondarribiko adarrak 1. ibilbidean sartzea.
Errekalde - Astigarraga lotura 2. ibilbidean.
Lasarte-Oria eta Usurbil arteko lotura zuzen berria 2. ibilbidean.
3. ibilbidea Astigarragako herrigunetik igarotzea.
Astigarraga - Oiartzun, Epela, Asteasu, Zaldibia, Ataun, Zegama - Idiazabal eta Mutiloa adarrak 3.
ibilbidean sartzea.
Antzuolako eta Leintz Gatzagako herriguneetarako eta Arrasateko Gesalibarrerako adarrak sartzea
4. ibilbidean.
5. ibilbidea Brinkolaraino (Legazpi) luzatzea, eta Urrestillarainoko (Azpeitia) adarra sartzea.
7. (Bidasoa), 8. (Leitzaran) eta 9. (Ego) ibilbideak definitzea, 2002ko Planean definitutako ibilbideen
adarretatik abiatuta, Nafarroa eta Bizkairanzko lurraldez gaindiko ibilbidetzat harturik horiek.
IIT honetan jasotako D-I.6 eta D-I-7 planoetan kontsulta daitezke aipatutako aukera biak.
GBBLAPen proposamenak ez du soilik Oinarrizko Sarea eraikitzea aurreikusten; sarea mantentzeko,
seinaleak jartzeko eta jarraipena eta ebaluazioa egiteko jarduerak ere biltzen eta programatzen ditu,
baita bizikletaren erabilera sustatzeko jarduerak ere. Hainbat jarduera tresna abian jarriz osatzen da
GBBLAP; tresna horien artean honakoak ditugu: Bizikleta Bideen Sarearen Behatokia, Bizikletaren
Kontseilua, Bizikletaren Estrategia, Bizikleta Bideen Eskuliburua edo Gipuzkoan bizikletaren erabilera
sustatzeko funtsezko komunikazio tresnatzat egindako webgune bat.
LAPek bizikletaren erabileraren eta banaketa modalaren segimendua eta ebaluazioa egitea
proposatzen du, hain zuzen ere lehenago aipatutako Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarearen Behatokia
baliatuz horretarako. Jarraipen eta ebaluazio horren emaitzen bidez, proposatutako azpiegituraren
ingurumen onura baloratu ahal izango da, baita Oinarrizko Sarea tarte berriak erantsiz edo daudenak
luzatuz aldatzeko beharra ere.

4. kapitulua
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Erabilera potentzial baxua: aipatutako irizpideak betetzen ez dituzten eremuak.

4.4.2.- OINARRIZKO SAREKO TRAZADURA AUKEREN INGURUMEN BALORAZIOA

Eragin-erradio hauek aplikaturik, erabilera maila potentzial bakoitzari (1. eta 2. mailari) dagokion eragin
eremu globala atera da; eta eremu horiek ‘A. Memoria’ dokumentuarekin baterako A.11 planoa.
Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko tarteen haztapen estrategikoa delakoan jaso dira.

Lehen azaldutakoarekin bat, plangintza prozesuan zehar bi trazadura aukera orokor hartu dira aintzat:
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Plana (2002).
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana (2011).

Erabilera potentzial altu eta ertaineko zonak igarotzen dituen aukeretako bakoitzaren trazaduraren
luzera kalkulatu da.

4.4.2.1.- Metodologia

1.2. Industri zonetako eskari potentzialari eman erantzun maila

GBBLAPek proposatzen duen Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen guztirako luzera Bizikleta Bideen
Planak proposatutako Oinarrizko Sarearena baino handiagoa da. Beraz, pentsatzekoa da GBBLAPen
jasotako jarduerak gauzatzetik ingurune fisikoaren gainean sortzen diren afekzioak neurriz handiagoak
izan daitezkeela.

Bizikleta Bideen Sarearen funtzionalitatean eragina duten faktoreetako beste bat sarearen eta
Gipuzkoako Lurralde Historikoko industri eta jarduera ekonomikoetako eremu nagusien arteko
inbrikazioa da; izan ere, eremu horiek dira joan-etorrien sorburu eta helmuga nagusietako bat.
Kasu honetan, 523 industri edo jarduera ekonomikoetako gune identifikatu dira Gipuzkoako Lurralde
Historikoan29, eta aukera bakoitzak proposatzen duen trazadurak gune horiekiko eskaintzen duen
estaldura maila aztertu da. Horretarako, bizikleta bideen ardatzetik 100 eta 500 metrora definitutako
eragin eremuen barnean sartzen den industrigune kopurua kalkulatu da.

Dena den, LAPek proposatzen duen GBBOSen irismen, funtzionaltasun eta intermodalitate maila
handiagoak dira 2002ko Planean proposatutako Oinarrizko Sarearenak baino.
Kontuan harturik aukera horiek biek dituztela onurak eta ingurumen eraginak, egoki iritzi zaio plangintza
prozesuan zehar aztertutako trazadura aukeren irizpide anitzeko balorazio bat egiteari, hain zuzen ere
zehaztearren aukera horien artetik zeinek duen balantzerik onena, ingurune fisikoaren gaineko
inpaktuak eta ingurumen onurak direla eta.

1.3. Ekipamenduei lotutako eskari potentzialari eman erantzun maila
Azkenik, ulertzen da ezen bizikleta bideen sarearen funtzionaltasunaren gainean eragiten duten
faktoreetako beste bat sarearen eta kasu gehienetan hiri bilbeetan dauden ekipamendu eta hornidura
publikoen arteko inbrikazioa dela, azken hauek baitira joan-etorrien beste sorburu eta helmuga
nagusietako bat.

GBBLAPeko ingurumen helburuekin eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan identifikatutako ingurumen
elementu garrantzitsuenekin bat, ondoren datozen irizpide eta adierazleak aukeratu dira aukeren
ingurumen balorazioa egitera begira:
1.

Kasu honetan, ekipamenduetarako 1.000 eraikin inguru hartu dira kontuan Gipuzkoako Lurralde
Historikoan30, eta aukera bakoitzak proposatzen duen trazadurak ekipamendu horiekiko eskaintzen
duen estaldura maila aztertu da. Horretarako, bizikleta bideen ardatzetik 100 eta 500 metrora
definitutako eragin eremuen barnean sartzen den ekipamendu kopurua kalkulatu da.

SAREAREN FUNTZIONALITATEA

Aukera bakoitzean proposatutako bizikleta bideen oinarrizko sarearen funtzionalitatea aztertuko da,
zerbitzua emandako biztanleria eta intermodalitate maila harturik aintzat.

1.4. Trenbide sarearekiko intermodalitate maila

Sarearen funtzionalitatea baloratzeko kontuan hartzen diren adierazleak honakoak dira:

Bizikleta bideen sarearen eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan dagoen trenbidezko garraio sarearen
arteko koordinazioa funtsezko faktorea da, halaber, sarearen funtzionaltasunera begira, batez ere bi
etapatan egin beharreko joan-etorrien kasuan.

1.1. Hiriguneetako eskari potentzialari eman erantzun maila
Aztertu egin da kontuan hartutako aukeretako bakoitzak proposatzen duen bizikleta bideen sarearen eta
Gipuzkoako Lurralde Historikoko biztanle gune nagusien arteko akoplamendu edo egokitzapen maila.

Faktore hau baloratzeko, aztertutako aukera bakoitzak proposatzen duen bizikleta bideen sarearen
trazadurak erantzuna ematen dion tren geltokien kopurua aztertu da. Horretarako, lurralde historikoa
zeharkatzen duten trenbide ardatz edo azpiegiturei dagozkien geltokiak hartu dira kontuan. Ardatz edo
azpiegitura horiek hurrenak dira:

Horretarako, ‘A. Memoria’ dokumentuko 5.2.1. Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarearen eraikuntza
programatzeko irizpideak atalean jarraitutako metodologiaren ildotik, lurraldea hiru kategoriatan banatu
da:
Erabilera altuko potentziala (1. maila): 20.000, 10.000 eta 5.000 biztanletik gorako hiriguneetatik
hurrenez hurren 5 km, 3 km eta 2 km-tik beherako distantziara dauden eremuak.
Erabilera ertaineko potentziala (2. maila): 20.000, 10.000 eta 5.000 biztanletik gorako
hiriguneetatik hurrenez hurren 7 km, 5 km eta 4 km-tik beherako distantziara dauden eremuak.
4. kapitulua
Teknikoki bideragarriak diren aukeren ingurumen azterketa

29

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Lurralde Informazioko Sistemak emandako informazioan adierazten diren
zentroekin bat datoz.
30
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Lurralde Informazioko Sistemak emandako informazioan adierazten diren
zentroekin bat datoz.
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2.2. Atmosferarako emisioak murriztea

Eibar - Irun trenbide ardatza (ETS).
Madril - Irun trenbide ardatza (ADIF).
Proiektatutako geltoki intermodalak (AHT-ADIF aldiriak, AHT-SNCF, ADIT-ETS).

Bizikletaren erabilera ‘nahitaezko mugikortasun’ deitu horrek eragindako eguneroko joan-etorrietarako
automobilaren aurreko aukera gisa sustatzeak lagundu egingo du airearen kalitatea hobetzen, murriztu
egingo baitira ibilgailu motordunak erabiltzetik datozen atmosferarako emisioak.

Guztira 93 dira kontuan hartutako geltokiak. Beste faktore batzuk baloratzeko jarraitutako
metodologiaren ildotik, aztertu egin da kontuan hartutako aukeretako bakoitzak proposatzen duen
trazadurak geltoki horiei ematen dien estaldura maila; horretarako, bizikleta bideen ardatzetik 100 eta
500 metrora definitutako eragin eremuen barnean sartzen den geltoki kopurua kalkulatu da.
2.

Atmosferarako emisioen murrizpen bolumena ibilgailu motordunaren erabiltzaileak motorrik gabeko
mugikortasun formetarantz eramateko gaitasunaren mendean egongo da. Aipatuarekin bat, aztertutako
aukerek ez dute egiten proposatzen duten bizikleta bideen oinarrizko sarea osorik gauzatu ondorengo
erakarpen horren zenbatespenik; beraz, faktore horren balorazioa aukeren arteko analisi konparatibo
batean oinarrituko da, plan biek ematen dituzten datu kualitatiboetan oinarriturik.

INGURUMEN HELBURU ESTRATEGIKOAK LORTZEKO EKARPENA

Aztertu egingo da aukera bakoitzean proposatzen den sareak nolako ekarpena egiten dion II.
Ingurumen Esparru Programak jasotzen duen ‘bidaiarien banaketa modala motorrik gabeko garraiorantz
bideratzea’ ingurumeneko konpromisoari. Era berean, analizatu egingo da sare hauetako bakoitzaren
sorrera eta erabileraren eta Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiak jasotako ingurumen
helburuen arteko koherentzia; Estrategiak jasotako helburuak, izan ere, honakoak dira:

2.3. Kalitate akustikoa hobetzea
Lana edota ikasketak direla eta sortzen diren eguneroko mugikortasuneko beharrei erantzutearren
autoaren ordez bizikletaren erabilera sustatzeak lagundu egingo du, halaber, kalitate akustikoa
hobetzen, dentsitate handiko hiriguneetan batez ere. Ibilgailu motordunen erabiltzaileak erakartzeak bi
mailatan lagunduko du kalitate akustikoa hobetzen: alde batetik, saihestu egingo dira ibilgailu
motordunetatik datozen zarata emisioak, eta bestetik arindu egingo da trafikoa hiriguneetan, horrela ere
lagunduz gainera gaur egun giro horietan sortzen diren zarata mailak jaisten.

1. helmuga: Aire, ur eta lurzoru garbiak eta osasungarriak izan ditzagun bermatzea.
4. helmuga: Lurraldeko oreka eta mugikortasuna: ikuspegi komuna.
5. helmuga: Klima aldaketaren eragina mugatzea.

Kalitate akustikoaren hobekuntza ibilgailu motordunaren erabiltzaileak motorrik gabeko mugikortasun
formetarantz eramateko gaitasunaren mendean egongo da. Aipatuarekin bat, aztertutako aukerek ez
dute egiten proposatzen duten bizikleta bideen oinarrizko sarea osorik gauzatu ondorengo erakarpen
horren zenbatespenik; beraz, faktore horren balorazioa aukeren arteko analisi konparatibo batean
oinarrituko da, plan biek ematen dituzten datu kualitatiboetan oinarriturik.

Aukera bakoitzak ingurumen helburu estrategi horiek lortzera begira egiten duen ekarpena baloratzeko
kontuan hartzen diren adierazleak honakoak dira:
Bizikleta bidezko mugikortasunaren hazkundea.
Atmosferarako emisioak murriztea.
Kalitate akustikoa hobetzea.

3.

2.1. Bizikleta bidezko mugikortasunaren hazkundea

Gauzatzeko dauden oinarrizko sareko tarteen eraikuntzak bilduko ditu GBBLAPi lotutako ingurumen
inpaktu negatibo gehienak; aztertu egingo da analizatutako aukeretako bakoitzean gauzatzeko dauden
oinarrizko sareko tarteak egitean espero diren ingurune fisikoaren gaineko inpaktuak.

Aztertutako aukera biek jasotzen duten bizikleta bideen oinarrizko sarearen erabateko garapenarekin
aurreikusten den bizikleta bidezko mugikortasunaren hazkundearen neurriak batez ere bi faktore izango
ditu gainean, honakoak:

Ingurunearen gaineko inpaktua baloratzeko kontuan hartutako adierazleak honakoak dira:

Bizikleta bidezko mugikortasunerako egungo eskaria eta eskari potentziala.
Erabiltzaile berriak, batez ere ibilgailu pribatutik datozenak, erakartzeko gaitasuna.

Lur kontsumoa.
Naturgune babestuen gaineko afekzioa.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarearen Planak (2002) zein GBBLAPen agiriak ez dute egiten
etorkizuneko eszenatokiei buruzko proiekziorik, Oinarrizko Sarea osatu ondoren espero den eskariari
dagokionez; eta ez dute sare horrek autoaren erabiltzaileak erakartzeko izango duen gaitasunaren
haztapenik ere egiten.
Testuinguru honetan, aukera biek proposatzen duten oinarrizko sarearen garapenarekin espero den
bizikleta bidezko mugikortasunaren hazkundearen balorazioa azterketa konparatibo batera mugatuko
da, plan biek ematen dituzten datu kualitatiboetan oinarriturik.

4. kapitulua
Teknikoki bideragarriak diren aukeren ingurumen azterketa

INGURUNE FISIKOAREN GAINEKO INPAKTUAK

o EAEko Naturgune Babestuen Sarea: parke naturalak, biotopo babestuak, zuhaitz
apartekoak, Natura 2000 Sarean sartutako espazioak, babes plan bereziak.
Ingurumen aldetik sentikorrak diren zonetako afekzioak.
o Ibai ibilguak (5 metroko lur zerrenda bat hartuz ertz banatan).
o Landaretza interesgarriko formazioak eta Batasunaren intereseko habitatak.
o Espezie mehatxatuentzako interes bereziko eremuak.
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o Uholdeak izateko arriskua (10 edo 100 urteko errepika-denboran urpean gera daitezkeen
zonak).
o Akuiferoak kutsatzeko arrisku handia edo oso handia.

Kasu honetan balorazio positiboagoa egiten da industri edo jarduera ekonomikoetarako zonetara
iristeko GBBLAPek proposatzen duen sarearen funtzionalitateari buruz, zeren eta zona horietatik % 70
inguru trazaduratik 100 metro baino gutxiagoko tartera baitaude; kopuru hori handitu egiten da, % 85era
iritsiz ia-ia, bizikleta bideen ardatzarekiko 500 metroko tartea hartuz gero aintzat, eta distantzia hori,
udal sare osagarriak garatuz gero, bizikletaz egin daitekeela jotzen da.

4.4.2.2.- Trazadura aukeren ingurumen azterketa

1.3. Ekipamenduei lotutako eskari potentzialari eman erantzun maila

Metodologiari buruzko atalean, trazadura aukeren ingurumen balorazioan kontuan hartu beharreko
faktore eta alderdi nagusiak azaldu dira. Orain, aukera horiek baloratzeko apartatutako ingurumen
faktoreen analisia eta balorazioa egingo da.
1.

Metodologiari buruzko atalean azaldutako balorazio irizpideekin bat, ondoko taulan jasotzen dira
aztertutako aukeretako bakoitzarentzat lortutako emaitzak. Biderako definitutako ekintza-erradio
bakoitzaren barnean sartzen den ekipamendu kopurua adierazten da, kopuru horrek kontuan hartutako
ekipamendu guztiekiko hartzen duen portzentajearekin batera.

SAREAREN FUNTZIONALITATEA

1.1. Hiriguneetako eskari potentzialari eman erantzun maila

Sarearen trazadurak erantzuna ematen dien ekipamenduak
Kontuan hartutako eragin eremua
Aukera
100 metro
500 metro
Zk.:
%
Zk.:
%
Bizikleta Bideen Sarearen Plana (2002)
245
% 22,9
563
% 52,7
GBBLAP (2011)
480
% 44,9
840
% 78,6

Metodologiaren atalean deskribatuarekin bat, kalkulatu egin da proposatutako sare alternatibo bakoitzak
eragin primarioko (potentzial altua) eta sekundarioko (potentzial ertaina) zonaren barnean duen
trazaduraren luzera. Ateratako emaitzak ondoko taulan datoz jasota. Horretan, izan ere, aipatu eragin
eremuen barnean dauden trazadura-luzerak adierazten dira, luzera horrek aukera bakoitzak
proposatzen duen bizikleta bideen sarearen guztirako luzeran hartzen duen portzentajearekin batera:
Sarearen trazadurak erantzuna ematen dien biztanle guneak
1. maila
2. maila
Aukera
Luzera (m)
%
Luzera (m)
%
Bizikleta Bideen Sarearen Plana (2002)
203.355 % 65,0
65.684 % 21,0
GBBLAP (2011)
411.544 % 76,2
80.401 % 14,9

Kasu honetan, balorazio positiboagoa egiten da GBBLAPek proposatzen duen trazadurari buruz.
Ekipamenduetatik erdia bizikleta bideen oinarrizko sarearen ardatzetatik 100 metro baino gutxiagoko
tartean daude, eta aztertutako ekipamenduetatik ia-ia % 80 Oinarrizko Saretik 500 metro baino
gutxiagoko tartean daude; kopuru hau Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarearen Planari dagokion aukerak
lortutakoaren gainetik dago, nabarmen.

GUZTIRA
%
85,9
91,1

1.4. Trenbide sarearekiko intermodalitate maila

Kasu honetan balorazio positiboagoa egiten da GBBLAPek proposatzen duen trazadurari buruz, zeren
eta ia-ia osorik sartzen baita definitu diren maila altuko eta ertaineko eragin eremuetan; are gehiago,
trazaduraren % 75 inguruk hirigune nagusiekiko eragin zuzeneko zonak zeharkatzen ditu, eta horrek
nabarmen areagotzen du bidearen funtzionaltasuna, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea
sortzeko proposatzen den trazadura behar bezala egokitzen baitzaio Gipuzkoako Lurralde Historikoak
gaur egun duen hiri asentamenduen eskemari.

Metodologiari buruzko atalean adierazitako balorazio irizpideekin bat, ondoko taulan jasotzen dira
aztertutako aukeretako bakoitzarentzat lortutako emaitzak (ekintza-erradio bakoitzaren barnean sartzen
den geltoki kopurua adierazten da, kopuru horrek kontuan hartutako geltoki guztiekiko hartzen duen
portzentajearekin batera):
Sarearen trazadurak erantzuna ematen dien tren geltokiak
Kontuan hartutako eragin eremua
Aukera
100 metro
500 metro
Zk.:
%
Zk.:
%
Bizikleta Bideen Sarearen Plana (2002)
36
% 38,7
71
% 76,3
GBBLAP (2011)
65
% 69,9
91
% 97,8

1.2. Industri zonetako eskari potentzialari eman erantzun maila
Metodologiari buruzko atalean adierazitako balorazio irizpideei jarraiki, ondoko taulan jasotzen dira
aztertutako aukeretako bakoitzarentzat lortutako emaitzak (biderako definitutako ekintza-erradio
bakoitzaren barnean sartzen den zentro kopurua adierazten da, kopuru horrek kontuan hartutako
industri eremu guztiekiko hartzen duen portzentajearekin batera):

Dagoeneko badiren edo planifikatuta dauden geltokietatik % 70 GBBLAPek proposatzen duen
Oinarrizko Sarearen ardatzetik 100 m baino gutxiagoko tartean daude; eta kopuru hori % 98ra iristen da
500 m baino gutxiagoko tartea hartzen badugu kontuan. Kasu biotan, Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Sarearen Planean definitutako proposamenean lortzen direnak baino nabarmen handiagoak dira
kopuruak.

Sarearen trazadurak erantzuna ematen dien industri eremuak
Kontuan hartutako eragin eremua
Aukera
100 metro
500 metro
Zk.:
%
Zk.:
%
Bizikleta Bideen Sarearen Plana (2002)
233
% 44,6
350
% 66,9
GBBLAP (2011)
353
% 67,5
434
% 83,0
4. kapitulua
Teknikoki bideragarriak diren aukeren ingurumen azterketa
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2.

INGURUMEN HELBURU ESTRATEGIKOAK LORTZEKO EKARPENA

20.000 bidaia Donostia - Errenteria korridorean.
<1.000 bidaia Goierrin (hainbat fluxu).
6.000-8.000 bidaia Hernani - Tolosa korridorean.
2.500-4.500 bidaia Bergara - Arrasate tartean.

Metodologiari buruzko atalean azaldutakoarekin bat, aukera bakoitzak ingurumen helburu estrategiko
hau lortzera begira egiten duen ekarpena baloratzeko kontuan hartzen diren adierazleak honakoak dira:
Bizikleta bidezko mugikortasunaren hazkundea.
Atmosferarako emisioak murriztea.
Kalitate akustikoa hobetzea.

Edonola ere, 2002ko Planak ez du berak proposatutako Bizikleta Bideen Sare osoa garatu ondoren
erakar zitekeen ibilgailu pribatuaren erabiltzaile kopururik haztatzen edo aurreikusten.
Aukera biek proposatzen dituzten trazaduretako eskari potentzialari eta erabiltzaileak erakartzeko
ahalmenari buruzko behin betiko daturik ez badugu ere, pentsatzekoa da GBBLAPek proposatzen duen
sare trazadurak erantzun sendoagoa emango diola eskari potentzialari, eta autoaren erabiltzaileak
erakartzeko gaitasun handiagoa izango duela halaber, zeren eta kapilaritate maila handiagoko sarea
proposatzen baitu, adar eta azpiadar kopuru handiago batez eta 2002ko Planak proposatutako ibilbide
nagusiak luzatuz gainera.

2.1. Bizikleta bidezko mugikortasunaren hazkundea
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarearen Planak (2002) zein GBBLAPek (2011) ez dute egiten
etorkizuneko eszenatokiei buruzko proiekziorik, Oinarrizko Sarea osatu ondoren espero den eskariari
dagokionez; eta ez dute sare horrek autoaren erabiltzaileak erakartzeko izango duen gaitasunaren
haztapenik ere egiten.

Aurreko atalean baloratu egin da aztertutako aukeretako bakoitzak proposatzen duen sarearen
funtzionalitatea; izan ere, sarearen funtzionalitatea faktore erabakigarria da sare honek arrakasta izan
dezan, bai bizikleta bidezko mugikortasuna areagotzeko bai indarrean dagoen mugikortasun patroia
aldatzeko tresna gisa.

GBBLAP honetako ‘A. Memoria’ dokumentuko 3.2.1.3.3. Eskaera potentziala atalean haztapen bat
egiten da, eskari erregistratuaren egungo datuetan oinarrituta. Dokumentuak adierazten duenez,
“bizikletaren erabileraren erregistroek adierazten duten eskaera baino handiagoa da eskaera sorra; hain
zuzen ere, bizikleta bideak egin ahala sortzen da eskaera hori”.

Eta baloratu da ezen GBBLAPek proposatzen duen sarearen funtzionalitatea handiagoa dela 2002ko
Planak proposatua baino; hori guztia bat dator, GBBLAPek proposatzen duen aukerak eskari handiagoa
jasoko duelako eta erabiltzaileak erakartzeko ahalmen handiagoa izango duelako lehen adierazitako
konklusioarekin.

Testuinguru honetan, bizikleta salmentaren gorakadak, etxeetako ekipamendu mailak, bizikletaren
erabileraren gaineko ezagutza mailak edota bizikleta erabiltzeko prest dagoen biztanleriak eskari sor
hori badela pentsatzera garamatzate.
Osterantzean, Bizikleta Bideen Sarearen Behatokiak Bizikleta Bideen Foru Sarean egiten diren joanetorrien zenbaketa eta aldian aldiko ebaluazioa egiten du. Egun dagoen hiriarteko sarean
erregistratutako eskariari buruzko datu kualitatibo eta kuantitatiboak harturik oinarri, GBBLAPeko ‘A.
Memoria’ dokumentuak, bere ondorioen artean, hurrena adierazten du: “pentsatzekoa da ezen,
geroagoko analisietan joera hauek berretsiz gero, Oinarrizko Foru Sare osoa burutu ondoren (289 km
guztira) urtean 300.000-325.000 joan-etorri inguru izango direla, bizikletaz eta hiriartekoak, autoa erabili
beharrean bizikletaz mugitzea aukeratzen duten erabiltzaileen aldetik (850-900 joan-etorri egunean)”.

2.2. Atmosferarako emisioak murriztea
Aukera bakoitzari lotutako atmosferarako emisioen murrizketa Oinarrizko Sare berriak ibilgailu
motordunen erabiltzaileak motorrik gabeko garraio moduetara erakartzeko duen mailaren araberakoa
izango da, nagusiki.
Aurreko atalean azaldu egin ditugu aztertutako aukerek proposatzen duten etorkizuneko sarearentzat
egiten dituzten eskari potentzialari buruzko aurreikuspenak; azaldu egin ditugu, halaber, autoaren
erabiltzaileak erakartzeko gaitasunari buruzkoak.

Edonola ere, haztapen orientagarria da, Bizikleta Bideen Sareko Behatokiak egindako inkestetatik
datozen datuetan oinarritua; inkesta horiek guztira 51,6 km luze egiten dituzten hiriarteko 10 tarte
jakinetan egin dira.

Dena den, bakar-bakarrik GBBLAPek egiten du erabiltzaile horiek erakartze posible baten proiekzioa.
Testuinguru honetan, eta 150 gCO2/km-ko batez besteko emisioa harturik erreferentziatzat, jo genezake
ezen LAP honek proposatzen duen Oinarrizko Sarea egiteak saihestu egingo lukeela urtean 225 tona
baliokide CO232 isurtzea.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarearen Planari (2002) dagokionez, honek, bere memoriako 5.4. Hiriko
eta hiri inguruko bizikleta bidezko mugikortasunaren nahiera lerroak atalean, bizikleta bidezko
mugikortasunaren egungo eskariari eta eskari potentzialari buruzko analisi bat jasotzen du. Hiriarteko
eskari potentziala haztatzeko, dokumentu horrek kontuan hartzen ditu garraio modu guztietan (eta
arrazoia dena dela), egunean, eta 10 km-tik beherako tartera dauden lekuen artean egiten diren bidaia
guztiak. Horrela, Plan honek kalkulatzen duen erakartze ‘urkilaren’ kopuruak honakoak dira31:

2002ko Planak proposatzen duen Bizikleta Bideen Sareak ibilgailu motordunen erabiltzaileak motorrik
gabeko mugikortasun formetarantz erakartzeko izan zezakeen gaitasunari buruzko daturik ez

31

Gehienezko erakartze datua da, garraio modu guztietan (eta arrazoia dena dela) eta 10 km baino gutxiagoko tartera dauden
lekuen artean egunean egiten diren bidaia guztiak jasotzen baititu.

4. kapitulua
Teknikoki bideragarriak diren aukeren ingurumen azterketa

32

68

Erreferentzia harturik 5 km-ko batez besteko joan-etorria.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

BEHIN BETIKO ONARPENA
D dokumentua: INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA

dagoenez33, ezin dugu aukera horri lotutako emisio murrizketaren bolumenaren gaineko haztapenik
egin.

horien behin betiko trazadura zehaztea. Horregatik, egiten den analisia Oinarrizko Foru Sareari
atxikitako hiriarteko tarteak eraikitzeko lanetara mugatzen da.

Lehenago azaldu dugun moduan, aurreikusten da GBBLAPek proposatzen duen Bizikleta Bideen
Oinarrizko Sareak ahalmen handiagoa izatea ibilgailu pribatuaren erabiltzaileak erakartzeko; beraz,
aukera horrek (sarea oso-osorik gauzatzen denean) lortzen duen atmosferarako emisioen murrizketa
handiagoa izango dela jotzen da.

3.1. Lur kontsumoa
Aukera biek eragingo duten lur kontsumoa egiteko dauden Oinarrizko Sareko tarteak gauzatzetik
etorriko da, nagusiki. Hala eta guztiz, kontsumo hori tarteak egiteko jorratzen den jarduera motaren
mendean egongo da, neurri handi batean. Kasu honetan, GBBLAPek jarduera eredu sorta bat
definitzen du, Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea (POFS) osatzen duten tarteak eraikitzera begira:

2.3. Kalitate akustikoa hobetzea
Kalitate akustikoaren hobekuntza honek baldintza bat izango du gainean, kontuan hartutako aukeretako
bakoitzak proposatzen duen sarea garatzen den neurrian ibilgailu pribatuaren erabiltzaileak motorrik
gabeko mugikortasun moduetara erakartzeko gaitasuna alegia.

1. Trenbide plataforma zaharren gainean tarteak eraikitzea.
2. Lehendik dauden bide edo zidorretan tarteak eraikitzea.
3. Sortu berriko tarteak, espazioa berrantolatzeko edo hirigintzako garapenetarako aurreikuspena egina
duten eremu hiritartuetan.
4. Zelaigune berriko tarteak.
5. Aukerei buruzko azterketa espezifiko baten faltan dauden tarteak.

Alde batetik, autoaren erabiltzaileen artean urtean 300.000-325.000 joan-etorri inguru erakar
daitezkeela jota, GBBLAPek proposatzen duen Oinarrizko Sarea sortzeak ekarriko duen zarata
emisioen murrizketa oso apala izango da. Gaur egun Gipuzkoako bide ardatz nagusietan eta neurri
handieneko hiriguneetako banaketa primarioko kaleetan jasaten diren eguneko batez besteko
intentsitateak (EBI) hain handiak izanik (1.036.609 barne joan-etorri motordun egunean34), hiriarteko
joan-etorrietan 850-900eko murrizketa lortzeak apenas egiten du eguneroko joan-etorrietatik % 0,09.

GBBLAP honetan definitutako jarduera tipologiekin bat, hauek atxiki egin zaizkie 2002ko Planak
proposatutako Oinarrizko Sarean oraindik egiteko dauden tarteei.
Geroago, kalkulatu egin da aukera bakoitzak jarduera tipologia bakoitzari atxikirik duen guztirako luzera;
eta baita luzera horrek zenbateko portzentajea hartzen duen ere, aztertutako aukeretako bakoitzean
egiteko dagoen Oinarrizko Sarearen guztirako luzerarekiko.

Eta kontuan hartzen badugu bide bateko emisioetan 3 dB(A)-ko murrizketa lortzeko bide horretako EBIa
% 50 jaitsi behar dela35, Oinarrizko Sarea gauzatzean lortzen den zarata mailen murrizketa txikia izango
dela aurreikusten da.

Luzera horiek ondoko taulan datoz jasota:
Osterantzean, ez dugu zenbatespenik, 2002ko Planak proposatzen duen Bizikleta Bideen Sarea
egitean erakarriko litzatekeen autoen erabiltzaile kopuruari buruz. Edonola ere, aukera horri lotutako
kalitate akustikoaren hobekuntza GBBLAPentzat aurreikusia baino txikiagoa izango litzatekeela
aurreikusten da; izan ere, 2002ko sareak GBBLAPek proposatzen duen Oinarrizko Sareak baino
erakartze gaitasun txikiagoa izango luke.

Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea egiteko aurreikusitako jarduera motak
Bizikleta Bideen Plana (2002)
GBBLAP (2011)
Jarduera motak
Luzera (km)
%
Luzera (km)
%
1
30,2
% 20,6
42,8
% 21,6
2
15,6
% 10,6
12,0
% 6,1
3
42,1
% 28,6
50,7
% 25,6
4
14,8
% 10,1
30,8
% 15,6
5
44,3
% 30,1
61,6
% 31,1
GUZTIRA
147
% 100,0
197,9
% 100,0

3. INGURUNE FISIKOAREN GAINEKO INPAKTUAK
Egiteko dauden Oinarrizko Sareko tarteen eraikuntzak ekarriko ditu GBBLAPi lotutako ingurumen
inpaktu negatibo gehienak; orain, kontuan hartutako aukeretako bakoitzak proposatzen duen sare
trazaduratik ingurune fisikoarentzat ondorioztatzen diren inpaktuen balorazioa egiteko aukeratutako
adierazleak analizatuko ditugu. Gogoan izan behar da hiribarneko tarteen trazadura -tarte horiek
Oinarrizko Udal Sareari atxiki zaizkio- orientagarria dela, eta udal erakundeen eginkizuna izango dela

Definitu diren jarduera moten ezaugarriekin bat, inpaktu nagusienak, eta lur kontsumo handiena
eragingo dutenak, zelaigune berria egitea eskatzen duten tarteak egiteko lanetatik etorriko direla jotzen
da (4. mota). Kasu honetan, aukera biek zelaigune berriak egitea proposatzen duten trazaduraren
luzeran ez dago alde handirik, GBBLAPek aurkezten duen luzera osagarriarekiko; horretatik
ondorioztatzen denez, GBBLAPek 2002ko Planarekiko proposatzen duen trazaduraren luzera osagarria
lehendik dauden plataformetan oinarritzen da batez ere, edo, bestela, baliatu egiten ditu aurretiko hiri
antolaketako proiektuek edo hirigintzako garapenek eskaintzen dituzten aukerak.

33

Planak bakar-bakarrik gehienezko erakartze datutzat hartu behar den ‘urkila’ bateko datuak ematen ditu, garraio
modu guztietan eta 10 km baino gutxiagoko tartera dauden lekuen artean egunean egiten diren bidaia guztiak
jasotzen baititu.
34
Ibilgailu pribatuaren erabileraren kostua eta Gipuzkoan garraio publikoa erabiltzearena alderatzeko analisia.
GFAko Lurralde Antolaketa eta Sustapeneko Departamentua: 2006ko otsaila.
35
Mapa Estratégico de Ruido y Plan de Acción contra el Rudio 2009-2015. Cuaderno nº 15. Zaragozako Udala.
2009.
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Bizikleta biderako 5 metroko eredu sekzioa hartzen badugu erreferentziatzat, zelaigune berria egitea (4.
mota) eskatzen duten Oinarrizko Sareko tarteak egitean 7,4 ha lur kontsumituko dira 2002ko Planaren
kasuan, eta 15 ha inguru GBBLAPek proposatzen duen aukeraren kasuan.

Espazio hauek okupatzeak dakarren mehatxu nagusia espaziootarako definitu diren kontserbazio
helburuen, hots, interes naturalistiko handikoak diren edota gaur egun kontserbatzeko arazoak dituzten
habitaten eta fauna eta landaretzaren gainean eragin daitekeen afekzioa da (bai gauzatze fasekoa bai
ustiatze fasekoa).

Aukera biak koherenteak dira lur baliabidearen kontsumoa optimizatzeko ingurumen irizpide
estrategikoarekiko; hala, GBBLAPen egiteko dagoen Oinarrizko Sarearen % 15 besterik ez da (% 10
2002ko Planaren kasuan) eraikitzeko zelaigune berriak behar dituena -kopuru hori, dena den,
orientagarria da, zeren eta GBBLAPek planifikatutako Oinarrizko Sarearen trazaduraren % 31 inguru (%
30 2002ko Planaren kasuan) aukerei buruzko aurretiazko azterketen faltan baitago, eta aipatzen den
afekzioa handiagoa izan baitaiteke-.

Kasu honetan, naturgune babesturen bat zeharkatzen duen trazaduraren luzera handiagoa da,
nabarmen, GBBLAPek proposatzen duen aukerarekin. Parke naturalen eta biotopo babestuen gaineko
afekzioari dagokionez ez dago aukera bien arteko alde handirik; dena den, Natura 2000 Sarean
sartutako espazioen gaineko afekzioa nabarmen handiagoa da GBBLAPek proposatzen duen
aukerarekin. Kasu honetan, egokiago irizten zaio 2002ko Planak proposatzen duen sare trazadurari,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko naturgune babestuen gaineko mehatxua txikiagoa baita, hain zuzen
ere.

Edonola ere, lur kontsumo / gauzatzeko dagoen Oinarrizko Foru Sarearen luzera guztia ratioa kontuan
hartuta, balorazio aldekoagoa egiten da GBBLAPi buruz.

Dena den, azpimarratu behar da ezen GBBLAPek naturgune babestu horien barnean duen trazadura
bat datorrela, kasu askotan, lehendik dauden plataformetan oinarritzen diren tarteekin; beraz, horiek
egiteko unean ez da zelaigune berririk prestatu behar. Horregatik, espazio horien barnetik doazen tarte
guztiek ez dute -ez dago behintzat frogatuta- bertan dauden ingurumen balioen gaineko eragin zuzenik
ekarriko37.

3.2. Naturgune babestuen gaineko afekzioa
Lehen azaldutako metodologiari jarraiki, aztertu egin da analizatutako aukeretako bakoitzak
proposatzen duen sare trazadurak zenbatean ukitzen dituen naturgune babestuak. Gogoan izan aukera
bien arteko aurretiazko analisi bat dela, eta ez duela afekzio maila zehatzik aurreikusten36.

3.3. Ingurumen aldetik sentikorrak diren zonetako afekzioak
Aukeren ingurumen baloraziorako kontuan hartutako naturgune babestuak honakoak dira:
Aukerei buruzko balorazio honetan kontuan hartzen diren zonak, ingurumen aldetik sentikorrak direnak,
ondokoak dira:

EAEko Naturgune Babestuen Sarea:
Parke naturalak.
Biotopo babestuak.
Zuhaitz apartekoak.
Natura 2000 Sarean sartutako espazioak:
 Batasunaren Intereseko Lekuak (BIL).
 Hegaztien Babes Bereziko Eremuak (HBBE).
o Babes plan bereziak.
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Aurreko ataletan bezala, zehatz ezagutzen ez badugu ere egiteko dauden bizikleta bideen tarteek
izango duten eredu sekzioa, aztertu egin dugu aukeretako bakoitzak ingurumen aldetik sentikorrak diren
zonetakoren batean, Gipuzkoako Lurralde Historikoan definituta daudenetakoren batean, eta Oinarrizko
Sareari dagokionez, gauzatzeko duen trazaduraren luzera.

Hurrengo taulan jasotzen dira kontuan hartutako espazioetako bakoitzarentzat zehaztutako mugen
barnean aukera aztertu bakoitzak egiteko dituen foru tarteen (Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea)
trazaduren luzera:

Hurrengo taulan jasotzen da ingurumen aldetik sentikorrak diren zona identifikatuen barnean aukera
aztertu bakoitzak duen trazaduraren luzera:

Trazadura aukerek naturgune babestuen sarearen gainean eragin dezaketen afekzioa
Txingudiko Natura 2000 Sarea
Parke
Biotopo
Zuhaitz
AUKERA
Plan
naturala
babestua apartekoa
BIL
HBBE
Berezia
Bizikleta Bideen Plana (2002)
248 m
1.469 m
0
77 m
1.531 m
118 m
GBBLAP (2011)
615 m
1.570 m
0
84 m
7.153 m 1.039 m

36

37

IIT honetako 5. kapituluan jasotzen da GBBLAPeko proposamenek Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden
Naturgune Babestuen gainean eragiten duten afekzioaren analisi zehatzagoa.
4. kapitulua
Teknikoki bideragarriak diren aukeren ingurumen azterketa

Ibai ibilguak (5 metroko lur zerrenda bat hartuz ertz banatan).
Landaretza interesgarriko formazioak eta Batasunaren intereseko habitatak.
Espezie mehatxatuentzako interes bereziko eremuak.
10 edo 100 urteko errepika-denboran urpean gera daitezkeen zonak.
Akuiferoak kutsatzeko arrisku handiko edo oso handiko zonak.

IIT honetako 5. kapituluan jasotzen da GBBLAPeko proposamenek Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden
Naturgune Babestuen gainean eragiten duten afekzioaren analisi zehatzagoa.
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bakoitzean kontuan hartutako irizpideekin bat. Ondoko taulan laburtu egin dira balorazio horietako
bakoitzean lortutako konklusioak; eta aztertutako aldagaietako bakoitzarentzako aukerarik aldekoena
azpimarratu da40:

Ingurumen aldetik sentikorrak diren zonetan trazadura aukerek eragin ditzaketen afekzioak
Fauna
Urpean gera
Akuiferoak
Ibai
Landaretza
mehatxatua
AUKERA
daitezkeen
kutsatzeko
ibilguak
interesgarria
rentzako
zonak
arriskua
IBEak38
Bizikleta Bideen Plana (2002)
1.339 m
21.480 m
56.397 m
25.373 m
17.960 m
GBBLAP (2011)
3.469 m
28.799 m
77.886 m
34.652 m
18.969 m

Sarearen trazadurarako aukerei buruzko ingurumen balorazioaren laburpena
AUKERAK
INGURUMEN BALORAZIORAKO IRIZPIDEAK
Bizikleta Bideen
GBBLAP
Plana 2002
2011
Herriguneetarako irisgarritasuna
+
Industrialdeetarako irisgarritasuna
+
Ekipamenduetarako irisgarritasuna
+
Trenbide sarearekiko intermodalitatea
+
Sarearen funtzionalitatea
+
Bizikleta bidezko mugikortasunaren hazkundea
+
Atmosferarako emisioak murriztea
+
Kalitate akustikoa hobetzea
+
Ingurumen helburu estrategikoei egin ekarpena
+
Lur kontsumoa
+
Naturgune babestuen gaineko afekzioa
+
Ingurumen aldetik sentikorrak diren zonetako afekzioak
+
Ingurune fisikoaren gaineko inpaktua
+

Ingurumen aldetik sentikorrak diren zonetan aukerek eragin ditzaketen afekzioen balorazioaren
inguruan, baina, ohar batzuk egin behar dira.
Ingurumen aldetik sentikorrak diren zonak definitzeko erabilitako irizpideen garrantzi erlatiboa
ezin da berdintzat hartu; faunako espezie mehatxatuen edo Batasunaren intereseko habitaten
gaineko afekzio potentzial baten mehatxua handiagotzat hartzen da, kualitatiboki, akuifero edota
ibai ibilguentzako arrisku handiari edo urpean gera daitezkeen zonen gaineko afekzioari lotutako
mehatxua baino.
GBBLAPek proposatzen duen trazadurak tarte asko dauzka aukerei buruzko azterketa
espezifiko baten faltan; eta azterketa espezifiko horretan analizatuko da bizikleta bidearen
trazadurarik egokiena zein den, identifikatutako ingurumen balioak babestera begira. Horregatik,
taula erantsian adierazten diren afekzio luzerak orientagarriak dira.
Kasu honetan, 2002ko Planak proposatzen duen trazadura aukera dugu egokiena, Gipuzkoan
identifikatuta dauden ingurumen aldetiko zona sentikorrak babesteko. Aukera honek proposatzen duen
hiriarteko Oinarrizko Sarean egiteko dauden tarteak egiteak eragin txikiagoa du zona horien gainean,
trazadurak luzera txikiagoa baitu horien barnean.

Aurreko ataletan azaldutakoa kontuan harturik, honako ondorioak atera ditzakegu:
Sarearen funtzionaltasunaren ikuspegitik, egokiago irizten zaio GBBLAPen agirian proposatzen
den aukerari, ulertzen baita gaitasun handiagoa duela Gipuzkoako Lurralde Historiko hirigune
nagusien, industri edo jarduera ekonomikoetarako eremuen edota identifikatutako
ekipamenduen artean sor daitekeen oinezko eta bizikleta bidezko mugikortasunaren eskariari
erantzuteko; gainera, tren geltokien sarearekiko koordinazio maila handiagoa du, eta horrek ere
lagundu dezake intermodalitatea sustatzeko unean.

Eta aldea bereziki adierazgarria da, Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoan sartutako faunako
espezie batzuentzat Gipuzkoako Lurralde Historikoan definitu diren Interes Bereziko Eremuen kasuan
aukera bi horiek duten afekzio potentzialari dagokionez. Afekzio hori, izan ere, mehatxu bat da faunako
espezie horien babesa ziurtatu nahi delarik.
Hala eta guztiz, eta lehen aipatu den moduan, ingurumen aldetik sentikorrak diren zona horietan
GBBLAPek sartzen duen trazadura bat dator, kasu askotan, lehendik dauden plataformetan oinarritzen
diren tarteekin; horregatik, ez dute zelaigune berririk egin beharrik. Gauzak horrela, espazio horien
barnetik doazen tarte guztiek ez dute -ez dago behintzat frogatuta- bertan dauden ingurumen balioen
gaineko eragin zuzenik ekarriko39.

Eta aukera bakoitzak ingurumen helburu estrategikoak lortzeko egiten duen ekarpena
zenbatekoa den zehazterik ez badago ere41, kualitatiboki egokiagoa da GBBLAPek proposatzen
duen trazadura aukera. Autoaren erabiltzaileak motorrik gabeko beste mugikortasun modu
batzuetara erakartzea, neurri handi batean, Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen
funtzionalitatearen mendean egongo da; hori horrela, LAPek proposatzen duen Oinarrizko
Sarearen erakartze gaitasunari handiago irizten zaio, 2002ko Planak proposatzen duen sareak

4.4.2.3.- Konklusioak
Aurreko atalean trazadura aukeren balorazio bat egin dugu, kontuan hartutako aldagaietako bakoitzaren
arabera (funtzionalitatea, ingurumen helburu estrategikoei egin ekarpena, ingurune fisikoaren gaineko
afekzioa). Horren emaitza gisa, ingurumen aldetik aldekoena den aukera zehaztu da, betiere kasu

40

Aukera biek proposatzen duten Bizikleta Bideen Sarearen etorkizuneko eskaera eta erakartze ahalmenari
buruzko datu kuantitatiborik ez dagoenez, eta behin betiko trazadurarako aukerei buruzko azterketa espezifikoa
behar duten tarte asko daudela kontuan hartuta, aukerei buruzko balorazioa analisi konparatibo edo kualitatibo
batera mugatu da, balorazio kuantitatiborik egiteko modurik ez baitago.
41
Ez dago aukera biek proposatzen duten Oinarrizko Sare osoa egin ondoren izango den eskariari buruzko datu
edo proiekzio fidagarririk, ezta bizikleta bide sare bietarako aurreikusten den automobilaren erabiltzaileak
erakartzeko gaitasunari buruzko daturik ere.

38

IBE: Fauna mehatxatuarentzako Interes Bereziko Eremuak.
IIT honetako 5. kapitulura jo behar da, aukerei buruzko ingurumen balorazioan kontuan hartutako ingurumen
faktoreen gainean GBBLAPeko proposamenek eragiten duten afekzioari buruzko analisi zehatza ikusteko.
39
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izango lukeena baino. Motor bidezko joan-etorriak motorrik gabeko garraiorantz erakartze hori
erabakigarria izango da Bizikleta Bideen Sareak egin dezakeen ekarpenerako, Garapen
Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiak zein II. Ingurumen Esparru Programak bere gain
hartuak dituzten ingurumen helburu estrategikoak lortzera begira, batez ere erakusten duen
gaitasunaren arabera eta beste tresna batzuekin (batez ere garraio publikoa hobetzearekin)
konbinatzen den neurrian.

Hurrengo kapituluan aztertu eta identifikatu egiten dira, zehatz-mehatz, GBBLAPek azkenean bere
egindako aukeratik etor daitezkeen inpaktuak.

Ingurune fisikoaren gaineko afekzioaren ikuspegitik, 2002ko Planak proposatzen duen trazadura
aukera egokiagoa da, neurri handi batean sare horretan egiteko dagoen trazaduraren luzera
laburragoa delako, nabarmen, LAPeko Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarerako kontabilizatzen
dena baino. Kasu honetan, trazaduraren luzera osagarri bat proposatzen du LAPek, 2002ko
Planean jasotako ibilbide nagusiak luzatzea eta adar eta azpiadar berriak jasotzea zehazki,
betiere sarearen funtzionaltasuna areagotzearren. Eta horren emaitza zera da, ingurune
fisikoaren gaineko inpaktu osagarri bat, 2002ko Planak proposatzen duen aukera gauzatzetik
ondoriozta daitekeen afekzioari gehitu beharreko bat alegia.

4.4.3.- TRAZADURA AUKERATZAT HARTUTAKO SOLUZIOAREN JUSTIFIKAZIOA
Kontuan izan diren aukera guztiek oinarri komunak dituzte eta egituraz, funtsean, nahiko antzekoak
dira. Izan ere, hiriguneak edo ekonomi jardueraren zentro handiak, edo mugikortasunaren beste trakzioelementu batzuk lotzeko aukera erreala zeharo baldintzatuta dago, bai orografia, lurralde ezarpenak,
aurretiaz dauden azpiegiturak bai beste baldintzatzaile batzuk direla eta. Beste modu batean esanda,
konplexua da kontuan izandako aukeretan definitutako ibilbide nagusietarako, hots, lurralde historikoko
biztanleriaren % 80-85 lotzen duten horietarako alternatiba erreal bat aurkitzea.
D-I.6 eta D-I.7 planoetan kontsultatu daitezke aztertutako bi trazadura aukerak.
Sarearen funtzionalitatearen ikuspegitik, GBBLAPek proposatzen duen aukeraren alde egitea
justifikatuta dago, sareko ibilbide nagusien luzapenarekin eta eguneroko mugikortasunerako oso interes
handikoak diren adar berriak sartzearekin.
Oinarrizko Sarearen funtzionalitate handiago batek berekin ekarriko du ezarritako ingurumen helburu
estrategikoak hobeto lortzea, motorrik gabeko mugikortasunaren hazkundearen, atmosferarako
emisioen murrizketaren eta kalitate akustikoaren hobekuntzaren aldetik; testuinguru honetan,
justifikatutzat jotzen da GBBLAPen Behin-behineko Onarpenaren dokumentuak proposatzen duen
aukeraren alde egitea.
Sarearen trazadurak ingurune fisikoaren gainean izan dezakeen inpaktua kontuan harturik, azkenean
apartatzen den aukera ez dator ingurumenaren aldetik egokiena den aukerarekin, zeren eta LAPek,
2002ko Planarekiko, bizikleta bide berriak sortzea proposatzen duelarik, hainbat ingurumen inpaktu sor
baitaitezke obra fasean zehar. Alabaina, ingurumen ondorio horien ordainetan, azkenean apartatutako
aukerak irabazia dakar berekin, mugikortasun iraunkorraren aldetik.
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Auto pilaketak murriztea.
Ibilgailu zirkulazioari lotutako kutsadura murrizteagatiko ingurumen onura.

5.1.- HELBURUEN INGURUMEN ONDORIOAK

5.1.1.- SARRERA
5.1.2.- PLANAREN HELBURUETATIK ONDORIOZTATUTAKO INGURUMEN ERAGINEN ANALISIA
GBBLAPen helburu eta irizpide orokorrak ‘A. Memoria’ dokumentuaren 1.4 atalean eta Ingurumen
Iraunkortasunerako Txosten honen 1.2 atalean kontsultatu daitezke. Aldi berean, LAPen A
dokumentuaren 1.6 atalean IIT honetako 1.2 puntuan jasotzen diren ingurumen helburu eta irizpide
batzuk jaso dira.

Orain arte azaldutako premisekin bat, ingurumen ondorio positibo batzuk identifikatu dira; hauek,
azken batean, LAP hau erredaktatzeko unean ezarritako helburu eta irizpideei lotuta daude.
IIT hau erredaktatzeko unean, GBBLAPek ez du proiekzio behar beste zehatzik, GBBLAPen
programazioa egituratzen duten bi laurtekoen amaierako eszenatokian erakartzea aurreikusten den
ibilgailu pribatuko erabiltzaile kopuruari buruz. Datu horren faltan, hasierako erakartze aurreikuspen
bat hartu da erreferentziatzat, urtean hiriarteko eta bizikleta bidezko 300.000 - 325.000 inguru joanetorri jasotzen dituen bat zehazki43; datu hori, dena den, egiaztatzen joan beharko da, tarte
burutuetan Bizikleta Bideen Behatokiak jasotzen dituen erregistro eta analisien bidez. Hala eta
guztiz, kopuru orientagarria izanik, egokiago iritzi zaio analisi hau seguruenik planaren helburuetatik
etorriko diren ingurumen ondorio nagusien identifikazio eta balorazio kualitatibora mugatzeari; beraz,
baztertu egingo da ondorio horien neurria zenbatekotzea.

Gogoan izan behar dugu GBBLAPen helburu orokorra lurraldea hiriarteko ibilbidez egituratzea dela,
hain zuzen motorrik gabeko mugikortasuna garatzeko eta batez ere bizikletaren eguneroko eta
aisialdiko erabiltzaileen beharrei erantzuteko.
Konektagarritasun, funtzio aniztasun, erosotasun eta bide segurtasunaren aldetik sare erabilgarria
sortzearen helburua garraiobide motordunak (batez ere ibilgailu pribatua) erabiltzen dituzten
pertsonak erakartzea izango da, Gipuzkoako Lurralde Historikoan gaur egun nagusi den
mugikortasun ereduaren eraldaketa progresibo baterantz jotzearren.

GBBLAPeko helburuei loturik identifikatu diren ingurumen ondorio nagusiak honakoak dira:

GBBLAPek helburu horiek lortzeko jasotzen dituen jarduera proposamenetan hiru jarduera mota
bereiz ditzakegu:

Motorrik gabeko mugikortasunaren igoera.
Airearen kalitatea hobetzea; berotegi efektuko gasen (BEG) emisioak murriztea.
Kalitate akustikoa hobetzea.
Hiri ingurunea hobetzea: auto pilaketak murriztea.
Txirrindularien istripuak murriztea.
Intermodalitatea areagotzea.

Bizikleta bide berriak eraikitzea.
Burututako bizikleta bideak ustiatzea.
Bizikleta garraiorako aukera gisa erabiltzea sustatzea.
Plana erredaktatzeko jarritako helburu behinenak lortuz gero, eguneroko motorrik gabeko
mugikortasunaren, hiribarneko zein hiriartekoaren areagotze bat etorriko da seguruenik, eta horrek,
indarrean dagoen mugikortasun patroiaren aldaketaren eraginez, ondorio positiboak izango ditu,
halaber, ingurumenari dagokionez.

5.1.2.1.- Motorrik gabeko mugikortasunaren igoera
GBBLAP honetako ‘A. Memoria’ dokumentuko 3.2.1.3.3. Eskaera potentziala atalean, aurreikusten
den motorrik gabeko mugikortasunaren igoeraren haztapen bat egiten da, eskari erregistratuaren
egungo datuetan oinarrituta. Dokumentuak adierazten duenez, “bizikletaren erabileraren
erregistroek adierazten duten eskaera baino handiagoa da eskaera sorra; hain zuzen ere, bizikleta
bideak egin ahala sortzen da eskaera hori”.

Kasu honetan, irizten zaio ezen GBBLAPen inpaktu positibo nagusiak batez ere Plana bera
erredaktatzeko ezarritako helburu eta irizpideetatik datozela, zeren eta horiek baldintzatu egin
baitituzte bai sare eredua bai IIT honetan aztertzen den dokumentuan jasotako jardueren tipologia.
Aurreikusten denaren arabera, aurreikusten diren bizikleta sareak garatzen diren neurrian gora
egingo du, pixkanaka, ‘nahitaezko mugikortasunari’ (ikasketek edota lanak eragindakoari) lotutako
bizikletaren erabilerak, ibilgailu pribatuaren erabileraren kaltean betiere.

Testuinguru honetan, bizikleta salmentaren gorakadak, etxeetan ibilgailu honi dagokionez ikusten
den ekipamendu mailak, bizikletaren erabileraren gaineko ezagutza mailak edota bizikleta
erabiltzeko prest dagoen biztanleriak eskari sor hori badela pentsatzera garamatzate.

Bizikleta bidezko mugikortasunaren hazkundeak ekonomi, gizarte eta ingurumen aldetiko onura
potentzial batzuk dakartza; testuinguru honetan, bizikletaren erabileraren gorakadak onura ekar
diezaiekeen hiru alderdi identifikatu dira, honakoak42:

Era berean, beste datu batzuek (EUSTAT, 2004) adierazten dute biztanleriaren sektore batzuk
bizikleta bideen sareren baten erabiltzaile izan daitezkeela etorkizunean, baldin eta sarea garatuta
badago:

Osasuna eta egoera fisikoa hobetzea.
42

43

‘Valuing the benefits of cycling. A report to cycling England’, SQW, 2007.
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inguru emititzea saihestuko litzatekeela44; hau da, 2000ko urtean EAE osorako kalkulatutako
guztirako emisioen % 0,005eko murrizketa ekarriko luke Sareak45.

Gipuzkoako 100.000 langile baino gehiago -16 urte edo gehiagokoak- lantokitik 5 km baino
gutxiagoko distantziara bizi dira.
Beste 45.000 pertsonak, berriz, bizilekutik 5 eta 10 km bitarteko distantziara daukate lantokia.
Sei urteko eta hortik gorako ikasleen % 45 ikastetxetik 2 km baino gutxiagora bizi dira.

Argigarri gisa, esan dezakegu ezen, Erresuma Batuan egindako azterketa batzuen arabera46,
bizikletaren erabiltzaile batek 3,9 km-ko 160 joan-etorri egiten baditu autoa erabili beharrean, 69,14
£/urte (gutxi gorabehera 80 €/urte) aurrezten dituela, poluzioarekin lotutako arazoek eragiten
dituzten gastuak saiheste hutsaren emaitza gisa.

Osterantzean, Bizikleta Bideen Sarearen Behatokiak Bizikleta Bideen Foru Sarean egiten diren joanetorrien zenbaketa eta aldian aldiko ebaluazioa egiten du. Egun dagoen hiriarteko sarean
erregistratutako eskariari buruzko datu kualitatibo eta kuantitatiboak harturik oinarri, GBBLAPeko ‘A.
Memoria’ dokumentuak, bere ondorioen artean, hurrena adierazten du: “pentsatzekoa da ezen,
geroagoko analisietan joera hauek berretsiz gero, Oinarrizko Foru Sare osoa burutu ondoren (287
km guztira) urtean 300.000-325.000 joan-etorri inguru izango direla, bizikletaz eta hiriartekoak, autoa
erabili beharrean bizikletaz mugitzea aukeratzen duten erabiltzaileen aldetik (850-900 joan-etorri
egunean)”.

5.1.2.3.- Kalitate akustikoaren hobekuntza
Ibilgailu zirkulazioari lotutako zarata emisioek sortzen duten poluzio akustikoa dugu autoaren
erabilerak dakartzan inpaktu nagusietako beste bat; Gipuzkoako Lurralde Historikoan indarrean
dagoen mugikortasun ereduak berekin dakar biztanleriaren parte batek jasan behar izatea indarrean
dagoen legediak definitzen dituen kalitate akustikorako helburuak nabarmen gainditzen dituzten
zarata mailak47.

Edonola ere, haztapen orientagarria da, Bizikleta Bideen Sareko Behatokiak egindako inkestetatik
datozen datuetan oinarritua; inkesta horiek guztira 51,6 km luze egiten dituzten hiriarteko 10 tarte
jakinetan egin dira.

IIT honetako 4.2.2 atalean aztertzen dira indarrean dagoen mugikortasun ereduari lotutako arazoak;
tartean dago, inolaz ere, poluzio akustikoa. Poluzio horren ondoriozko eraginak eta inpaktu horrek
dituen kanpo kostuak aztertzeko atal horretara jo behar da.

Eta aurreikusten da ezen, Oinarrizko Foru Sarea garatu eta Behatokiak eskari erregistratuaren
jarraipena egiten duen luzera handitu ahala, etorkizuneko eskariari eta automobilaren erabiltzaileak
erakartzeari buruzko aurreikuspenak fidagarriagoak izango direla.

Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareak autoaren erabiltzaileak erakartzen dituelarik, lagundu egingo du
Gipuzkoako Lurralde Historikoko kalitate akustikoa hobetzen, zarata emisore horien zirkulazioa
saihesten duen neurrian hain zuzen.

5.1.2.2.- Airearen kalitatea hobetzea; berotegi efektuko gasen (BEG) emisioak murriztea

Hobekuntza hori nabarmenxeagoa izango da, ustez, hiri inguruetan, zeren eta Oinarrizko Sareko
erabiltzaile kopuruak gora egiten badu zirkulazio pilaketen halako arintze bat gerta baitaiteke, eta
hori ere ona izango litzateke biztanleriaren zarata aldetiko erosotasunera begira.

Ibilgailu trafikoari lotutako ingurumen eragin nagusietako bat atmosferara kutsatzaileak eta berotegi
efektuko gasak (BEG) isurtzea da; izan ere, elementu horiek dira gaur egun ditugun airearen
kalitatearen inguruko arazoen erantzuleak, eta horiexek ari dira bultzatzen azken hamarkadotan
zehar detektatzen ari den berotze orokorra ere.

Dena den, autoaren erabiltzaileen artean 300.000-325.000 joan-etorri inguru erakar daitezkeela jota,
Oinarrizko Foru Sarea sortzeak ekarriko duen zarata emisioen murrizketa oso apala izango da. Gaur
egun Gipuzkoako bide ardatz nagusietan eta neurri handieneko hiriguneetako banaketa primarioko
kaleetan jasaten diren eguneko batez besteko intentsitateak (EBI) hain handiak izanik (1.036.609
barne joan-etorri motordun egunean48), hiriarteko joan-etorrietan 850-900eko murrizketa lortzeak
apenas egiten du eguneroko joan-etorrietatik % 0,09.

IIT honetako 4.2.2 atalean aztertzen dira indarrean dagoen mugikortasun ereduari lotutako arazoak;
tartean dago, inolaz ere, atmosferako poluzioa. Poluzio horren ondoriozko eraginak eta inpaktu
horrek dituen kanpo kostuak aztertzeko atal horretara jo behar da.
LAP honetan proiektatzen den Oinarrizko Sarea, garatzen den neurrian, garraio aukera sendoa
izango da ibilgailu pribatuaren erabileraren aurrean. Testuinguru honetan, begi-bistakoa da ibilgailu
pribatuaren erabiltzaileak motorrik gabeko mugikortasun formetarantz eramateak lagundu egingo
duela bai BEG emisioak bai aire poluitzaileen emisioak murrizten, murrizte horren zenbatekoa
zehazten zaila bada ere.
Beraz, agerikoa da ezen LAP gauzatuz gero etortzea aurreikusten den airearen kalitatearen
hobekuntza Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea egitean erakartzen den automobilaren
erabiltzaile kopuruaren mendean egongo dela.
Lehen aipatutako erakartze aurreikuspena hartuz gero kontuan -bizikleta bidezko hiriarteko 300.000
- 350.000 joan-etorri-, eta 150 gCO2/km-ko batez besteko emisio datua erreferentzia dugula, esan
genezake LAP honek proposatzen duen Oinarrizko Sarea eginez gero 225 tona CO2 baliokide

44

Erreferentzia harturik 5 km-ko batez besteko joan-etorria.
Garraioa eta Ingurumena Euskal Autonomia Erkidegoan. GI 2002 Adierazleak”, Eusko Jaurlaritza. 2002.
46
‘Valuing the benefit of cycling. A report to Cycling England’, SQW. 2007.
47
1367/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, Zaratari buruzko 37/2003 Legea, azaroaren 17koa, garatzekoa
zonakatze akustikoari, kalitate helburuei eta soinu emisioei dagokienez.
48
Ibilgailu pribatuaren erabileraren eta Gipuzkoan garraio publikoa erabiltzearen kostuen arteko analisi
konparatiboa. GFAko Lurralde Antolaketa eta Sustapeneko Departamentua: 2006ko otsaila.
45

5. kapitulua
Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa

76

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

BEHIN BETIKO ONARPENA
D dokumentua: INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA

Eta kontuan hartzen badugu bide bateko emisioetan 3 dB(A)-ko murrizketa lortzeko bide horretako
EBIa % 50 jaitsi behar dela49, Oinarrizko Sarea gauzatzean lortzen den zarata mailen murrizketa
txikia izango dela aurreikusten da.

Hona hemen EAEko Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana idaztean alderdi honi dagokionez
eskuratutako datuetatik atera ditugun zenbait ondorio esanguratsu:





5.1.2.4.- Hiri ingurunearen hobekuntza: auto pilaketak murriztea
Gipuzkoako Lurralde Historikoko trafikoak oso kongestio tasa altua du, bai hiriarteko bide ardatz
nagusietan bat hirigune nagusietan bertan. Auto pilaketak eragin zuzena du biztanleriaren bizi
kalitatearen gainean eta hiriko ingurumenean, zeren eta, pilaketek berekin dakartzaten arazoez
gain, pilaketa horiek areagotu egiten baitituzte ibilgailuen zirkulazioari lotutako ingurumen inpaktuak,
hala nola energi kontsumoa, airearen poluzioa, zarata, etab.



Errepidea
N-1
N-634
GI-627
GI-2133
GI-631
N-638

IIT honetako 4.2.2 atalean aztertzen dira indarrean dagoen mugikortasun ereduari lotutako arazoak;
tartean dago, inolaz ere, auto pilaketa. Pilaketa horren ondoriozko eraginak eta inpaktu horrek
dituen kanpo kostuak aztertzeko atal horretara jo behar da.
Kasu honetan, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea garatzen den neurrian automobilaren
erabiltzaileak erakarriko direlarik, horrek aukera emango du lurralde historikoko komunikabide
nagusiek gaur egun jasaten duten pilatze maila arinxeagotzeko. Era berean, ‘arintze’ efektu hori
nabarmenagoa izango da hiri inguruetan, horiexetan bildu ohi dira eta pilaketak gaur egun.

Ibilbidea
Etxegarate - Irun
Añorga - Eibar
Maltzaga - Arlaban
Ordizia - Altzoazpi
Arroabea - Zumarraga
Mugondo - Hondarribia

Distantzia (km)
75
67
37
20
34
3

Istripurik izandakoen kopurua
77
70
36
22
17
16

Iturria: EAEko Bizikleta Bideen LAPeko eta GFAko Bide Azpiegituren Departamentuko datuekin geuk
prestatua.

Datuok erakusten dutenez, errepideko kirol txirrindularien mugikortasunak eragin handia du istripu
horien gainean.

Hala eta guztiz, Oinarrizko Foru Sare osoa gauzatu ondoren urtean bizikletaz -autoa erabili
beharrean alegia- hiriarteko 300.000-325.000 joan-etorri egingo direla aurreikusirik, ulertzen da ezen
Gipuzkoako bide ardatz nagusiek gaur jasaten duten zirkulazio pilaketaren gainean GBBLAPek
izango duen eragina mugatua izango dela, bide horiek egun jasaten dituzten trafiko intentsitateak
20.000 ibilgailu/egun baino handiagoak baitira kasu askotan.

Kontuan hartu behar dira, halaber, istripu horiek eragiten dituzten kostuak; zirkulazio istripuek
(autoek izandakoek batez ere), esate baterako, 882 milioi euroko kanpo kostu haztatua eragin zuten
2000ko urtean EAEn, Batasuneko batez bestekotik nabarmen goragoko kostua, inolaz ere (BPGren
% 1,75). Zehatzago esanda, Gipuzkoako Lurralde Historikoan auto istripuei lotutako kanpo kostuak
195 milioi eurokoak izan ziren 2000ko urtean.

Hiri eremuei dagokienez, GBBLAPek ez du Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea oso-osorik eginda
dagoenean etorkizunean espero den eskariari buruzko aurreikuspenik jasotzen; eta Planaren
eragina maila txikikoa izango dela irizten bazaio ere, aurreikusten da, halaber, Sare horrek trafikoa
arintzeko izango duen ahalmen potentziala hiri inguruneetan bilduko dela nagusiki, horiexetan lor
baitaitezke kopururik onenak, autoaren erabiltzaileak Oinarrizko Sare berrirako erakartzeari
dagokionez.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea garatzea eta osatzea erabakigarria izango da
txirrindularien egungo urteko istripu tasa murriztera begira. Kasu honetan, txosten honek aztertzen
duen LAPen jasotako jarduerak gauzatzeak lagundu egingo du, Oinarrizko Sarea egiten delarik,
txirrindularien istripuak murrizten; izan ere, Sare horretan errepide tarte arazotsuenen ordezko
ibilbideak sortuko dira (ondoko taulan daude jasota), eta horrek, bere aldetik, aukera emango du
bere jarduera errepide sarean garatu behar duten erabiltzaileek (zikloturista edota kirol
txirrindulariek) arrisku tarte horiek igaro behar ez izateko.

5.1.2.5.- Txirrindularien istripuak murriztea
Bizikleta garraiobide gisa erabiltzeko aukerak aztertzean oso kontuan hartzen dira, besteak beste,
txirrindulariek izaten dituzten istripuak. Berrikitan egindako zenbait plangintza eskuliburuk50 diote
arrisku pertzepzioa funtsezko faktorea dela, benetako arriskutik edo istripu datu erregistratuetatik
landa.

5.1.2.6.- Intermodalitatearen igoera
Txosten honetan aztertzen den GBBLAPek hainbat jarduera jasotzen ditu, Oinarrizko Sarearen
intermodalitate ahalmena areagotzeko, batez ere hiriarteko tarteei dagokienez:

49

Mapa Estratégico de Ruido y Plan de Acción contra el Rudio 2009-2015. Cuaderno nº 15. Zaragozako
Udala. 2009.
50
Vicente Torrado TL., Hormaeche Larrauri (2006). La bicicleta como medio de transporte. Puntos de vista de
las personas usuarias y expertas. Eusko Jaurlaritza. Barne Saila.

Sarearen kapilaritatea garatzea: udal sareak garatzea eta ezarri gabe dauden hiriarteko
mikroloturak detektatzea.

5. kapitulua
Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa

2000-2006 epean, 2,7 lagun hil ziren, urteko, EAEn bizikleta istripuengatik.
Urtean 25 zauritu larritik gora izaten dira, batez beste.
Hiriarteko ibilbide tarteetan izaten dira hildako (% 95) eta zauritu larri (% 75) gehienak.
Udaberrian eta udan izaten dira istripuen % 75 baino gehiago, eta horietatik % 35etik gora
asteburuetan.
Hona hemen 2000-2006 epean istripu gehien izan dituzten Gipuzkoako errepide tarteak:
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Sarea mugikortasun irizpidez diseinatzea: lehentasunezko helburuetako bat zera da,
ziurtatzea bizikleta sareak lotu egiten zaizkiela bizikleta bidezko bidaia sortzaile diren beste
garraiobideei, hots, oinezko (kaleak, hiri espazioak), auto bidezko (aparkalekuak), tren,
tranbia eta autobus (geltokiak, geralekuak) bidezkoei, batez ere.

5.2.1.- SAREA ERAIKITZEKO INPAKTUAK BALORATZEKO METODOLOGIA
Bistan denez, lurraldean izan ditzakeen ondorioen ikuspegitik Planifikatutako Oinarrizko Sarea
(POS) eraikitzea da ingurumenean kontrako ondorio handienak eragin ditzakeen atala. Lau premisa
garrantzitsu izan behar dira kontuan POS eraikitzearen ondorioak aztertzeko metodologia definitu
aurretik.

Balizko horiek harturik gogoan, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea diseinatzean lortu
egin da Gipuzkoako Lurralde Historikoko tren geltokietatik % 7851 bizikleta bidetik 200 metroko
erradioan sartuta egotea. Kopurua Gipuzkoako tren geltokietatik ia-ia % 97ra iristen da, erradio hori
500 metrora eramanez gero.

1. LAP honen helburua Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea (GBBOS) da; beraz,
ondorioen azterketa oinarrizko sare horretara bideratuko da, plan honen antolamendutik
kanpo geratzen diren beste mota bateko bizikleta edo oinezko bideetarako beste ekimen
batzuk kontuan izan gabe.

Lurralde historikoan dauden trenbide ardatzetako geltoki ia-ia gehienak Bizikleta Bideen Oinarrizko
Sarerako egindako trazaduratik 500 metro baino gutxiagoko tartera egoteak lagundu egingo du,
pentsatzekoa da behintzat, sarea burututa dagoenean, Gipuzkoako joan-etorrietan intermodalitatea
areagotzen, batez ere bi etapatan egiten direnen kasuan. Zehatzago, sarearen diseinuak aukera
ematen du bizikletaren eguneroko erabilerarako erreferentziazko gehienezko distantzia (7-8 km)
gainditzen duten ibilbideetan intermodalitatea bultzatzeko. Kasu horietan, eta gaur egun ibilgailu
pribatua erabiliz egiten diren bideetan, aurreikusten da Oinarrizko Sarearen sorrerak sustatu egingo
duela trena eta bizikleta modu konbinatuan erabiltzea.

2. GBBOSen zati bat eraikita dago jada (Burututako Oinarrizko Sarea). 5.3 atalean, egiteko
dauden tarteen ondorioak soilik baloratzen dira, hau da, Planifikatutako Oinarrizko
Sarearenak.
3. Hirugarrenik, Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarean (POFS) biltzen da nagusiki azterketa,
Oinarrizko Sarea osatuko duten eta oraindik egin ez diren foru titulartasuneko tarteak hartuz
horretan. Tarte horien kasuan, GBBLAP honetako zehaztapenak lotesleak dira, aukerei
buruzko aurretiazko azterketak egitea aurreikusi den kasuetan izan ezik. Izan ere, azken
hauentzat GBBLAPen kartografiatutako trazadura iradokizun orientagarria da. Ibilbide
bakoitzari dagokionez, udal sarean egiteko dauden tarteen -Planifikatutako Oinarrizko Udal
Sarea (POUS)- eraginaren azaleko balorazioa egiten da; hauen trazadura, LAPek udal
erakundeen plangintza eta ekarpenen arabera proposatua, orientagarria da.

Dena den, plangintzaren etapa honetan ez dugu GBBLAPek garraio intermodalaren bultzatzaile gisa
izango duen eraginaren zenbatekoa argitzeko behar beste daturik. Testuinguru honetan, IIT
honetatik egin dezakegun bakarra zera da, ondorio positibo hori identifikatzea eta Gipuzkoako Foru
Aldundiak abian jarri duen Bizikletaren Behatokiak, Bizikleta Bideen Oinarrizko Sare berriaren
erabilera baloratzeko unean, jarraipena egiteko kontuan hartu beharko lukeen alderdietako bat dela
iradokitzea.

4. Azkenik, LAP honetako bizikleta bideen trazadura 1:10.000 eskalan definitu da, plan honen
helbururako nahikoa delako. Hala ere, litekeena da nahikoa ez izatea erabateko
zehaztasunez ebaluatzeko ingurumen ondorio jakin batzuk, eta, edozein kasutan, gerora
azterketa xeheago bat egitearen mende geratuko dira. Gainera, proiektuen xehetasun
azterketak aldaketa txiki ez oso garrantzitsuak ekar diezazkioke Planari, baina ingurumen
mailan oso eragin nabarmena izan dezake, zentzu positiboan (inpaktuak murriztea) edo
negatiboan (inpaktuaren eragina handitzea).

5.2.- JARDUEREN ONDORIOAK BALORATZEKO METODOLOGIA
Ingurumenaren ikuspegitik, ingurumen ondorioak izan ditzaketen jarduera ildo hauek proposatzen
ditu Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAPek:
Planifikatutako Oinarrizko Sarea (POUS) eraikitzea.
Burututako Oinarrizko Sarea kudeatzea.
Bizikletaren politika eta bizikleta garraiorako aukera gisa erabiltzea sustatzea.

5. Horrez gainera, gogoan izan behar da LAP honen Hasierako Onarpenaren dokumentu
honetan definitutako tarte batzuk aukeren aurretiazko proiektuen edo zehaztapen
handiagoko eraikuntza proiektuen zain daudela, eta, beraz, ingurumen ebaluazioa ere
dagokionean sakondu beharko dela.

Seguruenik, Planifikatutako Oinarrizko Sarea (POS) eraikitzea da kalteko ingurumen ondorio
handienak eragin ditzakeen atala. Gainera, GBBLAPi lotutako ingurumen eragin positibo
garrantzitsuenak bizikleta bideen erabileratik beretik eta bizikletaren erabilera sustatzeko
jardueretatik etorriko dira, erabilera horrek lagundu egingo du eta lurralde historikoan indarrean
dagoen mugikortasun patroia aldatzen.

Gogorazten da, halaber, GBBLAPetik ateratzen diren Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarerako
aurretiazko edo eraikuntzako proiektu guztiek, ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko
prozedura igaro behar ez dutenek, proiektuan osatu egin behar dutela, derrigorrean, 5.4.1.1
Bizikleta bideen proiekzioa, ingurumen kontrol, herritarren partaidetza eta ukituekiko
harremanetarako garapen tresnak apartatuan eskatutako ingurumen informazio eta kontrola,
proiektuko definizio fase bakoitzari dagokionez.

51

Kontuan harturik ADIFen trenbide ardatzeko geltokiak, EuskoTren-en trenbide sareko geltokiak, SNFCren
geltokiak eta Abiadura Handiko Trena (Euskal Y) zerbitzuan hasten denerako aurreikusten diren geltokiak.
5. kapitulua
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2. Itsasertza. Kontuan hartu da GBBOSek (batez ere Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareak)
Gipuzkoako itsasertzean bat egiten duten babes figuren gainean eragin dezakeen afekzioa;
babes figura horiek Itsasoko eta Lehorreko Jabari Publikoa eta honek duen babeseko zortasun
eremu edo zorgunea dira, EAEko Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko
Planean definitzen diren Babes Zorrotz Bereziko eremuekin batera.

Ondoko taulan adierazten dira GBBOSeko ibilbide bakoitzean eginda dauden eta egiteko dauden
tarteen luzerak, Oinarrizko Udal Sareari eta Oinarrizko Foru Sareari dagokiena zehaztuta, eta foru
titulartasuneko tarteen luzera nabarmenduta, GBBLAP hau loteslea baita azken horientzat.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen (GBBOS) egungo egoera
Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Udal Sarea
GBBOUS
Ibilbidea

I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I-9
GUZTIRA

Izena

Donostia - Irun
Donostia - Mutriku
Donostia - Beasain
Debarroa
Urola bailara
Bergara - Beasain
Bidaso bailara
Leitzaran bailara
Ego bailara

Burututako
Oinarrizko
Udal Sarea
BOUS
(km)
24,5
13,0
16,3
6,7
5,9
2,4
2,7
2,9
0,0
74,4

Planifikatutako
Oinarrizko
Udal Sarea
POUS
(km)
16,0
16,0
18,3
12,8
4,8
0,9
1,5
0,0
5,5
75,9

150,3

3. Hezeguneak. Aztertu egin da GBBLAPek jasotzen dituen jarduerek EAEko Hezeguneen LAPen
definitutako Babes Bereziko Inguruneetan eta Ekosistemen Hobekuntzarako Inguruneetan
eragin dezaketen afekzioa.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Foru Sarea
GBBOFS
Burututako
Oinarrizko
Foru Sarea
BOFS
(km)
0,0
2,5
24,6
13,4
21,9
3,0
6,2
19,4
0,0
90,9

Planifikatutako
Oinarrizko
Foru Sarea
POFS
(km)
13,8
52,9
42,7
48,5
15,0
23,5
0,0
0,0
1,5
197,9

288,8

GUZTIRA

4. Ibai ibilguak. Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareak sare hidrikoari eragin diezaiokeen puntuak
detektatu dira. Ingurumen baldintzatzaileen planoetan ibai ibilguak identifikatu dira.
5. Fauna katalogatua. Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareak babes kategoria handienetan
katalogatutako fauna espezieen gainean izan dezakeen eragina aztertu da. Ingurumen
baldintzatzaileen planoetan, bisoi europarraren (Mustela lutreola), muturluze piriniarraren
(Galemys pyrenaicus) eta hegoaldeko zuhaitz-igelaren (Hyla meridionalis) interes bereziko
eremuak grafiatu dira. Horiek dira Gipuzkoan kudeaketa plan onartuak dituzten espezie
bakarrak. Kasu honetan, zaila da faunaren gainean izan daitekeen afekzioa xehetasunez
argitzea, zeren eta egiteko dauden tarteetarako garatu beharko diren jardueren mendean
baitago nagusiki afekzio hori; eta jarduera horiek dagozkien aurretiazko edo eraikuntzako
proiektuetan definituko dira zehaztasun maila handiago batez.

54,3
84,5
101,9
81,4
47,6
29,7
10,4
22,3
7,0

6. Uholde arriskua. Arrisku eratorri edo ondorioztatuen barnean, sartu egin da GBBOS egitera
begira proposatu den trazadurak 10 eta 100 urteko errepika-denboran urpean gera daitezkeen
eremuen gainean izan dezakeen elkarreraginaren analisia; horretarako, Uraren Euskal
Agentziak eskuratu dizkigun uholde-orbanak hartu dira erreferentziatzat.
7. Kutsatuta egon daitezkeen lurrak. Ingurumen baldintzatzaileen 1:10.000 eskalako planoetan
grafiatu egin dira bizikleta bideen Planifikatutako Oinarrizko Sarearen alde banatan, 100 metro
zabaleko lur zerrenda batean, kutsatuta daudekeen lurrak. Planoetan jasotzen diren kokaguneak
bat datoz IHOBEk emandako ‘Lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten lekuen inbentarioa’
dokumentua gaurkotzeko zirriborroan adierazten direnekin.

439,1

Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txostenak, ondoren, Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen
eraikuntzaren ingurumen eragin negatibo eta positibo garrantzitsuenak identifikatzen ditu. Analisia
egiteko unean, bereizi egin dira GBBLAPek definitzen dituen bederatzi ibilbideak. Aipatu moduan,
analisiak batez ere Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea du aztergai, eta orientaziotzat har daiteke
Planifikatutako Oinarrizko Udal Sareari dagokionez.

8. Zarata. Etorkizuneko Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareak zeharkatuko dituen inguruetako egoera
akustikoa aztertzearren, 65 dB(A)-ri dagozkion isofonak, egunekoak (Ld), irudikatu dira, zehazki
Gipuzkoako Lurralde Historikoko bide ardatz nagusietako Zarataren Mapa Estrategikoetatik
eskuratuta.

Horretarako, garrantzitsuenak iruditu zaizkigun ingurumen baldintzatzaileak aukeratu ditugu, eta
aurretiazko proiektuak edo eraikuntzako proiektuak aztertzeko faserako laga dugu baldintzatzaile
horien eta beste faktore batzuen xehetasunezko azterketa. Garrantzi handieneko ingurumeneko
baldintzatzaileak identifikatu eta grafikoki irudikatu ditugu IIT honekin batera doazen 1:10.000
eskalako planoetan:

Beste ingurumen baldintzatzaile interesgarri batzuk ere kontuan hartu dira Planifikatutako Oinarrizko
Foru Sareak izan ditzakeen inpaktuak analizatzeko unean, 1:10.000 eskalako plano bilduman
grafiatuta ez badaude ere.

1. Espazio eta natur elementu babestuak. Aztertu egin da Planeko ibilbideetarako proposatzen
diren trazadurek EAEko Naturgune Babestuen sarearen gainean (honetan sartzen dira parke
naturalak, biotopo babestuak eta zuhaitz apartekoak) eta Natura 2000 Sareko espazioetan
(Batasunaren Intereseko Lekuak -BIL- eta Hegaztien Babes Bereziko Eremuak -HBBE-) eragin
dezaketen afekzioa. Espazio horiek guztiak ingurumen baldintzatzaileen planoetan grafiatu dira.

9. Nekazaritza-abeltzaintzako lur eta ustiategiak. Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareak nekazaritza
eta abeltzaintzako ustiategi estrategikoetan edo nekazaritza balio handiko lurretan, baita
nekazaritza eta abeltzaintzako kategoriari dagokion gainontzeko eremutan, zer eragin izan
dezakeen aztertu da. Horretarako, Nekazaritza eta Basozaintzako LAPen behin-behineko

5. kapitulua
Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa
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onarpenaren dokumentuaren kartografia erabili da. Inguru horien mugak D-I.2 NekazaritzaAbeltzaintzarako lurrak planoan kontsulta daitezke -1:200.000 eskala-, IIT honetan.

GBBLAPeko proposamenek elementu horien gainean eragin dezaketen afekzioa analizatzea,
sare proposamenaren linea hedapena dela eta. Edonola ere, eta ahal izan den neurrian, afekzio
nagusiak identifikatu dira. Zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Departamentuaren orri
ofizialean52 Santiago Bidearentzako zehaztutako trazadurarekin bat egiten duten tarteak, bai
osorik edo bai zati batean, identifikatu dira.

10. Korridore ekologikoen sarea. POFSren ibilbide batzuek Gipuzkoako lotura korridore ekologiko
garrantzitsuenetako batzuk zeharkatzen dituzte; IIT honetako D-I.3 Natura 2000 Sarea eta
korridore ekologikoak (E: 1:200.000) planoan egin daiteke horiei buruzko kontsulta. Oro har,
baztertu egin daiteke konektagarritasun ekologikoaren gainean GBBOSek afekzio
esanguratsurik sortuko duelako iritzia; era berean, ez du ondorio metagarririk edo sinergikorik
eragingo beste komunikazio azpiegitura batzuekin, hala nola errepide edo trenbideekin, bat
eginik. Planak proposatzen dituen azpiegiturak arinak dira, eta aurrez ez dute hesi aipagarririk
sortarazten, zeren eta ez dute zatitzea eragin dezakeen elementu fisikorik, esaterako itxitura,
hesi, murru edo presarik. Eta ez dute trafiko motordun aipagarririk ere; izan ere, tarte batzuetan
bakarrik egongo da ibilgailu motordunen trafikoren bat, txikia inolaz ere. Beraz, ibilgailuek inor
harrapatzeko arrisku adierazgarririk ere ez dago.

15. Eragozpenak obrak egin bitartean. Eskura dugun informazioa baliaturik, obrek jendearen
lasaitasunean izan dezaketen eraginaren haztapen bat egin da, kontuan izanik betiere halako
azpiegiturek eragin txikiagoa dutela neurri handiagoko obrek, esaterako errepideetako edo
trenbideetakoek, baino.
16. Ibilbidearen funtzionaltasuna: Aztertu egin da GBBOSen funtzionaltasuna, motorrik gabeko
irisgarritasunaren edo joan-etorriak sortzen dituzten nodoak (bizileku inguruak, jarduera
ekonomikoen zentroak, etab.) konektatzeko interes bereziaren ikuspegitik.

11. Paisaia berezi eta apartekoak. Zaila da paisaiaren gaineko afekzioa ebaluatzen. Iritzi orokorrak
eman daitezke, ez besterik; hala ere, gogoan izan behar da proiektu bakoitzaren irtenbidearen
araberakoak izango direla paisaian eragiten diren ondorioak. Ondorio negatibo horiek larriagoak
izan daitezke paisaia balio handiagoko espazioetatik igarotzen diren tarteetan. D-I.4 planoan Paisaia berezi eta apartekoen katalogoa- (E: 1:200.000) jaso egin dira EAEko Paisaia Berezi eta
Apartekoen Katalogoan sartutako inguruneak, GBBOSekiko elkarreraginarekin batera. Ibilbide
bakoitzari buruzko azterketak jaso egiten du trazadurak paisaia katalogatuetan duen eragina.
Dena den, 6. kapituluan jaso egiten dira plana garatzeko tresnetan kontuan izan behar diren
neurri orokor jakin batzuk.

Osterantzean, badira jasotako ingurumen baldintzatzaileen artean sartu ez diren eta plangintzaren
fase honetan ebaluatzen zailak diren beste ingurumen alderdi batzuk:
17. Lurren balantzea, baliabide kontsumoa eta hondakin sorrera: Plangintzaren eskala honetan
dauden datuetan oinarrituta, ezinezkoa da ingurumen ikuspegitik garrantzitsuak diren bi
alderdiren, hots, lurren balantzearen eta izan daitekeen hondakin emisio edo sorreraren,
ebaluazioa egitea. IIT honetako 6. puntuan gai horri buruzko neurri orokor jakin batzuk ere sartu
dira. GBBOS eraikitzean zenbait baliabide berriztagarri eta ez-berriztagarri kontsumituko dira
obra bera egiteko, baina dokumentu honek jasotzen duen plangintzaren eskalan zaila da horri
buruzko xehetasunezko zenbatespena egitea.

12. Batasunaren intereseko habitatak. Habitatei buruzko 92/43/EEE Zuzentarauaren I.
eranskinean jasotako habitatak GBBLAPek ibilbideetarako proposatzen dituen trazadurek eragin
diezaieketen ingurumen elementuak dira.

Txosten honetako 5.3.1etik 5.3.9ra bitarteko ataletan jaso egin da GBBLAP honetan definitutako 9
ibilbideak egitean aurreikusten diren ingurumen ondorio nagusien identifikazio eta balorazioa; analisi
horretarako, oinarritzat hartu dira orain arte adierazitako ingurumen baldintzatzaile nagusiak.

Gainera, landaretza interesgarriaren gaineko eraginen zenbatekoaren ebaluazioa zaila da,
plangintza tresnak eskaintzen duen definizio maila dela eta. Kontsultatu egin dira eskura diren
landaretza mapak, eta ikusten da egiteko dagoen Oinarrizko Sareko tarte asko landaretza
interesgarrizko orbanetatik hurbil igarotzen direla, edo zeharkatu egiten dituztela, esate baterako
hostozabal autoktonoen basoen kasuan gertatzen den moduan, baina luzeegi joko luke hau
bezalako dokumentu batean horien guztien xehetasunak emateak, eta zaila litzateke, gainera,
efektuaren intentsitatea zehaztea. Eta proposatzen da aukeren aurretiazko proiektuak edota
eraikuntza proiektuak izatea proiektu berri bakoitzak ingurumeneko aldagai honen gainean izan
dezakeen eragina xehetasun maila handiago batez adierazteko esparrua.

Ingurumen ondorio horien balorazioa, negatiboena bereziki, planaren definiziora eta haren lan
eskalara egokitu da. Plangintzaren etapa honetan, bizikleta bideen sarearen eta inguruneko
elementu jakin batzuen arteko bat etortzea soilik antzeman daiteke kasu askotan; horrenbestez,
ondorioen identifikazio eta balorazio zehatzagoa planaren garapen tresnetan, hots, aurretiazko
proiektuetan eta eraikuntza proiektuetan egin beharko litzateke. Ondorioen identifikazioa eta
balorazioa berariazko legeriaren arabera egiten saiatu gara, zehazki estatuko 9/2006 Legearen eta
EAEko 183/2003 Dekretuaren arabera. Agiri honetako 5.2.4 atalean azaltzen da inpaktuen
ezaugarriak definitzeko eta haien balorazioa egiteko jarraitu den metodologia.

13. Akuiferoak kutsatzeko arrisku handia edo oso handia. Aztertu egin da POFSren trazadurak
akuiferoak kutsatzeko arrisku handia edo oso handia dagoen zonetan eragin dezakeen afekzioa.
Zona horiek IIT honetako D-I.4 Akuiferoak kutsatzeko arriskua planoan (1:200.000 eskala)
kontsulta daitezke.
14. Kultur ondare katalogatua. Eskumena duen departamentuari eskatu bazaio ere kultur ondare
katalogatuari buruzko kartografia digitalizatua, ez da lortzeko modurik izan; horrek zaildu egin du
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eremuan bertan dauden azpiegiturak zabaltzeko proiektatutako jarduerek “ezingo dute murriztu
ibilguen gaitasun hidraulikoa”. Horrez gain, eta ahal denean, jarduera horiek 10-100 urteko
errepika-denboran uholdeak izateko arriskua duten eremuetatik kanpo diseinatuko dira.

5.2.2.- BIZIKLETA BIDEEN USTIAPEN FASEKO INPAKTUAK BALORATZEKO METODOLOGIA
GBBLAPek ondoko jarduera hauek proposatzen ditu GBBOSen kudeaketa eta ustiapenean zehar
gauzatzeko:

Arrisku teknologikoak. Merkantzia arriskutsuak garraiatzen direla (N-1, A-8 eta ADIF-RENFE
trenbidea) edo Seveso araudiko industriak daudela eta (Hernani eta Usurbilgo kasua) arrisku
ertaina edo handia duten tarteak identifikatu dira. Ez dira eraman ingurumen baldintzatzaileen
1:10.000 eskalako kartografiara.

Oinarrizko Foru Sarearen ebaluazioa eta jarraipena.
Oinarrizko Foru Sarearen kontserbazioa.
Bizikleta bideen ustiapen faseko jarduera nagusia bide horien erabilera bera izango da; era berean,
ulertzen da ezen bizikleta bide horiek mantentzea, kontserbatzea eta dituzten baldintzak hobetzea
lagungarria izango dela, berez, bizikleta bideen erabilera sustatzeko.

Zarata. 1367/2007 Dekretuak ez du berariazko kalitate helbururik ezartzen bizikleta bideetarako.
Balio orientagarritzat 4 metroko altuerari dagokion Ld 65 dB(A) balioa hartu da. Ingurumen
baldintzatzaileen planoetan, isofona hori sartu da eguneko epean, Gipuzkoako bide ardatz
nagusien zarata mapa estrategikoetatik aterata (GFA, 2008). ADIF-RENFE trenbidearen mapa
estrategikoaren zirriborroa kontsultatu da; hala ere, ez dugu eskura horri buruzko informazio
baliokide digitalizatua. Eusko Trebide Sareak (ETS) ez du oraindik zarata maparik egin. Era
berean, ez dago zaratari buruzko legedian ezarritakoaren arabera egindako udalerrietako zarata
maparik ere.

Testuinguru honetan, GBBLAPek proiektatutako bizikleta bideen erabileratik ondorioztatzen diren
ingurumen ondorio positiboak aztertuko dira.
Osterantzean, kontuan hartu behar dira ingurumen arrisku erantsiak, garrantzi aipagarrikoak izan
baitaitezke bizikleta bide hauek ustiatzeko edo erabiltzeko fasean. Kasu honetan, aztertu egingo
dira ondoren aipatzen diren ingurumen arriskuek GBBLAPek proiektatzen duen Oinarrizko Sarean
izan dezaketen eragina:

Ildo beretik, bizikleta bideak kontserbatzeko jardueren garapenak hainbat ingurumen ondorio eragin
ditzake; izan ere, lan horietan sartzen dira “bideak mantentzea eta garbitzea, zorua konpontzea,
belar-sastrakak garbitzea, lorezaintza, hesiak eta seinaleak aldatzea, eta drainatze eta argi sistemak
mantentzea”. Aztertu egingo da, osterantzean, aipatu jardueretatik zer ondoriozta daitekeen, tartean
izan daitezke eta honakoak:

Uholde arriskua. Ingurumen baldintzatzaileen 1:10.000 eskalako kartografian uholde arrisku
handiak edo ertainak dituzten tarteak kontsultatu daitezke, hau da, 10 edo 100 urteko errepikadenboran uholdeak gertatzeko arriskua dutenak, betiere Uraren Agentziaren kartografiaren
arabera. Balorazioa informazio horren arabera egin da, eta kontuan izan behar da informazio
horrek ez duela Gipuzkoako ibai sare osoa hartzen, baizik eta ardatz nagusiak eta bigarren
mailako sarearen luzeraren zati bat, eremu urbanizatu eta ekonomi jarduera garrantzitsuak
zeharkatzen dituena zehazki.

Biodibertsitatearen (fauna eta landaretzaren) gaineko afekzioa.
Hondakin sorrera.
Ustekabeko isuriak.
Energi kontsumoak.
Baliabide kontsumoa.
Jarduera ekonomikoen sorrera.

EAEko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak ibai eta erreka
ertzetako erabilera eta jardueretarako araudi bat jasotzen du. Ez dago bizikleta bideei buruzko
berariazko erreferentziarik. Izatekotan, "hiriarteko komunikazio azpiegiturekin okupatutako ertzei”
buruzko berariazko araudiaren barruan (F.2. atala) daudela interpreta daiteke. Araudi horrek
ibilguetatik obra publikoetara zein hiriarteko komunikazio sare orokorreko elementuetara gorde
beharreko tarteetarako irizpideak finkatzen ditu, urpean gera daitezkeen zonei dagokienez (irizpide
horiek III. Iparreko Plan Hidrologikoaren 5. atalean, muturreko egoera hidrologikoei buruzkoan,
jasota daude).

Bizikleta bideen ustiatze fasean aurreikusten diren ingurumenaren gaineko inpaktuak 5.3.10 atalean
daude jasota; dena den, kontuan hartu behar da, betiere, planak berak ematen duen definizio maila.
Ondorioen identifikazioa eta balorazioa berariazko legeriaren arabera egiten saiatu gara, zehazki
estatuko 9/2006 Legearen eta EAEko 183/2003 Dekretuaren arabera. Agiri honetako 5.2.4 atalean
azaltzen da inpaktuen ezaugarriak definitzeko eta haien balorazioa egiteko jarraitu den metodologia.

Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana eraldatze fasean dago;
dokumentuak dagoeneko badu hasierako onarpena (2007ko abenduaren 10eko Agindua).
Dokumentu horrek aldatu egiten ditu LAP originaleko hainbat alderdi, eta lurzorua uholde
arriskuaren arabera erabiltzeko irizpideei buruzko atal berria jasotzen du. Irizpide horien artean,
azpimarra daiteke ezen, 100 urteko errepika-denboran uholde arriskua duten eremu hiritartu
gabeei dagokienez, honakoa adierazten dela: “eremu horietarako ez dira onargarriak bizitoki,
merkataritza eta industria erabilerak, ezta ibilguekiko paraleloan diseinatutako azpiegitura linealak
ere, saneamendukoak eta hornidurakoak izan ezik. Eremu horiek oztopo fisiko artifizialik gabeko
eremu moduan mantendu behar dira”. Edonola ere, 100 urteko epean uholdeak izan ditzakeen

5.2.3.- BIZIKLETA BIDEAK SUSTATZEAK DITUEN INPAKTUAK BALORATZEKO METODOLOGIA
Aurreikusita dagoenaren arabera, Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiak definituko ditu bizikletaren
erabilera eguneroko joan-etorrietarako baliabide gisa sustatzeko jarraibideak eta jarduerak. Jarduera
multzo horietako batzuei dagokienez, egun badugu gauzatzera begirako nolabaiteko eskarmentua:
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Gipuzkoan bizikleta sustatzeko programa bat abian jartzea Tolosaldeko eskola umeen artean,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kirol Departamentuarekiko elkarlanean. Helburua eskola ume
horiek bere eguneroko bizimoduan bizikleta erabiltzea da, bai eskolara bai kirol lehiaketetara
joateko.
‘Mugikortasun Iraunkorraren Europako Astea’ eta hainbat hedabidetan aldian aldiko
kanpainak egitea.
www.gipuzkoabizikletaz.net webgune interaktiboa eta Gipuzkoako Bidegorrien Bistaratzailea
(Burututako Sarea) bultzatzea, bizikletaren erabilera sustatzeko komunikazio tresna
nagusitzat.
Bizikletaz aldizkaria, lauhilabetekaria.
Burututako Sareari buruzko informazio grafikoarekin, erabilera gomendioekin eta seinaleei
buruzko informazioarekin triptikoak egitea.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen erabiltzaileei egindako inkestetan
oinarritutako azterketa soziologikoak.
Ekintza sinergikoak beste zenbait eskumen eremurekin, besteak beste errepideak, osasuna,
gazteria, kirolak, aisialdia eta turismoa, hezkuntza, gizarte ongizatea, berrikuntza, landa
ingurua, euskara eta abar jorratuz.
Ekintza sinergikoak beste zenbait administraziorekin.
Ekintza bateratuak hiriko txirrindulari, hiriko beste zenbait kolektibo, denda eta enpresa
(bizikletaren arloko enpresak), unibertsitate eta abarrekin.

Inpaktuak identifikatu ondoren, karakterizatu egin dira, 113/88 Errege Dekretuan adierazitako
irizpideekin bat: izaera, ekintza mota, iraupena, etab. Hurrena, eragindako inpaktuak sailkatu egiten
dira, dagokien balioa emanda: bateragarria, moderatua, larria eta kritikoa.

Aurrez ez da aurreikusten jarduera horiek ondorio negatibo zuzen adierazgarririk eragitea
ingurumenaren gainean; dena den, oso zaila da horien ingurumen aldetiko ebaluazioa egitea.

IRAUPENA: irizpide honek jaso egiten du inpaktuak eragiten duen denbora eskala; aldi
baterako izan daiteke (sortzen den alterazioak ez du denboran irauten, hau da, iraupen hori
zehaztu edo haztatu daiteke), edo iraunkorra (sortzen den alterazioak iraun egiten du
denboran, tokian tokiko egituran edota bertan diren erlazio ekologiko edo ingurumenekoen
sistemen funtzioetan).

-

-

-

-

Inpaktuen karakterizazioa egiteko, eta 1131/1988 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat, honako
irizpide hauek jarraitu dira:
IZAERA: honetan adierazten da positiboa edo negatiboa den, jardueraren aurretiko
egoerarekiko hain zuzen. Jarduera onuragarria edo kaltegarria den adierazten du. Eragin
edo inpaktu positibotzat hartzen da bai komunitate tekniko eta zientifikoak bai biztanleriak
oro har horrelakotzat hartzen duena, betiere kostu eta onura orokorren eta kasuan kasuko
jardueraren kanpo alderdien gaineko analisi oso baten testuinguruan. Inpaktu negatibotzat
jotzen da natur balioa, estetiko-kulturala edota paisaiarena galtzea dakarrena, produktibitate
ekologikoa murrizten duena, edo kutsadura, higadura edo jalkinez betetzetik zein beste
ingurumen arrisku batzuetatik ondorioztatzen diren kalteak areagotzen dituena, leku jakin
bateko egitura ekologiko-geografikoarekin, izaerarekin eta nortasunarekin bat ez datorrelarik.
EKINTZA MOTA: ekintzaren eraginak ingurumeneko elementu edo ezaugarrien gainean
gauzatzen diren modua deskribatzen du, hau da, inpaktua zuzena, zeharkakoa edo
sinergikoa den, besteak beste.

Gainera, jarduera horien eragin nagusia bizikleta bidezko mugikortasuna areagotzea izango da, eta
horretatik ingurumen ondorio positiboak etorriko dira. Eta kontuan izanik bizikletaren erabilera
sustatzeko jarduera horiek Gipuzkoako Lurralde Historikoan izango duten eragina, aztertu egingo
dira bizikleta bideak sustatzeko jarduera horien garapenarekin aurreikusten diren ingurumen ondorio
nagusiak.

UNEA: inpaktua agerian geratzen den unea da. Epe labur, ertain eta luzekoa izan daiteke,
hurrenez hurren eragin hori urtebeteko ziklo baten barnean, bost urte baino lehenago, edo
epe luzeago batean zehar ageri denean.

Bizikleta bideen sustapenarekin edo bizikletaren erabilerarekin lotutako ingurumen inpaktu
aurreikusiak 5.3.11 atalean daude jasota.

SINERGIA: eraginak konbinatzen direlarik eragin handiago bat sortzea da; kasu honetan,
inpaktu edo eragin sinpleak, metagarriak eta sinergikoak aipatzen dira. Eragin sinplea
ingurumeneko osagai bakar baten gainean ageri dena da, edo ekintza modu indibidualizatua
duena, beste inpakturik eragitera, inpaktuak metatzera edota inpaktuen arteko sinergiara
begira ondoriorik izateke. Eragin metagarriak aipatzen direnean, adierazten da ezen
eragilearen jarduera denboran zehar luzatzen delarik mailaz maila areagotzen dela
larritasuna, kaltea arintzeko mekanismoak ez direlako gai kaltea sortzen duen eragilearen
indar hazkundearen abiadura berean eraginkortasunez jarduteko. Efektu sinergikoa
aipatzean, adierazten dugu ezen hainbat eragileren aldi bereko presentziak sorrarazten duen
inpaktu bateratuak ingurumen ondorio handiagoak dituela, eragin horiek banaka harturik
izango lituzketen inpaktuen baturak baino.

5.2.4.- INPAKTUAK KARAKTERIZATU ETA BALORATZEKO METODOLOGIA
Ondorioen identifikazioa eta balorazioa, batez ere bizikleta bideak egitetik ondorioztatuena,
berariazko legeriaren arabera egiten saiatu gara, zehazki estatuko 9/2006 Legearen eta EAEko
183/2003 Dekretuaren arabera.
Lehen-lehenik, Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAPen jasotako jardueretatik ingurune fisikoaren
gainean eragiten diren alterazio garrantzitsuenak identifikatu dira. Bigarrenik, sortutako inpaktuen
karakterizazioa egin da, hain zuzen Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko 3/1998
Legeak, otsailaren 27koak, bere 45. artikuluan xedatutakoarekin bat, eta Ingurumen Inpaktua
Ebaluatzeari buruzko 1302/1986 Errege Dekretu Legegilea, ekainaren 28koa, gauzatzeko
Erregelamenduak dioenaren ildotik.

ITZULGARRITASUNA: jardueraren aurretiko egoerara itzultzeko aukera, zailtasuna edo
ezintasuna hartzen du kontuan.
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LEHENERATZEKO AUKERA: leheneratzeko moduko inpaktua dugu berak eragindako
alterazioa atzera desegin daitekeenean. Aitzitik, leheneratzerik ez dagoen inpaktu batean,
eragiten den alterazio edo galera ezin da ez naturaren beraren jardueraz ez giza jardueraz
konpondu.

5.3.- GBBLAPEKO JARDUEREN INPAKTUAK IDENTIFIKATZEA ETA BALORATZEA
Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea egitearen inpaktuak baloratzeko metodologiari buruzko atalean
deskribatuarekin bat, POFS osatzen duten eta GBBLAPen definitutako 9 ibilbideetako bakoitzean
egiteko dauden tarteak eraikitzetik ondoriozta daitezkeen inpaktu nagusiak aztertzen dira, ibilbideka.

NEURRI ZUZENTZAILEAK IZATEA: kontuan hartzen da noiz ezar daitezkeen inpaktua
arintzen edo deuseztatzen duten praktika edo neurri zuzentzaileak.

Gogoan izan ezen inpaktuen identifikazio eta balorazioa batez ere Planifikatutako Oinarrizko Foru
Sarea (POFS) eraikitzeari lotutako ingurumen eraginetan bilduko dela, hau da, Oinarrizko Sarean
sartu nahi diren eta egiteko dauden foru titulartasuneko tarteetako eraginetan; era berean, inpaktuei
buruzko analisia definitutako ibilbideetako bakoitzari buruzko inpaktuen karakterizazio eta balorazio
matrize batez amaitzen da.

Inpaktuen karakterizazioa zertu ondoren, inpaktu negatiboak baloratu dira, ondoren datorren inpaktu
mailen eskalaren arabera:
BATERAGARRIA: inpakturik ez sortzea edo jarduera eten orduko berehala leheneratzea. Ez
da babes edo zuzentze praktikarik behar.

Osterantzean, aurreikusten diren ingurumen inpaktuen neurriaren gainean jardueren tipologiak duen
garrantzia kontuan harturik, inpaktu horien analisia Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea osatzen
duen tarteetako bakoitza egiteko aurreikusten diren jarduera motetan oinarritu da. LAP honetako ‘A.
Memoria’ dokumentuan adierazitakoarekin bat, eta eraikuntzara begira, honako jarduera motak
planteatzen dira:

MODERATUA: leheneratzeko unean ez da babes edo zuzentze praktika intentsiborik behar,
eta denbora pixka bat behar da hasierako ingurumen baldintzetara itzultzeko.
LARRIA: inpaktuaren neurriak direla eta, inguruneko baldintzak leheneratzeko babes
praktikak behar dira. Praktika horien bidea jorratu arren, denbora epe luzea behar da
leheneratzeko.

1. Trenbide plataforma zaharren gainean tarteak eraikitzea.
2. Lehendik dauden bide edo zidorretan tarteak eraikitzea.
3. Sortu berriko tarteak eraikitzea eremu hiritartuetan, espazioa berrantolatzera joz horretarako
(komunikazio azpiegituren plataforma), edo etorkizuneko hirigintzako garapenen faltan
daudenetan.
4. Zelaigune berriko tarteak eraikitzea.
5. Aukeren aurretiazko azterketen faltan dauden tarteak eraikitzea.

KRITIKOA: inpaktuen neurria maila onargarritik gorakoa da. Horrelakoetan, ingurumeneko
baldintzen kalitatearen galera iraunkorra gertatzen da, leheneratzeko aukerarik gabe, ezta
babes neurriak edo neurri zuzentzaileak harturik ere.
Inpaktu POSITIBOAK edo onuragarriak ere jaso dira. Inpaktu mota horri dagokionez, balorazioak
horien presentzia identifikatu besterik ez du egin; hau da, ez du onuraren neurri edo mailarik bereizi.
Jarduera bakoitzeko inpaktuak karakterizatzeko eta baloratzeko tauletan kolore bidez adierazten
dira inpaktuak, kolore bat emanez alegia inpaktuaren garrantziaren arabera. Inpaktu positiboak (+)
sinboloaren bidez adierazten dira.

Inpaktuaren balorazioa

Bateragarria
Bat.

Inpaktu mailak
Moderatua
Mo.

Larria
Lar.

Kritikoa
Kr.
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Ibilbide honetan Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareak (POFS) egiteko daukan luzera 13,77 km-koa
da.

5.3.1.- I-1 DONOSTIA - IRUN. IBILBIDEA ERAIKITZEAREN INPAKTUAK
5.3.1.1.- Jarduera nagusien deskripzioa

GBBLAPek ibilbide honetarako proposatzen duen trazaduraren zati nagusia hiribarnekoa da
(planifikatutako luzeraren % 75). Egiteko dauden foru sareko tarteen garapenerako aurreikusitako
jardueren zati batek baliatu egingo ditu egun dauden bide edo trenbide azpiegiturak berrantolatzeko
proiektuetan orain edo etorkizunean sortzen diren aukerak.

I-1 ibilbidea Oinarrizko Sareak Donostia eta Irun artean duen trazadura da. Ibilbide honi 7 adar atxiki
zaizkio; hala, ibilbidearen eta adarren luzera guztia 54,3 km-koa da, eta horietatik 20,2 km ardatz
nagusikoak dira. Ibilbidearen, ardatz nagusiaren eta bigarren mailakoen trazadura ‘A. Memoria’
dokumentuko A-6.1 planoan kontsulta daiteke, informazio mailan. Ibilbide honi eragiten dioten
ingurumen baldintzatzaile garrantzitsuenak 1:10.000 eskalan kontsulta daitezke D. Ingurumen
baldintzatzaileen planoak dokumentuko D-1.1 eta D-1.9 bitarteko planoetan.

Errenteria - Gaintxurizketa eta Gaintxurizketa - Irun (Katea) tarteak dira aurrez zuhurtziagabetasun
handiena erakusten dutenak. Aukerei buruzko aurretiazko azterketa behar duen beste tarte bat Irun
(Mendelu) - Irun (Iparraldea) da, Plaiaundiko eremu babestuaren ertzetik igarotzen baita, eremuaren
mugatik beretik eta lehendik dauden bideak edo lehendik hiritartutako alderdiak baliatuta.

Ondoko taulan jasota ageri da I-1 ibilbidea osatzen duten ardatz nagusiko eta adarretako tarteen
gauzatze maila.
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Pentsatzekoa denez, ingurumen inpaktu nagusiak zelaigune berria sortzea eskatzen duten tarteen
eraikuntzatik etorriko dira; tarte horiek ibilbide honetako POFSren % 24,2 hartzen dute guztira.
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Logikoa denez, POFSen egiteko dauden tarteak eraikitzeko hainbat jarduera garatu beharko dira;
ondoko taulan datoz jasota:
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01 012F: Jaitzubia

5.3.1.2.- Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa
Naturgune babestuak
Ibilbide honetako Oinarrizko Foru Sareak eta Udal Sareak Donostia - Irun inguruan dauden
naturgune babestu gehienetatik urruneko eremuak zeharkatzen dituzte. Dena den, ibilbide
honetarako proposatzen den trazadura kontuan harturik, ezin da Txingudiko badiaren gaineko
afekzioaren aukera baztertu; inguru horretan, gaur egun, bat egiten dute babes figura batzuek,
honakoak dira: Txingudiko HBBE (ES0000243) eta Ramsar hezegunea, Txingudi - Bidasoko
ES2120018 BIL, eta Txingudiko Babes Plan Berezia.
Orokorrean, ez da zuzeneko afekzio adierazgarririk aurreikusten espazio horien gainean I-1 ibilbidea
egitean, zeren eta aztertutako naturgune babestuetan sartzen diren tarteak bat baitatoz, gehienetan,
lehendik dauden eta naturgune babestu horien barnean sartuta geratu diren bide azpiegituretan
oinarritzen diren trazadurekin.
LAPeko 'E. Plangintzaren gaineko eraginak' dokumentuko 2.5.2 apartatuak GBBLAPen eta Txingudi
Inguruko Baliabide Naturalak Babesteko eta Antolatzeko Plan Bereziaren arteko bateragarritasun
mailaren analisi bat egiten du.
Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko (POFS) tarteak ‘Nekazaritzako Babeseko Eremuan’ sartutako
espazioetan zehar garatzen dira; espazio horietan, izan ere, Plan Bereziak debekatu egiten ditu
azpiegitura izaerako jarduerak, debeku honetatik kanpo lagaz lehendik dauden errepideetan egin
beharreko aldaketak; eta salbuespen horixe dagokigu eskuarteko kasuan, zeren eta proposamena
lotu egiten baitzaio GI-636 eta N-638 errepideak zabaltzeko proiektuari. Bizikleta bidearen trazadura
egokitu egiten zaie, ukitzen dituen eremuetan, errepide bi horien trazadurei; beraz, sortzen den
afekzioa eta Plan Bereziko artezpideak bateragarriak dira.

01 012F Jaitzubia tartearen trazadura
Txingudiko HBBEren eta Ramsar hezegunearen muga
Txingudiko BILen muga
Txingudiko Babes eta Antolaketako Plan Berezia: Babes berezia
Txingudiko Babes eta Antolaketako Plan Berezia: Nekazaritzako Babes eremua

Identifikatu egin dira espazio hauetan eragina izan lezaketen tarteak, egiteko daudenak:

GBBLAPek tarte berri bat proposatzen du, GI-636 (N-1 zaharra) eta N-638 errepideak
zabaltzeko proiektuari loturik. Tarte hori aipatu proiektuari erantsi zaio (GFAren Bide
Azpiegituretako Departamentua), eta horrek trazaduraren parte batean zelaigunea handitzea
eskatzen du. Tartearen zati bat Txingudiko HBBE eta Ramsar hezegunearen eta Txingudiko
Babes eta Antolaketako Plan Bereziko antolamendu eremuaren arteko mugatik igarotzen da;
hala, tartea sartu egiten da espazio horietan, hain justu ere bide azpiegitura horiek dagoeneko
okupatzen dituzten alderdiek espazio horien mugen barnean dituzten zonetan.
Proiektu honetan bete egin da ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio indibidualizaturako
prozedura. Horrela, Ingurumenaren gaineko Azterketak zein proiektuko Ingurumenaren gaineko
Eraginari buruzko Deklarazioak aztertu egin dituzte, besteak beste, errepide horren eta bizikleta
bidearen 01 012F tartearen egokitzapena, egun dauden gune babestuetan (Txingudiko
BNBAPB, Txingudi-Bidasoko BIL, Txingudiko Hegaztien Babes Bereziko Eremua -HBBE- eta
Txingudiko Ramsar hezegunea) eta hauetako habitat eta espezieetan dituzten afekzioekin
batera. Eta, hurrena, balio horiek babesteko beharrezko zehaztapenak eta babes eta zuzentze
neurri zehatzak ezarri dira.
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Hondarribiko hirigunerako sarreran, Jaitzubia errekaren gaineko egitura bati lotutako pasagune
bat jasotzen du trazadurak.

01 014F: Hondarribia (Amute) - Hondarribia

Osterantzean, eremu hori Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatzeko prozeduran
prestatu diren hasierako dokumentuek, une honetan jendaurreko eta alegazioetarako epean
daude, jatorrizko BIL-HBBEren mugen handitze bat proposatzen dute, eta proposatzen den
eremuan dauden Batasunaren intereseko habitatak identifikatzen dituzte. Kasu honetan, tarteak
zeharkatu egiten du proposatzen den eremua, aipatutako errepideei loturik, eta muga egiten du
‘6510. Garaiera baxuko sega-belardi pobreak’ eta ‘1130. Estuarioa’ habitatak identifikatu diren
bi eremurekin (55 m luzeko azpitarte batez eta 10 m luzeko azpitarte batez, hurrenez hurren).
Trazadurak, beraz, ‘6510’ habitateko 100 m2 inguru uki litzake (habitatak 32,56 ha ditu guztira
KBE osoan), eta ‘1130’ habitateko 20 m2 (honek 142,50 ha ditu KBE osoan).

01 014F Hondarribia (Amute) - Hondarribia tartearen trazadura
Txingudiko Babes eta Antolaketako Plan Berezia: Babes berezia
Txingudiko Babes eta Antolaketako Plan Berezia: Nekazaritzako Babes eremua

Tarte hau eraikitzeko, seguruenik N-638 bide azpiegiturari loturik egongo da, GBBLAPek
proposatzen du egungo zelaigunea handitzea. Proposatzen den trazadura periferian eta maila
puntualean sartzen da Txingudiko Babes eta Antolaketako Plan Bereziaren antolamendu
eremuan, bat etorriz Plan Bereziaren mugak aipatu bide azpiegituraren parte bat hartzen duen
zonekin.
Txingudiko KBEren Kudeaketa Planaren hasierako dokumentuaren arabera, eremua ez dago
gune babestuak handitzen dutenean izango duen mugaren barnean.

01 012F Jaitzubia tartearen trazadura
Txingudiko KBErako proposatutako muga (Hasierako Onespenaren dokumentua)
Lehentasunezko habitatak

Oinezko eta bizikletentzako bideari dagokionez, jarduerak ez du ondorio adierazgarririk izango
KBEko kontserbazio helburuen gainean; horretarako, baina, saihestu egin beharko da lehen
aipatutako habitaten gaineko afekzio oro.
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01 019F: Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea)

01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea) zatiaren trazadura
Txingudiko Babes eta Antolaketako Plan Berezia: Babes berezia
Txingudiko Babes eta Antolaketako Plan Berezia: Babes Bereziko eremua
Txingudiko HBBEren eta Ramsar hezegunearen muga
Txingudiko BILen muga

01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea) tartearen trazadura
Txingudiko KBErako proposatutako muga (Hasierako Onespenaren dokumentua)
Lehentasunezko habitatak

Aurreko irudian ikus daitekeen bezala, Txingudiko KBEren Kudeaketa Planak proposatzen duen
gune babestua handitzean izango den mugatik igarotzen da tartearen trazadura, gune
babestuan sartzeke eta lehentasunezko intereseko habitatei eragiteke.

GBBLAPek aukeren azterketa espezifiko bat jasotzen du tarte honetarako, Txingudiko
BIL/HBBEren gaineko afekzioa saihestearren. Iradokizun gisa, eta aukeren aurretiazko
azterketa falta dela, trazadura egokitu egiten zaio, tarte honetan, Irungo iparreko saihesbidea
(GI-636) zabaltzeko proiektuari, edo lehendik dauden udalerri mailako bideak erabiltzen ditu
bestela. Tartea, ia-ia osorik, eremu hauetan dauden babes figura desberdinetarako definitutako
mugetatik kanpo dago. Izan ere, Txingudiko BILen mugak egungo bide azpiegituraren parte bat
okupatzen du.

Oinarrizko Udal Sarea: 01 013L eta 01 017L

Udal Sarearen tarte batzuek (01 013 L eta 01 017 L) zeharkatzen dute Txingudiko Babes eta
Antolaketako Plan Bereziaren antolamendu eremua Jaitzubia inguruan. Kasu biotan, N-638
errepideak Jaitzubian duen zubia baliatzen duten azpitarte burutuak dira.
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Oro har, POFSek ibai ibilguen gainean izan dezakeen inpaktua neurri moderatukoa izan daitekeela
jotzen da; beraz, prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatu beharko dira.

Itsasertza
Ibilbide honetako Oinarrizko Foru eta Udal Sarearen parte bat itsas-lehorreko jabari publikoaren eta
honi dagokion babeseko zorgunearen barnean dago, zehazki Jaitzubiaren eta Oiartzunen
estuarioetatik hurbil igarotzen diren tarteak. Era berean, itsas-lehorreko jabari publikoaren eta
beronen babeseko zorgunearen barnean daude Donostiako eta Hondarribiko hiriguneetan
itsasertzetiko pasealekuak igarotzen dituzten tarteak.
Identifikatu egin dira punturen batean itsas-lehorreko jabari publikoan zein beronen babeseko
zorgunean sartzen diren POFSeko tarteak, honakoak baitira:

Fauna katalogatua
Hasiera batean, Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarearen trazadurak (aukeren azterketa egiteko
duen Gaintxurizketako tartea barne) ez die zuzenean eragiten bisoi europarraren (Mustela lutreola),
muturluze piriniarraren (Galemys pyrenaicus) eta hegoaldeko zuhaitz-igelaren (Hyla meridionalis)
interes bereziko eremuei.
01 012F Jaitzubia tarte osoak ondorio zuzenak edo zeharkakoak izan ditzake arrain hiruarantzaren
(Gasterosteus gymnurus) habitatean. Arrain hori kalteberen kategorian dago, eta Gipuzkoan
bideragarria den populazio bakarra eremu horretan dago. Irun - Hondarribiko udal sareko jarduera
batzuek ere eragin diezaiokete espezie horren habitatari. Edonola ere, hasiera batean baztertu
egiten da Jaitzubiko eremuko jarduera horiek guztiek arrain espezie horren habitatari modu larrian
eragingo diotenik, baina eremu horretarako aurreikusita dauden hainbat ekimenetako proiektu
ugariren eraginei batuko litzaizkiekeen zenbait ondorio iragankor eragin ditzakete.

01 012F Jaitzubia.
01 014F Hondarribia (Amute) - Hondarribia.
Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea).
Edonola ere, itsas-lehorreko jabari publikoari eta honen babeseko zorguneari atxikitako zonak
okupatzen dituzten tarte gehienak lehendik dauden zelaigune edo bide azpiegiturei loturik
proiektatzen dira; beraz, ez da espazio horien gaineko afekzio zuzenik aurreikusten, tarte horiek
egiteko beharrezko baimenak tramitatu beharko badira ere.

Osterantzean, tartearen zati batek muga egiten du apo lasterkariaren (Bufo calamita) kudeaketa
planaren zirriborroan interes berezikotzat jotako eremu batekin, Jaitzubiko korridorearekin zehazki,
zuzenean eragiten ez badio ere; aipatu espeziea kalteberen artean sartuta dago.

Osterantzean, trazadura honetan Oinarrizko Foru Sareari zein Oinarrizko Udal Sareari dagokien
zatia ez da sartzen itsasertzari buruzko LAPek definitzen dituen Babes Zorrotz Bereziko eta Babes
Bateragarri Bereziko zonetan.

Obrek ez diete modu zuzenean eragingo, halaber, kiroptero mehatxatuak berreskuratzeko
babeslekuei, eta badirudi horiek larreratzeko eremu izan daitezkeenetan eragin txikia izango dela,
halaber. 1. ibilbidearen gainerako zatian, foru sarean nahiz udal sarean, ez da antzeman
mehatxatuen dauden fauna espezien gaineko eraginik izango denik.

Hezeguneak
Ibilbide honetan proposatutako trazaduraren parte bat Oiartzun eta Jaitzubiaren estuarioetatik hurbil
igarotzen da. Dena den, ibilbide honetan definitutako tarteetatik bat bera ere ez da sartzen EAEko
Hezeguneetako LAPek hartzen duen antolamenduaren eremuan. Ondorioz, tarteetatik bat bera ere
ez da sartzen LAP horrek definitzen dituen Babes Bereziko eta Ekosistemen Hobekuntzarako
inguruneetan.

Horiek horrela, pentsatzekoa da 1. ibilbidean egiteko dauden obrek ez dutela eragin adierazgarririk
izango Gipuzkoan mehatxatuen dauden fauna espezieen gainean.
Uholde arriskua

Kasu honetan, GBBLAPek aurreikusten dituen jarduerak harturik aintzat, I-1 ibilbidea egitean ez da
hezeguneen gaineko afekzio aipagarririk aurreikusten.

GBBLAPek ibilbide honetarako proposatzen duen trazadura, tarte batzuetan, azterketa eremuan
dauden ibai ibilgu nagusietatik oso hurbil dago; beraz, trazadura horren parte bat sartuta dago
Euskal Uraren Agentziak -URA- uholde arriskuari buruz egindako azterketetan errepika-denbora
desberdinetarako definitu dituen uholde arriskuko zonetan.

Ibai ibilguak
Ibilbide honetako Oinarrizko Sarerako definitutako trazadura harturik, zenbatu ahal izan da ezen
proiektatutako bizikleta azpiegiturek zazpi bat aldiz gurutzatzen dituztela eremuko ur ibilgu nagusiak,
Jaitzubia eta Lintzirin errekak batez ere. Hasiera batean, aurreikusten da gurutzatze horiek guztiak
lehendik dauden azpiegiturei lotzea, esaterako zubiei edo bide azpiegituretako bidegurutzeei.

Kasu honetan, ibilbide honetako POFSren 3 km inguru daude 10 urteko errepika-denbora duten
uholde arriskuko zonetan; hau da, I-1 ibilbideari dagokion POFSren luzera osoaren % 22 ia-ia.
Era berean, Oiartzun eta Bidaso ibaietatik eta Jaitzubia errekatik hurbil dauden Oinarrizko Foru
Sareko tarteak, burutuak, sartuta daude 10 eta 100 urteko errepika-denboretarako definitutako
uholde arriskuko zonetan.

Afekzio arrisku handiena duen tartea 01 012F Jaitzubia dela irizten zaio hasiera batean, zeren eta
zona batzuetan Jaitzubia errekaren ondotik baitoa, Txingudiko inguru babestutik gora hain zuzen;
hala, tarte hau egiteak eragina izan lezake lur gaineko uren kalitatearen gainean, obra fasean zehar,
solidoen arrastearen eta ustekabeko isurketen eraginez batez ere.
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Identifikatu egin dira baldintzatzaile horrek garrantzi handiena duen POFSeko tarteak:

Edonola ere, azpimarratu behar da ezen egungo lanaren eskalan kasu askotan ezin dela ziurtatu
proposatutako trazadurek kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen kokapen horiek zeharkatzen dituzten
edo ez. Planifikatutako Oinarrizko Sarearen trazadurak toki horien gainean izan ditzakeen afekzioak
harturik aintzat, kasu honetan ez zaio ingurumen baldintzatzaile adierazgarri iritzi; beraz, lurzoru
horietan obra fasean izango den afekzioari inpaktu bateragarri iritzi zaio, betiere gai honen inguruan
indarrean dagoen legediak xedatzen duena bete beharko bada ere.

01 003F Gaintxurizketa - Irun (Katea): tarte honi eragiten diote Jaitzubia errekarentzat, honen
azken zatian, definitu diren 10 eta 100 urteko errepika-denbora uholde arriskuko zonek. Aukerei
buruzko azterketa egin behar da tarteari dagokionez; beraz, afekzio horren irismena zehaztu
beharko da plangintzaren geroagoko faseetan.

Kasu horietan guztietan, egin behar diren aurretiazko proiektuek eta trazadura eta eraikuntza
proiektuek kontuan izan beharko dute eragin ekonomiko nabarmena izan dezakeen baldintzatzaile
hori.

01 012F Jaitzubia: tarte honetarako proposatzen den trazaduraren parte bat Jaitzubia errekari
dagozkion 10 eta 100 urteko errepika-denborako uholde arriskuko zonetan dago oinarrituta.
01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea): LAPek aurkezten duen trazadura orientagarriaren
arabera, tartea Bidaso ibairako definitu den 10 urteko errepika-denborako uholde arriskuko
zonatik kanpo dago, zona horrekiko muga egiten badu ere. Geroagoko azterketetan analizatu
beharko da tarte honetan badagoen, egiaz, uholde arriskurik.

Batasunaren intereseko habitatak

Osterantzean, Udal Sarearen parte bati ere eragiten diote (Errenteria eta Irunen kasuan batez ere)
lehen definitutako uholde arriskuko zonek.

I-1 ibilbideko Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea hiribarnekoa da nagusiki; beraz, 92/43/EEE
Zuzentarauaren I. eranskinean jasotako Batasunaren intereseko habitaten gaineko inpaktua,
horrelakorik baldin badago, tarte jakin batzuk egiteko uneko afekzio puntual zuzen edo zeharkakora
mugatuko da.

Oinarrizko Foru Sarean dagoeneko badiren zein planifikatuta dauden tarteak harturik kontuan, esan
dezakegu 8 bat kilometro -luzera osoaren % 58- uholde arrisku ertaina edo handia duten eremuetan
daudela; baldintzatzaile hori kontuan hartu behar da, trazadura eta eraikuntza proiektuak
erredaktatzeko unean.

Honi buruzko informazio kartografikoari dagokionez, identifikatu egin dira Batasunaren intereseko
habitaten gaineko afekzio potentziala baztertzerik ez dagoen POFSeko tarteak:
01 012F Jaitzubia: tarte hau egitea, hasiera batean, GI-636 eta N-638 bide azpiegiturak
zabaltzeko proiektuari loturik planteatzen da; dena den, zelaigune propioa eskatzen du. Kontuan
harturik proposatzen den trazadura, gune batzuetan, Jaitzubiko errekaren ibilgutik hurbil samar
dagoela, Urdanibia - Ospitaleko biribilgunea azpitartean batez ere, tarte honen eraikuntzak
inpakturen bat izan dezake ibilgu horretako ertzak hartzen dituzten formazioen gainean;
formazio horiek, zona batzuetan, Batasunaren intereseko lehentasunezko habitat gisa daude
karakterizatuta, honela zehazki: 91E0*. Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior baso alubialak.
Lehenago adierazi den moduan, tarte honetan POFSek duen trazadurak modu puntualean
eragin diezaieke Batasunaren intereseko ‘6510: Garaiera baxuko sega belardiak’ eta ‘1130:
Estuarioak’ habitatei. Hala eta guztiz, gogoratu behar da ezen, 1/2007 Foru Arauaren 25.
artikuluak dioen moduan, kasu honetan bizikleta bidea proiektu orokorraren partetzat hartu
behar dela, Ingurumenaren gaineko Inpaktuaren Azterketa igaro behar duela, eta dagokion
ingurumenaren gaineko inpaktuari buruzko deklarazioa duela.

Oro har, gauzatze fasean ez zaio mugatzaile irizten uholde arriskuari; horrenbestez, afekzio
bateragarritzat hartu da. Uholde arriskua garrantzitsuagoa izango da, baina, bizikleta bideen ustiatze
fasean. Horregatik, ustiatze faseko inpaktuen balorazioari buruzko atalera jo behar da, inpaktu
horren balorazioaren analisirako.
Kutsatuta egon daitezkeen lurrak
I-1 ibilbideko Oinarrizko Sarea lurra kutsa dezaketen jarduerak izan dituzten edo oraindik badituzten
hainbat tokitatik hurbil samar igarotzen da; horrelako tokiak Pasaiako badiaren inguruan eta Irungo
industrialde zenbaitetan dira ugari, batik bat.
Hasteko, identifikatu egin dira lurra kutsa dezaketen jarduerak hartu dituzten edo oraindik badituzten
lekuetatik igaroko diren POFSeko tarteak:

01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea): tarte hau Txingudiko natur eremu babestutik hurbil
dagoela ikusirik, ezin da baztertu eremu horretako habitaten gaineko afekzio puntualik.
GBBLAPek, iradokizun gisa eta aukerei buruzko azterketaren faltan, proposatzen duen
trazadurak ez dakar Batasunaren intereseko habitaten gaineko inpaktu zuzenik; ulertzen da tarte
hori egiteak ez duela intereseko habitaten gaineko afekzio esanguratsurik ekarriko, Txingudi
inguruan bat egiten duten babes figurentzat definitutako mugetatik kanpo geratzen den bitartean.

01 002F Errenteria - Gaintxurizketa.
01 003F Gaintxurizketa - Irun (Katea).
01 005F Donostia (Herrera) - Donostia (Gomistegi).
01 008F Lezo - Pasaia (Donibane).
01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea).

Azken batean, baloratzen da ezen ibilbide honetako POFS egitetik Batasunaren intereseko
habitaten gainean ondoriozta daitekeen eragina mugatu egingo dela, horrelakorik baden kasuetan,
Jaitzubiko errekaren ertzetan dauden haltzadi edo lizardi formazioen gaineko afekzio puntualera,

Osterantzean, POFSeko tarte batzuk lurrak kutsa ditzaketen jarduerak izan dituzten toki ugaritatik
igarotzen dira, Irun eta Errenteriako hiriguneetan batez ere.
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edota estuario eta garaiera baxuko sega belardi pobre deitutako Batasunaren intereseko
habitatetara Txingudiko KBErako Kudeaketa Planak mugatzen duen eremuaren kasuan.

Jaitzubia (01 012F): proposatzen den trazadurarekin muga egiten duen sailak gaitasun handiko
lurrak ditu; horiek baratze edo nekazaritzako ustiategi txikietarako erabiltzen dituzte gaur egun.
Ezin da baztertu ustiategi horiek galtzea edo horien gainean afekzioren bat sortzea bizikleta
bidearen tarte berria eraikitzen denean; izan ere, tarteak zelaigune berria beharko du. Guztira
1.500 m2 inguruko okupazioa izango litzateke, 750 bat metro luzeko tarte batean.

Dena den, eta afekzio horiek neurri adierazgarririk hartzea aurreikusten ez bada ere, zuhurtziaren
bidetik joz moderatu gisa baloratu da inpaktua.

Hondarribia (Amute) - Hondarribia (01 014F): LAPek tarte honetarako proposatzen duen
trazadurak gaitasun handiko lurren zona batekin egiten du muga; azken honetan nekazaritzako
ustiapen edo neurri txikiko baratze ugari daude gaur egun. Kasu honetan, kontuan harturik tarte
hau egiteak egungo zelaigunea handitzea jasotzen duela, N-638 errepidea zabaltzeko lanei
loturik betiere, ezin da baztertu gaitasun handiko eta nekazaritza ustiategiek hartutako lur horien
gaineko afekzio puntuala. Kasu honetan, okupazioa 1.250 m2 ingurukoa izango litzateke.

Korridore ekologikoen sarea
‘01 002F Errenteria - Gaintxurizketa’ eta ‘01 003F Gaintxurizketa – Irun (Katea)’ tarteek Aiako Harria
- Jaizkibel korridore ekologikoa zeharkatzen dute, eta beronen amortiguazio eremua halaber
Gaintxurizketa inguruan; horixe da EAEko korridore ekologikoen sareari buruzko azterketak ematen
duen informazioa (Eusko Jaurlaritza, 2005). Adierazi behar dugu Gaintxurizketako egungo muinoak,
GI-636 errepidearen zabaltzeak zeharkatzen duelarik, hainbat muga dituela korridore gisa
eraginkorra izatera begira.

Oro har, POFSek 2 km inguruko luzera batean zeharkatzen ditu gaitasun handiko lurrak hartzen
dituzten zonak; neurri handi batean, gauzatu ahal izateko lehendik dauden bide plataformak
handitzea behar duten tarteak dira.

GBBLAPek egiten duen proposamenarekin bat, tarte biak aukerei buruzko azterketa espezifiko
baten faltan daude behin betiko trazadura diseinatzera begira; hau, dena den, eta orientazio gisa,
egun dagoen bide azpiegiturari loturik proiektatzen da, zelaigune berririk egin beharra saihestuz
horrela.

Lehen haztapen batean, esan dezakegu ezen ibilbide honetan Oinarrizko Sareko tarte planifikatuek
balio estrategiko handiko lurretan okupazio zuzenez53 uki dezaketen azalera 4.300 m2 ingurukoa
dela. Bakar-bakarrik zelaigune berria behar duten tarteak hartuz gero kontuan, okupazioa 2.800
m2ra murrizten da.

Alderdi horiek guztiak zehatzago eta argiago aztertu beharko badira ere aipatu aukerei buruzko
azterketan, ez da aurreikusten tartea gauzatzean korridore ekologikoen sareko elementu horien
gaineko afekzio adierazgarririk gertatzea; izan ere, ez da konektagarritasun ekologikoarentzat hesi
efektu erantsirik eragin dezakeen inolako elementu berririk gehituko.

Nekazaritza eta Basozaintza Antolatzeko LAPren ‘Trantsiziozko Landa Paisairi’ kategoriari
dagozkion nekazaritza-ahalmen baxuagoko 6.000 m2 inguru eragin daitezkela zenbatetsi da; dena
den azalera hau guztia Errenteria eta Irun (Katea) arteko bi tarteei dagokio, zeinaren trazadura
aurretiazko aurekerei buruzko azterketa batean zehaztuko den. Beraz, kalkulu hau erabat gutxi
gorabeherakoa da.

Paisaia
Ibilbide honetan POFSerako proposatzen den trazadurak zona hiritartuak zeharkatzen ditu batik bat,
hots, paisaia aldetik balio eskasekoak. Ildo honetatik, definitutako tarteetako batek berak ere ez du
zeharkatzen Eusko Jaurlaritzak 2005ean prestatutako Euskal Autonomia Erkidegoko Paisaia Berezi
eta Apartekoen Katalogoaren Aurreproiektuan jasotako eremurik. Alderdi hau kontuan harturik,
bateragarritzat jo da ibilbide honetako POFS osatzen duten tarteak egitearekin aurreikusten den
paisaiaren gaineko inpaktua. Gehienez ere, paisaia aldetiko potentziala duten espazioetatik hurbilen
dauden tarteen kasuan -gaur egun potentzial hori zeharo hondatuta dago oro har-, esate baterako
‘01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea)’ tartean Txingudirekiko mugan, inguruko ezaugarrietara
moldatu beharko du diseinua proiekzioak, eremu hiritarraren eta naturgunearen arteko bategite
zonako paisaia aldetiko kalitatea hobetzen laguntzearren.

Testuinguru honetan, moderatutzat baloratu da gaitasun handiko lurretan eta nekazaritzako
ustiategietan ibilbide honek eragin dezakeen afekzioa, betiere Gipuzkoako Lurralde Historikoan
lehen sektorea gaur egun jasaten ari den egoera ere kontuan hartuta.
Akuiferoak kutsatzeko arriskua
LAPek I-1 ibilbiderako proposatzen duen Oinarrizko Sarearen trazadura ia-ia osoak zeharkatzen ditu
akuiferoak kutsatzeko arrisku ertain, baxu edo gabeko lurrak. Bakar-bakarrik 01 008F Lezo - Pasaia
(Donibane) tartea igarotzen da akuiferoak kutsatzeko oso arrisku handiko eremu batetik (Jaizkibel).
Dena den, ez da aurreikusten zona horretan eraginik sortzea aipatu tartea egiteko obretan zehar,
zeren eta aurreikusten den lana Donibanera sartzeko errepidearen diseinua aldatzea besterik ez
baita.

Nekazaritza-abeltzaintzako lur edota ustiategiak
LAPek I-1 ibilbidean proposatzen duen POFSren eraikuntzak Nekazaritza Antolatzeko LAPen
'Nekazaritza eta abeltzaintza: balio estrategiko handia’ kategorian sartzen dituen eremu batzuk
ukituko ditu agian; eremu horiek baratze eta nekazaritzako ustiategi txikiak hartzen dituzte gaur
egun.

Horrenbestez, I-1 ibilbidea egiteak ekar dezakeen akuiferoak kutsatzeko arriskuari inpaktu
bateragarri irizten zaio. Hala eta guztiz, obretan zehar aplikatu beharreko neurri orokor batzuk
jasotzen dira IIT honetako 6. kapituluan, lurpeko uren babesa ziurtatzera begira.

Zehatzago esanda, zona horien gainean inpaktu handiena ekar dezaketela irizten zaien tarteak
honakoak dira:

53
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Hiribarneko eta hiri inguruko ‘nahitaezko’ mugikortasunaren eskari potentziala handia da ibilbideak
zeharkatzen dituen udalerrietan eta udalerri horien artean. Eguneroko joan-etorrietatik % 43an54
automobila erabiltzen da55; hauxe da joan-etorri modu iraunkorrago batzuetarako (garraio publikoa,
bizikleta, oinezko joan-etorriak) erabiltzaileak erakartzeko potentziala duen lehentasunezko eremua.

Kultur ondare katalogatua
Eskura dagoen informazioaren arabera, egiteko dauden obrek ez diote zuzenean eragingo kultur
ondare katalogatuko inongo elementuri, Ustezko Eremu Arkeologikoak barne hartuta. Hala ere,
horietako batzuetatik gertu igarotzen dira, eta, beraz, aurreikusitako tarteen proiekzioan aztertu
beharko dira zehatzago ondorioak.

Ildo honetatik, ibilbide horretan eraikitzeko dauden ia-ia 30 kilometroak (POFSren eta POUSen
artean banatzen dira, erdibana ia-ia) oso garrantzitsuak dira GBBOS osorako, eta egiten direnean
laguntza handia, bide batez, planaren ondorio positiboetarako.

Santiago Bidearen tarte batzuk, bereziki Irun eta Lezo hiriguneak zeharkatzen dituztenek, bat egiten
dute Oinarrizko Udal Sarearen, eta beraz orientazio asmo soila duten, tarte batzuekin.
Katalogatutako bidea bat dator, osorik edo neurri batean, GBBLAPean jasotzen diren burututako
edo iradokitako tarte batzuekin (01 004L, 01 007L, 01 009L, 01 017L, 01 018L, 01 020L). Kasu
gehienetan koesistentzia-tarteak dira. Hauen diseinuak kontuan izan beharko du katalogatutako
elementu hau.

Gainera, proposatutako trazadurak bizikleta aisialdian erabiltzeko konexio interesgarriak ditu,
ingurumen edo aisialdi balio handiko guneak (Plaiaundi; Aiako Harria - Arditurri; Jaizkibel; Donostia,
Hondarribia eta Hendaiako hondartzak, etab.) eta eremu hiritartuenak konektatzen dituelako.
Ibilbideak N-1 errepide zaharraren ordezko bide bat eskain diezaieke kirol bizikletariei, batez ere
segurtasun gutxiko eta arrisku handiko bideetan erabiltzeko. Gainera, GBBOS eta Iparraldean
proiektatutako sarea konektatzea ahalbidetzen du; izan ere, honen trazadura aurreikusia (Baiona Getaria - Hendaia) Gipuzkoako sareari lotuko litzaioke, Santiago zubian zehazki.

Bestalde, foru titularitea duen eta burutu gabe dagoen tarte batek Santiago Bidearekin bat egiten du.
01 008F (Lezo – Pasaia, Donibane) tartea da, udal errepidean kokatzen dena. Proiektuak 14/2000
Ebazpenean xedatutako babes-araubidearekin bateragarria izan beharko du.

I-1 ibilbidea egiten denean, honek, 200 m-tik beherako erradio batean, trenbide sareetan dagoeneko
badiren edo planifikatuta dauden hainbat geltokitarako sarbidea emango du; honakoak dira:

Lanetan zeharreko eragozpenak
Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareak nahiko populatutako eremuak zeharkatzen ditu Hondarribi,
Irun, Oiartzun, Lezo eta Pasaiako inguruetan. Leku horietan eragozpen garrantzitsuak egon
daitezke obrak egin bitartean, makinen joan-etorri, lokatz, hauts, zarata, behin-behineko
desbideratze eta abarren ondorioz. IIT honen 6. atalean aurreratzen diren zenbait prebentzio neurri
eta neurri zuzentzaile onartzen dituzte; neurri horiek xehetasun handiagoz garatu beharko dira
hurrengo dokumentuetan, bereziki eraikuntza proiektu teknikoetan. Dena den, inpaktuak ez dira oso
handiak, bai ordea iragankorrak, eta itzulgarriak.

ETS: Pasai Antxo (Pasaia), Fanderia (Errenteria), Arragua (Oiartzun), Gaintxurizketa (Lezo),
Bentak (Irun), Irun, Aireportua, Hondarribia.
ADIF: Ategorrieta (Donostia), Intxaurrondo (Donostia), Herrera (Donostia), Lezo-Errenteria,
Arragua (Errenteria), Bentak (Irun), Irun (intermodala).
Bizikleta bideen sarearen eta trenbide sareen arteko txertatze edo lotura maila altu honek lagundu
egiten du joan-etorri modu bi hauek erabiltzen, hainbat etapatan egiten diren eguneroko bidaiak
direnean, batez ere bidaia luzeenen edo zailtasun orografikoak dituztenen kasuan, Txingudi eta
Oarsoaldeko eremuen arteko ibilbideetan gertatzen den moduan.

Beste hainbeste gertatzen da Hondarribiko, Irungo, Errenteriako, Pasaiako eta Donostiako tokiko
trazadurekin. Kasu horretan, bertako udalek, dagozkien eskumenak betez, zer ondorio izan
daitezkeen eta ondorio horiek murrizteko neurri egokiak zein diren aztertu beharko dute.

Oinarrizko Sarearen intermodalitate potentziala nabarmen areagotzen da udal sareen
garapenarekin. Ildo honetatik, udal sare horiek sortzeko prozesuak jarri dira abian, azken urteotan
batez ere. Hala, Donostian 41 km zenbatu dira bizikleta bideei dagokienez (tarte bereiziak eta
elkarrekikoak barne harturik), Irunen 10 km, Errenterian 13 km, Oiartzunen 10 km, Hondarribiak 6
km ditu jada, 3 km Pasaiak, eta 2 km Lezok.

Funtzionalitatea mugikortasun terminoetan
Ibilbide hau dugu, Donostialdeko metropoli barrutian (Pasaiako badia, Oarsoaldea) eta Txingudi
eremuan (Hondarribia-Irun-Hendaia) batez ere, eguneroko mugikortasunerako interesgarrienetakoa
Gipuzkoan, oso biztanleri dentsitate handiko inguru bat eta jarduera ekonomiko eta ekipamendu
zonak zeharkatzen baititu.

Planifikatutako Foru Sarearen 14 kilometroetatik, 5 km egitea programatu da 1. laurtekorako, eta 7
km 2. laurtekorako, kasu honetan Gaintxurizketa inguruaren antolamenduan dauden zalantzengatik;
horrela, LAPen indarraldia amaitzen denean, ibilbide honetako POFSeko ia-ia % 90 egongo da
eginda, zeren eta aisialdira begirago dagoen 01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea) tartea
bakarrik geratuko baita GBBLAPen berrikuspena arte atzeratuta.

Hiriguneen arteko distantzia ez da handia, eta hau lagungarria izan daiteke bizikletaren eguneroko
erabilerara begira. Kasu askotan, udalerri mugakideetako hiriguneen arteko distantziak ez du
gainditzen bizikletaren eguneroko erabilerarako erreferentziazko gehienezko distantzia (7-8 km), are
gehiago, batzuetan hirigune horiek hiri continuum bat osatzen dute (Pasaiako badia).
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Iturria: 2003ko Mugikortasunari buruzko Inkestako Abiapuntua / Helmuga matrizea. Eryba. Eusko
Jaurlaritzaren Garraio Saila. Bakar-bakarrik lana eta ikasketak direla-eta sortzen den bidaia eskaria (joanetorrikoa) hartzen da kontuan.
55
Iturria: Abiapuntua / Helmuga matrizea. 2003ko Mugikortasunari buruzko inkesta. Kategoria honetan sartu
dira automobilez (1 etapa) edo automobila eta garraio publikoa (2 etapa) erabiliz egindako joan-etorriak.
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5.3.1.3.- Inpaktuak karakterizatu eta baloratzeko matrizea
INPAKTUAREN BALORAZIOA

Natur baliabideak

Arrisku eratorriak
Ekologi eta nekazaritza produktibitatea
Kultur ondarea
Hiri ingurumena
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X
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X
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X

X
X
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X
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X
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X
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X
X
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5.3.1.4.- Ingurumen aldagaiei dagokienez arreta berezia behar duten tarteen identifikazioa
TARTEA

TARTEA

01 012F Jaitzubia
Luzera guztia (POFS): 3.731 m

FIGURA

FIGURA

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

GBBLAPen
proposamena

01 014F Hondarribia (Amute) - Hondarribia
Luzera guztia (POFS): 1.152 m

Naturgune babestuak: hainbat babes figurak bat egitea: ES0000243
Txingudi HBBE, Ramsar hezegunea, Txingudiko Plan Berezia.
Itsas-lehorreko jabari publikoa eta babeseko zorgunea.
Ibai ibilguak: Jaitzubiko errekaren hurbiltasuna.
Fauna mehatxatua: arrain hiruarantza (Gasterosteus gymnurus) Jaitzubia
errekan, apo lasterkaria (Bufo calamita) Jaitzubiko korridorean.
Uholde arriskua: uholde arrisku ertain eta handia (10 eta 100 urteko
errepika-denborak).
Batasunaren intereseko habitatak: 91E0*, 6510, 1130 Jaitzubiko errekaren
ertzetan.
Balio estrategiko handiko nekazaritzako lur edota ustiategiak egotea.
1,5 km lehendik dauden bideak edo etorkizuneko hirigintzako
berrantolaketak baliatuta.
2,2 km zelaigune berriak sorturik, GI-636 (N-1 zaharra) eta N-638
errepideak zabaltzeko lanei lotuta. Ingurumenaren gaineko eraginaren
ebaluazio indibidualizaturako prozeduraren mendeko proiektua.

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

GBBLAPen
proposamena
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Naturgune babestuak: Txingudiko Plan Berezia.
Itsas-lehorreko jabari publikoa eta babeseko zorgunea.
Balio estrategiko handiko nekazaritzako lur edota ustiategiak egotea.

Tarte osoa zelaigune berria eginda, baina N-638 bideari loturik.
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TARTEA

01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea)
Luzera guztia (POFS): 1.502 m

FIGURA

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

Naturgune babestuak: hainbat babes figurak bat egitea:
Txingudi ES0000243 HBBE eta Ramsar hezegunea.
ES2120018 Txingudi - Bidasoa BIL.
Fauna mehatxatua: apo lasterkaria (Bufo calamita) Plaiaundiko
korridorean.
Itsas-lehorreko jabari publikoa eta babeseko zorgunea.
Uholde arriskua: uholde arrisku ertain eta handia (10 eta 100 urteko
errepika-denborak).
Batasunaren intereseko habitatak: 1130, 1140, 1310, 6510 eta 91E0*
Txingudi - Bidasoa BILen barnean.
Hezeguneko paisaia potentziala.
Kutsatuta egon daitezkeen lurrak dauden lekuak.

GBBLAPen
proposamena

0,7 km lehendik dauden bide edo bidezidorretan oinarrituta.
0,8 km bide edo trenbideak berrantolatzeko aurreikusten diren jarduerak
baliatuta (Irun - GI 636 saihesbidea zabaltzea eta ADIFen trenbidezabalgunea).
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5.3.2.- I-2 DONOSTIA - MUTRIKU. IBILBIDEA ERAIKITZEAREN INPAKTUAK
5.3.2.1.- Jarduera nagusien deskripzioa

Ibilbidea Tartearen
Adarra kodea

I-2 ibilbidea Donostia - Deba - Mutriku kostaldeko ardatzari dagokio, I-1 ibilbidearen mendebalderako
luzapena da, eta Bizkaiko muga administratiboraino (Berriatua) iristen da. Ibilbide honi 8 adar atxiki
zaizkio; hala, ibilbidearen eta adarren luzera guztia 84 km-koa da, eta horietatik 62 km ardatz
nagusikoak dira.

I-2
02 001L
I-2
02 002F
I-2
02 003F
I-2
02 004F
I-2
02 005F
I-2
02 006F
I-2
02 007L
I-2
02 008F
I-2
02 009L
I-2
02 010F
I-2
02 011L
I-2
02 012F
I-2
02 013F
I-2
02 014F
I-2
02 015L
I-2
02 016F
I-2
02 017L
I-2
02 018F
I-2.1
02 019L
I-2.2
02 020F
I-2.3
02 021F
I-2.3
02 022L
I-2.3
02 023F
I-2.4
02 024L
I-2.4
02 025F
I-2.5
02 026L
I-2.6
02 027L
I-2.7
02 028F
I-2.8
02 029L
GUZTIRA

Ibilbidearen, ardatz nagusiaren eta bigarren mailakoen trazadura ‘A. Memoria’ dokumentuko A-6.2
planoan kontsulta daiteke, informazio mailan. Ibilbide honi eragiten dioten ingurumen baldintzatzaile
garrantzitsuenak 1:10.000 eskalan kontsulta daitezke, IIT honekin batera doazen D-2.1etik D-2.15era
bitarteko planoetan.
Ondoko taulan jasota ageri da I-2 ibilbidea osatzen duten ardatz nagusiko eta adarretako tarteen
gauzatze maila.
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Gipuzkoako Bizikleta
Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Oinarrizko Udal
Bideen Oinarrizko Foru
Sarea
Sarea
GBBOUS
GBBOFS
GUZTIRA
Burututako Planifikatutako Burututako Planifikatutako
(m)
Oinarrizko
Oinarrizko
Oinarrizko
Oinarrizko
Tartea
Udal Sarea Udal Sarea Foru Sarea Foru Sarea
BOUS
POUS
BOFS
POFS
(m)
(m)
(m)
(m)
6.247
430
6.677
Donostia
Donostia - Lasarte-Oria
1.600
1.340
2.940
Lasarte-Oria - Usurbil (Txikierdi)
1.163
1.163
Usurbil (Txikierdi - Santuene)
2.643
2.643
Usurbil - Orio
9.101
9.101
Orio - Zarautz
2.839
2.839
Zarautz
738
1.903
2.641
Zarautz - Getaria
3.272
3.272
Getaria
1.652
1.652
Getaria - Zumaia
4.120
4.120
Zumaia
1.400
1.174
2.574
Zumaia - Zumaia (Narrondo)
812
812
Narrondo - Zestoa (Arroabea)
1.297
1.297
Zestoa (Arroabea) - Deba
11.565
11.565
Deba
1.157
1.157
Deba - Mutriku
3.944
3.944
Mutriku
1.139
1.139
Mutriku - Saturraran
2.875
2.875
Donostia (Lugaritz - Morlans)
1.505
535
2.040
Añorga Txiki - Errekalde, G-21
1.391
1.391
Errekalde - Galarreta
86
1.752
1.838
Hernani
389
2.060
2.449
Hernani - Astigarraga (Ergobia)
735
735
Lasarte-Oria
1.945
1.468
3.413
Lasarte-Oria - Urnieta
819
2.359
3.178
Usurbil (Txikierdi) - Zubieta
373
373
Lasarte-Oria - Usurbil (Santuene)
820
3.303
4.123
Orio (Geltokia - Hondartza)
1.692
1.692
Mutriku - Mutriku (Hondartza)
848
848
13.044
16.042
2.505
52.900
84.491

2. ibilbidea
Donostia - Mutriku
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Ibilbide honetan Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareak (POFS) egiteko daukan luzera 52,9 km-koa da.

5.3.2.2.-Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa

Trazadura hiriartekoa da nagusiki (planifikatutako luzera guztiaren % 66), eta oso baldintzatuta dago,
bai kostaldeak ezartzen dizkion muga orografikoak direla eta, bai plataforma berri bereiziak sortzeko
espazio fisikoan diren mugak direla eta Donostiako metropoli eremuaren kasuan.

Naturgune babestuak
GBBLAPek I-2 ibilbiderako proposatzen duen trazaduraren kasuan, ezin da baztertu trazadura horren
inguruan dauden naturgune babestu batzuen gaineko afekzioren bat gertatzeko aukera. Zehatzago
esanda, ibilbide honetan egiteko dauden tarteekin mugan dauden, tarte horietatik hurbil dauden, edo
tarte horiek zeharkatzen dituzten naturgune babestuak honakoak dira:

Ibilbidearen parte bat zabalgune berriak eginez garatuko da, lehendik dauden azpiegiturei edo horiek
egokitzeko lanei loturik, horrela jarduteko aukerarik sortzen bada behintzat.

I-2
02 002F
I-2
02 004F
I-2
02 004F
I-2
02 005F
I-2
02 006F
I-2
02 008F
I-2
02 010F
I-2
02 012F
I-2
02 013F
I-2
02 014F
I-2
02 016F
I-2
02 018F
I-2.3
02 020F
I-2.3
02 021F
I-2.3
02 023F
I-2.4
02 025F
I-2.7
02 028F
GUZTIRA
GUZTIRA (%)

Donostia - Lasarte-Oria
Usurbil (Txikierdi - Santuene)
Lasarte-Oria - Usurbil (Txikierdi)
Usurbil - Orio
Orio - Zarautz
Zarautz - Getaria
Getaria - Zumaia
Zumaia - Zumaia (Narrondo)
Narrondo - Zestoa (Arroabea)
Zestoa (Arroabea) - Deba
Deba - Mutriku
Mutriku - Saturraran
Añorga Txiki - Errekalde, G-21
Errekalde - Hernani (Galarreta)
Hernani - Astigarraga (Ergobia)
Lasarte-Oria - Urnieta
Orio (Geltokia - Hondartza)

1.340
2.643
1.163
9.101
2.839
3.272
4.120
812
1.297
11.565
3.944
2.875
1.391
1.752
735
2.359
1.692
52.900
100%

Oriaren itsasadarreko BIL (ES2120010).
Iñurritzako biotopo babestua eta ES2120009 BIL.
Urolaren itsasadarreko BIL (ES2120004).
Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko biotopo babestua.

5. Aukerari
buruzko
azterketa
espezifikoa (m)

4. Zelaigune
berria (m)

3. Sortu berria,
berrantolaketa
edo hirigintzako
garapenen faltan
(m)

Luzera
guztira
(m)

2. Lehendik
dauden bideak
edo bidezidorrak
(m)

Ibilbidea Tartearen
Tartea
Adarra
kodea

1. Trenbide
plataforma
zaharrak (m)

POFSen egiteko dauden tarteak eraikitzeko hainbat jarduera garatu beharko dira; jarduera horiek
ondoko taulan datoz jasota:

Espazio horien gaineko inpaktu potentziala modu zehatzago batez aztertzearren, POFSeko tarteen
artean identifikatu egin dira eraikiz gero inpakturen bat izan dezaketenak, honakoak:
02 005F Usurbil - Orio: tarte honetarako proposatzen den trazaduraren parte bat Oriaren
itsasadarreko ES2120010 BILen mugan igarotzen da Usurbil, Aia eta Orioko udalerrietan.
POFSren trazadura, 5,7 km inguruko luzera batean, espazio horrekin muga eginez igarotzen da
(tarte honetako 1,9 km espazioaren barnetik doaz); honek bere eragina izan lezake kontserbazio
helburuetara begira. Dena den, luzera horretatik ia-ia 3 km trenbideko plataforma erabiliz
proiektatzen dira (gaur egun, edo ETSren proiektuak gauzatu ondoren, erabilerarik gabe); 1,7
km-tan bizikleta bidea garatzeko dauden bideak edo bidezidorrak aprobetxatzen dira, eta
gauzatzera begira zelaigune berria egitea behar duen 1 km besterik ez da proiektatzen (140 m
dira BIL barnean).

1.340
2.643
1.163
2.912
2.163

5.149
676

1.040
3.272
4.120
212

600
1.297

Azpimarratu behar da ezen, azken tarte hau, Oria ibaiaren ezkerraldean Olabarrietako paduraren
eta Motondoko barrutiaren hasieraren artean, hasiera batean Oriaren itsasadarreko BILerako
definitutako mugetatik kanpo dagoela, BIL horrexekin egin badu ere muga; horrenbestez,
proiektatzeko unean sor daitezkeen afekzioen gaineko analisi zehatza egin behar da, eta inguru
honetan aurreikusten den ETSren tren linea zabaltzeko proiektuarekin modu koordinatuan jardun.

11.565
3.944
2.875
1.391
1.752
735
1.571
5.075
9,6%

7.396
14,0%

789
1.692
17.133 6.601
32,4%
12,5%

Motondon, GBBLAPek ezartzen du ezen ingurua leheneratzeko aukeren azterketa definitu
ondoren proiektatuko dela bizikleta eta oinezkoentzako bidearen trazadura; izan ere, lehendik
dagoen hegia edo pista iragazkortzea -GBBLAPek kartografiatua du alternatiba hau- edo kendu
eta beste toki batera aldatzea planteatzen du.

16.695
31,6%

Pentsatzekoa denez, ingurumen inpaktu nagusiak zelaigune berria sortzea eskatzen duten tarteen
eraikuntzatik etorriko dira; tarte horiek ibilbide honetako POFSren % 13 hartzen dute ia-ia.
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02 005F Usurbil - Orio tartearen trazadura
Oriaren itsasadarreko KBErako proposatutako muga (Hasierako Onespenaren dokumentua)
91E0* Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior baso alubialak lehentasunezko intereseko habitata
Batasunaren intereseko habitatak

02 005F Usurbil - Orio tartearen trazadura
Oriaren itsasadarreko BILen muga

2011ko martxoaren 14ko dataz abiatu zen hainbat administraziori (Eusko Jaurlaritzaren
Biodibertsitaterako Zuzendaritza tartean) eta hainbat eragileri kontsulta egiteko eta informazioa
emateko tramitea, hain zuzen afekzio maila zehazteko eta tarte hori egiteak Natura 2000 Sarean
duen eragina behar bezala ebaluatzeko, biodibertsitateari eta ingurumenaren gaineko eraginaren
ebaluazioari buruzko araudian xedatuarekin bat. GFAko Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako
Departamentuak 2011ko urriaren 26an igorritako Ebazpenak tartearen proiektuak ingurumen
eraginaren bakarkako ebaluazioaren prozedura bete beharko duela ezartzen du.

Oriaren itsasadarreko KBEren Kudeaketa Planak jasotzen duen proposamenak zabaldu egiten du
BILen jatorrizko eremua, bertan diren Batasunaren intereseko habitatak identifikatzearekin batera.
Kasu honetan, KBEren barnean sartuko litzatekeen tartea 4,8 km izango litzateke luze, eta
eragindako Batasunaren intereseko habitatak ‘6510. Garaiera baxuko sega belardi pobreak’ eta
‘91E0*. Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior baso alubialak’ izango lirateke.

02 010F Getaria - Zumaia: tarte honek muga egiten du Urolaren itsasadarreko ES2120004
BILekin Zumaiako udalerrira iristen denean, Santiagoko hondartza inguruan; ez da, baina,
espazio horretan sartzen. Oro har, ulertzen da ezen, kasu horretan, espazioaren gaineko
afekzioa puntuala eta neurri txikikoa izango dela.
02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba: GBBLAPek tarte honetarako proposatzen duen trazadura
Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko biotopo babestuan sartzen da, 2,2 km inguruko luzera
batean zehar, Debako udalbarrutian, Aitzandi-Lapari inguruan zehazki. Hasiera batean,
5. kapitulua
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kartografiatutako trazadura GI-634 errepidearen plataformaren zabaltze edo itxuratze berri bat
izango litzateke. Erreferentziazko bizikleta bidea hartzera begira errepidea zabaltze horrek
aipatu dugun biotopoko ‘lehengoratu beharreko zona narriatu’ bati eragin diezaioke nagusiki,
eta, neurri txikiagoan, ‘nekazaritza eta abeltzaintzako gunea eta landazabala’ eremuren bati
halaber. Edonola ere, kontuan hartu behar da GBBLAPek proposatzen duen trazadura
iradokizuna dela, eta aukerei buruzko aurretiazko proiektuen faltan dagoela.

da, eta kasu honetan LAPek babes bereziko kategorian sartu du plataforma hori. Tarte honi
dagokionez aukerei buruzko analisia falta da oraindik; dena den, hasiera batean eta iradokizun gisa,
GI-634 errepidea zabaltzera edo birdiseinatzera jotzen da, lehen aipatutako beste bi tarteen kasuan
ezarritako jarduera ildo berari jarraiki. Azkenean aukeratzen den irtenbidearen arabera, ondorio
negatibo garrantzitsuak eragin daitezke, eta horiek xehetasunezko ingurumen memorietan aztertu
beharko dira.

02 007L Zarautz: LAPek Zarauzko udalerriko POFSerako aurkezten duen trazadura
orientagarria Iñurritzako biotopo eta ES2120009 BILen mugaren ondo-ondotik igarotzen da,
egun dagoen udal bidea baliatuta. Trazadura hori lehendik dauden bide batzuei loturik aurkezten
da, eta ez da gune babestu aipatuan sartzen; beraz, ez da espazio horren gaineko afekzio
zuzenik aurreikusten.

02 016F Deba - Mutriku: GBBLAPek proposatzen du ia-ia 4 km luzeko tarte hau GI-638 errepidea
zabalduz edo diseinua aldatuz sortzea; bide ardatza Itsasertzeko LAPek definitzen duen babes
bereziko (eta kasu batzuetan babes zorrotz bereziko) kostalde zerrenda zeharo orografia
malkartsukoan dago txertatuta. Kasu honetan, LAPek babes kategoria honetatik kanpo lagatzen du
bide plataforma.

Azken batean, I-2 ibilbideko POFS egitean ez da afekzio esanguratsurik aurreikusten naturgune
babestuen eta hauetako natur balioen gainean, 02 005F tarteko Olabarrieta - Motondo azpitartean izan
ezik, analisi zehatzagoa beharko baitu proiekzio fasean. Hala eta guztiz, tarte batzuk aukeren faltan
daude oraindik. Gune horiek babestera jo beharko dute aukera horiek. Osterantzean, tarteak garatzeko
proiektuek analisi zehatzago bat egin beharko dute, ibilbidearen inguruan dauden naturgune babestuen
gainean izan daitezkeen inpaktuak zehatz-mehatz mugatzearren.

Gainera, punturen batean itsas-lehorreko jabari publikoan eta beronen babeseko zortasunean sartzen
diren POFSeko tarte batzuk identifikatu dira:
02 005F Usurbil - Orio.
02 008F Zarautz - Getaria.
02 010F Getaria - Zumaia.
02 012F Zumaia - Zumaia (Narrondo).
02 013F Zumaia (Narrondo) - Zestoa (Arroabea).
02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba.
02 016F Deba - Mutriku.
02 018F Mutriku - Mutriku (Saturraran).

Itsasertza
Ibilbide honetan Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarearen trazadurak kostako lerroari segitzen dio
Zarautz eta Getariako eta Getaria eta Zumaiako udalerrien artean, eta baita Debako herrian ere
Aitzandi-Lapari inguruan.

Gogoan izan tarte hauek, dagokion garaian, baimenak beharko dituztela ezinbestean.

Kostako lerroari jarraiki proposatzen den trazaduraren zati handi bat lehendik dauden bideei loturik
proiektatzen da.

Oinarrizko Udal Sareari dagokionez, oso kasu gutxitan eragiten die itsasertzari lotutako babes figurei.
Zumaian, Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarearen zati bat itsas-lehorreko jabari publikoan dago,
Narrondoko barreneko eremuan; gauza bera gertatzen da Debaren estuarioan, izen bereko herrian.

Itsasertzaren gainean mehatxu handiena ekar dezaketen POFSeko tarteak identifikatu dira, eta horien
eta Itsasertzeko LAPek definitutako babes bereziko zonen arteko elkarreragina aztertu da:

Hezeguneak

02 008F Zarautz - Getaria eta 02 010F Getaria - Zumaia: tarte hauek, 3,3 km eta 4,1 km luze direla
hurrenez hurren, N-634 bide azpiegitura birmoldatzeko lanei loturik proiektatzen dira, hain zuzen
LAAetako 5.7. Interes paisajistikoa duten kostaldeko ibilbideak zuzentarauarekin bat. Izan ere,
horren arabera “bideune hauen diseinu eta eraikuntzan, ingurugiro kalitatea, begiratokiak, laguntza
zerbitzuak eta jolas eta atsedenerako ekipamendu osagarria nagusitu egingo zaizkio lurraldeko
puntu bat beste batekin konektatzeko eginkizunari berari, betiere bide funtzionaltasuneko ezaugarri
jakin batzuetan oinarrituta”. Bidea Itsasertzeko LAPek hartzen duen antolamendu eremutik kanpo
badago ere, ardatz honek alde banatan du muga Itsasertzeko LAPek Babes Zorrotz Bereziko eta
Babes Bateragarri Bereziko gisa sailkatutako kostaldeko zerrenda. Hasiera batean, zona honetan ez
da ingurumen ondorio zeharo kaltegarririk aurreikusten, ez baita zelaigune berririk planteatzen.

POFSerako proposatzen den trazaduraren parte bat Oria, Iñurritza, Narrondo (Urola) eta Mijoako
estuarioetatik hurbil igarotzen da. Oro har, estuario horietatik gertu proiektatutako tarteek lehendik
dauden bideak edo pistak baliatzen dituzte, baita erabiltzen ez diren trenbide plataformak ere; beraz,
eragin zuzenak txikiak izango direla dirudi, nahiz eta elementu horien gaineko zeharkako eragin batzuk
ere izan daitezkeen.
Identifikatu egin dira EAEko Hezeguneetako LAPek definitzen duen antolamendu eremuaren barnean
sartuta dauden ibilbide honetako tarteak:
02 005F Usurbil - Orio: ibilbide honetarako proposatzen den trazadura Oriaren estuariotik hurbil
igarotzen da Orioko herrira iristen denean; hala, 4 km inguru luzeko zati batean muga egiten du -edo
sartu egiten da- Hezeguneetako LAPek definitzen dituen babes bereziko eremuekin (Donparnasako
padurarekin muga egiten du, eta ehun bat metroko tarte batean Olabarrietako padura zeharkatzen
du) eta ekosistemen hobekuntzarako inguruneekin (lehendik dagoen pista batetik zehar igarotzen

02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba: tarte honek 2,2 km inguru ditu Itsasertzeko LAPek Debako
hirigunetik ekialdera, Aitzaldi-Lapari inguruan, definitzen duen babes bereziko kostaldeko zerrendan
sarturik; dena den, aurreko kasuan bezala, N-634 errepidearen plataformatik zehar doan tarte bat
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da, 1 km-ko tarten batean, Motondon). Tarte honen zati nagusia lehendik dauden pistetan edo
erabiltzen ez diren trenbide plataformetan oinarritzen bada ere, badu egin ahal izatera begira
zelaigune berria behar duen 1 km inguruko sekzio bat (Olabarrieta - Donparnasa); honek agian
eragin egingo die aipatu babes bereziko eremu biei. Jarduerak -EuskoTren-en trenbide sarearen
trazadura aldatzeko proiektuarekin koordinatuko da- arreta berezia eskatzen du, ingurumenaren
ikuspegitik, azpitarte honi dagokionez.

Ulertzen da sare hidrografikoaren gaineko mehatxu nagusia ibilbide honetako tarte batzuen eta ibai
ibilgu nagusien arteko hurbiltasun eta paralelotasuna dela.

02 006F Orio - Zarautz: tarte honetarako proposatzen den trazadurak, GBBLAPek iradokizun gisa
proposatuak alegia, Iñurritzako itsasadarraren eremuan ‘hirilur’ kategorian sartutako zona bat
zeharkatzen du, Astiko aldiri zona. Tartea lehendik dagoen eta kirol ekipamendua inguratzen duen
pistaren gainean edo ondoan garatuko litzateke. Ez da hezegunearen gaineko afekziorik
aurreikusten.

Fauna katalogatua

Oro har, aurreikusten da POFS egitetik ondoriozta daitezkeen eragin nagusiak zeharkakoak eta aldi
baterako izango direla, obretan zeharreko afekzioak alegia; eta inpaktu hori moderatua izan daitekeela
jotzen da. Beraz, prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatu beharko dira.

02 013F Zumaia (Narrondo) - Zestoa (Arroabea) eta 02 018F Mutriku - Saturraran tarteak Narrondo eta
Mijoa erreketatik hurbil samar igarotzen dira, hurrenez hurren; horiek biak sartuta daude galtzeko zorian
dagoen bisoi europarrarentzat (Mustela lutreola) Gipuzkoan diren interes bereziko eremuen artean.
Tarte biek zelaigune berria egitea behar dute, neurri batean; beraz, kasu bietan obrek ondorio zuzenak
edo zeharkakoak eragin ditzakete aipatu espeziearen habitataren gainean, betiere azkenean jorratzen
diren tipologien arabera.

02 010F Getaria - Zumaia: tarteak muga egiten du Hezeguneetako LAPek Urolaren estuariorako
definitzen duen Santiagoko padura eta dunetako babes bereziko eremuarekin, Zumaiako udalerrira
iristen denean, Santiagoko hondartzaren inguruan zehazki; ez da, baina, espazio horretan sartzen.
Oro har, ulertzen da ezen, kasu horretan, espazioaren gaineko afekzioa puntuala eta neurri txikikoa
izango dela.

Añorga Txiki inguruan, GBBOSen trazadura Unanueko kobazulotik nahiko hurbil (ehun metro ingurura)
igarotzen da, eta, Deba eremuan, Urtiaga kobazulotik hurbil. Mehatxatuta dauden zenbait kiropteroren
aipamen historikoak daude eremu horretarako, besteak beste galzorian dagoen Rhinolophus euryale
kiropteroari buruz. Kontuan izanik egun kobazuloetan ez dagoela animalia horien koloniarik, eta zer
distantziatara dauden ere aintzat hartuta, ez da batere ondorio zuzenik izango gaur egun.
Aurreikusitako obren ezaugarriak direla eta (aurretik dauden azpiegiturak baliatzen dira, neurri handi
batean, eremu horietan), espezie horien balizko larreratze eremuetan ez da ondoriorik izango, espezie
horiek lehenera daitezkeen kasuan.

02 028F Orio (Geltokia - Hondartza): Proposatzen den trazadura, loteslea ez dena, Orioko portuko
instalazio berrietarako sarbidean oinarritzen da, Aiako udalbarrutian jada. Aurrez ezin da
Hezeguneetako LAPek eremu honetan definitzen dituen ekosistemak hobetzeko eremuen gaineko
afekzio oro baztertu.
02 007L Zarautz: POUSen tarte honi dagokionez Zarauzko udalbarrutian proposatzen den trazadura
orientagarriak -beste zati bat eginda dago jada- Hezeguneetako LAPek Iñurritzako estuariorako
definitzen dituen ekosistemak hobetzeko eremuak zeharkatzen ditu. Dena den, argi laga behar da
trazadurak lehendik dagoen udal bide sarea baliatzen duela, hau ere aipatutako kategorian sartu
baita kartografian.

Orioko eremuan, GBBOSen trazadura hegoaldeko zuhaitz-igelak (Hyla meridionalis) ugaltzeko
urmaeletatik nahiko urruti igarotzen da.
Hasiera batean, ez da goreneko babes maila duen fauna katalogatuari eragin diezaiokeen beste tarterik
aurkitu 2. ibilbide honetan.
Laburbilduz, Narrondo eta Mijoa inguruetan kontuz ibili behar den arren, iruditzen zaigu 2. ibilbidean
egiteko dauden obrek ez dutela ondorio garrantzitsurik izango Gipuzkoan mehatxatuen dauden fauna
espezieen gainean.

Kontuan hartuz gero hezegune hauen gainean eraginen bat izan dezaketen jarduera gehienak lehendik
dauden pista edo bideetan edo erabiltzen ez diren trenbide plataformetan oinarritzen diren tarteei
dagozkiela, edo bide espazioa birmoldatzeko edo berrantolatzeko proiektuak baliatzen dituztela bestela,
ez da espazioon gaineko eragin adierazgarririk aurreikusten I-2 ibilbideko POFS egiten denean.

Uholde arriskua
Ibai ibilguak

GBBLAPek ibilbide honetarako proposatzen duen trazadura, tarte batzuetan, azterketa eremuan
dauden ibai ibilgu nagusietatik oso hurbil dago; beraz, trazadura horren parte bat sartuta dago Euskal
Uraren Agentziak -URA- uholde arriskuari buruz egindako azterketetan errepika-denbora
desberdinetarako definitu dituen uholde arriskuko zonetan.

Ibilbide honetako POFS lurralde historikoko sare hidrografiko nagusiko hainbat ibilguren ondotik
igarotzen da. Hala, aurreikusten da bizikletarako azpiegiturek 7 bat aldiz gurutzatuko dituztela ibilgu
horiek; dena den, lehendik dauden egiturei -zubi eta bideei- loturik proiektatzen dira bidegurutzeak.

Kasu honetan, ibilbide honetako POFSren ia-ia 2,5 km daude 10 urteko errepika-denborako uholde
arriskuko zonetan; hau da, I-2 ibilbideari dagokion POFSren luzera osoaren % 0,5. Honetaz gain,
POFSren trazadurak 100 urteko errepika-denborako zonei loturik duen luzera 4,5 km-koa da. Horrela,
ibilbide honetako POFSren trazaduraren ia-ia 7 km uholde arrisku ertain edo handiko zonetan zehar
igarotzen dira (POFSren luzera osoaren % 13,5). Azpimarratu behar da, osterantzean, uholde zona

Hasteko, ulertzen da ezen balitekeela horietan guztietan zeharkako ondorio batzuk sortzea ibilguen
gainean, obra faseko solidoen arrasteagatik eta izan daitezkeen ustekabeko isuriengatik. Era berean,
ezin da baztertu Añorga, Oria, Iñurritza, Narrondo eta Mijoaren ibilguetan zein neurri txikiagoko beste
erreka batzuetan ondorio zuzenen bat izateko aukera ere.
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horietan oinarritzen diren tarteen parte batzuek lehendik dauden bideak edo bidezidorrak edo trenbide
plataforma zaharrak erabiltzen dituztela; hala, trazadura honetan 300 metro inguru besterik ez dira
identifikatu 10 urteko errepika-denborako uholde zonetan dauden eta gauzatu ahal izateko zelaigune
berria egitea eskatzen duten tarteei dagokienez.

Planifikatutako Oinarrizko Sarearen trazadurak toki horien gainean izan ditzakeen afekzioak harturik
aintzat, kasu honetan ez zaio ingurumen baldintzatzaile adierazgarri iritzi lurra kutsa dezaketen
jarduerak dituzten edo izan dituzten lekuak egoteari; beraz, lurzoru horietan obra fasean izango den
afekzioari inpaktu bateragarri iritzi zaio, betiere gai honen inguruan indarrean dagoen legediak xedatzen
duena bete beharko bada ere.

Hala eta guztiz, trazadurak neurri txikiagoko erreka ugari zeharkatzen ditu, eta egin diren azterketek ez
dituzte horiei lotutako uholde eremuak definitu.

Kasu horietan guztietan, egin behar diren aurretiazko proiektuek eta eraikuntza proiektu teknikoek
kontuan izan beharko dute eragin ekonomiko nabarmena izan dezakeen baldintzatzaile hori.

Osterantzean, Zarauzko eta Zumaiako Udal Sarearen parte bat lehen definitutako uholde zonen
eraginpean dago.

Batasunaren intereseko habitatak

Testuinguru honetan, ikusten da uholde arriskua ez dela arrisku adierazgarria I-2 ibilbiderako diseinatu
den POFS gauzatzera begira. Uholde zona horiek kontuan hartu beharko dira, inolaz ere, ibai ibilgu
nagusietatik hurbil igarotzen diren tarte batzuk egiteko proiektuetan; honakoak dira tarteak:

I-2 ibilbiderako proposatzen den POFSek biztanleria gutxiko zonak zeharkatzen ditu, landa izaera
garbikoak kasu batzuetan, eta badira, halaber, kostako lerroari segitzen dioten tarte batzuk ere.
Testuinguru honetan, tarte hauek egitean afekzio zuzenak eta zeharkakoak etor daitezke, agian,
Habitatei buruzko 92/43/EEE Zuzentarauaren I. eranskinean jasotako Batasunaren intereseko habitaten
gainera.

02 005F Usurbil - Orio.
02 012F Zumaia - Zumaia (Narrondo).
02 013F Zumaia (Narrondo) - Zestoa (Arroabea).
02 016F Deba - Mutriku.
02 028F Orio (Geltokia - Hondartza).

Honi dagokionez dagoen informazio kartografikoarekin bat, identifikatu egin dira inguru honetan dauden
eta POFSerako proposatzen den trazadurak eragin diezaiekeen Batasunaren intereseko habitatak,
honakoak baitira:
1230: Atlantiko eta Baltiko aldeko kostaldeetako itsaslabar landaretzadunak.
4030: Europar txilardi lehorrak.
4090: Mediterraneo osoko txilardi endemiko otedunak.
6510: Garaiera baxuko sega belardiak.
91E0*: Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior baso alubialak.
9340: Quercus ilex eta Quercus rotundifolia basoak.

Gauzatze fasean ez zaio mugatzaile irizten uholde arriskuari; horrenbestez, afekzio bateragarritzat hartu
da, obra faseari dagokionez. Uholde arriskua garrantzitsuagoa izango da, baina, bizikleta bideen
ustiatze fasean zehar. Horregatik, ustiatze faseko inpaktuen balorazioari buruzko atalera jo behar da,
inpaktu horren balorazioaren analisirako.
Kutsatuta egon daitezkeen lurrak
I-2 ibilbideko POFS lurrak kutsa ditzaketen jarduerak dituzten edo izan dituzten toki batzuetatik 100
metro baino gutxiagora igarotzen da, batez ere Donostia, Lasarte-Oria eta Usurbilgo udalbarrutietan.
Era berean, POUSerako proposatzen den trazadura orientagarria ere kutsatuta egon daitezkeen lurrak
dauden toki batzuetatik hurbil igarotzen da, Donostian, Lasarte-Orian eta Zumaian, toki asko ez badira
ere. Lurra kutsatuta egon daitekeen toki horietakoren bat zeharkatuko duketen POFSeko tarteen
aurretiazko identifikazio bat egin dugu; honakoak dira:

Kontsultatu den informazioaren arabera, azterketaren eremuan ondoen ordezkatuta dagoen habitata
‘6510: Garaiera baxuko sega belardiak’ da, Gipuzkoako Lurralde Historikoko landazabaleko
inguruneetan dauden zelai gehienak hartzen baititu. Dena den, informazio kartografikoan egiten den
habitat honen karakterizazioa ez da beti bat etortzen egun eremu horretan duen egoerarekin; gauzak
horrela, baliteke azterketa eremuan dauden ‘6510’ formazio asko eta asko horrelakotzat karakterizatuta
ez egotea inongo azterketa espezifikotan. Testuinguru honetan, analisi honek ez du jasotzen ibilbideak
6510 habitataren gainean izan dezakeen afekziorik; inpaktuaren identifikazio eta balorazio zuzenerako,
habitat horren karakterizazioa egin beharko da aurrez, eta eginkizun hori bizikleta bidearen tarteak
egiteko trazadura/eraikuntza proiektuetan erredaktatu behar den ingurumen memoriarako geratuko da.

02 004F Lasarte-Oria - Usurbil (Txikierdi)
02 005F Usurbil - Orio.
02 006F Orio - Zarautz.
02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba.
02 023F Hernani - Astigarraga (Ergobia).
02 028F Orio (Geltokia - Hondartza).

Orientagarri gisa, identifikatu egin dira Batasunaren intereseko habitaten gaineko afekzio potentziala
baztertzerik ez dagoen POFSeko tarteak:
02 005F Usurbil - Orio: tartea Oria ibaiaren ibilgutik hurbil dagoela aintzat harturik, ezin da zona
batzuetan ibilguko ertzak okupatzen dituzten ‘91E0*’ habitateko formazioen gaineko afekzio
puntualik baztertu. Osterantzean, trazadurak nagusiki zelaiak diren zona bat zeharkatzen du,
eskura dugun kartografian ‘6510’ habitat gisa karakterizatu bat alegia; beraz, formazio horien
gaineko afekzioa aztertu beharko da erredaktatu behar den ingurumen memorian.

Edonola ere, azpimarratu behar da ezen egungo lanaren eskalan ezin dela, sarritan, ziurtatu
proposatzen diren trazadurek lur ustez kutsatuak dituzten leku horiek zeharkatzen ote dituzten;
horrenbestez, ingurumen baldintzatzaileei buruzko 1:10.000 eskalako kartografian identifikatu egin dira
lekuak, hain zuzen plangintzaren geroagoko faseetan gaia behar beste xehetasunez azter dezaten.
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02 008F Zarautz - Getaria eta 02 010F Getaria - Zumaia: tarte horiek biak N-634 bide
azpiegiturari lotuta proposatzen dira. Dena den, ezin da kostaldean dauden Batasunaren
intereseko habitaten, esaterako ‘1230’ eta ‘4090’ formazioen gaineko afekzio puntualik baztertu.
Alderdi hau zehaztasun maila handiago batez aztertu beharko da bizikleta bideko tarte horiei biei
dagokien ingurumen memorian.

Paisaia
Euskadiko Paisaia Berezi eta Apartekoen Katalogoaren aurreproiektua egin zelarik (Eusko Jaurlaritza,
2005), itsasoaren eraginpeko paisaiak identifikatu ziren, eta elementu positibotzat hartu zituzten
katalogo hori prestatzeko unean. Ibilbide honetarako proposatzen den trazadurak, neurri handi batean,
Gipuzkoako kostaldea inguratzen duelarik, esan dezakegu dituen tarte batzuek zeharkatu egiten
dituztela aipatu katalogoan sartutako ikusizko arroak. Katalogoak jasotzen dituen balio handieneko
paisaiei eragin diezaieketen tarteak honakoak dira:

02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba: tarteari dagokionez oraindik ere falta den arren behin betiko
trazadura diseinatzeko aukeren gaineko azterketa espezifikoa, ezin da baztertu '9340’
formazioen gaineko afekziorik tartearen hasierako zatian, ezta ‘1230’ eta ‘4090’ formazioen
gainekorik ere Deba inguruan, trazadura kostako frontetik hurbil dago eta.

02 005F Usurbil - Orio: tarteak zeharkatu egiten du ‘Oriaren itsasadarra’ izena ematen zaion
paisaia katalogatua. Tarte honi lotutako paisaia aldetiko inpaktua, gauzatu ahal izateko
zelaigune berria behar duen azpitartean biltzen da nagusiki. Azpitarte horren (Olabarrieta Motondo) paisaiaren gaineko afekzioa handia izan daiteke, batez ere azpitarte horretan bertan
gauzatu behar delako trenbide plataforma (ETS) zabaltzeko proiektu bat; proposatzen den
jarduerak eta aipatu proiektuak koordinatuta egon beharko dute. Azpitarte horren proiekzioak
babes neurriak, neurri zuzentzaileak eta konpentsazio neurriak jaso beharko ditu, paisaiaren
gaineko afekzioari dagokionez.

Oro har, GBBLAPek I-2 ibilbideko POFS gauzatzera begira proposatzen dituen jardueren tipologia
harturik aintzat, ez da inpaktu zuzen adierazgarririk aurreikusten Batasunaren intereseko habitaten
gainean; hala, eragin hori, gertatuz gero, zelaigune berriak egiteko obrek jango duten habitat eremu txiki
baten galera besterik ez da izango.
Aukerei buruzko azterketa espezifikoak falta zaizkien tarteak direla eta, horiek egiteak habitat
interesgarrien gainean ekar dezakeen afekzioak zuhurtziagabetasun maila handiagoa du, zeren eta
trazadurako aldaketa txiki batzuk nahiko izan baitaitezke kasu batzuetan oso ondorio handiak izateko
(positiboak edo negatiboak) habitat horien gaineko inpaktuaren neurrira begira. Edonola ere, aukerei
buruzko azterketa horiek jaso beharko duten ingurumen memoriak beharrezko neurriak hartu beharko
ditu, Batasunaren intereseko habitaten babesa ziurtatzearren, batez ere obra fasean zehar.

02 008F Zarautz - Getaria eta 02 010F Getaria - Zumaia: tarte horiek biek ‘Getaria’ izeneko
ikusizko arroa zeharkatzen dute. Aurreikusten den jarduera egungo errepidearen (N-634)
plataformaren balizko birmoldatze bati lotuta dago; gauzak horrela, nabarmen arinduko da hura
gauzatzeak ekarriko duen paisaiaren gaineko inpaktua.

Gainera, plangintzaren une honetan jardueren gaineko xehetasun mailak ez du modurik ematen
Batasunaren intereseko habitat horien babes eraginkorra ziurtatzeko, are gutxiago ibilbide honetako
POFSerako proposatzen den trazaduraren tarte batzuen eta formazio horien arteko hurbiltasuna dela
eta.

02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba: tartearen azken zatiak ‘Itsaspe’ eta ‘Deba’ izeneko paisaia
katalogatuak zeharkatzen ditu. Aurreikusten den jarduera egungo errepidearen (N-634)
plataformaren balizko birmoldatze bati lotuta dago; gauzak horrela, nabarmen arinduko da hura
gauzatzeak ekarriko duen paisaiaren gaineko inpaktua.

Horregatik, eta zuhurtziaren bidetik joz, Batasunaren intereseko habitaten gaineko afekzioa neurri
moderatuko inpaktutzat baloratu da; beraz, inpaktua arintzeko prebentzio neurriak eta neurri
zuzentzaileak aplikatu beharko dira.

02 016F Deba - Mutriku: tarteak hainbat paisaia katalogatu zeharkatzen ditu, ‘Deba’ eta ‘Mutriku’
izenekoak zehazki, eta aurreko kasuan bezala, lehendik dagoen bide azpiegitura baten (GI-638)
balizko birmoldatze bati lotuta proiektatzen da; horrela izanez gero, nabarmen arinduko da hura
gauzatzeak ekarriko duen paisaiaren gaineko inpaktua.

Korridore ekologikoen sarea
02 014 Zestoa (Arroabea) - Deba tartea, ‘EAEko Korridore Ekologikoen Sarea’ azterketak (Eusko
Jaurlaritza, 2005) emandako informazioaren arabera, Andutz mendia gune-espaziorako definitu den
amortiguazio eremuan sartuko da agian.

02 018F Mutriku - Saturraran: proposatzen den trazaduraren azken zatia 100 m inguru sartzen
da ‘Galdonamendi’ izeneko paisaia katalogatuan; dena den, lehendik dagoen eta Saturrarango
hondartzarako aparkaleku eginkizuna betetzen duen plataforma urbanizatuaren gainean
garatzen da proiektua.

GBBLAPek egiten duen proposamenaren arabera, tartea aukerei buruzko azterketa espezifiko baten
faltan geratuko da behin betiko trazadura diseinatzeko; iradokizun orientagarri gisa kartografiatutako
trazadurak, baina, bide plataforma baliatzen du (N-634).

Oro har, proposatzen den trazaduraren zati handi bat lehendik dauden azpiegitura linealei loturik
dagoenez, moderatutzat baloratu da paisaiaren gaineko inpaktua.
Nekazaritza-abeltzaintzako lur edota ustiategiak

Alderdi horiek guztiak zehatzago eta argiago aztertu beharko badira ere aipatu aukerei buruzko
azterketan, ez da aurreikusten tartea gauzatzean konektagarritasun ekologikoaren gaineko afekzio
adierazgarririk.

I-2 ibilbidean POFSerako proposatzen den trazadura hiriartekoa da nabarmen; horrenbestez,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko kostaldeko zerrendan dauden landazabaleko zona asko zeharkatzen
ditu. Oria, Iñurritza eta Urolaren estuarioak inguratzen dituzten haran hondoetako batzuek nekazaritza
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jarduerarako hainbat zona dauzkate gaur egun, eta ezin da baztertu GBBLAPek ibilbide honetarako
aurreikusten dituen jarduerak gauzatzean horien gaineko afekzio zuzen edo zeharkakorik gertatzeko
aukera.

Zona kalteberen gainean oinarritzen den POFSren luzera guztia 1,6 km ingurukoa da (POFSren % 0,3),
eta ez da aurreikusten tarte horietan zelaigune berririk egitea; beraz, ez da aurreikusten lurpeko uren
kalitatearen gaineko afekzio zuzenik obra fasean zehar.

Testuinguru honetan, ibilbide hau osatzen duten tarte batzuk egiteak zuzeneko eragina izan dezake
nekazaritzako ustiategien edo Nekazaritzako LAPek (2010ean behin-behinik onartuak) balio estrategiko
handikotzat sailkatutako zonen gainean. Identifikatu egin dira zona horien gaineko inpaktu handiena
ekar dezaketela irizten zaien tarteak, honakoak:

Horrenbestez, I-2 ibilbidea egiteak ekar dezakeen akuiferoak kutsatzeko arriskuari inpaktu bateragarri
irizten zaio. Hala eta guztiz, obretan zehar aplikatu beharreko neurri orokor batzuk jasotzen dira IIT
honetako 6. kapituluan, lurpeko uren babesa ziurtatzera begira.
Kultur ondare katalogatua

02 005F Usurbil - Orio: proposatzen den trazadurak Oria ibaiaren ibarretako bat zeharkatzen du
Usurbilen, gaur egun neurri txikiko nekazaritzako ustiategiak dituen eta Nekazaritzako LAPek balio
estrategiko handiko kategorian sartzen duen zona batean. Bizikleta bidea garatzeko lehendik
dagoen pista edo bide bat erabiltzea proposatzen du GBBLAPek; dena den, ezin da ustiategi horien
gaineko afekziorik edo gaitasun handiko lurren galera puntualik baztertu.

Bizikleta bideen sarean egiteko dauden tarteek ez dute ondorio larririk kultur ondare katalogatuko
elementuetan; hala ere, trazadura batzuk elementu batzuetatik nahiko gertu igarotzen dira.
Horrenbestez, xehetasun azterketak egin beharko dira.
Santiago Bidearen kostaldeko ibilbideak, zati batzuetan, buruturik dauden edo orientazio izaerarekin
proposaturiko Oinarrizko Udal Sarearen zenbait tarterekin bat egiten du, Donostia, Zubieta (Donostia),
Zarautz, Zumaia edo Deba bezalako hiriguneetan, hain zuzen.

02 018F Mutriku - Saturraran: gaur egun azpiegiturek okupatzen ez dituzten Mijoako errekaren
haran hondoko zonetan gaitasun agrologiko handiko lurrak dituzten partzela batzuk identifikatu dira.
Dena den, eremu horietan ez dago neurri adierazgarriko nekazaritzako ustiategirik. Kontuan harturik
tarte hau egiteko zelaigune berria beharko dela, gaitasun agrologiko handiko lurren gaineko afekzio
zuzena aurreikusten da, nekazaritzako ustiategien gaineko afekzioari bateragarri iritzi arren.

Bestalde, burutu gabe dauden Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko hiru tarte Santiago Bidearekin bat
datoz, zatiren batean behintzat. Hau da 02 028F (Orio Geltokia – Orio Hondartza) eta 02 014F (ZestoaDeba) tarteen kasua, aukerei buruzko azterketaren zain daudenak. Santiago Bidea ere bat dator 02
016F (Deba-Mutriku) tartearen hasierarekin. Dagozkien proiektuek 14/2000 Ebazpenean xedatutako
babes-araubidearekin bateragarria izan beharko dute.

Oro har, POFSek 3,8 km inguruko luzera batean zeharkatzen ditu gaitasun handiko lurrak hartzen
dituzten zonak; 1 km inguruko zati batean, gauzatu ahal izateko zelaigune berriak egitea behar duten
tarteak dira. Zuzenean ukitutako lurraren okupazioa 1,5 ha ingurukoa da, baina kopuru hau nabarmen
murrizten da bakar-bakarrik zelaigune berria behar duten tarteak hartuz gero aintzat, orduan 3.750 m2
besterik ez baitira okupatuak. Eragindako azalerari buruzko datua 10.600 m2 ingurura igotzen da,
Nekazaritza eta Basozaintzako LAPren kartografian jasotako ‘Trantsiziozko Landa Paisaia’
azpikategoriari dagozkion ahalmen agrologiko txikiagoko lurrak aintzat hartuz gero.

Lanetan zeharreko eragozpenak
Ibilbide honetan POFS, oro har, populazio ez oso ugariko eremu batetik igarotzen da, eta ez da
aurreikusten obrak egin bitartean biztanleriari eragozpen handirik sortuko zaionik. Dena den, ondorengo
trazadura edo eraikuntza proiektuetan xehetasun handiagoz aztertu beharko dira eragozpen handienak
sor daitezkeen puntuak; izan ere puntu horiek Usurbil, Orio, Zarautz, Getaria, Zumaia, Deba eta Mutriku
herrietatik hurbilen daudenak dira.

Testuinguru honetan, moderatutzat baloratu da gaitasun handiko lurretan eta nekazaritzako
ustiategietan ibilbide honek eragin dezakeen afekzioa, betiere Gipuzkoako Lurralde Historikoan lehen
sektorea gaur egun jasaten ari den egoera ere kontuan hartuta.

Donostia, Lasarte-Oria, Zarautz, Getaria, Zumaia, Deba eta Mutrikuko hiriguneetako Oinarrizko Udal
Sarearen parte bat eraikitzeko dago. Eremu horietan, eragozpen handiagoak sor dakizkieke biztanleei.
Udalek aztertu beharko dituzte eragozpen horiek, xehetasun maila handiago batez, ondoren IIT
honetako 6. kapituluan aurreratzen diren prebentzio neurri eta neurri zuzentzaile egokiak proposatzeko.

Akuiferoak kutsatzeko arriskua
LAPek I-2 ibilbiderako proposatzen duen POFSren trazadura ia-ia osoak zeharkatzen ditu akuiferoak
kutsatzeko arrisku ertain edo baxua duten lurrak. Izan ere, akuiferoak kutsatzeko arrisku handiko edo
oso handiko zonetan oinarritzen diren tarte bakarrak honakoak dira:

Funtzionalitatea mugikortasun terminoetan
I-2 ibilbidean egiteko dauden ia-ia 69 kilometroetatik, 52,9 km Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareari
dagozkio, eta beste 16 kilometroak Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarekoak dira. Tarte horietako
batzuek begi-bistako interesa dute eguneroko mugikortasunari dagokionez, batez ere Donostia Lasarte-Oria - Usurbil hiri continuumean, eta Orio, Zarautz eta Zumaia inguruan; izan ere, horietan
hiriguneen arteko distantziak ez dira handiak, eta ez dago bizikleta bidezko mugikortasuna zailtzen
duen oztopo orografikorik ere.

02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba.
02 016F Deba - Mutriku.
02 023F Hernani - Astigarraga (Ergobia).
02 025F Lasarte-Oria - Urnieta.
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Hiribarneko eta hiri inguruko ‘nahitaezko’ mugikortasunaren eskari potentziala handia da ibilbideak
zeharkatzen dituen udalerrietan eta udalerri horien artean. Eguneroko joan-etorrietatik % 42tan56
automobila erabiltzen da57; portzentaje hori nabarmen igotzen da hiriarteko tarteetan.
Usurbildik (Santuene) aurrera, Mutriku alderantz ibilbidearen gainerako zatiak interes handia du
aisialdian erabiltzeko, hainbat hondartza, kostaldeko naturgune eta aisialdiko gunetara heltzeko aukera
ematen baitu, Iñurritzara, Zarautz eta Zumaia arteko kostaldeko ibilbidera, Zumaia eta Deba arteko
kostara edota Oria eta Urolaren itsasadarretara esaterako. Turismoa erakartzeko indarra duten Orio edo
Zarautzekin ere lotzen da. Trazaduraren alde honek bat egiten du, oro har, kostaldeko Santiago
bidearekin; horrenbestez, sinergiak sor ditzake aisialdiaren eta turismoaren arloan.
Ibilbidearen bigarren parte honetan, hiriarteko tarte batzuk luzeagoak dira; hala, aipatu ditugun
erakarguneekin eta topa ditzakegun zailtasun orografiko batzuekin bat eginik, aisialdira begirago jar
dezakete erabilera (egunerokoa edo ibilbide luzeetakoa). Malda faktoreari dagokionez, Oinarrizko
Sarearen trazadurak gainditu behar duen oztopo nagusia Itziar gaina da (225eko kota), Arroabea (20ko
kota) eta Deba (0 kota) artean kokatua.
I-2 ibilbidea egiten denean, honek sarbidea emango du Donostia eta Deba artean ETSren trenbide
sareak dagoeneko badituen edo planifikatu dituen hainbat geltokitarako, hots, Kontxa, Benta Berri,
Morlans, Lugaritz, Añorgatxiki, Errekalde (Donostia), Lasarte-Oria, Urbil eta Santuene (Usurbil), Orio,
San Pelaio, Zarautz, Zumaia eta Debarako.
Bizikleta bideen sarearen eta ETSren trenbide sareen arteko osagarritasunak joan-etorri modu bi hauek
erabiltzea ahalbidetuko du hainbat etapatan egiten diren eguneroko bidaiak direnean, batez ere bidaia
luzeenen edo zailtasun orografikoak dituztenen kasuan, Usurbil eta Orio, Zarautz eta Zumaia edo
Zumaia eta Deba arteko ibilbideetan gertatzen den moduan.
Ibilbide honetako tarte batzuen aisialdirako izaera eta ingurune batzuetan tarteak egokitu ahal izateko
ikusten diren ingurumen baldintzatzaileak kontuan harturik, I-2 ibilbide honetarako proposatzen den
trazaduraren zati handi bat egiteko lanak GBBLAPen etorkizuneko berrikuspenetarako geratuko dira.
GBBLAPek lehen laurtekorako programatu ditu POFSeko 6,2 km egiteko lanak, eta beste 18,5 km
egitekoak bigarren laurtekorako, lehentasuna emanez eguneroko erabilera potentziala handiagoa den
tarteak egiteari. Berrikusten den arte GBBLAPek programatzen dituen jarduerak amaitzean, ibilbide
honetarako proposatzen den POFSren % 49 egongo litzateke burututa.

56

Iturria: 2003ko Mugikortasunari buruzko Inkestako Abiapuntua / Helmuga matrizea. Eryba. Eusko Jaurlaritzaren
Garraio Saila. Bakar-bakarrik lana eta ikasketak direla-eta sortzen den bidaia eskaria (joan-etorrikoa) hartzen da
kontuan.
57
Iturria: Abiapuntua / Helmuga matrizea. 2003ko Mugikortasunari buruzko inkesta. Kategoria honetan sartu dira
automobilez (1 etapa) edo automobila eta garraio publikoa (2 etapa) erabiliz egindako joan-etorriak.
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5.3.2.3.- Inpaktuak karakterizatu eta baloratzeko matrizea
INPAKTUAREN BALORAZIOA

Arrisku eratorriak
Ekologi eta nekazaritza produktibitatea
Kultur ondarea
Hiri ingurumena

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
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X
X
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Mo.
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Bat.
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X

X
X

Mo.
Lar.
Mo.
Mo.
Mo.
Mo.
Mo.

X
X
X

Mo.
Bat.
Bat.
Mo.
Mo.
Mo.

Bat.

Bat.
Bat.
Bat.
+

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIEKIN

X
X

USTIAPENEAN

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIRIK
GABE

ERREKUPERAGARRIA

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

ITZULEZINA
X

X

X
X
X
X

ITZULGARRIA
X

X
X
X
X

X

SINERGIKOA

METAGARRIA

SINPLEA

EPE LUZEA

X
X
X

X

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIEKIN

X
X

X
X
X
X
X

EPE ERTAINA

EPE LABURRA
X

X

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIRIK
GABE

X

Taula: I-2. Donostia - Mutriku ibilbidea egiteak dituen inpaktuen ezaugarriak eta balorazioa
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IRAUNKORRA

ZEHARKAKOA

ZUZENA
X
X
X

NEURRI ZUZENTZAILEAK

Natur baliabideak

X
X
X
X
X
X
X

LANETAN

ERREKUPERAEZINA

Ingurumen aldetik sentikorrak diren
zonak

Naturgune babestuak
Kostaldearen gaineko afekzioa
Hezegune babestuen gaineko afekzioa
Ibilguen gaineko afekzioa
Fauna katalogatuaren gaineko afekzioa
Batasunaren intereseko habitatak galtzea
Paisaiaren gaineko inpaktua
Konektagarritasun ekologikoaren gaineko
afekzioa
Uholde arriskua
Kutsatuta egon daitezkeen lurrak
Akuiferoen gaineko arriskua
Balio estrategiko handiko lurrak galtzea
Kultur ondare katalogatua galtzea
Eragozpenak obrak egin bitartean
Funtzionalitatea (mugikortasuna)

NEGATIBOA

ALTERAZIOA
POSITIBOA

ELEMENTUA

ALDI BATERAKO
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5.3.2.4.- Ingurumen aldagaiei dagokienez arreta berezia behar duten tarteen identifikazioa
TARTEA

TARTEA

02 005F Usurbil - Orio
Luzera guztia (POFS): 9.101 m

FIGURA

FIGURA

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

GBBLAPen
PROPOSAMENA

Naturgune babestuak: Oriaren itsasadarreko BIL (ES2120010).
Itsas-lehorreko jabari publikoa eta babeseko zorgunea.
Hezeguneak: Interes Bereziko Eremuak. Hezeguneetako LAP.
Ibai ibilguak: Oria ibaiaren hurbiltasuna.
Uholde arriskua: uholde arrisku ertain eta handia (10 eta 100 urteko
errepika-denborak).
Batasunaren intereseko habitatak: 91E0* Oriaren ertzetan.
Balio estrategiko handiko nekazaritzako lur edota ustiategiak egotea.
Paisaia katalogatua (‘Oriaren itsasadarra’).
2,9 km erabiltzen ez den trenbide plataforma bat erabiliz.
5,1 km lehendik dauden bideak edo etorkizuneko hirigintzako
berrantolaketak baliatuta.
Zelaigune berriko 1 km.

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

GBBLAPen
PROPOSAMENA
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02 008F Zarautz - Getaria
Luzera guztia (POFS): 3.272 m
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Itsas-lehorreko jabari publikoa eta babeseko zorgunea.
Itsasertza: Babes Zorrotz Bereziko Eremuak. Itsasertzeko LAP.
Batasunaren intereseko habitatak: 1230 eta 4090 kostaldeko zerrendan.
Paisaia katalogatuak: ‘Zarautz’, ‘Getaria’.
N-634 errepidearen birmoldaketari lotutako trazadura, paisaia aldetiko interesa
duen kostaldeko ibilbide gisa (Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetako
5.7 artezpidea).
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TARTEA

02 010F Getaria - Zumaia
Luzera guztia (POFS): 4.120 m

TARTEA

02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba
Luzera guztia (POFS): 11.565 m

FIGURA

FIGURA

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

Itsas-lehorreko jabari publikoa eta babeseko zorgunea.
Itsasertza: Babes Zorrotz Bereziko Eremuak. Itsasertzeko LAP.
Batasunaren intereseko habitatak: 1230 eta 4090 kostaldeko zerrendan.
Paisaia katalogatuak: ‘Getaria’, ‘Zumaia’.
INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

GBBLAPen
PROPOSAMENA

N-634 errepidearen birmoldaketari lotutako trazadura, paisaia aldetiko
interesa duen kostaldeko ibilbide gisa (Lurraldearen Antolamendurako
Artezpideetako 5.7 artezpidea).
GBBLAPen
PROPOSAMENA
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Naturgune babestuak: Deba eta Zumaia arteko itsasertzeko biotopo babestua.
Itsas-lehorreko jabari publikoa eta babeseko zorgunea.
Itsasertza: Babes Zorrotz Bereziko Eremuak. Itsasertzeko LAP.
Kutsatuta egon daitezkeen lurrak dauden lekuak.
Batasunaren intereseko habitatak: 1230 eta 4090 kostaldeko zerrendan eta
9340 mazela inguruetan.
Akuiferoak kutsatzeko arrisku handia edo oso handia.
Andutzeko espazio-guneko amortiguazio eremua (Korridore Ekologikoen
Sarea).
Tartearen amaiera paisaia katalogatuetan: ‘Itxaspe’, ‘Deba’.
Santuaran inguruan, Santiago Bideak N-634 errepidearekin bat egiten du.
Iradokizun gisa proposatutako trazadura, N-634 errepidea birmoldatzeko lanei
lotua. Aukerei buruzko aurretiazko azterketaren faltan.
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3. ibilbidea
Donostia - Beasain

5.3.3.- I-3 DONOSTIA - BEASAIN. IBILBIDEA ERAIKITZEAREN INPAKTUAK
5.3.3.1.- Jarduera nagusien deskripzioa

Ibilbidea Tartearen
Tartea
Adarra kodea

I-3 ibilbidea Gipuzkoako hiriburua eta Goierri lotzen ditu, hasiera batean Urumearen harana
zeharkatzen duen eta, ondoren, ibilbidearen beste zatian, Oriaren haranean jarraitzen duen trazadura
baten bidez. Ibilbide honi 10 adar atxiki zaizkio; hala, ibilbidearen eta adarren luzera guztia 102 km-koa
da, eta horietatik 52 km ardatz nagusikoak dira.

I-3
03 020F
I-3
03 021F
I-3
03 022F
I-3
03 023F
I-3
03 024F
I-3
03 025L
I-3.1
03 026L
I-3.2
03 027F
I-3.3
03 028L
I-3.3
03 029F
I-3.4
03 030F
I-3.5
03 031L
I-3.6
03 032L
I-3.6
03 033F
I-3.7
03 034L
I-3.7
03 035F
I-3.8
03 036L
I-3.9
03 037L
I-3.9
03 038F
I-3.10
03 039F
I-3.10
03 040F
I-3.10
03 041L
I-3.10
03 042F
I-3.10.1 03 043F
I-3.10.2 03 044F
GUZTIRA

Ibilbidearen, ardatz nagusiaren eta bigarren mailakoen trazadura ‘A. Memoria’ dokumentuko A-6.3
planoan kontsulta daiteke, informazio mailan. Ibilbide honi eragiten dioten ingurumen baldintzatzaile
garrantzitsuenak 1:10.000 eskalan kontsulta daitezke, IIT honekin batera doazen D-3.1etik D-3.23ra
bitarteko planoetan.
Ondoko taulan jasota ageri da I-3 ibilbidea osatzen duten ardatz nagusiko eta adarretako tarteen
gauzatze maila.
3. ibilbidea
Donostia - Beasain

Ibilbidea Tartearen
Tartea
Adarra kodea
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3
I-3

03 001L
03 002F
03 003F
03 004F
03 005F
03 006F
03 007F
03 008F
03 009L
03 010F
03 011L
03 012F
03 013L
03 014F
03 015L
03 016F
03 017F
03 018F
03 019F

Donostia
Martutene - Astigarraga
Astigarragako zeharbidea
Astigarraga - Hernani
Hernani (Karabel - Portu)
Hernani - Urnieta
Urnietako zeharbidea
Urnieta - Andoain
Andoain
Andoain - Villabona
Villabona
Villabona - Irura
Irura - Anoeta
Anoeta - Tolosa
Tolosa
Tolosa - Alegia
Alegiako zeharbidea
Alegia - Ikaztegieta
Ikaztegietako zeharbidea

Gipuzkoako Bizikleta
Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Oinarrizko Udal
Bideen Oinarrizko Foru
Sarea
Sarea
GBBOUS
GBBOFS
GUZTIRA
Burututako Planifikatutako Burututako Planifikatutako
(m)
Oinarrizko
Oinarrizko
Oinarrizko
Oinarrizko
Udal Sarea Udal Sarea Foru Sarea Foru Sarea
BOUS
POUS
BOFS
POFS
(m)
(m)
(m)
(m)
4.498
2.227
6.724
1.072
1.072
133
908
1.041
706
1.326
2.032
80
764
844
1.325
1.325
2.356
2.356
2.289
2.289
1.185
1.901
3.086
832
2.402
3.234
1.298
1.298
1.647
1.647
1.122
1.122
2.033
2.033
2.313
756
3.070
3.340
3.340
460
460
1.776
1.776
610
610

Ibilbide honetan Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareak (POFS) egiteko daukan luzera 43 km-koa da.
Ibilbide honen hiriarteko izaera (trazaduraren % 66 hiriarteko tarteei dagokie) nabarmenagoa da Oriaren
haranean barrena (Andoain - Zegama) egiten duen ibilbidean. Hasieran, Donostia eta Hernani arteko
tarteetan bereziki, ibilbidea hiribarnekoagoa da.
Ibilbide hori lurraldean txertatzeko zailtasun handirik ez dago trazaduraren zati handi batean zehar, bide
sarerako aurreikusitako beste jarduera batzuk, saneamendu lanak edo sare hidrografikokoak baliatzea
aurreikusten baita. Beraz, ibilbidearen zati handi batean zehar, lehendik artifizialduta dauden lurren
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Ikaztegieta - Legorreta
Legorretako zeharbidea
Legorreta - Itsasondo
Itsasondoko zeharbidea
Itsasondo - Ordizia
Beasain - Lazkao - Ordizia
Donostia (Anoeta)
Martutene - Ergobia
Astigarraga
Astigarraga - Oiartzun
Hernani (Karabel - Epela)
Urnieta
Villabona - Zizurkil
Zizurkil - Asteasu
Beasain - Lazkao - Ordizia
Ordizia - Zaldibia
Beasain - Lazkao - Ordizia
Beasain - Lazkao - Ordizia
Lazkao - Ataun
Beasain - Idiazabal (Kotxera)
Idiazabal - Segura
Segura
Segura - Zegama
Idiazabal (Kotxera) - Idiazabal
Segura - Mutiloa

Gipuzkoako Bizikleta
Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Oinarrizko Udal
Bideen Oinarrizko Foru
Sarea
Sarea
GBBOUS
GBBOFS
GUZTIRA
Burututako Planifikatutako Burututako Planifikatutako
(m)
Oinarrizko
Oinarrizko
Oinarrizko
Oinarrizko
Udal Sarea Udal Sarea Foru Sarea Foru Sarea
BOUS
POUS
BOFS
POFS
(m)
(m)
(m)
(m)
3.272
3.272
534
534
2.019
2.019
306
306
1.137
1.137
1.634
3.689
5.323
2.170
1.677
3.847
2.289
2.289
38
1.329
1.366
70
7.267
7.337
4.641
4.641
2.026
2.026
290
404
694
2.495
620
3.115
722
722
2.247
2.247
1.070
1.070
2.031
820
2.850
2.935
2.935
210
3.285
3.495
2.072
2.072
1.370
1.370
3.250
1.137
4.387
870
870
2.579
2.579
16.251
18.320
24.559
42.733 101.863

107

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

BEHIN BETIKO ONARPENA
D dokumentua: INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA

gaineko jarduketak dira; kasuren batean, afekzio puntualen bat ere izango da ondoko sailetan,
beharrezko plataforma sortu ahal izatera begira.

Pentsatzekoa denez, ingurumen inpaktu nagusiak zelaigune berria sortzea eskatzen duten tarteen
eraikuntzatik etorriko dira; tarte horiek ibilbide honetako POFSren % 25 hartzen dute ia-ia.

Dena den, tarte batzuetarako proiektuek arreta berezia beharko dute ingurumen ikuspegitik, eremu
babestuen mugan daudelako edota eremu babestuetan sartutako inguruak zeharkatzen dituztelako;
honakoak dira:

5.3.3.2.- Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa
Naturgune babestuak

03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela).
03 035F Ordizia - Zaldibia.
03 038F Lazkao - Ataun.
03 042F Segura - Zegama.

GBBLAPek I-3 ibilbiderako proposatzen duen trazaduraren arabera, ezin da baztertu trazadura horren
inguruan dauden naturgune babestu batzuen gaineko afekzioren bat gertatzeko aukera. Zehatzago,
ibilbide honetan egiteko dauden tarteen eraikuntzak uki ditzakeen naturgune babestuak honakoak dira:
Urumea ibaiko BIL (ES2120015).
Oria Garaiko BIL (ES2120005).
Espazio horien gaineko inpaktu potentziala modu zehatzago batez aztertzearren, identifikatu egin dira
eraikiz gero eraginen bat ekar diezaieketen POFSeko tarteak:

5. Aukerari buruzko
azterketa espezifikoa
(m)

908
1.326
764
2.356
2.289
2.402
1.647
2.033
1.137
2.289
7.267
4.641
620
2.247
2.935
3.285
1.137
870
2.579
42.733
% 100

Astigarragako zeharbidea
Astigarraga - Hernani
Hernani (Karabel - Portu)
Urnietako zeharbidea
Urnieta - Andoain
Andoain - Villabona
Villabona - Irura
Anoeta - Tolosa
Itsasondo - Ordizia
Martutene-Ergobia
Astigarraga - Oiartzun
Hernani (Karabel - Epela)
Zizurkil - Asteasu
Ordizia - Zaldibia
Lazkao - Ataun
Beasain - Idiazabal (Kotxera)
Segura - Zegama
Idiazabal (Kotxera) - Idiazabal
Segura - Mutiloa

4. Zelaigune
berria (m)

I-3
03 003F
I-3
03 004F
I-3
03 005F
I-3
03 007F
I-3
03 008F
I-3
03 010F
I-3
03 012F
I-3
03 014F
I-3
03 024F
I-3.2
03 027F
I-3.3
03 029F
I-3.4
03 030F
I-3.6
03 033F
I-3.7
03 035F
I-3.9
03 038F
I-3.10
03 039F
I-3.10
03 042F
I-3.10.1 03 043F
I-3.10.2 03 044F
GUZTIRA
GUZTIRA (%)

3. Sortu berria,
berrantolaketa edo
hirigintzako
garapenen faltan (m)

Luzera
guztira
(m)

2. Lehendik dauden
bideak edo
bidezidorrak (m)

Ibilbidea Tartearen
Tartea
Adarra kodea

1. Trenbide
plataforma
zaharrak (m)

POFSen egiteko dauden tarteak eraikitzeko hainbat jarduera garatu beharko dira; ondoko taulan datoz
jasota horiek:

03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela): adar honen trazadura, LAPek iradokizun gisa
planteatua, lur hiritartuetan zehar igarotzen da neurri handi batean (Eziagoko poligonoa,
Ibarluze, Epela); dena den, Eziago eta Ibarluze arteko lotura Altzuetako ibarretik zehar
planteatzen da, eta horretarako Urumea ibaiko BIL zeharkatu behar du, bi aldiz, zaldain gora
altxatu motaren bat erabiliz. Espazio honetako Kudeaketa Planaren Hasierako Onarpenaren
agiriak zabaldu egiten ditu espazioaren beraren mugak, eta bertan jasotzen du Altzuetako
ibarraren parte handi bat; beraz, tarteak 700 m inguru izango lituzke espazioaren barnean.
Hasiera batean ez da espazio honetako elementu kalteberenen gaineko ondorio zuzenik
aurreikusten. Edonola ere, ezin da tartea egitean espazioaren gaineko zeharkako ondoriorik
izango denik baztertu; tartearen proiekzioa egiteko aukerei buruzko aurretiazko azterketa bat
egitea aurreikusi da, eta horretan zehaztu beharko dira tarteak Natura 2000 Sareko espazio
honetan izan ditzakeen ondorioak.

908
1.326
764
2.356
2.289
2.402
1.647
2.033
1.137
2.289

03 035F Ordizia - Zaldibia: Zaldibiarako adarrerako proposatzen den trazadura Zaldibia errekatik
hurbil samar dago; erreka hori, tarte honetan, Oria Garaiko ES212005 BILen zatia da. Trazadura
berriaren ibilbidea, zona batzuetan, BILen mugen barnean sartzen da; hala, tarte honen 350
metro inguru espazio honen barnean daude. LAPek, gainera, Zaldibia errekaren gaineko
bidegurutze berri bat proposatzen du; honek bere eragina izan dezake 91E0* (ibai haltzadi eta
lizardiak) lehentasunezko intereseko habitateko formazioen gainean. Oro har, tartea GI-2133
errepidearen zabaltze gisa planteatzen da, baina ezin dira Oria Garaiko BILek dituen ingurumen
balioen gaineko zuzeneko edo zeharkako afekzioak baztertu.

7.267
3.830

1.054

899
3.285

811
620
2.247
982

03 038F Lazkao - Ataun: tarte honek eragin zuzen samarra du Agauntza ibaian -Oria Garaiko
BILen zatia da, tarte honetan-; hala, trazaduraren 1,8 km gune babestu horrentzat definitutako
mugen barnean daude. Lazkaoko Zubierreka poligonotik Ataungo San Martin auzoraino,
trazadurak lehendik dauden eta Agauntza ibaitik oso hurbil igarotzen diren pistak erabiltzen ditu.
Beharrezko jarduera mota dela eta, pentsatzekoa da ez dela inolako eraginik sortuko BILeko
elementu interesgarrien gainean, ez baita zelaigune berririk eraiki behar; dena den, dauden
pistak handitu edo aldatu beharko dira, agian, trazaduraren parte batean, 950 m-ko tarte batean

1.137
870
0
%0

1.924
% 4,5

2.579
20.352 11.542
8.914
% 47,6
% 27,0 % 20,9
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zehazki. Kasu honetan, afekzio zuzenak edo zeharkakoak sor daitezke espazio honetan, tartea
gauzatzeko lanetan zehar zehazki. San Martin auzoan barrena doan trazadura bertan lehendik
dauden bideetan oinarritzen da; beraz, ez da gune babestuari eragin diezaiokeen inolako
jarduerarik zertu behar.

Testuinguru honetan, identifikatu egin dira azterketaren eremuan dauden ibai ibilgu nagusien gaineko
afekzio adierazgarrienak biltzen diren ibilbide honetako POFSeko tarteak, honakoak baitira:
03 012F Villabona - Irura.
03 024F Itsasondo - Ordizia.
03 027F Martutene - Ergobia.
03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela).
03 035F Ordizia - Zaldibia.
03 038F Lazkao - Ataun.
03 042F Segura - Zegama.
03 044F Segura - Mutiloa.

03 042F Segura - Zegama: Zegamara iristeko egiteko dagoen tartea Oria Garaiko BILetik oso
hurbil dago; hala, tartearen trazaduraren 0,8 km sartu egiten dira espazio horretarako
definitutako mugen barnean. Tarte hau egiteko zelaigune berria sortu beharko da, eta horrek
bere eragina izan dezake, zuzenean, BILeko elementu interesgarrien gainean. Dena den, aipatu
behar da habitat estaldura ez dela oso adierazgarria zona honetan. Edonola ere, espazio
honetarako definitutako kalitate helburuen gaineko afekzioa xehetasunez baloratu ahal izateko,
analisiak egin beharko dira geroago.
Ibilbide honetako POFS burutzeko aurreikusten diren jarduerak eta hauek naturgune babestuekin izan
dezaketen interferentzia kontuan harturik, babes figura hauen gaineko inpaktua moderatutzat jotzen da;
beraz, beharrezko prebentzio neurriak hartu beharko dira, inpaktuaren neurria arintzearren.

Era berean, egiteko dauden udal sareko tarte batzuek ondorio zuzenak edo zeharkakoak izan ditzakete
sare hidrografikoan: batez ere Oria ibaian Andoain, Villabona, Ordizia eta Beasainen, eta Asteasu
ibaian nagusiki Zizurkilen. Eragin horiek, nahiz bigarren mailako sare hidrografikoan izan daitezkeenak,
proiektuen ingurumen memorietan aztertu beharko dira.

Itsasertza

Fauna mehatxatua

03 027F Martutene - Ergobia tartea Urumearen estuarioaren ingurutik igarotzen da, eta kasuren batean
sartu egiten da itsas-lehorreko jabari publikoan eta beronen babes zortasunean. Gainera, Donostia eta
Astigarragako Burututako Udal Sarearen parte bat ere sartzen da Urumearen estuarioko babes zona
horietan. Eta estuario horren gainean eraginik sortuz gero, oso neurri txikikoak izango direla jotzen da.

3. ibilbide honi dagokionez, fauna katalogatu mehatxatuaren gaineko ondorio potentzial handienak bisoi
europarrarentzat (Mustela lutreola) eta muturluze piriniarrarentzat (Galemys pyrenaicus) definitutako
interes bereziko eremuetatik hurbil igarotzen diren -edo eremu horietan sartzen diren- tarteetan biltzen
dira, egiteko daudenetan alegia. Kasu honetan, galtzeko zorian dauden espezie bi horiei eragiteko
arrisku handieneko tarteak identifikatu dira:

Osterantzean, ibilbide honetako POFS eta POUSerako proposamenak ez die Itsasertzeko LAPek
babesten dituen elementuei eragiten.

03 038F Lazkao – Ataun: Agauntza ibaia, inguru honetan, interes bereziko eremua da bisoi
europarrarentzat eta, bestetik, tartearen azkeneko zatia muturluze piriniarraren interes bereziko
eremuan sartzen da. Kontuan harturik neurri handi batean lehendik dauden pistak, bideak edo
bidezidorrak erabiltzen direla, ez da espezie bi horien gaineko eragin zuzenik aurreikusten. Dena
den, ondorio horien azterketa xeheagoa garapen proiektuan egin beharko da.

Hezeguneak
POFS eta POUSeko tarteetatik batek ere ez du babestu beharreko hezegunerik zeharkatzen, eta ez
dago, halaber, Hezeguneetako LAPek definitzen duen antolamendu eremuaren barnean sartzen den
tarterik.

03 042F Segura - Zegama: tartea Oria ibaitik oso hurbil igarotzen da; Oria ibaia, inguru honetan,
interes bereziko eremua da bisoi europarrarentzat, espeziearen kudeaketa planean
xedatutakoaren arabera. Tarte honek zelaigune berria egitea eskatzen du; beraz, ezin da
espezie honen gaineko afekziorik baztertu, tartea eraikitzeko obretan zehar. Testuinguru
honetan, izan daitekeen afekzioa tartea burutzeko aukeratzen den trazadura zehatzaren
mendean egongo da neurri handi batean. Horrenbestez, garapen proiektura jo beharko da,
afekzio posible horren gaineko analisi zehatzagoa izateko.

Ibai ibilguak
Ibilbide honetako POFSerako planteatzen den trazadura Gipuzkoako Lurralde Historikoko sare
hidrografiko nagusiko zenbait ibilgutatik hurbil igarotzen da. Aldi berean, bizikleta bideen 15 bidegurutze
inguru aurreikusten dira, lehendik dauden egiturei loturik, ibai ibilguen gainean, eta bizikleta bide hauen
7 bat bidegurutze berri, ibai ibilgu nagusien gainean.

03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela): tartea Epela auzoaren ingurura iristen da horretan erreka (Epele - Landarbaso) interes bereziko eremua da bisoi europarrarentzat zein
muturluze piriniarrarentzat-, baina ez ditu espazio bi horiek zeharkatzen. Kasu honetan, tarte
hau eginda ez da espezie bi horien gaineko afekziorik aurreikusten.

Tarte horietan, litekeena da eragin zuzenak eta zeharkakoak izatea, erabiltzen diren eraikuntza
tipologien eta metodoen arabera. Eragin horiek gerta daitezkeen ibilguak honakoak dira: Urumea
Hernanin; Oria Villabona, Anoeta, Itsasondo, Olaberria, Idiazabal, Segura eta Zegaman; Amundarain
Ordizia eta Zaldibian; Agauntza Lazkao eta Ataunen; Urtsuaran Idiazabalen; eta Troi Mutiloan. Kasu
horietan guztietan, dokumentu xeheagoak daudenean aztertu beharko dira eragin daitezkeen
ondorioak, trazadura proiektuetan bereziki .

Andoaingo udalbarrutiko POUSek bidegurutze bat aurreikusten du Leitzaran ibaiaren gainean,
lehendik dagoen egitura bat baliatuta -Leitzaran ibaia ere sartuta dago bisoi europarrarentzako
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interes bereziko eremuan-; kasu honetan, jarduera honek espeziearen gainean izan ditzakeen
ondorioak ia-ia hutsaren hurrengoak izango direla jotzen da.

03 039F: Beasain - Idiazabal (Kotxera).
03 042F: Segura - Zegama.
03 043F: Idiazabal - Idiazabal (Kotxera).

Osterantzean, ibilbidearen hasiera -Urumearen haranean- eta Astigarraga - Oiartzun adarra
mehatxatuta dauden zenbait kiropteroren larreratze eremu izan daitezkeenetatik igarotzen dira, besteak
beste galzorian dagoen Rhinolophus euryale kiroptero katalogatuaren eremuetatik. Talde horretako
populazioarengan egun eraginik izateko aukera hutsaltzat hartzen da, gaur egun espezie hori ez baita
inguruko kobazuloetan bizi; eta populazio horiek leheneratuz gero ere, oso baxutzat hartzen da
larreratze eremuetan izan daitekeen eragina.

Gauzatze fasean mugatzaile irizten zaio uholde arriskuari, batez ere uholde arrisku handiko zonen
kasuan; horrenbestez, afekzio moderatutzat hartu da, obra faseari dagokionez. Uholde arriskua
garrantzitsuagoa izango da, baina, bizikleta bideen ustiatze fasean zehar. Horregatik, ustiatze faseko
inpaktuen balorazioari buruzko atalera jo behar da, inpaktu horren balorazioaren analisirako.
Kutsatuta egon daitezkeen lurrak

Beraz, ibilbide honetan, fauna mehatxatuarengan izan daitezkeen ingurumen ondorio handienak
Agauntzatik Ataunerako adarrean izan daitezke, galzorian dauden bi espezieren interes bereziko
gunean, bisoi europarraren eta muturluze piriniarrarenean zehazki; hala ere, gauzak egoki eginez gero,
eragin negatiboak oso txikiak izango dira. Ibilbidearen gainerako zatietan, faunarengan izan daitezkeen
ondorioak mugatuagoak dira.

3. ibilbideko POFS lurra kutsa dezaketen jarduerak dituzten edo izan dituzten leku batzuetatik hurbil
samar igarotzen da; puntu batzuetan, toki horien kontzentrazioa oso kontuan hartzeko modukoa da,
esaterako Oiartzun, Hernani, Urnieta, Andoain, Villabona, Anoeta, Zaldibia, Lazkao, Olaberria, Idiazabal
eta Zegaman.

Uholde arriskua

Egungo lanaren eskalan sarritan ezin bada ere ziurtatu proposatzen diren trazadurek zeharkatzen ote
dituzten lur kutsagarria duketen lekuak, inguruan horrelako tokien kontzentrazio handiena duten tarteak
identifikatu dira:

Ibilbide honetarako proposatzen den trazaduraren hasierako zatia Urumea ibaiaren ibilgutik oso hurbil
igarotzen da tarte batzuetan; geroago, Oria ibaiari eta, ardatz nagusiari atxikitako adarren kasuan,
ibaiadar nagusiei loturik igarotzen da. Beraz, Euskal Uraren Agentziak, URAk, uholde arriskuari buruz
egin azterketetan hainbat errepika-denboratarako definitutako uholde arriskuko zonei atxikirik dago
trazadura honen parte bat.

03 008F Urnieta - Andoain.
03 012F Villabona - Irura.
03 010F Andoain - Villabona.
03 025L Beasain - Ordizia - Lazkao.
03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela).
03 039F Beasain - Idiazabal (Kotxera).

POFSerako proposatzen den trazadura harturik aintzat, esan behar dugu horretatik 5,9 km igarotzen
direla 10 urteko errepika-denborako uholde arriskuko zonetatik; horretaz gain, trazadura honetako 6,3
km inguru daude 100 urteko errepika-denborako uholde arriskuko zonen barnean. Horrela, ibilbide
honetako POFSren trazaduraren 12,2 km inguru uholde arrisku ertain edo handiko zonetan zehar
igarotzen dira (POFS honen luzera osoaren ia-ia % 30). Gogoratu behar da, gainera, zona horien
gainean oinarritzen den trazaduraren parte batek zelaigune berria sortzea eskatzen duela bizikleta bide
berria eraiki ahal izateko.

Osterantzean, POUSeko tarte batzuk egitean hainbat afekzio izan daiteke kutsatuta egon daitezkeen
lurretan, zehazki Donostia, Urnieta, Andoain, Zizurkil, Villabona, Ordizia, Lazkao eta Beasaingo
udalerrietan.
Planifikatutako Oinarrizko Sarearen trazadurak toki horien gainean izan ditzakeen afekzioak harturik
aintzat, kasu honetan ez zaio ingurumen baldintzatzaile adierazgarri iritzi lurra kutsa dezaketen
jarduerak dituzten edo izan dituzten lekuak egoteari; beraz, lurzoru horietan obra fasean izango den
afekzioari inpaktu bateragarri iritzi zaio, betiere gai honen inguruan indarrean dagoen legediak xedatzen
duena bete beharko bada ere.

Testuinguru honetan, ikusten da uholde arriskua dela I-3 ibilbiderako diseinatu den POFS gauzatzera
begira dugun garrantzi handieneko ingurumeneko baldintzatzaileetako bat. Uholde zona horiek kontuan
hartu beharko dira, inolaz ere, ibai ibilgu nagusietatik hurbil igarotzen diren tarte batzuk egiteko
proiektuetan; honakoak dira tarteak:
03 004F: Astigarraga - Hernani.
03 005F: Hernani (Karabel) – Hernani (Portu)
03 010F: Andoain - Villabona.
03 014F: Anoeta - Tolosa.
03 024F: Itsasondo - Ordizia.
03 027F: Donostia (Martutene) - Astigarraga (Ergobia).
03 030F: Hernani (Karabel) - Hernani (Epela).
03 035F: Ordizia - Zaldibia.
03 038F: Lazkao - Ataun.

Edonola ere, azpimarratu behar da ezen egungo lanaren eskalan ezin dela, sarritan, ziurtatu
proposatzen diren trazadurek lur ustez kutsatuak dituzten leku horiek zeharkatzen ote dituzten;
horrenbestez, ingurumen baldintzatzaileei buruzko 1:10.000 eskalako kartografian identifikatu egin dira
lekuak, hain zuzen plangintzaren geroagoko faseetan gaia behar beste xehetasunez azter dezaten.
Batasunaren intereseko habitatak
3. ibilbiderako proposatzen den POFSek, hiriarteko izaera baldin badu ere nabarmen, ingurune
antropizatuak zeharkatzen ditu bere trazaduraren zati handienean zehar, hiri asentamendu, industrialde
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eta komunikazio azpiegituraz zeharo beteta dagoen Oriaren harana igaro behar du eta. Kasu honetan,
aztertu egin da tarte hauek egitean afekziorik etor daitekeen Habitatei buruzko 92/43/EEE
Zuzentarauaren I. eranskinean jasotako Batasunaren intereseko habitaten gainera.

03 039F Beasain - Idiazabal (Kotxera): tarte honetarako proposatzen den trazadura orientagarria
Oriaren ibilgutik gertu igarotzen da Idiazabal inguruan; beraz, ezin da habitat horren gaineko
afekzio puntualik baztertu obra fasean zehar.

Honi dagokionez dagoen informazio kartografikoarekin bat, identifikatu egin dira inguru honetan dauden
eta POFSerako proposatzen den trazadurak eragin diezaiekeen Batasunaren intereseko habitatak,
honakoak baitira:

03 044F Segura - Mutiloa: tarteak Oria ibaia zeharkatzen du, eta Troi errekatik hurbil igarotzen
da, informazio kontsultatuaren arabera ibilgu bi horien ertzetan badugunean 91 E0*
lehentasunezko habitata. Tarte hau egin ahal izateko zelaigune berria sortu behar dela ikusirik,
aipatu habitataren gaineko afekzio zuzenak eta zeharkakoak aurreikusten dira.

6510: Garaiera baxuko sega belardiak.
91E0*: Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior baso alubialak.

Hasiera batean, GBBLAPek 3. ibilbideko POFS egitera begira proposatzen dituen jardueren tipologia
harturik aintzat, ezin da baztertu ukitzen diren ibai ibilguetako haltzadien gainean eragin zuzenen bat
izateko aukera; dena den, ez da aurreikusten inpaktu horiek oso adierazgarriak izatea eta,
horrenbestez, efektu edo eragin horiek, sortuz gero, habitataren eremu txiki bat galtzera mugatuko dira,
zelaigune berriak sortzeko obren edota aurreikusten diren zubiak edo zaldainak egiteko lanen eraginez.

Kontsultatu den informazioaren arabera, azterketaren eremuan ondoen ordezkatuta dagoen habitata
‘6510: Garaiera baxuko sega belardiak’ izenekoa da, Gipuzkoako Lurralde Historikoko landazabaleko
inguruneetan dauden zelai gehienak hartzen baititu. Dena den, informazio kartografikoan egiten den
habitat honen karakterizazioa ez da beti bat etortzen egun eremu horretan duen egoerarekin; gauzak
horrela, baliteke azterketa eremuan dauden 6510 formazio asko eta asko horrelakotzat karakterizatuta
ez egotea inongo azterketa espezifikotan. Testuinguru honetan, analisi honek ez du jasotzen ibilbideak
6510 habitataren gainean izan dezakeen afekziorik; inpaktuaren identifikazio eta balorazio zuzenerako,
habitat horren karakterizazioa egin beharko da aurrez, eta eginkizun hori bizikleta bidearen tarteak
egiteko trazadura/eraikuntza proiektuetan erredaktatu behar den ingurumen memoriarako geratuko da.

Aukerei buruzko azterketa espezifikoak falta zaizkien tarteak direla-eta, tarte horiek egiteak habitat
interesgarrien gainean ekar dezakeen afekzioak zuhurtziagabetasun maila handiagoa du, zeren eta
trazadurako aldaketa txiki batzuk nahiko izan baitaitezke kasu batzuetan oso ondorio handiak izateko
(positiboak edo negatiboak) habitat horien gaineko inpaktuaren neurrira begira. Edonola ere, aukerei
buruzko azterketa horiek jaso beharko duten ingurumen memoriak beharrezko neurriak hartu beharko
ditu, Batasunaren intereseko habitaten babesa ziurtatzearren, batez ere obra fasean zehar.

Beraz, modu orientagarri gisa identifikatu egin dira 91E0* (ibai haltzadi eta lizardiak) habitataren
gainean afekzio potentzial handiena duten POFSeko tarteak; aipatu habitat horrek, izan ere,
azterketaren eremuan dauden ur ibilgu nagusietako tarte batzuen ertzak okupatzen ditu. Kasu honetan,
formazio horien gainean afekzioren bat eragiteko arrisku handieneko tarteak sare hidrografikotik
hurbilen dauden tarteak izango dira:

Gainera, plangintzaren une honetan jardueren gaineko xehetasun mailak ez du modurik ematen
Batasunaren intereseko habitat horien babes eraginkorra ziurtatzeko, are gutxiago ibilbide honetako
POFSerako proposatzen den trazaduraren tarte batzuen eta formazio horien arteko hurbiltasuna dela
eta.

03 012F Villabona - Irura: tartearen behin betiko trazadura aukerei buruzko azterketa baten
faltan badago ere, GBBLAPek iradokizun gisa jasotzen duen proposamena Oria ibaiaren ibilgutik
oso hurbil igarotzen da, eskura dugun informazioaren arabera ibaiertzetan 91E0* habitateko
formazioak badiren eremu batean. Ezin dugu baztertu tarte hau egitean formazio horien gaineko
afekzio zuzenik edo zeharkakorik gertatzea.

Horregatik, eta zuhurtziaren bidetik joz, Batasunaren intereseko habitaten gaineko afekzioa neurri
moderatuko inpaktutzat baloratu da; beraz, inpaktua arintzeko prebentzio neurriak eta neurri
zuzentzaileak aplikatu beharko dira.

03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela): tarte hau Urumea ibaiaren ibilgutik oso hurbil dago,
eta ibaiaren gaineko hainbat bidegurutze jasotzen ditu; osterantzean, kontsultatutako
informazioaren arabera, badira zona honetan ibaiertzak okupatzen dituzten 91E0* habitateko
formazioak. Eta habitat horri zuzenean eragin diezaiokeen zelaigune berririk egitea jasotzen ez
bada ere, ezin da baztertu tartea egitean formazio horien gaineko eragin zeharkakorik izatea.

EAEko korridore ekologikoen sareari buruzko azterketak (Eusko Jaurlaritza, 2005) emandako
informazioaren arabera, sareko egitura elementuei eragin diezaieketen tarteak honakoak dira:

Korridore ekologikoen sarea

03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela): proiektuak eraginen bat izan lezake Urumea
ibaian; inguru honetan lotura interes bereziko ibai tartetzat hartzen da ibaia, Urumea ibaiko
BILen barnean.

03 035F Ordizia - Zaldibia: proposatzen den trazadura Zaldibia errekatik hurbil igarotzen da, eta
bizikleta bidean ibilgu gaineko bidegurutze berri bat egitea proposatzen du, hain zuzen eskura
dugun informazioaren arabera ibaiertzak okupatzen dituzten 91E0* habitateko formazioak
badiren zona batean. Testuinguru honetan, tarte hau egitean puntu horretan eta habitat horren
gainean zuzeneko afekzioa gertatzea aurreikusten da.

03 035F Ordizia - Zaldibia: proiektuak eraginen bat izan lezake Zaldibia edo Amundarain
errekan; puntu honetan lotura interes bereziko ibai tartetzat hartzen da erreka, Oria Garaiko
BILen barnean.
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handiko trenaren geltokia egiten dutenean; beraz, bizikleta bidearen afekzioa -aurreikusten den
hiri birmoldaketari egokitu beharko zaio- jardueraren esparru orokorrean aztertu beharko da.

03038 F Lazkao - Ataun: tarte honek eraginen bat izan lezake Oria Garaiko BILen barneko lotura
interes bereziko ibai tartean. Era berean, tarte honetarako proposatzen den trazaduraren azken
zatia Aralar gune-espaziorako definitutako amortiguazio eremuan sartuko da agian.

03 029F Astigarraga - Oiartzun: tarte honek gaitasun handiko lurreko hainbat barruti zeharkatzen
ditu; horietakoren batean, gaur egun nekazaritza ustiapen txikiak daude. Tartea egiteko lana
aukerei buruzko azterketa espezifiko baten faltan badago ere, ezin da gaitasun handiko lur
hauen edo nekazaritzako ustiategien gaineko afekzio zuzen edo zeharkakoren bat izateko
aukera baztertu.

Tarte hauek sortzeko aurreikusten diren jarduera moten ezaugarriak direla eta, ez da horiek egiteko
lanek eragindako konektagarritasun ekologikoaren gaineko afekzio adierazgarririk aurreikusten.
Paisaia
EAEko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoaren aurreproiektuak (Eusko Jaurlaritza, 2005)
emandako informazioarekin bat, paisaia katalogatuen gainean eragin lezaketen tarteak honakoak dira:

03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela): tarte honetarako proposatzen den trazadurak,
iradokizun mailakoa da eta aukerei buruzko azterketa falta zaio, Altzuetako ibarra zeharkatzen
du Hernanin; honetan, aire libreko eta berotegiko baratze jarduerak garatzen dira gaur egun.
Zona hau, gainera, balio estrategiko handikotzat sailkatu du Nekazaritzako LAPek. Kontuan
harturik trazaduraren parte hau garatzeko zelaigune berri bat egitea proposatzen dela, gaitasun
handiko lurren zein eremu horretan gaur egun dauden nekazaritzako ustiategien gaineko afekzio
zuzena eta zeharkakoa aurreikusten da.

03 033F Zizurkil - Asteasu tartearen luzeraren parte txiki bat, 500 m inguru, aurreproiektuak
katalogatzen duen ‘Asteasu’ ikusizko arroan barrena doa.
03 035F Ordizia - Zaldibia tartea ‘Zaldibia’ ikusizko arroan sartzen da bere trazaduraren azken
zatian; arro hori ere katalogatuta dago aipatu azterketan.

03 038F Lazkao - Ataun: Zubierrekako industri poligonoaren eta Ataun San Martineko sarreraren
artean proposatzen den trazadura ia-ia osoak zeharkatzen ditu balio estrategiko handiko lurrak.
Tarte honen parte bat egiteko zelaigune berria egin behar da; beraz, gaitasun handiko lur horien
gaineko afekzio zuzena aurreikusten da.

03 038F Lazkao - Ataun tartea aipatu azterketan katalogatutako ‘Agauntza’ ikusizko arroan
sartzen da.
Oro har, 3. ibilbiderako proposatzen den trazadurak elementu antropikoak nagusi diren eta bere
paisaiaren kalitateagatik nabarmentzen ez diren haran hondoetatik igarotzen da; salbuespena dira,
dena den, aipatutako eremuak eta aurreproiektuan arro katalogatu gisa jasota ez egon arren antzeko
ezaugarriak dituzten beste tarte batzuk (044F Segura - Mutiloa). Testuinguru honetan, ibilbide hau
eginik paisaiaren gainean aurreikusten den inpaktu orokorra bateragarritzat baloratu da.

03 042F Segura - Zegama: tarte honen trazaduraren zati handi bat Nekazaritzako LAPek balio
estrategiko handikotzat sailkatzen dituen eremuetan sartzen da. Kontuan harturik tarte hau
egiteko zelaigune berria beharko dela, gaitasun handiko lurren edota nekazaritzako ustiategien
gaineko afekzio zuzena aurreikusten da.
03 044F Segura - Mutiloa: aipatu hirigune bion arteko trazadurak landa izaera nabarmeneko
zona bat zeharkatzen du; honetan, nekazaritzako neurri txikiko hainbat ustiategi daude. Gainera,
trazadura ia-ia osoa Nekazaritzako LAPek balio estrategiko handikotzat sailkatzen duen zona
batean sartzen da. Kontuan harturik tarte hau egiteko zelaigune berria beharko dela, gaitasun
handiko lurren zein inguru horretan dauden nekazaritzako ustiategien gaineko afekzio zuzenak
eta zeharkakoak aurreikusten dira.

Nekazaritza-abeltzaintzako lur edota ustiategiak
Urumearen eta Oriaren haran hondoetako parte batzuk, gaur egun azpiegitura antropikorik ez dutela
bertan, ‘balio estrategiko handia’ kategorian daude sartuta, Nekazaritzako LAPek (Behin-behineko
Onarpena, 2010) egiten duen antolamenduaren arabera. Kasu honetan, ibilbide honetako POFSren
trazaduraren tarte batzuek nekazaritza gaitasun handiko lurrak dauzkaten zonak zeharkatzen dituzte;
beraz, ezin da ziurtatu lur horien edo eremu horietan diren nekazaritzako ustiategien gaineko afekzio
zuzen edo zeharkakorik ez dela izango.

Oro har, POFSek 9,64 km inguruko luzera batean zeharkatzen ditu gaitasun handiko lurrak hartzen
dituzten zonak; luzera horren zati handi batean, gauzatu ahal izateko zelaigune berriak egitea behar
duten tarteak dira. Zuzenean eragindako azalera 3,9 Ha balio estrategiko handiko lur eta 3,0 Ha
`trantsiziozko landa paisaia`kategoriako lur ingurukoa litzateke. Eragin hau 2,2 eta 0,7 hektareatara
murrizten da, hurrenez hurren, zelaigune berria behar duten tarteak besterik aintzat hartuz gero.

Identifikatu egin dira nekazaritzako gaitasun handiko lurrei dagokienez inpaktu handiena ekar
dezaketela iritzitako POFSeko tarteak, honakoak:
03 027F Donostia (Martutene) - Astigarraga (Ergobia): tarte honen trazaduraren ia-ia 2 km-ko
zati batek balio estrategiko handiko lurrak zeharkatzen ditu. Eta tartea egiteko zelaigune berririk
egitea aurreikusten ez bada ere, ezin da lur horien gaineko zeharkako afekziorik baztertu.
Gainera, eremu horretan baratze eta berotegi txikiak daude gaur egun, eta horiek ere jasan
dezakete eraginen bat bizikleta bidearen tarte berria egitean. Edonola ere, azpimarratu behar da
ezen eremuaren zati handi bat aldatu egingo dela Astigarragan tren lasterraren edo abiadura

Testuinguru honetan, larritzat baloratu da gaitasun handiko lurretan eta nekazaritzako ustiategietan
ibilbide honek eragin dezakeen afekzioa, betiere Gipuzkoako Lurralde Historikoan lehen sektorea gaur
egun jasaten ari den egoera ere kontuan hartuta.
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zehar hainbat eragozpen jasan behar izatea bide horren erabiltzaileek. IIT honetako 6. kapituluan
prebentzio neurri eta neurri zuzentzaile jakin batzuk hartzea proposatzen da; dena den, hurrengo
faseetan zehaztu eta zabaldu beharko dira.

Akuiferoak kutsatzeko arriskua
POFS eta POUSeko tarte luze samar batzuek akuiferoak kutsatzeko arrisku handiko edo oso handiko
inguruak zeharkatzen dituzte Andoain eta Tolosako udalerrien artean, eta baita Ataun inguruan ere.
Arrisku hau ikusten den POFSeko tarteak, zehazki, honakoak dira:

POUSek Donostia, Andoain, Villabona, Urnieta, Ordizia eta Beasaingo hiriguneak zeharkatzen ditu, eta
lanak egitean bertako biztanleei eragozpenak eragingo zaizkiela aurreikusten da. Sare horri
dagokionez, beraz, beharrezko azterketa egin eta dagozkion neurriak hartu beharko dira, udal
ekimeneko proiektu horiek idazteko garaian.

03 010F Andoain - Villabona.
03 012F Villabona - Irura.
03 014F Anoeta - Tolosa.
03 016F Tolosa - Alegia.
03 038F Lazkao - Ataun.

Funtzionalitatea mugikortasun terminoetan
Donostia eta Andoain arteko trazadurak eta Tolosalde eta Goierri eskualdeetan barrenakoak oso
lurralde urbanizatua igarotzen dute: elkarren jarraian daude hiriguneak eta jarduera ekonomikoak, eta
haranetako kotarik baxuenak hartzen dituzte nagusiki. Era horretako lurralde antolamendua onuragarria
da bizikleta eguneroko garraiobide gisa erabiltzeko. Horrez gain, ardatz sekundarioek bultzatu egingo
dute ardatz nagusiaren eta Oiartzun, Hernani, Asteasu, Zaldibia, Lazkao, Ataun, Idiazabal, Segura,
Mutiloa eta Zegamako hainbat hiri eta industria eremuren artean, eguneroko joan-etorrietan, bizikleta
erabiltzea.

Tarte hauek egiteko lanek hartuko duten neurria harturik aintzat, kutsadura arriskuari txiki irizten zaio
obra fasean zehar; dena den, IIT honetako 6. kapituluan horren inguruko hainbat gomendio egiten dira.
Kultur ondare katalogatua
Ibilbide honetan hainbat udal eta foru tarte daude egiteko oraindik, eta erabilitako informazioaren
arabera horiek ez dute kultur ondare katalogatuko inongo elementurik desagertzea ekarriko. Ezin da
baztertu zeharkako eraginik izango denik, baina, oro har, garrantzi txikiko irizten zaie; betiere,
garapeneko plangintzan aztertu beharko dira.

Hiribarneko eta hiri inguruko ‘nahitaezko’ mugikortasunaren eskari potentziala handia da ibilbideak
zeharkatzen dituen udalerrietan eta udalerri horien artean, batez ere Donostialde, Tolosalde eta
Goierriko eremu funtzionaletako buru direnetarantz. Eguneroko joan-etorrietatik % 43an58 automobila
erabiltzen da59, eta portzentaje horixe mantentzen da, batez beste, aztertutako ibilbide guztietan.
Hiriarteko tarteetan, berriz, portzentajea nabarmen igotzen da.

Aldez aurretik, katalogatutako Santiago Bidearekin nolabait bat etorri daitezken tarteak identifikatuko
dira, ondorioz beren proiektuek 14/2000 Ebazpenean xedatutako babes-araubidearekin bateragarria
izan beharko dutelarik. Hurrengo tarteak lirateke:

Aisialdiko interesa du ibilbideak, biztanleri dentsitate handieneko eremuak aisialdirako espazio
erakargarriagoetara, gune naturaletara eta kultur erakargune diren lekuetara hurbiltzen baititu. Espazio
horien artean, nabarmentzekoak dira Aiako Harria (Oiartzun), Aralar (Ataun) eta Aizkorri-Aratz
(Zegama) parke naturalak; Urumea (Hernani), Oria Garaia (Legorreta, Zaldibia, Lazkao, Ataun,
Zegama) eta Ernio-Gatzume (Asteasu) Batasunaren Intereseko Lekuak (BIL), eta kulturaren ikuspegitik
interesgarriak diren tokiak, Zerain, Segura eta Mutiloa kasu.

03 007F Hernani (Karabel) - Hernani (Portu)
03 007F Urnietako zeharbidea.
03 008F Urnieta - Andoain.
03 010F Andoain - Villabona.
03 014F Anoeta - Tolosa.
03 023F Hernani - Astigarraga (Ergobia).
03 024F Itsasondo - Ordizia.
03 044F Segura - Mutiloa.

Kirol bizikletariek gehien erabiltzen dituzten bideetako batzuekin batera doa ibilbidea, eta oso
arriskutsutzat jotzen diren tarte batzuk ere baditu. Erabiltzaile horien jarduerak hobekuntzak izango ditu
segurtasunaren arloan, Oinarrizko Sarea N-1 errepidearen ordezko aukera sendoa den heinean.

BOFSaren tarte ugari, burutuak jadanik, Santiago Bidearekin bat datoz, zatiren batean kasu gehienetan.
Horrez gain, bai Santiago Bideak eta bai GBBOSak zeharkatzen dituzten hiriguneetan (Astigarraga,
Hernani, Andoain, Villabona, Anoeta, Tolosa, Itsasondo, Ordizia eta Beasainen) gauza bera gertatzen
da.

Hiriarteko tarteak egin diren inguruetan, ikusi ahal izan da txirrindulari eta oinezkoen oso erabilera maila
handiak direla bertan, batez ere eguneroko erabilerara begira aprobetxamendu handiagoa izan
dezaketen tarteetan; erabilera mailak baxuagoak dira, berriz, aisialdira begiragokoen kasuan,
horrelakoetan jaiegunetan biltzen da eta, nagusiki, erabiltzaile kopurua.

Lanetan zeharreko eragozpenak
58

Iturria: 2003ko Mugikortasunari buruzko Inkestako Abiapuntua / Helmuga matrizea. Eryba. Eusko Jaurlaritzaren
Garraio Saila. Bakar-bakarrik lana eta ikasketak direla-eta sortzen den bidaia eskaria (joan-etorrikoa) hartzen da
kontuan.
59
Iturria: Abiapuntua / Helmuga matrizea. 2003ko Mugikortasunari buruzko inkesta. Kategoria honetan sartu dira
automobilez (1 etapa) edo automobila eta garraio publikoa (2 etapa) erabiliz egindako joan-etorriak.

POFSek biztanle askoko eremuak zeharkatzen ditu (hiriguneetatik edo ekonomi jarduera garrantzitsuko
eremuetatik hurbil) Donostia, Astigarraga, Hernani, Urnieta, Andoain, Villabona, Anoeta, Tolosa,
Beasain eta Idiazabalgo udalerrietan. Aldi berean, landa eremuren batean, Lazkao-Ataunen esaterako,
paseoan ibiltzeko asko erabiltzen den bide bat hartzea proposatzen da; horrenbestez, baliteke obretan
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TARTEA

OINEZKOAK
TXIRRINDULARIAK
Urtekoa Egunekoa Urtekoa Egunekoa
Donostia (Martutene) - Astigarraga 240.000
657
123.000
339
Tolosa - Alegia
220.000
604
134.000
368
Zizurkil - Asteasu
94.000
257
24.000
67
Idiazabal - Segura
47.500
131
6.500
18
Guztira
601.500 1.649
287.500
792

GUZTIRA
Urtekoa Egunekoa
363.000
996
354.000
972
118.000
324
54.000
149
889.000
2.441

I-3 ibilbidearen eta RENFEk kudeatzen duen aldirietako zerbitzuaren arteko osagarritasuna oso maila
altukoa da. Burutu ondoren, Donostia eta Beasain artean dauden edo planifikatuta dauden hainbat
geltokitarako sarbidea emango du, Norteko geltoki, Loiolako Erriberetako intermodal, Astigarragako
intermodal, Hernani, Urnieta, Andoain (herria eta geralekua), Villabona-Zizurkil, Anoeta, Tolosa (herria
eta geralekua), Alegia, Ikaztegieta, Legorreta, Itsasondo, Ordizia eta Beasaingorako hain justu.
Osterantzean, trazadurak ETSren trenbide sareko egungo edo planifikatutako hainbat geltokitarako
bidea ematen du, Amara, Morlans, Anoeta, Loiolako Erriberetako intermodala eta Loiola baitira, zehazki.
Bizikleta bideen sarearen eta trenbide sareen arteko osagarritasuna oso altua da, beraz, eta horrek
aukera ematen du hainbat etapatan egiten diren ibilbide ertain-luzeko joan-etorrietan garraio modu biak
erabiltzeko.
Oro har, Gipuzkoako sareko ibilbide nagusienetakoa eta lehentasun handienetakoa da ibilbidea, gure
iritziz, askotariko eskaera potentzial garrantzitsuetarako balio baitu. Egiteko dauden 61 kilometroak (43
POFSen eta 18 POUSen) dira, alde horretatik, plan honen ondorio positibo nagusienetako bat. Ibilbide
honen interesa GBBLAPek POFSeko tarteak egiteko egiten duen programazioan islatzen da. LAPek
aurreikusten du 1. laurtekoan zehar 20 km eraikitzea, eta ia-ia 8 km, berriz, 2. laurtekoan. Osterantzean,
POFSeko 15 km egiteko programazioa GBBLAPeko etorkizuneko berrikuspenetarako lagatzen du.
Beraz, ibilbide honetako POFSeko % 78 burututa egongo litzateke, gauzak horrela joanez gero,
Planaren indarraldia amaitzerako.
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5.3.3.3.- Inpaktuak karakterizatu eta baloratzeko matrizea
INPAKTUAREN BALORAZIOA

Natur baliabideak

Arrisku eratorriak
Ekologi eta nekazaritza produktibitatea
Kultur ondarea
Hiri ingurumena

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

Mo.
Mo.

Bat.
Bat.

X

X

Mo.

Bat.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bat.

X

X

X

X

X

X

X

-

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
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X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

Mo.
Mo.
Bat.
Lar.
Mo.
Mo.

Bat.
Bat.
Mo.
Bat.
Bat.
+

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIEKIN

X

USTIAPENEAN

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIRIK
GABE

Bat.
-

X
X

NEURRI ZUZENTZAILEAK

Mo.
Bat.

X
X

X

X
X

X

ERREKUPERAEZINA

ERREKUPERAGARRIA

ITZULEZINA

ITZULGARRIA

SINERGIKOA

METAGARRIA

SINPLEA

EPE ERTAINA

EPE LUZEA

X
X

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIEKIN

X

Taula: I-3 Donostia - Beasain ibilbidea egiteak dituen inpaktuen ezaugarriak eta balorazioa

Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa

X

LANETAN

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIRIK
GABE

X
X

X

EPE LABURRA

X
X

IRAUNKORRA

X
X

ZEHARKAKOA

ZUZENA

Ingurumen aldetik sentikorrak diren
zonak

Naturgune babestuak
Kostaldearen gaineko afekzioa
Hezegune babestuen gaineko afekzioa
Ibilguen gaineko afekzioa
Fauna katalogatuaren gaineko afekzioa
Batasunaren intereseko habitatak
galtzea
Paisaiaren gaineko inpaktua
Konektagarritasun ekologikoaren
gaineko afekzioa
Uholde arriskua
Kutsatuta egon daitezkeen lurrak
Akuiferoen gaineko arriskua
Balio estrategiko handiko lurrak galtzea
Kultur ondare katalogatua galtzea
Eragozpenak obrak egin bitartean
Funtzionalitatea (mugikortasuna)

NEGATIBOA

ALTERAZIOA
POSITIBOA

ELEMENTUA

ALDI BATERAKO

INPAKTUAREN EZAUGARRIAK
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5.3.3.4.- Ingurumen aldagaiei dagokienez arreta berezia behar duten tarteen identifikazioa
TARTEA
TARTEA

03 030F Hernani (Karabel) - Hernani (Epela)
Luzera guztia (POFS): 4.641 m

03 035F Ordizia - Zaldibia
Luzera guztia (POFS): 2.247 m

FIGURA

FIGURA

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

GBBLAPen
PROPOSAMENA

Naturgune babestuak: Urumea ibaiko BIL (ES2120015).
Ibai ibilguak: Urumea ibaiaren hurbiltasuna.
Uholde arriskua: uholde arrisku ertain eta handia (10 eta 100 urteko errepikadenborak).
Batasunaren intereseko habitatak: 91E0* Urumearen ertzetan.
Balio estrategiko handiko nekazaritzako lur edota ustiategiak egotea.
Lotura interes berezikotzat jotako Urumea ibaiko tartea (Korridore
Ekologikoen Sarea).
Kutsatuta egon daitezkeen lurrak dauden lekuak.

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

3,8 km hirigintzako berrantolatze jardueretarako aurreikuspenak baliatuta.
Zelaigune berriko 0,8 km.
Iradokizuna. Aukeren aurretiazko azterketen faltan dagoen tartea.

GBBLAPen
PROPOSAMENA
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Naturgune babestuak: Oria Garaiko BIL (ES2120005).
Ibai ibilguak: Amundarain errekaren hurbiltasuna.
Batasunaren intereseko habitatak: 91E0* Amundarain errekaren ertzetan.
Lotura interes berezikotzat jotako Amundarain errekako tartea (Korridore
Ekologikoen Sarea).
Paisaia katalogatua: ‘Zaldibia’.
Uholde arriskua: uholde arrisku ertain eta handia (10 eta 100 urteko errepikadenborak).
Tarte osoa zelaigune berria eginez aurreikusten da, trazaduraren parte batean
GI-2133 bide azpiegiturari lotuta izan arren.
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TARTEA

TARTEA

03 038F Lazkao - Ataun
Luzera guztia (POFS): 2.935 m

FIGURA

FIGURA

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

GBBLAPen
PROPOSAMENA

03 042F Segura - Zegama
Luzera guztia (POFS): 1.137 m

Naturgune babestuak: Oria Garaiko BIL (ES2120005).
Ibai ibilguak: Agauntza ibaiaren hurbiltasuna.
Fauna mehatxatua: bisoi europarraren (Mustela lutreola) eta muturluze
piriniarraren (Galemys pyrenaicus) interes bereziko eremua.
Uholde arriskua: uholde arrisku ertain eta handia (10 eta 100 urteko errepikadenborak).
Batasunaren intereseko habitatak: 91E0* Agauntza ibaiaren ertzetan.
Lotura interes berezikotzat jotako Agauntza ibaiko tartea (Korridore
Ekologikoen Sarea).
Paisaia katalogatua: ‘Agauntza’.
Balio estrategiko handiko nekazaritzako lur edota ustiategiak egotea.
Akuiferoak kutsatzeko arrisku handia edo oso handia.
1,1 km lehendik dauden bide edo bidezidorretan oinarrituta.
0,9 km bide edo hirigintzako berrantolatze jardueretarako aurreikuspenak
baliatuta.
Zelaigune berriko 1 km.
Iradokizuna. Aukeren aurretiazko azterketen faltan dagoen tartea.

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

GBBLAPen
PROPOSAMENA
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Naturgune babestuak: Oria Garaiko BIL (ES2120005).
Ibai ibilguak: Oria ibaiaren hurbiltasuna.
Fauna mehatxatua: bisoi europarraren (Mustela lutreola) interes bereziko
eremua.
Uholde arriskua: uholde arrisku ertain eta handia (10 eta 100 urteko errepikadenborak).
Balio estrategiko handiko nekazaritzako lur edota ustiategiak egotea.

Oria ibaiaren ezkerreko ertzetik doan azpitarte osoa zelaigune berria eginez
aurreikusten da.
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5.3.4.- I-4 DEBARROA. IBILBIDEA ERAIKITZEAREN INPAKTUAK

4. ibilbidea
Debarroa

5.3.4.1.- Jarduera nagusien deskripzioa
I-4 ibilbidea lurralde historikoaren mendebaldeko sektorean garatzen da, eta Debabarreneko eta
Debagoieneko eremu funtzionalak komunikatzen ditu. Ibilbide honi 4 adar atxiki zaizkio; hala,
ibilbidearen eta adarren luzera guztia 81 km-koa da, eta horietatik 65 km ardatz nagusikoak dira.
Ibilbidearen, ardatz nagusiaren eta bigarren mailakoen trazadura ‘A. Memoria’ dokumentuko A-6.4
planoan kontsulta daiteke, informazio mailan. Ibilbide honi eragiten dioten ingurumen baldintzatzaile
garrantzitsuenak 1:10.000 eskalan kontsulta daitezke, IIT honekin batera doazen D-4.1etik D-4.19ra
bitarteko planoetan.
Ondoko taulan jasota ageri da I-4 ibilbidea osatzen duten ardatz nagusiko eta ardatz sekundarioetako
tarteen gauzatze maila.

Ibilbidea Tartearen
Tartea
Adarra kodea
04 001L
04 002F
04 003F
04 004F
04 005L
04 006F
04 007F
04 008L
04 009F
04 010L
04 011F
04 012F
04 013L
04 014F
04 015L
04 016F
04 017F
04 018F
04 019L
04 020F
04 021F

I-4.2
04 022L
I-4.3
04 023L
I-4.3
04 024F
I-4.4
04 025F
GUZTIRA

Ibilbide honetan Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareak (POFS) egiteko daukan luzera 48,6 km-koa da.

Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Oinarrizko Foru
Sarea
GBBOFS
GUZTIRA
Burututako Planifikatutako Burututako Planifikatutako
(m)
Oinarrizko
Oinarrizko
Oinarrizko
Oinarrizko
Udal Sarea Udal Sarea Foru Sarea Foru Sarea
BOUS
POUS
BOFS
POFS
(m)
(m)
(m)
(m)
625
625
6.841
6.841
2.007
2.007
2.649
2.649
1.697
1.697
2.496
2.496
2.761
2.761
1.400
1.400
4.032
4.032
2.291
3.550
5.841
142
2.948
3.090
2.778
2.778
1.624
2.374
3.998
1.251
73
1.324
1.728
1.728
1.699
1.699
1.365
1.365
858
17.931
18.789
772
772
1.526
939
2.464
5.912
5.912

GBBLAPek proposatzen duen trazadurak N-634 errepidearen ardatzari segitzen dio Debabarrenean,
eta abandonatutako trenbide plataformetan oinarritzen da, batez ere Soraluze eta Leintz Gatzaga arteko
tarteetan; hala, lurraldean txertatzea beste azpiegitura batzuk, bai abandonatu bai etorkizuneko batzuk,
egotearen mendean dago neurri handi batean, edota beste azpiegitura batzuk moldatzeko unean sor
daitezkeen aukeren mendean.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Udal Sarea
GBBOUS

4. ibilbidea
Debarroa

I-4
I-4
I-4
I-4
I-4
I-4
I-4
I-4
I-4
I-4
I-4
I-4
I-4
I-4
I-4
I-4
I-4
I-4
I-4.1
I-4.1
I-4.2

Ibilbidea Tartearen
Adarra kodea

Mutriku (Laranga)
Deba - Mendaro
Mendaro - Elgoibar (Altzola)
Elgoibar (Altzola) - Elgoibar
Elgoibar
Elgoibar - Maltzaga
Maltzaga - Soraluze
Soraluze
Soraluze - Bergara
Bergara
Bergara - Elorregi
Elorregi - Arrasate
Arrasate
Arrasate - Aretxabaleta
Aretxabaleta
Aretxabaleta - Eskoriatza
Eskoriatzako zeharbidea
Eskoriatza - Arabako muga
Bergara
Bergara - Antzuola
Elorregi - Oñati

Hala ere, tarte batzuk nahiko zailak dira txertatzen, eta aukerei buruzko azterketa espezifiko bat
beharko dute; honakoak dira:
Deba - Mendaro (04 002F).
Mendaro - Elgoibar (Altzola) (04 003F).
Maltzaga - Soraluze (04 007F).
Arrasate - Arrasate (Gesalibar) (04 024F).
Era berean, POFSen egiteko dauden tarteak eraikitzeko hainbat jarduera garatu beharko dira; ondoko
taulan datoz jasota:
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Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Oinarrizko Foru
Sarea
GBBOFS
GUZTIRA
Burututako Planifikatutako Burututako Planifikatutako
(m)
Oinarrizko
Oinarrizko
Oinarrizko
Oinarrizko
Tartea
Udal Sarea Udal Sarea Foru Sarea Foru Sarea
BOUS
POUS
BOFS
POFS
(m)
(m)
(m)
(m)
Oñati
734
734
Arrasate
1.065
1.647
2.712
Arrasate - Arrasate (Gesalibar)
2.487
2.487
Leintz Gatzaga
1.224
1.224
6.709
12.798
13.369
48.549
81.425
Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Udal Sarea
GBBOUS
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I-4
04 002F
I-4
04 003F
I-4
04 004F
I-4
04 007F
I-4
04 011F
I-4
04 012F
I-4
04 014F
I-4
04 018F
I-4.1
04 020F
I-4.2
04 021F
I-4.3
04 024F
I-4.4
04 025F
GUZTIRA
GUZTIRA (%)

Deba - Mendaro
Mendaro - Elgoibar (Altzola)
Elgoibar (Altzola) - Elgoibar
Maltzaga - Soraluze
Bergara - Elorregi
Elorregi - Arrasate
Arrasate - Aretxabaleta
Eskoriatza - Arabako muga
Bergara - Antzuola
Elorregi - Oñati
Arrasate - Arrasate (Gesalibar)
Leintz Gatzaga

6.841
2.007
2.649
2.761
2.948
2.778
73
17.931
939
5.912
2.487
1.224
48.549

trenbide zaharraren plataforma; horrela, egin beharreko lan bakarrak egungo zelaigunea
egokitzekoak izango dira. Testuinguru honetan, obretan zehar BILeko elementu interesgarrien
gainean sor daitezkeen inpaktuak mugatuak izango direla jotzen da; hala eta guzti, geroago
xehetasunezko azterketa bat egin beharra ikusten da.

5. Aukerari buruzko
azterketa espezifikoa
(m)

4. Zelaigune berria
(m)

3. Sortu berria,
berrantolaketa edo
hirigintzako
garapenen faltan (m)

Luzera
guztira
(m)

2. Lehendik dauden
bideak edo
bidezidorrak (m)

Ibilbidea Tartearen
Tartea
Adarra kodea

1. Trenbide
plataforma zaharrak
(m)
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E. Plangintzaren gaineko eraginak dokumentuko 2.5.4.1. Aizkorri-Aratz Parke Naturaleko NBAPren eta
GBBLAPen arteko bateragarritasuna atalean, antolamendu tresna bi horien arteko bateragarritasun
mailaren analisi bat jasotzen da.

6.841
2.007
905

Analisiko ondorioen artean, adierazten da ezen trazadura ‘Vasco-Navarro’ trenaren plataforma zaharra
egokituz planifikatu dela, eta egiten duen bidean hainbat sektoreren ondotik igarotzen dela. Sektore
horiek, NBAPren arabera, basogintza eta abelazkuntza erabilerako eta kontserbazio aktiboko zonetakoak
dira. Azken kasu honetan, trazadura 40 bat metroz sartzen da parke naturalean, bertan den ostalaritzako
ekipamendua handitzea ahalbidetzearren. NBAPk, kategoria bi horietan, “onargarri toleratu” gisa ezartzen
du aisialdi eta laketeko erabilera publiko intentsiboa, eta “garapeneko plangintzaren araberakotzat”
garraiobideetarako erabilera; horrenbestez, GBBLAPeko proposamena eta NBAPko zehaztapenak
bateragarriak direla jotzen da. Gainera, eremu hori erabilera publiko moderatukotzat karakterizatu da,
kokapenagatik, parkeko sarreretatik hurbil egoteagatik, erabilera intentsiboko zonetatik hurbil egoteagatik,
edo lehendik egonleku gisako ekipamendu motaren bat egoteagatik. Jarduera linealei dagokienez,
inguruan bertan ekipamendu maila altua behar duten hezkuntza, interpretazio eta, oro har, didaktika
ibilbideen kokalekuak hartu behar dituzten eremuen artean sartzen ditu NBAPk zona hauek.

1.744
2.761

2.948
1.145

1.495
73

137

17.931
1.146

24.075
% 49,6

4.122

0
%0

7.432
% 15,3

939
644

1.719
% 3,5

2.487
1.224
15.320
% 31,6

Itsasertza
04 002F Deba - Mendaro tartearen trazaduraren parte bat Debaren estuariotik hurbil igarotzen da, eta
itsas-lehorreko jabari publikoko eremuak eta hauen babes zorgunekoak zeharkatzen ditu.

Pentsatzekoa denez, ingurumen inpaktu nagusiak zelaigune berria sortzea eskatzen duten tarteen
eraikuntzatik etorriko dira; tarte horiek, izan ere, ibilbide honetako POFSren % 3,5 hartzen dute guztira.

Naturgune babestuak

Trazadura proposatua itsas-lehorreko jabari publikoaren barnean sartzen da, 250 metroko tarte batez;
tarte hau, edonola ere, Debaren itsasadarraren gainean dauden zubiekin edo azpiegituretako
bidegurutzeekin bat dator. Osterantzean, aipatu tartearen 3,5 km inguru itsas-lehorreko jabari
publikorako definituta dagoen babeseko zorgunearen barnetik igarotzen dira.

GBBLAPek ibilbide honetarako proposatzen duen trazadurari jarraiki, identifikatu egin dira naturgune
babestuen gainean eragina izan dezaketen Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko bi tarte, honakoak:

Kontuan harturik tarte horri falta zaiola aukerei buruzko geroko azterketa bat eta, edonola ere, N-634
bide azpiegituran oinarrituko dela, ez da babes zona horren gaineko okupazio berririk aurreikusten.

04 002F Deba - Mendaro: Deba eta Mendaro arteko foru sareko tartea Arnoko BILen
(ES2120001) mugatik hurbil igarotzen da. LAPek egiten duen sailkapenaren arabera, tarte
horren eraikuntza aukerei buruzko azterketa espezifiko baten faltan dago; dena den, N-634
errepidea zabaltze edo birmoldatze posible bat baliatzea aurreikusten da. Horrela, ez da Arnoko
BILen gaineko afekzio zuzenik aurreikusten tarte hau eraikitzean, baina garatze lanetan zehar
(trazadura proiektuan bereziki) aztertu egin beharko da, zehatz, Natura 2000 Sareko espazio
horren gainean izan dezakeen eragina.

Horrekin guztiarekin, ez da ikusten 4. ibilbiderako proposatzen den POFS egiteak ingurumen inpaktu
adierazgarririk ekarriko duenik ez itsas-lehorreko jabari publikoaren ez honi dagokion babeseko
zorgunearen gainean. Edonola ere, tarte hori egin ahal izateko beharrezko baimenak tramitatu beharko
dira, babes zona biak okupatu ahal izatera begira.

04 018F Eskoriatza - Arabako muga: Foru Sareko tarte honetatik 615 m inguru ES2120002 BIL
eta Aizkorri-Aratz Parke Naturalean sartzen dira, Arlaban mendatearen inguruan, Arabako
Lurralde Historikoarekiko mugatik hurbil hain justu ere. Tarte hau proiektatzeko baliatu egiten da

Dena den, tarte hauei dagozkien gauzatze proiektuetan erredaktatu behar diren ingurumen memorietan
modu zehatzago batez argitu behar da Debaren estuario inguruan afekzio zuzen larririk gertatzen ote
den.

5.3.4.2.- Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa

Gainera, azpimarratu behar da ezen ibilbide honek hartzen dituen POFSeko tarteetatik batek berak ere
ez diela eragiten Itsasertzeko LAPek definitzen dituen babes bereziko eremuei.
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Hezeguneak

Fauna mehatxatua

04 002F Deba - Mendaro tartearen trazaduraren parte bat (Debako hirigunetik hurbilen dagoen
muturrean) EAEko Hezeguneetako LAPek hartzen duen antolamendu eremuaren barnean dago, 1,2 km
inguruko luzera batez.

LAPek Debarroko Oinarrizko Foru Sarerako proposatzen dituen trazadura eta jarduera motak harturik
oinarri, aztertu egin da obra fasean zehar fauna mehatxatuaren gainean sor daitekeen afekzioa;
horretarako, aztertu egin da mehatxu maila gorenetan katalogatutako espezieentzat definitu diren
interes bereziko eremuen gainean POFS hau egiteak izan dezakeen inpaktua.

Tarte horren zati handi batek aipatu LAPek ‘nekazaritza eta abeltzaintza, eta landazabala’, ‘hiri
lurzoruko eremuak’ edo ‘berreskuratzeko eremu narriatuak’ gisa sailkatzen dituen zonak igarotzen ditu.
Gutxi gorabehera 50 metro luzeko azpitarte batek zeharkatu egiten du Hezeguneetako LAPek babes
bereziko eremutzat sailkatutako inguru bat, nahiz proposatzen den trazadura puntu honetan dagoen
zubiaren gainetik igarotzen den, eremu babestua ukitzeke horrenbestez.

04 003F Mendaro - Elgoibar (Altzola) foru tarteak N-634 erabiltzen du azpiegitura honen azpitik
igarotzen den Goikola erreka zeharkatzeko. Erreka hori, galtzeko zorian daudenen artean katalogatuta
dagoen bisoi europarrarentzako (Mustela lutreola) interes bereziko eremu baten parte da;
Planifikatutako Oinarrizko Udal Sareak ere baditu Sallobente edo San Lorentzo erreka -hau ere bisoi
europarrarentzako interes bereziko eremu batean sartuta dago- zeharkatzen duten tarte batzuk; hauek,
baina, lehendik dauden egiturak baliatzen dituzte.

Era berean, gogoratu behar da tarte hau aukerei buruzko azterketa espezifiko baten faltan dagoela,
GBBLAPen proposamenaren arabera. Edonola ere trazadura, Artzabalgo ibarrean, lehendik dauden
pisten gainean edo trenbide sareko plataformaren ondotik igarotzen da Hezeguneetako LAPek
antolatzen duen eremuaren mugan. Tartearen beste zatia N-634 bide plataformari loturik igarotzea
proiektatzen da; horrenbestez, ez da hura eraikitzeko zelaigune berririk sortzea aurreikusten.

Ibilbide honen trazadura Debako Urtiaga kobazulotik nahiko urrun igarotzen da; eremu hori berreskuratu
beharreko lehentasunezko babeslekuetakoa da, galzorian dagoen Rhinolophus euryale espeziearen
kudeaketa planaren zirriborroaren arabera. Ez dago, halaber, mehatxatutako kiropteroen larreratze
eremuetan eraginen bat gertatzeko arrisku handirik; eta gertatuta ere, oso maila txikikoa izango
litzateke.

Horrekin guztiarekin, ikusten da ibilbide honetako POFS eraikitzea bateragarria dela EAEko
Hezeguneetako LAPek jasotzen duen antolamenduarekin; izan ere, ez du inpaktu adierazgarririk
eragingo LAP horrek Debaren estuarioaren inguruan mugatzen duen hezegunearen gainean.

Ez da antzeman beste eraginik izan daitekeenik babes kategoria handienean katalogatutako faunaren
gainean, eta, oro har, ulertzen da arlo horretako ondorioak txikiak izango direla, iragankorrak, eta
prebentziozko neurriak eta neurri zuzentzaileak onartuko dituztela.

Ibai ibilguak

Uholde arriskua

GBBLAPek ibilbide honetako POFSerako definitzen duen trazaduraren analisiaren bidez, Debarroko ur
ibilgu nagusien gainean aurreikusten diren bizikleta azpiegituretako 15 bidegurutze identifikatu dira.
Bidegurutze horietako ia-ia guztiak lehendik dauden azpiegiturei lotuta daude (zubiei edota bide
azpiegituretako bidegurutzeei), baina ezin da baztertu aipatutako Oinarrizko Foru Sarea gauzatzearren
ibai ibilguen gaineko pasabideren bat sortu behar izatea ere.

GBBLAPek ibilbide honetarako proposatzen duen trazadura Debarroan diren ur ibilgu nagusietatik hurbil
igarotzen denez, ibilbidearen luzeraren parte batek zeharkatu egiten ditu Ur Agentziak (URA) egindako
uholdeei buruzko azterlanetan uholde arriskuko zonatzat definituak.
Kasu honetan, ibilbide honetako POFSek 4,5 km inguru ditu 10 urteko errepika-denbora duten uholde
arriskuko zonetan; hau da, I-4 ibilbideari dagokion POFSren luzera osoaren % 9. Era berean, ibilbide
honetako POFSek 5 km inguru ditu 100 urteko errepika-denbora duten uholde arriskuko zonetan; hau
da, ibilbide honetako POFSren luzera osoaren % 10.

Hala eta guztiz, lehendik dauden azpiegiturei lotu gabeko pasagune horiek bat datoz GBBLAPek egiten
duen sailkapenaren arabera aukerei buruzko azterketa baten faltan dauden tarteekin.
Osterantzean, POFS osatzen duten ibilbideko eta adarretako tarte batzuk ibai ibilguetatik hurbil samar
igarotzen dira, horien paraleloan kasu batzuetan; beraz, tarte horiek egiteak eragina izan lezake lur
gaineko uren kalitatean, obra fasean zehar, solidoen arrastearen eta ustekabeko isurketen eraginez
batez ere.

Beraz, Debarroak azpiegitura berriak kokatzeko duen espazio mugatua dela eta, POFSren trazaduraren
ia-ia % 20k zeharkatzen ditu uholde arrisku ertain edo handiko zonak. Uholde zona horiek kontuan hartu
beharko dira, inolaz ere, ibai ibilgu nagusietatik hurbil igarotzen diren tarte batzuk egiteko proiektuetan;
honakoak dira tarteak:

Aldi berean, Planifikatutako Oinarrizko Udal Sareak ingurumen ondorio zuzen edo zeharkako
kaltegarriak eragin ditzake sare nagusiko ibai tarte batzuetan, batez ere Deba ibaian Elgoibarren,
Soraluzen, Bergaran eta Arrasaten.

04 002F Deba - Mendaro.
04 003F Mendaro - Elgoibar (Altzola).
04 004F Elgoibar (Altzola) - Elgoibar.
04 007F Maltzaga - Soraluze.
04 012F Elorregi - Arrasate.
04 014F Arrasate - Aretxabaleta.
04 021F Elorregi - Oñati.

Oro har, POFSek ibai ibilguen gainean izan dezakeen inpaktua bateragarria izan daitekeela jotzen da;
beraz, prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatu beharko dira.

5. kapitulua
Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa

120

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

BEHIN BETIKO ONARPENA
D dokumentua: INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA

Oro har, gauzatze fasean ez zaio mugatzaile irizten uholde arriskuari; horrenbestez, afekzio
bateragarritzat hartu da, obra faseari dagokionez. Uholde arriskua garrantzitsuagoa izango da, baina,
bizikleta bideen ustiatze fasean. Horregatik, ustiatze faseko inpaktuen balorazioari buruzko atalera jo
behar da, inpaktu horren balorazioaren analisirako.

Horregatik, egin den balorazioaren arabera, honakoak dira POFS egiteko obrekin afekzio arrisku
handiena duten eta Habitatei buruzko 92/43/EEE Zuzentarauko I. eranskinean jasotzen diren
Batasunaren intereseko habitatak:
4030: Europar txilardi lehorrak.
6510: Garaiera baxuko sega belardiak.
91E0*: Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior baso alubialak.

Kutsatuta egon daitezkeen lurrak
4. ibilbideko POFS lurrak kutsa ditzaketen jarduerak dituzten edo izan dituzten hainbat lekutatik hurbil
samar igarotzen da; horrelako lekuak batez ere Elgoibar, Soraluze, Bergara, Arrasate eta Oñatiko
udalbarrutietan dira ugariak.

Dena den, Planifikatutako Foru Sare honetako zati handiena trenbide zaharraren zelaigunean
oinarritzen da, eta, horrenbestez, 1,5 km luzeko zelaigune berria besterik ez da egin behar. Baztertu
egin da intereseko habitaten gaineko afekzio zuzena, lehendik dauden plataformetan oinarritzen diren
tarteak egiteko unean; horrenbestez, plataforma berri bat aurreikusten duten tarteak eraikitzean gerta
daitekeen habitat galeran bildu da efektu horren analisia.

Zehazki, identifikatu egin dira lurra kutsatuta duketen lekuak zeharkatzen dituzten POFSeko tarteak,
honakoak baitira:
04 004F Elgoibar (Altzola) - Elgoibar.
04 007F Maltzaga - Soraluze.
04 011F Bergara - Elorregi.
04 012F Elorregi - Arrasate.
04 020F Bergara - Antzuola.
04 021F Elorregi - Oñati.

Habitat interesgarrien gaineko ondoko inpaktu potentzial hauek identifikatu dira:
04 020F Bergara - Antzuola tartea: ‘4030: Europar txilardi lehorrak’ moduan sailkatutako
formazio bat zeharkatzen du, 300 m luze inguruko tarte batez.
04 021F Elorregi - Oñati tartea: ‘6510: Garaiera baxuko sega belardiak’ moduan sailkatutako
formazio bat zeharkatzen du, 450 m luze inguruko tarte batez. Osterantzean, ezin da afekzio
puntual bat baztertu Oñati errekaren ertzak okupatzen dituzten haltzadi formazioen gainean
(91E0*: Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior baso alubialak), tarte hau eraikitzeko lanetan
zehar.

Beste hainbeste gertatzen da Planifikatutako Udal Sarean Elgoibar, Soraluze, Bergara eta Arrasateko
hiribarneko tarteetan.
Planifikatutako Oinarrizko Sarearen trazadurak toki horien gainean izan ditzakeen afekzioak harturik
aintzat, kasu honetan ez zaio ingurumen baldintzatzaile adierazgarri iritzi lurra kutsa dezaketen
jarduerak dituzten edo izan dituzten lekuak egoteari; beraz, lurzoru horietan obra fasean izango den
afekzioari inpaktu bateragarri iritzi zaio, betiere gai honen inguruan indarrean dagoen legediak xedatzen
duena bete beharko bada ere.

Oro har, GBBLAPek 4. ibilbideko POFS gauzatzera begira proposatzen dituen jardueren tipologia
harturik aintzat, ez da inpaktu zuzen adierazgarririk aurreikusten Batasunaren intereseko habitaten
gainean; hala, eragin hori, gertatuz gero, zelaigune berriak egiteko obrek jango duten habitat eremu txiki
baten galera besterik ez da izango.
Aukerei buruzko azterketa espezifikoak falta zaizkien tarteak direla-eta, horiek egiteak habitat
interesgarrien gainean ekar dezakeen afekzioak zuhurtziagabetasun maila handiagoa du, zeren eta
trazadurako aldaketa txiki batzuk nahiko izan baitaitezke kasu batzuetan oso ondorio handiak izateko
(positiboak edo negatiboak) habitat horien gaineko inpaktuaren neurrira begira. Edonola ere, aurretiazko
proiekzio tresnek, aurreikusten diren aukerei buruzko azterketek beharrezko neurriak hartu beharko
dituzte, Batasunaren intereseko habitaten babesa ziurtatzearren, batez ere obra fasean zehar.

Debarroan kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak dituzten lekuen presentziari ingurumen
baldintzatzaile nagusietako iritzi zaio 4. ibilbideari dagokionez; beraz, obra fasean zehar lur horien
gainean eragin daitekeen afekzioa moderatutzat baloratu da, nahiz prebentzio neurri eta neurri
zuzentzaile egokiak aplikaturik arindu egin ahal izango den afekzio hori.
Edonola ere, azpimarratu behar da ezen egungo lanaren eskalan ezin dela, sarritan, ziurtatu
proposatzen diren trazadurek lur ustez kutsatuak dituzten leku horiek zeharkatzen ote dituzten;
horrenbestez, ingurumen baldintzatzaileei buruzko 1:10.000 eskalako kartografian identifikatu egin dira
lekuak, hain zuzen plangintzaren geroagoko faseetan gaia behar beste xehetasunez azter dezaten.

Gainera, plangintzaren une honetan jardueren gaineko xehetasun mailak ez du modurik ematen
Batasunaren intereseko habitat horien babes eraginkorra ziurtatzeko, are gutxiago ibilbide honetako
POFSerako proposatzen den trazaduraren tarte batzuen eta formazio horien arteko hurbiltasuna dela
eta.

Batasunaren intereseko habitatak

Horregatik, eta zuhurtziaren bidetik joz, Batasunaren intereseko habitaten gaineko afekzioa neurri
moderatuko inpaktutzat baloratu da; beraz, inpaktua arintzeko prebentzio neurriak eta neurri
zuzentzaileak aplikatu beharko dira.

Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea, kasu batzuetan, Debarroko ibai ibilgu nagusietatik oso hurbil
igarotzen da ibilbide honetan, eta landa edo landazabal izaera garbiko zona asko zeharkatzen ditu.
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Oro har, ibilbide hau eginik paisaiaren gainean aurreikusten den inpaktu orokorra bateragarritzat
baloratu da.

Korridore ekologikoen sarea
EAEko korridore ekologikoen sareari buruzko azterketak (Eusko Jaurlaritza, 2005) emandako
informazioaren arabera, sareko egitura elementuei eragin diezaieketen tarteak honakoak dira:

Nekazaritza-abeltzaintzako lur edota ustiategiak
GBBLAPek 4. ibilbidean proiektatzen duen POFS eraikitzeak uki litzake Nekazaritzako LAPen Behinbehineko Onarpenaren dokumentuak nekazaritza eta abelazkuntzako balio estrategiko handiaren
kategorian sailkatzen dituen zonak; zehazki, neurri batean edo bestean balio handiko zona horien
gainean afekzio potentzial bat baduten tarteak honakoak dira:

04 003F Deba - Mendaro: tarte honek Izarraitz - Arno korridoreari eragin liezaioke, eta baita
korridore horretarako definitutako amortiguazio eremuari ere. Tarte honetarako aukerei buruzko
azterketa espezifiko bat garatzea aurreikusten da, baina orientazio moduan lehendik dagoen
bide azpiegiturari (N-634) loturik proiektatzen da.

04 002F Deba - Mendaro.
04 011F Bergara - Elorregi.
04 018F Eskoriatza - Arabako muga.
04 021F Elorregi - Oñati.
04 024F Arrasate - Arrasate (Gesalibar).
04 025F Leintz Gatzaga.

04 011F Bergara - Elorregi: tarte hau Izarraitz - Aizkorri-Aratz korridorerako definitutako
amortiguazio eremuaren barnean dago; dena den, egun erabiltzen ez den trenbide plataforma
zahar bat erabiltzea proposatzen da.
04 020F Bergara - Antzuola: tarte hau Izarraitz - Aizkorri-Aratz lotura korridorearen eta honi
dagokion amortiguazio eremuaren gainean dago neurri batean. Tartea egitera begira zelaigune
berri bat egin beharra badago ere, inguru horrek gaur egun dituen ezaugarriak eta azpiegiturak
harturik aintzat ez da ikusten tartearen eraikuntzak zona horretako kolektibitate ekologikoari
eragozpenik sortuko dionik.

Nekazaritzako LAPek gaitasun handikotzat kalifikatzen dituen zona hauetatik igarotzen den POFSren
luzera guztia 4,4 km ingurukoa da; luzera horretatik 380 m inguru besterik ez dira eraikitzeko unean
zelaigune berria egitea eskatzen duten tarteei dagozkienak (04 021F Elorregi - Oñati tartea).

04 021F Elorregi - Oñati: tarte honek zeharkatu egiten du Izarraitz - Aizkorri-Aratz espazioen
arteko lotura korridorea. Aurreikusten den trazadurak trenbide sare zaharraren plataformaren
bidez segitzen du eremu honetan.

Zuzenean ukitutako lurraren azalera 1,1 ha ingurura irits daiteke, baina kopuru hori 0,08 hektareara
murrizten da bakar-bakarrik zelaigune berria behar duten tarteak hartuz gero aintzat.

04 012F Elorregi - Arrasate: tarteak zeharkatu egiten du Izarraitz - Aizkorri-Aratz espazioen
arteko lotura korridorea, baina egitura lineal ugari dauden hiri izaera nabarmeneko ingurune
batean txertatzen da. Kasu honetan ere, lehendik dauden trenbide plataformak erabiltzen dira.

Ildo honetatik, baloratu da ezen gaitasun handiko lurren galera lehen aipatutako tartearen eraikuntzatik
sortzen den afekziora mugatuko dela, inolaz ere. IIT hau erredaktatzeko unean, baina, ez dakigu
bizikleta bidearen tarte honek izango duen sekzioa, eta beraz ezinezkoa da tarte honen eraikuntzak
zuzenean uki ditzakeen gaitasun handiko lurren azalera zehaztea.

04 018 Eskoriatza - Arabako muga: proposatzen den trazadura, amaiera inguruan, Aizkorri Aratz gune-espazioan sartzen da maila puntualean, eta maila zabalago batez, berriz, haren
amortiguazio eremuan; dena den, gaur erabiltzen ez den ‘Vasco-Navarro’ tren zaharraren
plataforma zaharra erabiltzea aurreikusten da.

Nekazaritza eta Basozaintza LAPek ‘trantsiziozko landa paisaia’ kategoriari dagozkion ahalmen
gutxiagoko lurren kasuan, eragin zuzena 3,8 ha.koa izan daiteke, baina 0,07 ha.koa bakarrik zelaigune
berria behar dutela ziurtaturik dagoen tarteetan.
Edonola ere, lur horien gaineko afekzio zuzena ekar dezakeen trazaduraren luzera txikia harturik
aintzat, 4. ibilbiderako proposatzen den POFS egitearen inpaktua bateragarritzat baloratu da.

Alderdi horiek guztiak zehatzago eta argiago aztertu beharko badira ere tarte bakoitzari buruzko
aurretiazko proiektuetan edo eraikuntza proiektuetan, ez da konektagarritasun ekologikoaren gaineko
afekzio adierazgarririk aurreikusten tartea gauzatzean.

Akuiferoak kutsatzeko arriskua

Paisaia

Ibilbide honetan egiteko dagoen foru trazadurak akuiferoak kutsatzeko arrisku handiko edo oso handiko
eremuak zeharkatzen ditu Deba eta Mendaro artean, Arrasaten eta Leintz Gatzagan; horixe ikus daiteke
D-I.5 planoan. Identifikatu egin dira akuiferoak kutsatzeko arrisku handiko edo oso handiko eremuak
zeharkatzen dituzten POFSeko tarteak:

4. ibilbideak Debarroan proposatzen duen trazadurak hiri egiturak nagusi diren ingurune bat
zeharkatzen du batez ere; horrek, oro har, paisaia aldetiko kalitate kaxkarra du. Testuinguru honetan,
04 018F Eskoriatza - Arabako muga tartearen azken zatia besterik ez da sartzen, eta modu puntualean
gainera, ‘Aizkorri - Aratz’ paisaia katalogatuan, Eusko Jaurlaritzak 2005ean prestatutako Paisaia Berezi
eta Apartekoen Katalogoaren aurreproiektuan jasotako informazioaren arabera.

04 002 Deba - Mendaro.
04 003F Mendaro - Elgoibar (Altzola).
04 018F Eskoriatza - Arabako muga.
04 024F Arrasate - Arrasate (Gesalibar).
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Arriskuko zona hauetatik igarotzen den trazaduraren luzera guztia 6,5 km ingurukoa da; horretatik 1 km
ia-ia trenbide zaharraren plataformaren gainean egingo diren tarteei dagokie, eta 5,5 km, berriz,
GBBLAPeko antolamenduaren arabera aukerei buruzko azterketa espezifiko baten faltan dauden tarteei
-hauek, seguruenik, bide azpiegituretan edo lehendik dauden beste bide batzuetan oinarrituko dira
trazaduraren zati handi batean zehar-.

Arrasate - Bergara eremu funtzionalean; gainera, trazaduratik hurbil dauden industri eremu
garrantzitsuak zeharkatzen dituzte.
Hiribarneko eta hiri inguruko ‘nahitaezko’ mugikortasunaren eskari potentziala handia da ibilbideak
zeharkatzen dituen udalerrietan eta udalerri horien artean, batez ere Eibarko eta Arrasate - Bergarako
eremu funtzionaletako buru direnetarantz. Eguneroko joan-etorrien % 53an60 automobila erabiltzen da61,
eta portzentaje hori beste ibilbideetan ikusitakoaren batez bestekotik gora dago. Portzentaje hau
nabarmen igotzen da hiriarteko tarteetan.

Baxu irizten zaio, berriz, obretan zehar edo bizikleta bideen epe erabilgarrian zehar istripu baten
eraginez kutsatzeko arriskuari, ez baita aurreikusten akuiferoen babesera begira arrisku handia ekar
dezakeen jarduerarik garatzea eraikuntza lanetan.

Aisialdirako ere interes handia du ibilbideak. Izan ere, Deba eta Mutrikuko hondartzak erakargarriak
dira, Zadorrako urtegiak aisialdirako aproposak dira, eta erabiltzaileek hurbil dituzte zenbait gune
natural, esaterako, Aizkorri-Aratz (Oñati eta Leintz Gatzaga) eta Urkiolako parke naturalak (BIL), Arnoko
BIL eta Haranerreka (Mendaro). Era berean, Arlaban alderako loturak Arabako Lurralde Historikoko
sarearekin lotzen du, eta garrantzi handiagoko bideetarako lotura da, baita nazioz gaindikoetarako ere.

Edonola ere, IIT honetako 6. kapituluan hurrengo faseetan hartzeko neurri jakinak sartu dira.
Kultur ondare katalogatua
Ez dirudi ibilbide honetan egiteko dauden obrek, foru nahiz udal sustapeneko tarteetakoek, modu
zuzenean eragingo diotenik kultur ondare katalogatutako inongo elementuri, tarte batzuk eraikin
katalogatuak dituzten eremuetatik edo Ustezko Eremu Arkeologikoetatik gertu igarotzen diren arren.
Proiektuaren definizioaren mendean dagoen xehetasun handiagoko analisi hau aztertu egin beharko da
garapeneko plangintza prestatzen denean.

I-4 ibilbideak bi tarte bereizi ditu, bizikletaren erabilera garraio publikoarekin osatzeko aukerei
dagokienez. Debabarreneko eskualdean -ETSk kudeatutako trenbide sareak zeharkatzen duosagarritasun potentzialaren maila altua da aipatu garraio modu bi horien artean. Ibilbidea egiten
denean, honek Deba eta Eibar artean dagoeneko badiren edo planifikatuta dauden geltoki batzuetarako
sarbidea emango du, Deba, Mendaro, Altzola eta Elgoibarko geltokietarako zehazki. Bizikleta bideen
sarearen eta trenbide sareen arteko osagarritasuna oso altua da, beraz, eta horrek aukera ematen du
hainbat etapatan egiten diren ibilbide ertain-luzeko joan-etorrietan garraio modu biak erabiltzeko.

Lanetan zeharreko eragozpenak
4. ibilbide honetako foru sarean egiteko dauden tarte batzuk eremu nahiko populatuetatik, industriagune
garrantzitsuak dituztenetatik edo komunikazio bide nagusietatik gertu igarotzen dira. Inguru horietan,
Mendaro, Elgoibar, Soraluze, Bergara, Oñati eta Arrasate herrien inguru horietan, eragozpen handiak
sor daitezke obrak egin bitartean, zaraten, hautsaren, lokatzaren, behin-behineko desbideratzeen eta
abarren ondorioz. IIT honen 6. kapituluan gaingiroki definitzen diren eta hurrengo dokumentuetan
zehaztu beharko diren neurriak kontuan hartuz egin beharko dira.

Aitzitik, Debagoieneko eskualdean tren bidezko garraio publikorako eskaintzarik ez egoteak eragotzi
egiten du, gaur egun, garraio modu bi horien arteko osagarritasuna. Eskumena duen administrazioak
gai horren inguruan aipatutako proiektu batzuen (Debagoieneko tranbia, Maltzaga - Zumarraga trenbide
lotura) egoerak, aurretiazko faseetan baitaude, ez du modurik ematen horiek aukera aurreikusgarritzat
hartzeko, ez behintzat epe labur eta ertainean.

Planifikatutako oinarrizko udal sarearen barruan daude Elgoibar, Soraluze, Bergara eta Arrasateko
hiriguneetako tarte garrantzitsu batzuk. Eta baliteke tarte horien eraikuntzak eragozpen garrantzitsuak
sortzea biztanleei; beraz, kasuan kasuko udalak aztertu egin beharko du hori guztia.

Hurrengo taulan ematen ditugu Gipuzkoako Bizikletaren Behatokiak 2010eko urtean egindako
zenbaketetan, ibilbide honen zati den Soraluze - Bergara (Osintxu) bizikleta eta oinezkoentzako tartean
egindakoetan, ateratako datuak.

Funtzionalitatea mugikortasun terminoetan

TARTEA

Debarroaren lurralde egitura dela eta, hiriguneen arteko distantziak beste ibilbide batzuetan baino
handiagoak dira, 5 km-tik gorakoak zehazki erlazioetako askotan, eta kasu batzuetan gainditu egiten
dute bizikletaren eguneroko erabilerarako erreferentziazko gehienezko distantziatzat ezarritako muga
(8-10 km), edo horren muga-mugan dabiltza bestela.

Soraluze - Bergara (Osintxu)

GUZTIRA
Urtekoa Egunekoa
208.000
572

Alde horretatik, ibilbidean egiteko dauden 61 km-ak (POFSeko 48 eta POUSeko 13) Oinarrizko Sareko
interesgarrienen artean daude, funtzionalitatearen ikuspegitik bederen. Horri jarraiki, ibilbide honetako
POFSeko 34 km (POFSren % 71 ia-ia) egiteko lanak GBBLAPeko programazioa egituratzen den 1.
laurtekoan sartzen dira; 4,7 km besterik ez dira lagatzen 2. laurtekorako, eta 10 kilometro egiteko
programazioa GBBLAPeko etorkizuneko berrikuspen baterako geratzen da.

Hiriguneen arteko distantziak handiegiak dira, itxura, nahitaezko mugikortasunak eragindako
bizikletaren eguneroko erabilerarako. Alabaina, proposatutako Oinarrizko Sareak hirigune nagusiez gain
hirigune horien artean dauden jarduera ekonomikoaren gune garrantzitsuak zeharkatzen dituenez,
indartu egiten da garraio sistema horren erabilera potentziala.

60

Iturria: 2003ko Mugikortasunari buruzko Inkestako Abiapuntua / Helmuga matrizea. Eryba. Eusko Jaurlaritzaren
Garraio Saila. Bakar-bakarrik lana eta ikasketak direla-eta sortzen den bidaia eskaria (joan-etorrikoa) hartzen da
kontuan.
61
Iturria: Abiapuntua / Helmuga matrizea. 2003ko Mugikortasunari buruzko inkesta. Kategoria honetan sartu dira
automobilez (1 etapa) edo automobila eta garraio publikoa (2 etapa) erabiliz egindako joan-etorriak.

Osterantzean, Arrasate eta Gesalibar auzoa lotzen dituen adarrak, Elorregi - Oñatikoak eta Bergara Antzuolakoak handitu egiten dute Aramaio, Oñati eta Antzuolako udalerrien konektagarritasuna
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OINEZKOAK
TXIRRINDULARIAK
Urtekoa Egunekoa Urtekoa Egunekoa
179.000
492
29.000
80
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5.3.4.3.- Inpaktuak karakterizatu eta baloratzeko matrizea
INPAKTUAREN BALORAZIOA

Natur baliabideak

Arrisku eratorriak
Ekologi eta nekazaritza
produktibitatea
Kultur ondarea
Hiri ingurumena

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

Balio estrategiko handiko lurrak galtzea

X

X

X

X

X

X

X

Bat.

Kultur ondare katalogatua galtzea
Eragozpenak obrak egin bitartean
Funtzionalitatea (mugikortasuna)

X
X

X

X

X
X

X

X

X

Bat.
Mo.

X
X

X

X
X

5. kapitulua
124

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

Mo.
Mo.
Bat.
Mo.
Mo.
Mo.
Bat.

X

X

Bat.

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

Mo.
Mo.
Mo.

Bat.
Bat.
Bat.
Bat.
Bat.

Bat.
Bat.
Bat.

Bat.
+

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIEKIN

USTIAPENEAN

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIRIK
GABE

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIEKIN

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIRIK
GABE

NEURRI ZUZENTZAILEAK

ERREKUPERAGARRIA

ITZULEZINA

ITZULGARRIA

SINERGIKOA

METAGARRIA

SINPLEA

EPE LUZEA

EPE ERTAINA

EPE LABURRA

IRAUNKORRA

ZEHARKAKOA

ZUZENA

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Taula: I-4 Debarroa ibilbidea egiteak dituen inpaktuen ezaugarriak eta balorazioa

Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa

X

X
X

Naturgune babestuak
Kostaldearen gaineko afekzioa
Hezegune babestuen gaineko afekzioa
Ibilguen gaineko afekzioa
Fauna katalogatuaren gaineko afekzioa
Batasunaren intereseko habitatak galtzea
Paisaiaren gaineko inpaktua
Konektagarritasun ekologikoaren gaineko
afekzioa
Uholde arriskua
Kutsatuta egon daitezkeen lurrak
Akuiferoen gaineko arriskua

X

X

LANETAN

ERREKUPERAEZINA

Ingurumen aldetik sentikorrak diren
zonak

NEGATIBOA

ALTERAZIOA
POSITIBOA

ELEMENTUA

ALDI BATERAKO

INPAKTUAREN EZAUGARRIAK
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5.3.4.4.- Ingurumen aldagaiei dagokienez arreta berezia behar duten tarteen identifikazioa
TARTEA

04 002F Deba - Mendaro
Luzera guztia (POFS): 6.841 m

TARTEA

FIGURA

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

GBBLAPen
PROPOSAMENA

04 018F Eskoriatza - Arabako muga
Luzera guztia (POFS): 17.931 m

FIGURA

Naturgune babestuak: Arnoko BIL (ES2120001).
Ibai ibilguak: Deba ibaiaren hurbiltasuna.
Itsas-lehorreko jabari publikoa eta babeseko zorgunea.
Hezeguneak: Hezeguneetako LAPek antolatutako eremua.
Uholde arriskua: uholde arrisku ertain eta handia (10 eta 100 urteko errepikadenborak).
Izarraitz - Arno korridorea (Korridore Ekologikoen Sarea).
Balio estrategiko handiko nekazaritzako lur edota ustiategiak egotea.
Akuiferoak kutsatzeko arrisku handia edo oso handia.
Iradokizun gisa proposatzen den trazadura. Aukerei buruzko azterketa
espezifiko bat falta da trazaduraren azken diseinurako.

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

GBBLAPen
PROPOSAMENA

5. kapitulua
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Naturgune babestuak: Aizkorri-Aratz Parke Naturala eta ES21200021 BIL.
Aizkorri-Aratz gune-espazioa eta amortiguazio eremua (Korridore
Ekologikoen Sarea).
Balio estrategiko handiko nekazaritzako lur edota ustiategiak egotea.
Paisaia katalogatua: ‘Aizkorri - Aratz’.
Akuiferoak kutsatzeko arrisku handia edo oso handia.

Tarte osoa erabiltzen ez den trenbide plataforma batean oinarritua.
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TARTEA

04 021F Elorregi - Oñati
Luzera guztia (POFS): 5.912 m

FIGURA

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

GBBLAPen
PROPOSAMENA

Ibai ibilguak: Oñati ibaiaren hurbiltasuna.
Batasunaren intereseko habitatak: 91E0* Oñati ibaiaren eta Arantzazu
errekaren ertzetan.
Izarraitz - Aizkorri-Aratz korridorea.
Kutsatuta egon daitezkeen lurrak dauden lekuak.
Balio estrategiko handiko nekazaritzako lur edota ustiategiak egotea.
1,1 km erabiltzen ez den trenbide plataforma batean oinarrituta.
4,1 km hirigintzako eta bide berrantolatze jardueretarako aurreikuspenak
baliatuta.
Zelaigune berriko 0,6 km.

5. kapitulua
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Ibilbide honetan Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareak (POFS) egiteko daukan luzera 15 km-koa da.

5.3.5.- I-5 UROLA BAILARA. IBILBIDEA ERAIKITZEAREN INPAKTUAK
5.3.5.1.- Jarduera nagusien deskripzioa

Proposatutako trazadurak trenbide plataforma zaharrak erabiltzen ditu oro har, Azpeititik UrretxuZumarragaraino (burututako tartea) eta Urretxu-Zumarragatik Legazpiraino; zenbait kasutan, gainera,
kanalizazio hidraulikoetarako obrak baliatu dira.

I-5 ibilbidea Arroabea auzotik (Zestoa) Brinkola auzoraino (Legazpi) iristen da, Urola ibaiaren ibilguari
jarraiki. Ibilbide honi adar bat atxiki zaio; hala, ibilbidearen eta adarraren luzera guztia 48 km ingurukoa
da, eta horietatik 44,5 km ardatz nagusikoak dira.

Hala ere, tarte batzuk nahiko zailak dira txertatzen, eta aukerei buruzko azterketa espezifiko bat
beharko dute; honakoak dira:
05 012F Legazpi (Mirandaola) - Legazpi (Telleriarte).
05 010F Urretxu - Legazpi.

Ibilbidearen, ardatz nagusiaren eta bigarren mailakoen trazadura ‘A. Memoria’ dokumentuko A-6.5
planoan kontsulta daiteke, informazio mailan. Ibilbide honi eragiten dioten ingurumen baldintzatzaile
garrantzitsuenak 1:10.000 eskalan kontsulta daitezke, IIT honekin batera doazen D-5.1etik D-5.13ra
bitarteko planoetan.

Ibilbidea Tartearen
Tartea
Adarra kodea
Zestoa (Arroabea) - Zestoa
Zestoako zeharbidea
Zestoa - Azpeitia (Lasao)
Azpeitia (Lasao) - Azpeitia
Azpeitia
Azpeitia - Azkoitia
Azkoitia
Azkoitia - Urretxu
Zumarraga – Urretxu
Urretxu - Legazpi
Legazpi
Legazpi (Mirandaola - Telleriarte)
Legazpi (Telleriarte - Brinkola)
Azpeitia
Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla)

Burututako
Oinarrizko
Udal Sarea
BOUS
(m)

151
900
2.976
642

1.184
5.853

Luzera
guztira
(m)

I-5
05 001F
I-5
05 003F
I-5
05 004F
I-5
05 010F
I-5
05 012F
I-5
05 013F
I-5-1
05 015F
GUZTIRA
GUZTIRA (%)

5.552
3.061
878
1.883
680
1.434
1.539
15.028
% 100

Zestoa (Arroabea) - Zestoa
Zestoa - Azpeitia (Lasao)
Azpeitia (Lasao) - Azpeitia
Urretxu - Legazpi
Legazpi (Mirandaola - Telleriarte)
Legazpi (Telleriarte - Brinkola)
Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla)

5.552
3.061
878
1.883
680
1.434

%0

1.434
% 9,5

1.539
2.761 1.539
% 18,4 % 10,3

9.293
% 61,8

Pentsatzekoa denez, ingurumen inpaktu nagusiak zelaigune berria sortzea eskatzen duten tarteen
eraikuntzatik etorriko dira; tarte horiek ibilbide honetako POFSren % 10,3 hartzen dute guztira.
5.3.5.2.- Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa
Naturgune babestuak
Ibilbide honetako POFS zein POUS osatzen duten tarteek ez dute inpaktuen analisian aztertutako
naturgune espazioetako bat bera ere zeharkatzen; gainera, ibilbide honek naturgune babestu horiekiko
duen kokapena dela eta, ez da zeharkako ondoriorik ere espero ibilbidean egiteko dauden tarteak
eraikitzeko lanen eraginez.
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Ibilbidea Tartearen
Tartea
Adarra kodea

5. Aukerari
buruzko
azterketa
espezifikoa (m)

5. ibilbidea
Urola bailara

I-5
05 001F
I-5
05 002L
I-5
05 003F
I-5
05 004F
I-5
05 005L
I-5
05 006F
I-5
05 007L
I-5
05 008F
I-5
05 009L
I-5
05 010F
I-5
05 011L
I-5
05 012F
I-5
05 013F
I-5.1
05 014L
I-5.1
05 015F
GUZTIRA

Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Oinarrizko Foru
Sarea
GBBOFS
GUZTIRA
Planifikatutako Burututako Planifikatutako
(m)
Oinarrizko Udal Oinarrizko Oinarrizko
Sarea
Foru Sarea Foru Sarea
POUS
BOFS
POFS
(m)
(m)
(m)
5.552
5.552
594
594
3.061
3.061
3.965
878
4.843
1.207
1.358
3.884
3.884
618
1.518
10.931
10.931
153
3.129
3.127
1.883
5.010
1.921
2.563
680
680
1.434
1.434
340
1.523
1.539
1.539
4.832
21.906
15.028
47.619

Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Udal Sarea
GBBOUS

4. Zelaigune
berria (m)

Ondoko taulan jasota ageri da I-5 ibilbidea osatzen duten ardatz nagusiko eta ardatz sekundarioetako
tarteen gauzatze maila.

1. Trenbide
plataforma
zaharrak (m)
2. Lehendik
dauden bideak
edo bidezidorrak
(m)
3. Sortu berria,
berrantolaketa
edo hirigintzako
garapenen faltan
(m)

Era berean, POFSen egiteko dauden tarteak eraikitzeko hainbat jarduera garatu beharko dira; ondoko
taulan datoz jasota:
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Era berean, Ibaieder erreka ere interes bereziko eremua da espeziearentzat. Kasu honetan, 05 015F
Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla) tartearen eraikuntzak espazio horretan eragin lezake, proposatzen den
trazadura ibilgutik hurbil dagoelako; izan ere, zelaigune berria egin behar da egun badagoen
errepidearen ondoan. Aukerei buruzko azterketa espezifiko baten faltan dago tartea.

Itsasertza
Ibilbide honetan egiteko dauden udal edo foruko tarteetako bat bera ere ez da proposatzen itsaslehorreko jabari publikoko eremuetan edo hauen babeseko zorgunean; eta ez dira sartzen Itsasertzeko
LAPeko antolamendu eremuaren barnean ere.
Hezeguneak

5. ibilbide honetan, ez da beste ondorio garrantzitsurik topatu babes maila handienetan katalogatutako
faunarengan. Laburbilduz, faunari dagokionez aurreikusitako ondorioak nahiko urriak dira, eta
prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak hartzea onartzen dute.

POFS eta POUSeko tarteetatik batek ere ez du babestu beharreko hezegunerik zeharkatzen, eta ez
dago, halaber, Hezeguneetako LAPek definitzen duen antolamendu eremuaren barnean sartzen den
tarterik.

Uholde arriskua
GBBLAPek ibilbide honetarako proposatzen duen trazadura, tarte batzuetan, Urola ibaiaren eta
Narrondo errekaren ibilguetatik oso hurbil dago; beraz, trazadura horren parte bat sartuta dago Euskal
Uraren Agentziak -URA- uholde arriskuari buruz egindako azterketetan errepika-denbora
desberdinetarako definitu dituen uholde arriskuko zonetan.

Ibai ibilguak
Ibilbide honetako POFS Urola ibaiaren ibilgutik oso hurbil igarotzen da tarte askotan; hala, bizikletarako
azpiegiturek 10 bat aldiz gurutzatuko dute ibaia, baina ia-ia kasu guztietan lehendik dauden egiturei
(zubi, bide eta abarri) loturik proiektatzen dira gurutzatze horiek.

Kasu honetan, ibilbide honetako POFSren 1 km pasatxo dago 10 urteko errepika-denbora duten uholde
arriskuko zonetan; hau da, I-5 ibilbideari dagokion POFSren luzera osoaren % 6,7. Honetaz gain,
POFSren trazadurak 100 urteko errepika-denborako zonei loturik duen luzera 1,5 km-koa da. Horrela,
ibilbide honetako POFSren trazaduraren ia-ia 2,5 km uholde arrisku ertain edo handiko zonetan zehar
igarotzen dira (POFSren luzera osoaren % 16,7). Azpimarratu behar da, osterantzean, uholde zona
horietan oinarritzen diren tarteen parte batzuek lehendik dauden bideak edo bidezidorrak edo trenbide
plataforma zaharrak erabiltzen dituztela; hala, trazadura honetan 85 metro inguru besterik ez dira
identifikatu 10 urteko errepika-denborako uholde zonetan dauden eta gauzatu ahal izateko zelaigune
berria egitea eskatzen duten tarteei dagokienez.

Hasteko, LAPek eskaintzen duen definizio mailan ikusten da ezen Urola ibaiaren gaineko afekzio zuzen
edo zeharkakoren bat gerta daitekeela, obra faseko solidoen arrasteagatik eta izan daitezkeen
ustekabeko isuriengatik.
Ulertzen da sare hidrografikoaren gaineko mehatxu nagusia ibilbide honetako tarte batzuen eta ibai
ibilgu nagusien arteko hurbiltasun eta paralelotasuna dela.
Ondorio negatiboak jasotzeko aukera handiena duten tarteak hauek dira: Urola ibaia Zestoan, Azpeitian
eta Legazpin. Udal sareari dagokionez, Urola ibaian Azpeitian, Azkoitian eta Legazpin afekzio
negatiboak izateko aukera dago.

Testuinguru honetan, ikusten da uholde arriskua ez dela arrisku adierazgarria I-5 ibilbiderako diseinatu
den POFS gauzatzera begira. Uholde zona horiek kontuan hartu beharko dira, inolaz ere, ibai ibilgu
nagusietatik hurbil igarotzen diren tarte batzuk egiteko proiektuetan; tarteok hurrenak dira:

Oro har, aurreikusten da POFS egitetik ondoriozta daitezkeen eragin nagusiak zeharkakoak eta aldi
baterako izango direla, obretan zeharreko afekzioak alegia; eta inpaktu hori moderatua izan daitekeela
jotzen da. Beraz, prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatu beharko dira.

05 001F Zestoa (Arroabea) - Zestoa.
05 003F Zestoa - Azpeitia (Lasao).
05 015F Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla).

Fauna mehatxatua
Gauzatze fasean ez zaio mugatzaile irizten uholde arriskuari; horrenbestez, afekzio bateragarritzat hartu
da, obra faseari dagokionez. Uholde arriskua garrantzitsuagoa izango da, baina, bizikleta bideen
ustiatze fasean zehar. Horregatik, ustiatze faseko inpaktuen balorazioari buruzko atalera jo behar da,
inpaktu horren balorazioaren analisirako.

05 001F Zestoa (Arroabea) - Zestoa tartearen hasierako zatia Narrondo errekatik oso hurbil dago;
erreka hori sartuta dago galtzeko zorian dagoen bisoi europarrak (Mustela lutreola) Gipuzkoan duen
interes bereziko eremuan. Tartearen behin betiko trazadurarako, aukerei buruzko analisi bat falta da;
beraz, alderdi hau kontuan hartu beharko da behin betiko trazadura diseinatzeko unean.

Kutsatuta egon daitezkeen lurrak

Osterantzean, 05 012 Legazpi (Mirandaola) - Legazpi (Telleriarte) eta 05 013F Legazpi (Telleriarte) Legazpi (Brinkola) tarteek zeharkatu egiten dute, punturen batean, Urola ibaia, eta oso hurbil igarotzen
dira beste batzuetan. Eta ibai hau ere bisoi europarrarentzako interes bereziko eremua da Telleriarte
inguruan.

Ibilbide honetako POFSerako proposatzen den trazadurak kutsatuta egon daitezkeen lurretatik
hurbileko puntu batzuk igarotzen ditu. Dena den, GBBLAPek proposatzen duen trazadura
orientagarriaren arabera, ez da sare hau osatzen duten tarteetako batek berak ere lur kutsatuak
dituzkeen inolako lekurik zeharkatzea aurreikusten.
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Kasu honetan, lur kutsatuen gaineko afekzio arrisku handieneko POFSeko tartea 05 010F Urretxu Legazpi tartea da, kutsatuta egon daitezkeen toki ugari ditu eta inguruan. Alderdi hau kontuan hartu
beharko da tarte hau egiteko erredaktatuko diren trazadura proiektuan eta honi dagokion ingurumen
memorian.

dauden 6510 formazio asko eta asko horrelakotzat karakterizatuta ez egotea inongo azterketa
espezifikotan. Testuinguru honetan, analisi honek ez du jasotzen ibilbideak 6510 habitataren gainean
izan dezakeen afekziorik; inpaktuaren identifikazio eta balorazio zuzenerako, habitat horren
karakterizazioa egin beharko da aurrez, eta eginkizun hori bizikleta bidearen tarteak egiteko
trazadura/eraikuntza proiektuetan erredaktatu behar den ingurumen memoriarako geratuko da.

Ibilbide honetan egiteko dagoen udal sareari dagokionez, Azpeitiko eta Legazpiko hiriguneetan dago
kutsatuta egon daitekeen lur kopururik handiena, beste ibilbide batzuetan baino kopuru txikiago batez
ordea.

Orientagarri gisa, identifikatu egin dira Batasunaren intereseko habitaten gaineko afekzio potentziala
baztertzerik ez dagoen POFSeko tarteak:

Oro har, ez da ikusten lur kutsatua duketen kokaguneen gaineko afekzioa ingurumen baldintzatzaile
adierazgarria denik ibilbide honetan, afekzio horiek, gertatuta ere, puntualak izango direla aurreikusten
baita. Horregatik, inpaktu hau bateragarritzat baloratu da ibilbide honen kasuan.

05 001F Zestoa (Arroabea) - Zestoa: tarte hau Narrondo errekaren ibilgutik hurbil igarotzen da
hasierako zatian. Eraikitzeko, betiere, aukerei buruzko aurretiazko azterketa bat egin beharko
bada ere behin betiko trazadura diseinatzera begira, ezin da baztertu aipatu ibai ibilguaren
ertzetako zona batzuk hartzen dituzten 91E0* habitateko formazioen gaineko afekzio oro. Kasu
honetan, ikusten da ezen Narrondo errekako haltzadi formazioen gainean sor daitekeen
afekzioak izan beharko duela aukerei buruzko aipatu analisian zehar egin behar den irizpide
anitzeko balorazioan kontuan hartzeko alderdietako bat.

Edonola ere, azpimarratu behar da ezen egungo lanaren eskalan ezin dela, sarritan, ziurtatu
proposatzen diren trazadurek lur ustez kutsatuak dituzten leku horiek zeharkatzen ote dituzten;
horrenbestez, ingurumen baldintzatzaileei buruzko 1:10.000 eskalako kartografian identifikatu egin dira
lekuak, hain zuzen plangintzaren geroagoko faseetan gaia behar beste xehetasunez azter dezaten.

05 003F Zestoa - Azpeitia (Lasao): tarte hau Urola ibaiaren ibilgutik oso hurbil dago puntu
batzuetan, eta bizikletarako azpiegiturak ibaia zeharkatzeko beste puntu bat prestatzeko aukera
ere jasotzen du (ibaia zeharkatzeko puntu hori ez litzateke lehendik dauden azpiegiturei loturik
egongo). Eraikitzeko, betiere, aukerei buruzko aurretiazko azterketa bat egin beharko den arren
behin betiko trazadura diseinatzera eta bidegurutze berria egiteko puntua zehaztera begira, ezin
da baztertu Urolaren ertzetan ikusten diren 91E0* habitateko formazioen gaineko afekzio oro.
Kasu honetan, Urola ibaiko haltzadi formazioen gaineko afekzioak izan beharko du tarte honen
azken diseinua baldintzatzen duen alderdietako bat, batez ere Urola ibaiaren gainean
aurreikusten den bidegurutze berriari dagokionez.

Garapen proiektuek zehaztasun handiagoz zehaztu beharko dute arazoaren benetako irismena, argituz,
bide batez, trazadurek nolabait eragiten ote dieten lurzorua kutsa dezaketen jarduerak izan dituzten
kokapen horiei.
Batasunaren intereseko habitatak
I-5 ibilbiderako proposatzen den POFS, neurri handi batean, trenbide plataforma zaharretan edo
lehendik dauden bide eta bidezidorretan oinarritzen da, eta aukerei buruzko geroko azterketa bat
jasotzen du, jarduera tipologia hori posible ez den tarteen kasuan.

05 012F Legazpi (Mirandaola) - Legazpi (Telleriarte): aukerei buruzko azterketaren faltan
dagoen tarte honetan ezin da 91E0* habitateko formazioen gaineko afekziorik baztertu Urola
ibaiaren eskuineko ertzean. Alderdi hau behar bezala aztertu beharko da tarte honetarako
trazadura/gauzatze proiektuarekin batera joango den ingurumen memorian.

Testuinguru honetan, tarte hauek egiteak neurri txikiko afekzio batzuk ekar litzake 92/43/EEE
Zuzentarauaren I. eranskinean jasota dauden eta, eskura dugun informazio kartografikoaren arabera,
Urolaren haranean dauden Batasunaren intereseko habitat batzuen gainean.
POFSerako proposatzen den trazaduratik hurbil dauden Batasunaren intereseko habitatetako
formazioak, gauzatze fasean ondorioren bat jasan dezaketenak, honakoak dira:

05 013F Legazpi (Telleriarte) - Legazpi (Brinkola): tarte hau Urola ibaiaren ibilgutik oso hurbil
igarotzen da zona batzuetan. Mirandaola eta Brinkola artean proiektatzen den tarteak gaur egun
bertan den bidea erabiltzea aurreikusten du; beraz, baztertu egiten da Urolaren ertzak
okupatzen dituzten 91E0* habitateko formazioen gaineko afekzio oro.

4090: Mediterraneo osoko txilardi endemiko otedunak.
6510: Garaiera baxuko sega belardiak.
91E0*: Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior baso alubialak.

05 015F Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla): tartea Ibaieder ibaiaren ibilgutik oso hurbil igarotzen da
zona batzuetan, eta zelaigune berria egitea eskatzen du. Eta pentsatzekoa bada ere bizikleta
bide berria GI-2635 bide azpiegiturari lotuta joango dela, ezin da baztertu tarte batzuetan
Ibaiederren ertzak okupatzen dituzten 91E0* habitateko formazioen gaineko afekzio puntual edo
zeharkako ondorio oro; beraz, alderdi hau xehetasun maila handiago batez aztertu beharko da
dagokion ingurumen memorian.

Erabili den informazioaren arabera, azterketaren eremuan ondoen ordezkatuta dagoen habitata ‘6510:
Garaiera baxuko sega belardiak’ izenekoa da, Gipuzkoako Lurralde Historikoko landazabaleko
inguruneetan ikusten ditugun zelaietako asko hartzen baititu. Testuinguru honetan, formazio horien
presentzia handiena duten zonak Arroabea (Zestoa) ingurua, Urrestilla (Azpeitia), Azpeitiko eta
Azkoitiko hiriguneen arteko tartea, eta Legazpiko hirigunearen hegoaldea dira. Dena den, aurreko
ataletan aipatuarekin bat, informazio kartografikoan egiten den habitat honen karakterizazioa ez da beti
bat etortzen egun eremu horretan duen egoerarekin; gauzak horrela, baliteke azterketa eremuan

Oro har, eta kontuan harturik POFSren zati handi bati dagokionez aukerei buruzko azterketa
espezifikoak falta direla, ez dugu behar adina informaziorik I-5 ibilbideak Batasunaren intereseko

5. kapitulua
Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa

129

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

BEHIN BETIKO ONARPENA
D dokumentua: INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA

habitaten gainean izango dituen afekzioak baloratzeko; izan ere, trazadurako aldaketa txiki batzuk
nahiko izan daitezke kasu batzuetan oso ondorio handiak (positiboak edo negatiboak) izateko habitat
horien gaineko inpaktuen neurrira begira.

05 015F Azpeitia - Urrestilla tartea, neurri batean, sartu egiten da aipatu dokumentuak
katalogatutako ‘Urrestilla’ ikusizko arroan. Kasu honetan, tartea ere aukerei buruzko azterketa
baten faltan dago, baina seguruenik zelaigune berria eskatuko du, edo lehendik dagoen bide
plataforma (GI-2635) zabaltzea bestela.

Gainera, plangintzaren fase honetan aurreikusitako jardueren gaineko xehetasun mailak ez du modurik
ematen Batasunaren intereseko habitat horien babes eraginkorra ziurtatzeko, are gutxiago ibilbide
honetako POFSerako proposatzen den trazaduraren tarte batzuen eta formazio horien arteko
hurbiltasuna dela eta.

5. ibilbidean egiteko dauden POFSeko tarteak egitean paisaiaren gainean aurreikusten den inpaktua
bateragarritzat baloratu da.
Nekazaritza-abeltzaintzako lur edota ustiategiak

Edonola ere, aukerei buruzko azterketa horiek jaso beharko duten ingurumen memoriak beharrezko
neurriak hartu beharko ditu, Batasunaren intereseko habitaten babesa ziurtatzearren, batez ere obra
fasean zehar. Dena den, ez da formazio interesgarri horien gaineko inpaktu zuzen adierazgarririk
aurreikusten ibilbide honetan egiteko dauden tarteak eraikitzen direnean.

Nekazaritzako LAPek (Behin-behineko Onarpena, 2010) ‘balio estrategiko handia’ kategorian sartzen
ditu gaur egun azpiegitura antropikorik ez duten Urolaren haran hondoko lurretako asko.
5. ibilbide honetan oso gutxi dira nekazaritza eta abelazkuntzarako interes handiko zonak zeharkatzen
dituzten Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko tarteak. Tarte horiek, zehazki, Zestoa (Arroabea) Zestoa, Arroabea inguruan, Zestoa - Azpeitia Lasao inguruan, Legazpi Telleriarte eta Brinkola arteko
zonan, eta Azpeitia - Urrestilla dira. Zuzenean ukitutako azalera 1,3 hektareara irits daiteke, baina
aurreikusten diren jarduera motak hartuz gero aintzat, nabarmen murrizten da azalera hori.

Korridore ekologikoen sarea
EAEko korridore ekologikoen sareari buruzko azterketak (Eusko Jaurlaritza, 2005) emandako
informazioaren arabera, sareko egitura elementuei eragin diezaieketen tarteak honakoak dira:
05 001F Zestoa (Arroabea) - Zestoa: tarte honek Pagoeta - Izarraitz lotura korridoreari eragin
liezaioke Zestoa inguruan, eta baita espazio horrentzat definitutako afekzio eremuari ere. Tartea
aukerei buruzko azterketa zehatz baten faltan dago; hala ere, lotura korridorearekin bat datorren
azpitartea lehendik dagoen bide azpiegitura bati (GI-631) loturik proiektatzen da.

`Trantsiziozko Landa Paisaia` kategorian sailkaturiko nekazaritzarako ahalmen gutxiagoko lurrei
dagokienez, eragin zuzena 3,0 ha inguruan zenbatetsi da, zein 0,1 hektareara murrizten den zelaigune
berria aurreikusten duten tarteen kasuan.

Oro har, ez da aurreikusten tarte hauek konektagarritasun ekologikoaren gainean inpaktu adierazgarririk
izatea; horrenbestez, inpaktu bateragarri gisa baloratu da.

Oro har, lehendik eginda dauden pistak erabiltzen dira, eta, beraz, ia-ia baztertu egin da nekazaritzako
lurretan edo ustiategietan ondorio zuzenik izatea, horrelakorik gertatzeko aukerak oso urriak dira
behintzat. Zelaigune berria behar duten tarteek ukitzen duten azalera 2.900 m2koa dela kalkulatu da
balio estrategiko handiko lurretan eta 1.247 m2 ahalmen txikiagoko lurretan. Kasu honetan, ukitutako
tarte nagusia Azpeitia - Urrestilla izan daiteke; honen trazadura iradokizun gisa proposatu da, eta
aukerei buruzko aurretiazko azterketa bat behar du. Arazoren bat sor daiteke erabileren erregulazioaren
eraginez, eta, beraz, aurretiazko proiektuak edota eraikuntza proiektuak erredaktatzean lan espezifiko
batzuk egin beharko dira.

Paisaia

Akuiferoak kutsatzeko arriskua

5. ibilbideak proposatzen duen trazadurak Urolaren harana zeharkatzen du, paisaia aldetiko oso kalitate
handirik gabeko espazio antropizatuak igaroz neurri handi batean.

I-5 ibilbideko POFSren trazadura ia-ia osoak akuiferoak kutsatzeko arrisku baxuko lurrak zeharkatzen
ditu. Dena den, 05 001F Zestoa (Arroabea) - Zestoa tartearen azken zatia eta 05 003F Zestoa - Azpeitia
(Lasao) tartearen hasierako zatia akuiferoak kutsatzeko arrisku handi edo oso handiko zona batean
oinarritzen dira; zona hori Zestoako hirigunearen inguruan dago zehazki.

05 003F Zestoa - Azpeitia (Lasao): tarteak Pagoeta - Izarraitz lotura korridorerako definitu den
amortiguazio eremuari eragin liezaioke; eta aukerei buruzko azterketa espezifiko baten faltan
dagoen tartea bada ere, hasiera batean lehendik dagoen bide azpiegitura bati (GI-631) loturik
aurreikusten da, neurri handi batean.

Alabaina, azpimarratu behar da tarte batzuek zeharkatu egiten dituztela Eusko Jaurlaritzak 2005ean
prestatutako Euskal Autonomia Erkidegoko Paisaia Berezi eta Nabarmenen Katalogoaren
Aurreproiektuan jasotako paisaia batzuk.

Beste hainbeste gertatzen da POUSeko bi tarte txikirekin ere Azpeitian eta Azkoitian.
Bizikleta bideak egiteko lanetan zehar akuiferoak kutsatzeko arriskuari txiki irizten zaio; horrenbestez,
inpaktu bateragarritzat baloratu da, nahiz obra fasean zehar aplikatu egin beharko diren IIT honetako 6.
kapituluan jasotzen diren hainbat neurri.

05 001F Zestoa (Arroabea) - Zestoa eta 05 003F Zestoa - Azpeitia (Lasao) tarteek paisaia
kalitatea dela eta katalogatuta dagoen ‘Zestoa’ ikusizko arroa zeharkatzen dute. GBBLAPek
aukerei buruzko azterketa espezifikoak garatzea jasotzen du tarte horien bien behin betiko
trazadura diseinatzera begira; dena den, nagusiki lehendik dagoen bide azpiegiturari (GI-631)
lotuta aurreikusten dira.
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Kultur ondare katalogatua

TARTEA

Baztertu egiten da bizikleta bideen oinarrizko sarean egiteko dauden obrek (bai foru eskumenekoek bai
udal eskumenekoek) zuzenean eragingo dietenik trazaduratik gertu dauden kultur ondare katalogatuko
elementuei. Hala ere, hurrengo faseetan aztertu beharko da zeharkako ondorio negatiborik izan
daitekeen eremu horietan.

Azpeitia - Azkoitia
Azkoitia - Urretxu
Urretxu - Legazpi

GUZTIRA
Urtekoa Egunekoa
517.000
1.419
188.000
517
290.000
795

Gaur egun, Urolaren haranak ez du tren bidezko garraio publikorako eskaintzarik, Urola Garaian izan
ezik, Urretxu-Zumarraga eta Legazpi artean zehazki; udalerri hauek RENFEk kudeatutako aldirietako
zerbitzua dute. Horrenbestez, garraio modu horrekiko intermodalitatea eremu honetara mugatzen da,
argi eta garbi.

Lanetan zeharreko eragozpenak
Ibilbide honetan egiteko dagoen foru tarte garrantzitsuenak, Zestoa eta Azpeitia artekoak, oso
populatuta ez dagoen eremu bat zeharkatzen du, baina industriaguneak hazten ari dira azken udalerri
horretan. Ibilbide honek izan dezakeen zati handiena asko erabiltzen dute ibiltariek.

Iparreko muturrean, ibilbidearen hasiera ETSk kudeatzen duen trenbideko Zestoako Arroabeko
geltokitik hurbil dago. Gaur egun aztertzen ari da ETSk Zumaia eta Azpeitia arteko trenbidea atzera
jartzeko aukera; oraindik, baina, ez dago argi merkantziak garraiatzera mugatuko den edo bidaiariak ere
eramango dituen.

Azken batean, baliteke obretan zehar eragozpen garrantzitsuak sortzea; hala ere, garapen proiektuetan
zehaztu beharko diren prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak ezarri ahal izango dira.
5. ibilbide honetan eraiki gabeko Oinarrizko Udal Sareko tarteak gutxi dira, Azpeitiko, Azkoitiko eta
Legazpiko hiriguneetakoak. Obrak egin bitartean eragozpenak izango dira agian, baina horiek laburrak
izango dira denboran, eta txiki samarrak neurriz. Kasuan kasuko udalak ezarri beharko ditu beharrezko
prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak.

Ibilbide honetan, aurreikusitako trazaduraren erdia eraikita dago, eta POFSren eta POUSen 15 km eta
4,8 km daude, hurrenez hurren, egiteko.
Testuinguru honetan, GBBLAPek Planaren programazioko 1. laurtekorako jasotzen du hiribarneko eta
hiriarteko joan-etorrietarako interes handieneko tarteak egitea; honakoak dira: 05 004 Azpeitia (Lasao) Azpeitia, 05 010F Urretxu - Legazpi eta 05 012F Legazpi (Mirandaola) - Legazpi (Telleriarte). POFSeko
beste tarteak egiteko programazioa GBBLAPen etorkizuneko berrikuspen baterako geratzen da.

Funtzionalitatea mugikortasun terminoetan
Ibilbide honetan, Legazpi - Zumarraga - Urretxu konexioak eta Azkoitia - Azpeitia - Zestoa konexioak
ezaugarri interesgarriak dituzte bizikleta eguneroko garraiobide gisa erabiltzeko. Ez dago oztopo
garrantzitsurik orografiaren ikuspegitik, eta hiriguneen arteko distantziak ere ez dira handiak. Ezaugarri
berberak aurkitzen ditugu ibilbideko beste tarte batzuetan ere, hala nola Zestoa - Lasao, Lasao Azpeitia edo Azpeitia - Urrestillan.
Hiribarneko eta hiri inguruko ‘nahitaezko’ mugikortasunaren eskari potentziala handia da ibilbideak
zeharkatzen dituen udalerrietan eta udalerri horien artean, batez ere Azpeitia-Azkoitia eta UrretxuZumarragako eremu funtzionaletako buru direnetarantz. Eguneroko joan-etorrietatik erdia62 automobila
erabiliz egiten da63, eta portzentaje hori beste ibilbideetan ikusitakoaren batez bestekotik gora dago.
Portzentajea nabarmen igotzen da hiriarteko tarteetan, baina motorrik gabeko baliabide bidezko joanetorri potentzialen kopuru handiena herri barneko joan-etorrietan ateratzen da, logikoa den bezala.
Aldi berean, ibilbide guztia oso erakargarria da turismo eta aisia erabileretarako, burututako tarte
batzuen arrakastak erakusten duen moduan, eta horrek adierazten du eraikitzeko dauden tarteek ere
harrera ona izango dutela.

62

Iturria: 2003ko Mugikortasunari buruzko Inkestako Abiapuntua / Helmuga matrizea. Eryba. Eusko Jaurlaritzaren
Garraio Saila. Bakar-bakarrik lana eta ikasketak direla-eta sortzen den bidaia eskaria (joan-etorrikoa) hartzen da
kontuan.
63
Iturria: Abiapuntua / Helmuga matrizea. 2003ko Mugikortasunari buruzko inkesta. Kategoria honetan sartu dira
automobilez (1 etapa) edo automobila eta garraio publikoa (2 etapa) erabiliz egindako joan-etorriak.
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80.000
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119
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5.3.5.3.- Inpaktuak karakterizatu eta baloratzeko matrizea
INPAKTUAREN BALORAZIOA

Ingurumen aldetik sentikorrak diren
zonak

Natur baliabideak

Arrisku eratorriak
Ekologi eta nekazaritza
produktibitatea
Kultur ondarea
Hiri ingurumena

Naturgune babestuak
Kostaldearen gaineko afekzioa
Hezegune babestuen gaineko afekzioa
Ibilguen gaineko afekzioa
Fauna katalogatuaren gaineko afekzioa
Batasunaren intereseko habitatak galtzea
Paisaiaren gaineko inpaktua
Konektagarritasun ekologikoaren gaineko
afekzioa
Uholde arriskua
Kutsatuta egon daitezkeen lurrak
Akuiferoen gaineko arriskua

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bat.

X
X
X

X
X

X
X

Balio estrategiko handiko lurrak galtzea

X

X

X

X

X

Kultur ondare katalogatua galtzea
Eragozpenak obrak egin bitartean
Funtzionalitatea (mugikortasuna)

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
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X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

Mo.
Bat.
Bat.

X

X

Bat.

X

X

Bat.
Mo.

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

Bat.
Bat.

Bat.

Bat.
+

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIEKIN

USTIAPENEAN
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5.3.5.4.- Ingurumen aldagaiei dagokienez arreta berezia behar duten tarteen identifikazioa
TARTEA

TARTEA

05 001F Zestoa (Arroabea) - Zestoa
Luzera guztia (POFS): 5.552 m

FIGURA

FIGURA

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

GBBLAPen
PROPOSAMENA

05 003F Zestoa - Azpeitia (Lasao)
Luzera guztia (POFS): 3.061 m

Ibai ibilguak: Narrondo errekaren eta Urola ibaiaren hurbiltasuna.
Fauna mehatxatua: bisoi europarraren (Mustela lutreola) interes bereziko
eremua.
Batasunaren intereseko habitatak: 91E0* Narrondo errekaren eta Urola
ibaiaren ertzetan.
Pagoeta - Izarraitz lotura korridorea (Korridore Ekologikoen Sarea).
Paisaia katalogatua: ‘Zestoa’.
Uholde arriskua: uholde arrisku ertain eta handia (10 eta 100 urteko errepikadenborak).
Balio estrategiko handiko nekazaritzako lur edota ustiategiak egotea.
Akuiferoak kutsatzeko arrisku handia edo oso handia.
Iradokizun gisa proposatzen den trazadura.
Aukerei buruzko azterketa espezifiko baten zain dagoen tartea.
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INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

GBBLAPen
PROPOSAMENA

Ibai ibilguak: Urola ibaiaren hurbiltasuna.
Batasunaren intereseko habitatak: 91E0* Urola ibaiaren ertzetan.
Amortiguazio eremua (Korridore Ekologikoen Sarea).
Paisaia katalogatua: ‘Zestoa’.
Uholde arriskua: uholde arrisku ertain eta handia (10 eta 100 urteko errepikadenborak).
Balio estrategiko handiko nekazaritzako lur edota ustiategiak egotea.
Akuiferoak kutsatzeko arrisku handia edo oso handia.
Iradokizun gisa proposatzen den trazadura.
Aukerei buruzko azterketa espezifiko baten faltan dagoen tartea.
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TARTEA

TARTEA

05 013F Legazpi (Telleriarte) - Legazpi (Brinkola)
Luzera guztia (POFS): 1.434 m

FIGURA

FIGURA

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

GBBLAPen
PROPOSAMENA

05 015F Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla)
Luzera guztia (POFS): 1.539 m

Ibai ibilguak: Urola ibaiaren hurbiltasuna.
Fauna mehatxatua: bisoi europarraren (Mustela lutreola) interes bereziko
eremua.
Batasunaren intereseko habitatak: 91E0* Urola ibaiaren ertzetan. Balio
estrategiko handiko nekazaritzako lur edota ustiategiak egotea.
Tarte osoa lehendik dauden bide edo bidezidorretan oinarrituta, edo udal bide
sarearekin partekatua.

GBBLAPen
PROPOSAMENA
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Ibai ibilguak: Ibaieder errekaren hurbiltasuna.
Fauna mehatxatua: bisoi europarraren (Mustela lutreola) interes bereziko
eremua.
Paisaia katalogatua: ‘Urrestilla’.
Uholde arriskua: uholde arrisku ertain eta handia (10 eta 100 urteko errepikadenborak).
Balio estrategiko handiko nekazaritzako lur edota ustiategiak egotea.
Iradokizun gisa proposatzen den trazadura.
Aukerei buruzko azterketa espezifiko baten faltan dagoen tartea.
Tarte osoan zelaigune berria sortzea GI-2635 errepideari loturik.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

Ibilbideko ardatz nagusiaren trazadura ‘A. Memoria’ dokumentuko A-6.6 planoan kontsulta daiteke,
informazio mailan. Ibilbide honi eragiten dioten ingurumen baldintzatzaile garrantzitsuenak 1:10.000
eskalan kontsulta daitezke, IIT honekin batera doazen D-6.1etik D-6.7ra bitarteko planoetan.

I-6
06 001F Bergara - Urretxu
I-6
06 003F Zumarraga - Ormaiztegi
GUZTIRA
GUZTIRA (%)

17.424
6.064
23.488
% 100

3.777

13.647
13.647
% 58,1

0
%0

%0

6.064
0 6.064
% 25,8

3.777
% 16,1

Pentsatzekoa denez, ingurumen inpaktu nagusiak zelaigune berria sortzea eskatzen duten tarteen
eraikuntzatik etorriko dira; tarte horiek ibilbide honetako POFSren % 25,8 hartzen dute guztira.

Ondoko taulan jasota ageri da I-6 ibilbidea osatzen duen ardatz nagusiko tarteen gauzatze maila.
Gipuzkoako Bizikleta
Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Bideen Oinarrizko Udal
Oinarrizko Foru Sarea
Sarea
GBBOFS
GBBOUS
GUZTIRA
Burututako Planifikatutako Burututako
Planifikatutako
(m)
Oinarrizko
Oinarrizko
Oinarrizko
Oinarrizko Foru
Ibilbidea Tartearen
Tartea
Udal Sarea Udal Sarea
Foru Sarea
Sarea
Adarra kodea
BOUS
POUS
BOFS
POFS
(m)
(m)
(m)
(m)
I-6
06 001F Bergara - Urretxu
17.424
17.424
I-6
06 002L Urretxu - Zumarraga
806
806
I-6
06 003F Zumarraga - Ormaiztegi
6.064
6.064
I-6
06 004L Ormaiztegi
2.382
56
2.437
I-6
06 005F Ormaiztegi - Beasain
2.985
2.985
GUZTIRA
2.382
862
2.985
23.488
29.716

5.3.6.2.- Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa

6. ibilbidea
Bergara - Beasain

Naturgune babestuak
Ibilbide honetako POFS zein POUS osatzen duten tarteek ez dute inpaktuen analisian aztertutako
naturgune espazioetako bat bera ere zeharkatzen; gainera, ibilbide honek naturgune babestu horiekiko
duen kokapena dela eta, ez da zeharkako ondoriorik ere espero ibilbidean egiteko dauden tarteak
eraikitzeko lanen eraginez.
Itsasertza
Ibilbide honetan egiteko dauden udal edo foruko tarteetako bat bera ere ez da proposatzen itsaslehorreko jabari publikoko eremuetan edo hauen babeseko zorgunean; eta ez dira sartzen Itsasertzeko
LAPeko antolamendu eremuaren barnean ere.

Ibilbide honetan Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareak (POFS) egiteko daukan luzera 23,5 km-koa da.

Hezeguneak

Ibilbidearen hasierarako zatian, Bergaratik Urretxu-Zumarragara doan zatian, alde batera utzitako
trenbide trazadura batean oinarritzen da proposamena; trazadura horrek eten handiak ditu, eta
zelaigune berriak egin eta lehendik dauden bideak erabili beharko dira. Amaierako zatian, Antzuolako
Basalde auzoaren eta Urretxuren artekoan, bi trazadura aukera planteatu dira. Horietako bat zelaigune
berriko tarte gisa garatuko litzateke, GI-632 errepide zaharraren, hots, egungo GI-2632 errepidearen
ondoan, eta besteak Urretxuko Mendieta auzoa zeharkatzen duten lehengo bideak erabiliko lituzke.

POFS eta POUSeko tarteetatik batek ere ez du babestu beharreko hezegunerik zeharkatzen, eta ez
dago, halaber, Hezeguneetako LAPek definitzen duen antolamendu eremuaren barnean sartzen den
tarterik.
Ibai ibilguak
06 003F Zumarraga - Ormaiztegi tartea Santa Lutzia errekatik hurbil igarotzen da Ezkio-Itsason hainbat
tokitan, eta ibilgu hori behin gainetik igarotzea aurreikusten du, lehendik dagoen azpiegitura bati lotuta.
Tarte hau egiteko, gainera, zelaigune berria egin behar da; honek ondorio negatibo zuzenak eta
zeharkakoak izan ditzake ibilguaren gainean, batez ere solidoen arrasteagatik eta izan daitezkeen
ustekabeko isuriengatik. Edonola ere, azterketa hori xehetasun proiektuetan sakondu beharko da, eta
garrantzi txikiagoko erreketara ere zabaldu.

Era berean, POFSen egiteko dauden tarteak eraikitzeko hainbat jarduera garatu beharko dira,
honakoak:
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Luzera
guztira
(m)

5. Aukerari
buruzko
azterketa
espezifikoa (m)

I-6 ibilbideak, Bergara eta Beasain artekoak, itxi egiten du Debarroaren eta barnealdeko eskualdeen
(Goierri) arteko lotura. Ibilbide honi ez zaio adarrik atxiki; beraz, ardatz nagusiaren luzera 30
kilometrokoa da, gutxi gorabehera.

Ibilbidea Tartearen
Tartea
Adarra kodea

4. Zelaigune
berria (m)

5.3.6.1.- Jarduera nagusien deskripzioa

1. Trenbide
plataforma
zaharrak (m)

5.3.6.- I-6 BERGARA - BEASAIN. IBILBIDEA ERAIKITZEAREN INPAKTUAK

2. Lehendik
dauden bideak
edo bidezidorrak
(m)
3. Sortu berria,
berrantolaketa
edo hirigintzako
garapenen faltan
(m)
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Oro har, aurreikusten da POFS egitetik ondoriozta daitezkeen eragin nagusiak zeharkakoak eta aldi
baterako izango direla, obretan zeharreko afekzioak alegia; eta inpaktu hori bateragarria izan daitekeela
jotzen da. Hala ere, prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatu beharko dira.

Garapen proiektuek zehaztasun handiagoz zehaztu beharko dute arazoaren benetako irismena, argituz,
bide batez, trazadurek nolabait eragiten ote dieten lurzorua kutsa dezaketen jarduerak izan dituzten
kokapen horiei.

Fauna mehatxatua

Batasunaren intereseko habitatak

6. ibilbideak faunarentzako interes txikiko eremuak zeharkatzen ditu; hala, POFSren tarteetako bat bera
ere ez da sartzen Gipuzkoako Lurralde Historikoan galtzeko zorian direnen artean katalogatutako
espezieentzat definitu diren interes bereziko eremuetan. Beraz, ez da inpaktu potentzial garrantzitsurik
antzeman babes maila handienetan, hots, 'galtzeko zorian’ eta ‘kaltebera’ mailetan katalogatutako
espezieen populazioen gainean. Kontuan izan behar da, gainera, trazadura honen zati handiena eginda
dauden pista edo bideetatik igaroko dela eta, beraz, ia-ia ez dela zelaigune berririk egin beharrik izango.

Kontsultatu den informazio kartografikoaren arabera, POFSerako proposatzen den trazaduratik hurbil
ageri dira Habitatei buruzko 92/43/EEE Zuzentarauaren I. eranskinean jasotako Batasunaren intereseko
habitat hauek:
6510: Garaiera baxuko sega belardiak. Habitat hau hartzen duten hainbat neurritako partzelak
identifikatzen dira POFSren trazaduraren zati handi batean zehar.
91E0*: Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior baso alubialak izeneko Batasunaren
lehentasunezko intereseko habitat honen hainbat formazio identifikatu dira, zenbait zonatan
Santa Lutzia errekaren ertzak okupatzen dituztela.

Uholde arriskua
Uraren Euskal Agentziak -URA- egindako uholde arriskuari buruzko azterketek ez dute Santa Lutzia
errekari lotutako uholde arriskuko zonarik jasotzen. 06 003F Zumarraga - Ormaiztegi tartea erreka
horren ibilgutik hurbil dagoela harturik aintzat, baina, ezin da baztertu ibai ibilgu horri lotutako 10 eta 100
urteko errepika-denborako uholde arriskuko zonek trazadurari eragitea. Alderdi hau trazadura/gauzatze
proiektuan aztertu beharko da behar beste zehatz.

Orientagarri gisa, identifikatu egin dira Batasunaren intereseko habitaten gaineko afekzio potentziala
baztertzerik ez dagoen POFSeko tarteak:
06 001F Bergara - Urretxu: tarteak 6510 habitataren formazioak dauzka alde banatan, bere
trazaduraren parte batean. Dena den, tartea erabiltzen ez den trenbide plataforma batean
oinarritzen da; beraz, habitataren gaineko afekzioak, horrelakorik gertatuz gero, puntualak
izango direla eta neurri adierazgarririk hartuko ez dutela aurreikusten da. Gainera, geroko
faseetan zehatz-mehatz aztertu beharko dira habitat horien ezaugarriak.

Kutsatuta egon daitezkeen lurrak
I-6 ibilbide honetarako proposatzen den trazaduraren ekialdeko erdia, Zumarraga, Urretxu eta EzkioItsasoko udalerrietan zehazki, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak dituzten edo izan dituzten leku
askotatik hurbil samar igarotzen da.

06 003F Zumarraga - Ormaiztegi: tarte honetarako proposatzen den trazadura Santa Lutzia
errekaren ibilgutik hurbil dago toki batzuetan, eta, gainera, zelaigune berria egitea eskatzen du.
Testuinguru honetan, ezin dira baztertu erreka horren ertzak okupatzen dituzten 91E0*
habitateko formazio batzuen gaineko afekzio zuzenak, batez ere Ezkio-Itsasoko Anduaga
auzotik beherako zatian, zeren eta hor trazadura, lehendik dauden plataformetan ez oinarritzeaz
gain, ibilgutik oso gertu geratzen baita.

Hasiera batean, leku horien gaineko afekzio arrisku handiena duen tartea 06 003F Zumarraga Ormaiztegi tartea dela ikusten da: tarte horretarako proposatzen den trazadura lurra kutsatuta egon
daitekeen hainbat tokitatik hurbil igarotzen da Zumarragan eta Ezkio-Itsason, eta zelaigune berria
eskatzen du egin ahal izateko; beraz, ez da inolaz ere baztertu behar lur horien gaineko afekzioren bat
gertatzea.

Oro har, I-6 ibilbideko POFS egiteak Batasunaren intereseko habitaten gainean inpaktu adierazgarririk
ez ekartzea aurreikusten da. Gauzak horrela, inpaktua bateragarritzat baloratu da.

Osterantzean, POUSerako Zumarragan aurreikusten den trazadura lurra kutsa dezaketen jarduerak
hartu dituzten hainbat lekutatik hurbil igarotzen da.

Alabaina, trazadurako aldaketa txiki batzuk nahiko izan daitezke kasu batzuetan oso ondorio handiak
(positiboak edo negatiboak) izateko habitat horien gaineko inpaktuen neurrira begira. Horregatik,
trazadura eta gauzatze proiektuetako ingurumen memorian beharrezko neurriak ezarri beharko dira
Batasunaren intereseko habitaten babesa ziurtatzera begira, obra faseari dagokionez batik bat.

Oro har, ez da ikusten lur kutsatua duketen kokaguneen gaineko afekzioa ingurumen baldintzatzaile
adierazgarria denik ibilbide honetan, afekzio horiek, gertatuta ere, puntualak izango direla aurreikusten
baita. Horregatik, inpaktu hau bateragarritzat baloratu da ibilbide honen kasuan.
Edonola ere, azpimarratu behar da ezen egungo lanaren eskalan ezin dela, sarritan, ziurtatu
proposatzen diren trazadurek lur ustez kutsatuak dituzten leku horiek zeharkatzen ote dituzten;
horrenbestez, ingurumen baldintzatzaileei buruzko 1:10.000 eskalako kartografian identifikatu egin dira
lekuak, hain zuzen plangintzaren geroagoko faseetan gaia behar beste xehetasunez azter dezaten.

Korridore ekologikoen sarea
EAEko Korridore Ekologikoen Sareari buruzko azterketak (Eusko Jaurlaritza, 2005) emandako
informazioaren arabera, 06 001F Bergara (Mekolalde) - Urretxu tarteak Izarraitz - Aizkorri-Aratz lotura
korridorea zeharkatzen du, espazio honetarako definitutako amortiguazio eremuarekin batera. Tartea
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erabiltzen ez den trenbide plataforma zaharraren gainean proiektatzen denez, ez da konektagarritasun
ekologikoaren gaineko inpaktu aipagarririk aurreikusten POFSen egiteko dauden tarteak eraikitzean.

Lanetan zeharreko eragozpenak

Paisaia

Ibilbide honetan eraikitzeko dagoen foru sareari dagokionez, biztanleriari eragozpen handienak sor
diezazkioketen eremuak Santa Lutzia errekaren haran hondoa (Ezkio-Itsasoko udalbarrutia,
industriaguneen kontzentrazio handiko gunea), Zumarraga ingurua eta Bergararekiko lotura dira. Dena
den, prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak har daitezke kontrako ondorio horiek minimizatzeko.

6. ibilbiderako proposatzen den trazadura osatzen duten tarteetako batek ere ez du zeharkatzen Eusko
Jaurlaritzak 2005ean prestatutako Paisaia Berezi eta Apartekoen Katalogoaren Aurreproiektuan
katalogatutako ikusizko arro edo paisaia katalogaturik. Ez da paisaiaren gaineko inpaktu adierazgarririk
aurreikusten ibilbide honetan egiteko dauden tarteen eraikuntzarekin.

Ibilbide honetan, udal sareari dagokionez bakarrik Zumarragako hiriguneko tartea eraikitzea falta da eta,
horrenbestez, biztanleriari eragindako eragozpenak txikiak izatea aurreikusten da.

Nekazaritza-abeltzaintzako lur edota ustiategiak

Funtzionalitatea mugikortasun terminoetan

Nekazaritzako LAPek (Behin-behineko Onarpena, 2010) ‘balio estrategiko handia’ kategorian sartzen du
ibilbide honen hasierako zatian, Mekolalde (Bergara) auzoan, dagoen barruti handi samar bat, EzkioItsasoko udalbarrutian Santa Lutzia errekaren alde banatan dauden lurretako askorekin batera.

Bergara - Beasain ibilbidean % 80 inguru dago egiteko, eta gehiena POFSi dagokio: 23,5 km. Beasain Salbatore - Ormaiztegi arteko lotura, dagoeneko burutua bera, Ormaiztegi inguruak eta Ezkio-Itsaso eta
Zumarragako industrialdeak interes handikoak dira, ukaezina da, eguneroko mugikortasunera begira.
Eta orografiak hainbat oztopo jartzen dituen arren, ibilbide guztia garrantzitsua da turismo eta aisia
erabileretarako ere. Erabiltzaile mota honek funtsezko lotura aurkituko du ibilbide honetan, bere
distantzia ertain eta luzeko ibilbideetarako. Aisialdira begirakoak direla eta, Bergara eta Urretxu artean
aurreikusitako tarteak nabarmentzen dira. Abandonatutako trenbide plataforma zaharra erabiltzeak
konexio eroso samarra ahalbidetuko du, neurrizko maldak izango baitira, paisaia aldetiko erakarpen
indar handiko natur ingurune batean txertaturik gainera.

Kasu honetan, kontuan harturik 06 001F Bergara - Urretxu tartea trenbide plataforma zahar batean
oinarritzen dela, ez da tartea egiteko lanetatik ondorioztatuko litzatekeen gaitasun handiko lurren edo
nekazaritzako ustiategien gaineko inpaktu zuzenik aurreikusten. Kasu honetan, eta ustiategi hauetako
partzeletarako sarbideetako batzuk bat datozelarik oinezko eta bizikletarako bide gisa erabiliko den
plataformarekin, aurretiazko azterketa bat aurreikusi da, bidearen erabilera arautzera begira, hain zuzen
baimenduta dauden moduak elkarrekin garatu ahal izan daitezen.

Zumarraga eta Beasain artean, ibilbidearen bigarren zatian, konexioak daude ibilbidearen eta
RENFEren aldirietako zerbitzuaren artean. Konexio puntu bi hauez gain, Ormaiztegin tren geltokia
dago; bizikleta eta oinezko bideak zeharkatu egiten du hirigune hori. Trazadura aurreikusiak zeharkatu
egiten ditu, halaber, lastertasun handiko sarerako Ezkio-Itsason planifikatuta dagoen geltokiaren
inguruak.

Osterantzean, 06 003F Zumarraga - Ormaiztegi tarteak zelaigune berria behar du, egingo bada, nahiz
bere trazaduraren zati handi batean zehar GI-2632 errepidean oinarritzen den. Hala eta guztiz, EzkioItsasoko Anduaga auzotik Ormaiztegiko Irizar industriaguneraino proposatzen den trazadurak
nekazaritza gaitasun handiko lurrak zeharkatzen ditu, eta baita neurri txikiko nekazaritzako ustiategiren
bat ere; eta ez da lehendik dauden azpiegiturei loturik proposatzen.

GBBLAPek jasotzen duenaren arabera, POFSren bi tarteak (06 001F Bergara - Urretxu eta 06 003F
Zumarraga - Ormaiztegi) Plana egituratzen den laurtekoetatik bigarrenean egingo dira. Horrela,
GBBLAPen indarraldia amaitzean burututa egongo litzateke jada ibilbide honetako OFSen % 100.

Kasu honetan, bizikleta bidearen tarte hau egiten denean elementu horien gaineko eragin zuzenak
aurreikusten dira, 0,5 hektarea inguru afekzio zuzenari dagokionez; eta hori inpaktu moderatutzat
baloratu da, lehen sektoreak Estandaren haranean eta, oro har, Gipuzkoako Lurralde Historikoan bizi
duen egoerari erreparatuta.
Aipatu 06 003F Zumarraga-Ormaiztegi tarteak nekazaritza ahalmen gutxiagoko lurretan izango lukeen
eragina txikiagoa litzateke, 0,07 ha inguru.
Akuiferoak kutsatzeko arriskua
Ibilbide honetako POFS eta POUSeko tarteetatik batek berak ere ez du akuiferoak kutsatzeko arrisku
handiko edo oso handiko eremurik zeharkatzen.
Kultur ondare katalogatua
Ez da aurreikusten ibilbide honetan egiteko dauden obrek kultur ondare katalogatuko elementurik
suntsituko dutenik. Hala ere, ez da baztertu behar zeharkako ondorioren bat izateko aukera; gerora
aztertu beharko da, tokiko kultur ondareko elementuekin batera.
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5.3.6.3.- Inpaktuak karakterizatu eta baloratzeko matrizea
INPAKTUAREN BALORAZIOA

Ingurumen aldetik sentikorrak diren
zonak

Natur baliabideak

Arrisku eratorriak
Ekologi eta nekazaritza
produktibitatea
Kultur ondarea
Hiri ingurumena

Naturgune babestuak
Kostaldearen gaineko afekzioa
Hezegune babestuen gaineko afekzioa
Ibilguen gaineko afekzioa
Fauna katalogatuaren gaineko afekzioa
Batasunaren intereseko habitatak galtzea
Paisaiaren gaineko inpaktua
Konektagarritasun ekologikoaren gaineko
afekzioa
Uholde arriskua
Kutsatuta egon daitezkeen lurrak
Akuiferoen gaineko arriskua

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bat.

X
X

X
X

X
X

Balio estrategiko handiko lurrak galtzea

X

X

X

X

X

Kultur ondare katalogatua galtzea
Eragozpenak obrak egin bitartean
Funtzionalitatea (mugikortasuna)

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
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X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

Bat.
-

-

X

X

X

Mo.

Bat.

X

X
X

Bat.
Mo.

Bat.

X

X

+

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIEKIN

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIRIK
GABE

USTIAPENEAN

Bat.
-

X

X

X

X

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIEKIN

PREBENTZIO ETA
ZUZENTZE NEURRIRIK
GABE

NEURRI ZUZENTZAILEAK

ERREKUPERAEZINA

ERREKUPERAGARRIA

ITZULEZINA

ITZULGARRIA

SINERGIKOA

METAGARRIA

SINPLEA

EPE LUZEA

EPE ERTAINA

EPE LABURRA

LANETAN

Mo.
Bat.
-

Taula: I-6 Bergara - Beasain ibilbidea egiteak dituen inpaktuen ezaugarriak eta balorazioa
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IRAUNKORRA

ZEHARKAKOA

ZUZENA

NEGATIBOA

ALTERAZIOA
POSITIBOA

ELEMENTUA

ALDI BATERAKO

INPAKTUAREN EZAUGARRIAK
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5.3.6.4.- Ingurumen aldagaiei dagokienez arreta berezia behar duten tarteen identifikazioa
TARTEA

06 003F Zumarraga - Ormaiztegi
Luzera guztia (POFS): 6.064 m

FIGURA

INGURUMEN
BALDINTZATZAILEAK

GBBLAPen
PROPOSAMENA

Ibai ibilguak: Santa Lutzia errekaren hurbiltasuna.
Batasunaren intereseko habitatak: 91E0* Santa Lutzia errekaren ertzetan.
Kutsatuta egon daitezkeen lurrak dauden lekuak.
Balio estrategiko handiko nekazaritzako lur edota ustiategiak egotea.
Tarte osoan zelaigune berria sortu behar da, neurri batean GI-2632 errepideari
loturik.
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gaineko eraginak' dokumentuko 2.5.2.1 apartatuan GBBLAPen eta Txingudi Inguruko Baliabide
Naturalak Babesteko eta Antolatzeko Plan Bereziaren arteko bateragarritasun maila aztertzen
da). 07 002F Irun - Endarlatsa tartea, hau foru administrazioari atxikita dago, eta 226 metroko
luzera batean eragiten du NBBAPBk antolatzen duen eremuan, Bidasoko trenaren
plataformaren gainean dago eginda. 07 001L tartean egiteko dauden azpitarteak, udal
administrazioaren eskumenekoak, orientagarriak dira GBBLAPentzat.

5.3.7.- I-7 BIDASO BAILARA. IBILBIDEA ERAIKITZEAREN INPAKTUAK
5.3.7.1.- Jarduera nagusien deskripzioa
Bidaso bailarako ibilbidea Irungo udalerritik, Santiago zubitik abiatu eta Endarlatsako zubira heltzen da,
Gipuzkoa eta Nafarroa arteko muga administratibora, hain zuzen. Trazadurak 10,4 km ditu luze.

Proposatzen den trazadura orientagarria itsas-lehorreko jabari publikorako definitutako babeseko
zorgunearen barnean sartzen da, neurri batean.

Ibilbidearen trazadura ‘A. Memoria’ dokumentuko A-6.7 planoan kontsulta daiteke, informazio mailan.
Ibilbide honi eragiten dioten ingurumen baldintzatzaile garrantzitsuenak 1:10.000 eskalan kontsulta
daitezke, IIT honekin batera doazen D-7.1etik D-7.3ra bitarteko planoetan.

Tartea Bidasoaren ibilgutik behar beste urrun dagoela, baztertu egin daiteke sare
hidrografikoaren gaineko afekzio zuzen oro.

Ondoko taulan jasota ageri da I-7 ibilbidea osatzen duen ardatz nagusiko tarteen gauzatze maila.
7. ibilbidea
Bidaso bailara

Ibilbidea Tartearen
Tartea
Adarra kodea
I-7
07 001L Irun
I-7
07 002F Irun - Endarlatsa
GUZTIRA

Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Udal Sarea
GBBOUS
Burututako Planifikatutako
Oinarrizko Oinarrizko Udal
Udal Sarea
Sarea
BOUS
POUS
(m)
(m)
2.667
1.527
2.267

1.527

Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Oinarrizko Foru
Sarea
GBBOFS
Burututako Planifikatutako
Oinarrizko
Oinarrizko
Foru Sarea Foru Sarea
BOFS
POFS
(m)
(m)
6.176
6.176

Tartea Bidasoaren estuarioan dauden bisoi europarraren (galzorian) eta kolakaren (bakana)
interes bereziko eremuetatik gertu dago. Osinbiribil ingurua apo lasterkariarentzako (kaltebera)
interes bereziko eremu baten parte da.
Bidaso ibaiarentzat definitutako 10 eta 100 urteko errepika-denborako uholde arriskuko zonetatik
kanpo dago tartea.

GUZTIRA
(m)

Proposatzen den trazaduratik hurbil ez dago lurra kutsa dezakeen jarduerarik duen edo izan
duen lurrik.
4.193
6.176
10.370

Kontsultatu den informazioaren arabera, eremu honetan ez dago Batasunaren intereseko
habitatik.
Nekazaritzako LAPek (Behin-behineko Onarpena, 2010) balio estrategiko handikotzat sailkatzen
duen eta gaur egun baratze txikiak eta berotegiak dauden zona bat zeharkatzen du tarte osoak.

Ibilbide honetako Oinarrizko Foru Sarea oso-osorik eginda dago txosten hau erredaktatzeko unean;
ibilbidea osatzeko, Oinarrizko Udal Sareko 1,5 km besterik ez dira falta.

Irungo Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak espazio libreen sistema orokor gisa jasotzen du
Osinbiribil eremua, eta hiri parke bat sortzea aurreikusten du.

5.3.7.2.- Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa
Inpaktuak identifikatzeko eta baloratzeko metodologiari buruzko atalean azaldutakoarekin bat, atal
honetan aztertu egiten dira GBBLAPek jasotzen dituen zehaztapen lotesleak gauzatzetik, hau da, POFS
osatzen duten tarteak burutzetik aurreikusten diren inpaktuak.

Tarteak ez du akuiferoak kutsatzeko arrisku handiko edo oso handiko zonarik zeharkatzen.
Ez da kultur ondare katalogatuko elementurik identifikatzen tarte honetarako proposatzen den
trazadura orientagarritik hurbil.

Kasu honetan, ibilbide hau osatzen duen Oinarrizko Foru Sarea oso-osorik dago eginda; beraz, ez da
plana gauzatzeko fasean inolako inpakturik identifikatzen. Edonola ere, Oinarrizko Udal Sareko tarte bat
dago egiteko, Osinbiribil eta Behobia artean zehazki, Irungo udalbarrutian.
GBBLAPek ematen duen trazadura orientagarriarekin bat, ingurune honetan identifikatutako ingurumen
baldintzatzaile nagusiak adierazten dira. Inpaktuen identifikazio eta balorazioa baztertu egiten da, zeren
eta tarte honen behin betiko trazaduraren diseinua ez baita GBBLAPen eskumena.
Tartea Txingudi - Bidasoa BILen aldamenetik igarotzen da, eta neurri batean sartu egiten da
Txingudiko Babes Plan Berezirako definitu den antolamendu eremuan (‘E. Plangintzaren
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5.3.8.- I-8 LEITZARAN BAILARA. IBILBIDEA ERAIKITZEAREN INPAKTUAK

5.3.9.- I-9 EGO BAILARA. IBILBIDEA ERAIKITZEAREN INPAKTUAK

5.3.8.1.- Jarduera nagusien deskripzioa

5.3.9.1.- Jarduera nagusien deskripzioa

22 km inguruko luzera du ibilbidearen trazadurak, eta Plazaolako Nafarroako tartearekin lotuta dago.
Azken hau bide berde bihurtu da bizikletariek eta oinezkoek erabil dezaten.

Ibilbide honek Ego ibaiaren harana zeharkatzen du, Maltzagaren eta Bizkaiarekiko muga
administratiboaren artean, eta hiribarneko adar bat atxiki zaio. Ibilbidearen eta adarraren luzera guztia 7
km ingurukoa da; horietatik, 5,5 km ardatz nagusikoak dira.

Ibilbidearen, ardatz nagusiaren eta bigarren mailakoen trazadura ‘A. Memoria’ dokumentuko A-6.8
planoan kontsulta daiteke, informazio mailan. Ibilbide honi eragiten dioten ingurumen baldintzatzaile
garrantzitsuenak 1:10.000 eskalan kontsulta daitezke, IIT honekin batera doazen D-8.1etik D-8.6ra
bitarteko planoetan.

Ibilbidearen trazadura ‘A. Memoria’ dokumentuko A-6.9 planoan kontsulta daiteke, informazio mailan.
Ibilbide honi eragiten dioten ingurumen baldintzatzaile garrantzitsuenak 1:10.000 eskalan kontsulta
daitezke, IIT honekin batera doazen D-9.1etik D-9.2ra bitarteko planoetan.

Ondoko taulan jasota ageri da I-8 ibilbidea osatzen duen ardatz nagusiko tarteen gauzatze maila.

Ondoko taulan jasota ageri da I-9 ibilbidea osatzen duen ardatz nagusiko tarteen gauzatze maila.

8. ibilbidea
Leitzaran bailara

Ibilbidea Tartearen
Tartea
Adarra kodea
I-8
08 001L Andoain
I-8
08 002F Andoain - Berastegi (Urtokozubieta)
GUZTIRA

Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Oinarrizko Udal
Sarea
GBBOUS
Burututako Planifikatutako
Oinarrizko Oinarrizko
Udal Sarea Udal Sarea
BOUS
POUS
(m)
(m)
2.933
0
2.933

Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Oinarrizko Foru
Sarea
GBBOFS
GUZTIRA
Burututako Planifikatutako
(m)
Oinarrizko
Oinarrizko
Foru Sarea Foru Sarea
BOFS
POFS
(m)
(m)
2.933
19.386
19.386
0
19.386
0
22.319

Oinarrizko Foru Sarea zein Oinarrizko Udal Sarea oso-osorik eginda daude txosten hau erredaktatzeko
unean.

9. ibilbidea
Ego bailara

Ibilbidea Tartearen
Tartea
Adarra kodea
I-9
08 001F Maltzaga - Eibar
I-9
09 002L Eibar
09 003L Eibar trenbidea
I-9.1
GUZTIRA

Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Oinarrizko Udal
Sarea
GBBOUS
Burututako Planifikatutako
Oinarrizko
Oinarrizko
Udal Sarea Udal Sarea
BOUS
POUS
(m)
(m)
4.010
1.489
5.500

Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Foru Sarea
GBBOFS
Burututako Planifikatutako
Oinarrizko Oinarrizko Foru
Foru Sarea
Sarea
BOFS
POFS
(m)
(m)
1.456

1.456

GUZTIRA
(m)

1.456
4.010
1.489
6.956

Ibilbide hau osatzen duten Oinarrizko Foru Sarearen eta Oinarrizko Udal Sarearen batere tarterik ez
dago eginda gaur egun.

5.3.8.2.- Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa
Maltzaga eta Eibarko gunearen artean aurreikusitako tarterako aukeren azterketa bat egitea pentsatu
da, Ego ibaiaren haran estuan trazadurak dituen zailtasunak direla eta. Azterketa prestatze fasean dago
txosten hau erredaktatzeko unean, eta Azitain alderdiaren antolaketaren inguruan aurreratu diren
proposamenak ere hartzen ditu kontuan, alderdi horretan geltoki intermodal berri bat egiteko
aukerarekin batera.

8. ibilbidea eraikita dago, eta, beraz, ez da kontrako ingurumen inpakturik aurreikusten azterketa honen
helburu diren puntuei dagokienez.

Ibilbide honetako POFS osatzen duten eta egiteko dauden tarteak garatzeko beharko diren jarduerak
ondoko taulan datoz jasota:
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%0

%0

%0

%0

Egoren haranaren hondoan asko eta asko dira lurra kutsa dezaketen jarduerak dituzten edo izan
dituzten lekuak, eta hori kontuan hartu beharreko faktorea da ibilbidearen azken diseinura
begira.

5. Aukerari
buruzko
azterketa
espezifikoa (m)

1.456
1.456
% 100

4. Zelaigune
berria (m)

I-9
09 001F Maltzaga - Eibar
GUZTIRA
GUZTIRA (%)

3. Sortu berria,
berrantolaketa
edo hirigintzako
garapenen faltan
(m)

Luzera
guztira
(m)

2. Lehendik
dauden bideak
edo bidezidorrak
(m)

Ibilbidea Tartearen
Tartea
Adarra kodea

1. Trenbide
plataforma
zaharrak (m)
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Ez da Batasunaren intereseko habitat formaziorik identifikatu ibilbide honetarako proposatzen
den trazadura orientagarriaren inguruan.

1.456
1.456
% 100

Ibilbide honetarako proposatzen den trazadura orientagarriak ez du EAEko Korridore
Ekologikoen Sarearen azterketan (Eusko Jaurlaritza, 2005) definitutako egiturazko elementurik
zeharkatzen.
Ibilbide honetarako proposatzen den trazadura orientagarriak ez du Eusko Jaurlaritzak 2005ean
prestatutako Paisaia Berezi eta Apartekoen Katalogoaren aurreproiektuan katalogatutako
ikusizko arrorik edo paisaia katalogaturik zeharkatzen.

5.3.9.2.- Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa
POFS osoa tarte bati dagokiola eta tarte horren behin betiko diseinua aukerei buruzko azterketaren
faltan dagoela kontuan harturik, zaila da ibilbide honi lotutako inpaktuak identifikatzea eta baloratzea,
zeren eta tartea egiteko egiten den aukeraren araberakoak izango baitira inpaktu horiek. Gainera,
POUSerako proposatzen den trazadura orientagarria da, Eibarko udalaren ardura delako horren
diseinua. Oinarrizko Udal Sarearen kasuan, GBBLAPek aintzat hartu du horri dagokionez eskualdeko
sareari buruzko azterketak, Debegesa agentziak landuak, egin duen proposamena.

Nekazaritzako LAPek (Behin-behineko Onarpena, 2010) ez du balio estrategiko handiko zonarik
identifikatzen Egoren haranean; eta ez da nekazaritzako ustiategi garrantzitsurik detektatu
ibilbide honetarako proposatzen den trazadura orientagarritik hurbil.
Egoren haranak ez du akuiferoak kutsatzeko arrisku handiko edo oso handiko zonarik.

Testuinguru honetan, egokiago iritzi zaio ingurune honek dituen baldintzatzaile nagusiak adierazteari,
hain zuzen 09 001F Maltzaga - Eibar tarterako aukerei buruzko azterketan kontuan hartuak izan
daitezen; izan ere, ez dugu inpaktuen aurretiazko balorazio bat egin ahal izateko behar besteko
xehetasun mailarik.

Erabilitako informazioaren arabera, ibilbide honetarako proposatzen den trazadura orientagarritik
hurbil ez dago kultur ondare katalogatuko elementurik.
Egoren haranaren eremuak aukera handiak ditu oinezko eta bizikleta bidezko eguneroko
mugikortasunerako. Potentzial handia du bizikletaren eguneroko erabilerarako, hiri aglomerazio
handi bati, Eibarko metropoli barrutiari, ematen baitio zerbitzua; gainera, barruti hori lotu egiten
dugu eremu funtzionaleko beste hirigune eta industriagune batzuekin, Ermua, Elgoibar eta
Soraluzerekin alegia.

I-9 ibilbidea osatzen duten POFS zein POUSerako identifikatutako ingurumeneko baldintzatzaile
nagusiak honakoak dira:
Ez da naturgune babesturik identifikatu sare bi horietarako proposatzen den trazadura
orientagarritik hurbil.

Edonola ere, 09 001F Maltzaga - Eibar tarteari dagokion aukerei buruzko azterketarekin batera joan
beharko duen ingurumen memoriak jaso egin beharko du ibilbide honetan POFS egitetik ondorioztatzen
diren inpaktu nagusien identifikazioa eta balorazio zehatza, hain zuzen ingurumenaren gaineko eragin
horiek arintzeko prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak ezarri ahal izatearren.

Proposatzen den trazadura orientagarriak ez die itsas-lehorreko jabari publikoari zein
Itsasertzeko LAPeko Babes Zorrotz Bereziko eremuei eragiten, ezta Hezeguneetako LAPeko
babes bereziko eremuei ere.
Ego ibaiaren harana estua delarik, sare biotarako proposatzen den trazadura orientagarria Ego
ibaitik oso hurbil igarotzen da tarte batzuetan.
Ez da identifikatu Gipuzkoako Lurralde Historikoan galtzeko zorikotzat katalogatutako
espezientzako interes bereziko eremurik.
Ibilbide honetarako proposatzen den trazadura orientagarriaren eta Ego ibaiaren arteko
hurbiltasuna dela eta, ibilbideko tarte batzuk Ego ibaiarentzat definitutako 10 eta 100 urteko
errepika-denborako uholde arriskuko zonei atxikirik gera daitezke.
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Ulertzen dugu ezen etorkizuneko Oinarrizko Sarea osatuko duten bizikleta bideen ustiapenaren ondorio
edo eragin nagusia indarrean dagoen mugikortasun eredua aldatzea izango dela, autoaren erabileraren
aurrean areagotu egingo baita bizikletaren erabilera, ‘nahitaezko’ mugikortasunari lotutako eguneroko
joan-etorrietarako garraiobide gisa, batez ere 7-8 kilometrotik beherako joan-etorrietan, horrelakoetan
aukera erakargarriagoa eta eraginkorragoa izan daiteke eta bizikleta.

5.3.10.- BIZIKLETA BIDEAK KUDEATZEAK ETA USTIATZEAK DITUEN INPAKTUAK
5.3.10.1.- Jarduera nagusien deskripzioa
GBBLAPek ondoko jarduera hauek proposatzen ditu GBBOSen ustiapen fasean zehar gauzatzeko:

Bizikletaren erabiltzaile kopuruan espero den gorakadak ingurumen mailako ondorio positibo batzuk
ekarriko ditu; horiek, azken batean, Bizikleta Bideen LAP honek proposatzen duen sarearen diseinurako
finkatutako helburu eta irizpideei lot dakizkieke.

Oinarrizko Foru Sarearen ebaluazioa eta jarraipena: Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko
Sarearen Behatokiak ebaluazio eta jarraipen lana egiten du, horretan sartuz ondoko alderdiok:
bizikleta bideetako bizikleta bideen erabilera, bizikleta erabilerarako baldintzak, irisgarritasuna,
konektagarritasuna eta ekintza-erradioa, eta udal jarduerekiko koordinazioa.
Oinarrizko Foru Sarearen kontserbazioa: kontserbazio edo artapen jarduera horretan bizikleta
bideak mantentzeko hainbat lan sartzen dira, hala nola bideak garbitzea, zorua birgaitzea, belarsastrakak kentzea, lorezaintza, hesiak eta seinaleak aldatzea, eta drainatze eta argi sistemak
mantentzea.
Bizikleta Bideen Katalogoa: Gipuzkoako Foru Aldundiak “Bizikleta Bideen Foru Sarearen Katalogoa”
egin behar du. Foru bizikleta bide guztien zerrenda xehatua eta sailkapena izan behar ditu horrek,
baita horien identifikazioa eta izen ofiziala ere, eta etengabe eguneratu behar da.
Seinaleak erregularizatzea: bizikleta bideen seinaleztapena eta tarteen definizioa aurreikusten da;
hauek ‘Gipuzkoako Bidegorriak’ izena eta marka erregistratua jasoko dute.

Hala, bizikleta bideen ustiapen eta sustapenetik lortzea aurreikusten diren ingurumen inpaktu
adierazgarrienak bat datoz LAPeko helburu eta irizpideetatik ondorioztatzen diren ingurumen
ondorioetako batzuekin64. Planeko helburuetako ingurumen ondorioak IIT honetako 5.1 atalean
identifikatu eta baloratu dira.
Ondoren, lehen adierazitako atalean zehatz ageri direla, Gipuzkoako Lurralde Historikoan bizikleta
bideen erabileraren gorakadak ekartzea aurreikusten diren ingurumen ondorio nagusiak aipatzen dira:
Airearen kalitatearen hobetzea: berotegi efektuko gas (BEG) emisioak murriztea.
Kalitate akustikoa hobetzea.
Hiri ingurunea hobetzea: pilaketak murriztea.

5.3.10.2.- Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa

Bizikleta bideen kudeaketa: ingurumen arrisku atxikiak

GBBLAPek hainbat jarduera jasotzen ditu Oinarrizko Foru Sareko bizikleta bideak mantentzera eta
kontserbatzera begira. Dena den, ustiapen fasean garatzen den jarduera nagusia bide horien bizikleta
erabilera bera izatea aurreikusten da. Bizikleta bidezko mugikortasunaren sustatze edo areagotze
horrekin batera, ingurumen ondorio positibo sorta bat izatea aurreikusten da.

Metodologiari buruzko atalean azaldutakoarekin bat, GBBLAPek proposatzen duen Oinarrizko Foru
Sareko hainbat tarteri eragin diezaieketen ingurumen arrisku batzuk identifikatu dira. Ondoko lerrootan,
bizikleta bideen ustiatze faseari lotutako ingurumen arriskuen identifikazio eta balorazioa dator:
A) Uholde arriskua

Testuinguru honetan, hainbat ingurumen ondorio izango dituzten hiru jarduera eremu identifikatu dira:

1. ibilbidea. Urdanibia (Irun) ingururako planifikatutako foru sarearen trazaduraren zati bat 10 urteko
errepika-denborako uholde arriskuko zona batean dago. Kasu horretan, eraikuntza GI-636 errepidea
zabaltzearen mende dago, eta, beraz, kasu honen xehetasunak proiektu horretan aztertu beharko dira.
Oiartzun eta Lintzirin ibaiek bat egiten duten eremuan eraikitzeko dauden udal eta foru bizikleta bideek
10-100 urte arteko errepika-denborako uholde arriskuko zonak zeharkatzen dituzte, baita 10 urte baino
gutxiagoko errepika-denborako zonak ere. Xehetasun proiektuetan behar den bezala aztertu beharko
dira, eta IIT honen 6. kapituluan aurreratzen diren prebentzio neurri edo neurri zuzentzaileak proposatu.
Eraikita dauden tarte batzuk ere arrisku eremuan daude.

Bizikleta bideen erabilera.
Bizikleta bideen kudeaketa: bide batzuen gaineko afekzioa eragingo duten ingurumen arriskuak.
Bizikleta bideak kontserbatzea eta mantentzea: ingurumen ondorio negatiboak.
Modu bereizian analizatzen dira ondoko kasuotako bakoitzean aurreikusten diren ingurumen inpaktu
nagusiak:
Bizikleta bideen erabileraren inpaktuak

2. ibilbidea. Planifikatutako Foru Sarea Oria ibaiarekiko paraleloan igarotzen da Usurbil - Orio tartean;
honetan, azpitarte batzuk 10-100 urteko errepika-denborako uholde arriskuko eremuetan daude.
Motondon, 10 urte baino gutxiagoko errepika-denborako uholde arriskuko eremu bat zeharkatzen du.

Bizikleta bideen ustiapen fasean programatutako jarduerak oso pisu handiko laguntza izango dira
sarearen funtzionamendua hobetzeko eta, horrenbestez, mugikortasun iraunkorraren modu honek
erabilera handiagoa izan dezan lortzeko. Testuinguru honetan, GBBLAPi ustiapen fasean lotutako
ingurumen eragin positibo garrantzitsuenak bizikleta bideen erabileratik beretik etorriko dira, erabilera
horrek lagundu egingo du eta lurralde historikoan indarrean dagoen mugikortasun patroia aldatzen.

64

Gogoan izan LAPen helburuetatik ondorioztatzen diren ingurumen ondorioak batez ere automobilaren
erabiltzaileak erakartzearen ondorioz etorriko den motorrik gabeko mugikortasunaren hazkundetik datozen
ingurumen ondorioak direla.
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Zumaian, Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea 10 urte baino gutxiagoko errepika-denborako uholde
arriskuko eremu batetik igarotzen da Narrondo ondoan. 2. ibilbide honetako Planifikatutako Oinarrizko
Udal Sareari dagokionez, proposatutako trazadurek 10-100 urte bitarteko errepika-denborako uholde
arriskuko eremuak zeharkatzen dituzte Zumaia (Narrondo) eta Debako (Deba ibaia) udalerrietan.
Dagoeneko eraikita dauden tarte batzuk ere uholde arriskuko eremuetan daude.

8. ibilbidea. Bakar-bakarrik Andoaingo hirigunetik gertuko tarteko uholde arriskuaren baldintzak
ezagutzen ditugu. Tarte hori, dirudienez, Ur Agentziaren kartografian identifikatzen diren uholde
arriskuko eremuetatik kanpo dago. Ezin da baztertu Leitzaran bailarako gainerako tartean izatea
bizikleta bidearentzako uholde arriskuren bat baduen punturik.
9. ibilbidea. POFSren tartea, Ur Agentziaren informazioaren arabera, punturen batean 10 urte baino
gutxiagoko errepika-denbora duen uholde arriskuko zona batetik igarotzen da. Ur Agentziaren uholde
arriskuari buruzko informazio berrikusiak ez du Eibarko hirigunea kontuan hartzen (eraikitzeko dago,
udal sarean), baina Uholdeak Prebenitzeko Plan Nagusian (1993) adierazten da hirigune horrek 10
urteko errepika-denborako uholde arriskua duela. Hala ere, hobekuntza lan batzuk egin eta beste
batzuk proiektatu dira, eta, horrenbestez, egungo egoera bestelakoa izan daiteke.

3. ibilbidea. Urumearen ibarrean, Planifikatutako Foru Sareak zein Planifikatutako Udal Sareak uholde
arriskuko zonak zeharkatzen dituzte, 10 urte baino gutxiagoko errepika-denborakoak gainera puntu
batzuetan. Hala ere, azpiegitura horien zati handi batek Eusko Jaurlaritzak (Ur Agentzia) eta Donostia,
Astigarraga eta Hernaniko Udalek ibilgua antolatzeko aurreikusitako lanak baliatuko ditu. Planifikatutako
Foru Sareak 100 urte baino gutxiagoko errepika-denborako uholde arriskuko zonak zeharkatzen ditu
(eta punturen batean 10 urte baino gutxiagoko errepika-denborakoak) Hernani, Andoain, Villabona,
Anoeta, Itsasondo eta Ataungo udalerrietan. Planifikatutako Udal Sarea uholde arriskuko eremuetatik
igarotzen da Andoain, Villabona, Ordizia, Beasain eta Lazkaon. Era berean, udal eta foru sarean
eraikita dauden tarte batzuk aipatu errepika-denborak dituzten uholde arriskuko eremuetan daude.

B) Arrisku teknologikoak
Oro har, zaila da arrisku hori ebaluatzea, baina ez deritzogu bizikleta bideak eraikitzea eta ustiatzea
nabarmen baldintzatuko duen faktore bat denik.

4. ibilbidea. Planifikatutako Foru Sarea 10-100 urte bitarteko errepika-denborako uholde arriskuko
hainbat eremutatik igarotzen da, baita 10 urte baino gutxiagoko errepika-denborakotatik zehar ere
Deba, Mendaro, Elgoibar, Soraluze, Bergara, Oñati eta Arrasateko udalerrietan; hori guztia ingurumen
baldintzatzaileen 1:10.000 eskalako planoetan kontsultatu daiteke. Egiteko dauden udal tarteei
dagokienez, eta Ur Agentziaren informazioaren arabera, uholde arriskuko eremuak zeharkatzen dituzte
Elgoibar, Soraluze (bi kasuotan modu puntualean), Bergara eta Arrasateko hiriguneetan. Kasu horietan
guztietan, IIT honen 6. kapituluan jasotako prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak hartu beharko
dira, eta, beste ibilbide guztietan bezala, Ur Agentziak aztertu gabeko eremuetan uholdeak izateko
arriskuak aztertu beharko dira, uholde arriskurik izan daitekeela uste bada.

1. ibilbidea. Planifikatutako Oinarrizko Sarearen parte bat merkantzia arriskutsuen garraioagatik istripu
arrisku ertaina edo handia duten hiru azpiegituratatik gertu igarotzen da (batzuetan oso-oso gertu).
Azpiegitura horiek N-1, A-8 eta ADIF-RENFEren linea dira.
2. ibilbidea. Trazaduraren zati handiena A-8 autobidetik,merkantzia arriskutsuen garraio bolumenagatik
arriskutsua den horretatik nahiko urruti igarotzen da. Hala ere, puntu batzuetan bide horretatik hurbil
igarotzen da; esaterako Donostia (kasu honetan, N-1 errepidetik hurbil), Orio, Zarautz eta Deban. Era
berean, Usurbilgo udalbarrutian Seveso araudian sartutako industrietako batetik nahiko hurbil igarotzen
da GBBOS.

5. ibilbidea. Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareak 10-100 urteko errepika-denborako (eta puntualki 10
urte baino gutxiagoko errepika-denborako) uholde arriskuko eremuak zeharkatzen ditu Zestoan eta
Azpeitian. Ur Agentziaren informazioaren arabera, Azpeitian, Azkoitian eta Legazpin eraikitzeko dauden
hiribarneko tarteak 10-100 urteko errepika-denborako uholde arriskuko eremuetatik igarotzen dira, eta,
puntualki, 10 urtetik beherako errepika-denborakoetatik halaber. Informazio hori guztia ingurumen
baldintzatzaileen planoetan jaso da, 1:10.000 eskalan.

3. ibilbidea. Trazadura ia-ia osoa (bai burutua bai planifikatua) merkantzia arriskutsuen garraioagatik
arrisku handikoak diren bi azpiegituratatik hurbil dago, N-1 eta ADIF-RENFE lineatik hurbil alegia. Era
berean, hasiera A-8 autopistatik hurbil igarotzen da Donostian. Eta Hernani - Epela adarra industri
istripuei buruzko Seveso araudian jasotako bi enpresatatik hurbil igarotzen da.
4. ibilbidea. Deba eta Maltzaga arteko zatia A-8 autobidearekiko paralelo igarotzen da, eta, kasu
batzuetan, distantzia laburrera (Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzak zehaztutako
600 metro baino gutxiagokora). Ibilbidearen gainerako zatia ez da azpiegitura edo industria
arriskutsuetatik hurbil igarotzen.

6. ibilbidea. Egiteko dauden foru eta udal tarteetako batek berak ere ez du zeharkatzen 100 urte baino
gutxiagoko errepika-denborako uholde arriskuko eremurik Ur Agentziaren informazioaren arabera; dena
den, informazio horrek ez du lurralde historikoko sare hidrografiko osoa aztertzen.
7. ibilbidea. Behobia eta Osinbiribil artean (N-1 errepidearen ondoan) eraikitzeko dagoen udal tarteak
10-100 urte bitarteko errepika-denborako uholde arriskuko eremu bat zeharkatzen du; hala ere, tarte
horretan guztian bide hobekuntza garrantzitsuak egitea aurreikusi da eta, seguruenik, GBBLAPek
baliatu egingo ditu horiek guztiak. Hobekuntza horietatik, gainera, aldaketak etorriko dira, agian,
uholdeak izateko arrisku horien inguruan.

5. ibilbidea. Trazaduraren zati batek, Zumaiako udalbarrutian, A-8 autobidea zeharkatzen du; autobide
hori arriskutsutzat hartzen da merkantzia arriskutsuen garraio bolumenagatik. Legazpi - Zumarragan
ADIF-RENFEren trenbidearekiko paralelo eta harengandik hurbil igarotzen da. Ibilbidearen gainerako
zatia ez da teknologikoki arriskutsuak diren azpiegitura edo industrietatik igarotzen.
6. ibilbidea. Hasieran soilik igarotzen da N-1 errepidetik hurbil trazadura, eta luzera handiago batean
zehar ADIF-RENFEren linearekiko paralelo doa, gutxi gorabehera. Azpiegitura horiek biak arriskutsutzat
hartzen dira, merkantzia arriskutsuen garraio bolumena dela eta. Ibilbide horren gainerako zatia
azpiegitura eta industria arriskutsuetatik urrun igarotzen da.

5. kapitulua
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7. ibilbidea. Irun - muga eremuan, merkantzia arriskutsuen garraiogatik istripu arrisku handia duten hiru
garraio azpiegiturak, hots, N-1, A-8 eta ADIF-RENFE lineak, bat egiten duten eremu bat zeharkatzen
du.

7. ibilbidea. Trazaduraren parte bat (egiteko dauden tarteak barne) N-1 errepidearen eragin
akustikoaren peko eremuan dago. Ez dakigu zenbateko eragina izan dezakeen N-121A errepideak
ibilbidearen beste zatian zehar.

8. ibilbidea. Andoaingo hasierako zatian soilik igarotzen da N-1 errepidetik eta ADIF-RENFEren lineatik
oso hurbil.

8. ibilbidea. Ibilbidearen zati handienak populaziorik eta ingurumen zaratarik gabeko eremu bat
zeharkatzen du. Hasieran, Andoaingo hirigunean soilik aurreikus daitezke mota honetako zenbait
egoera negatibo.

9. ibilbidea. Trazadura osoa merkantzia arriskutsuen garraio bolumen handiagatik arriskutsutzat hartzen
den azpiegituretako batekiko, A-8 autobidearekiko paraleloan eta distantzia gutxira igarotzen da.

9. ibilbidea. Egiteko dagoen foru tartea N-634 errepidetik hurbil igarotzen da, eta eguneko 65 dB(A)-ko
balioko isofonaren barruan geratzen da. Ez dago informaziorik Eibarko hiriguneko egoera akustikoari
buruz, udal tarteari dagokionez.

C) Zarata
Zarata ez da ingurumen baldintzatzaile garrantzitsua bizikleta bideen ustiatze fasean zehar; izan ere,
arlo honetan indarrean dagoen legediak ez du zarata emisio zein inmisiorako mugarik zehazten
horrelako azpiegiturei dagokienez. Dena den, ondoren aztertzen da GBBLAPek proposatzen duen
ibilbide bakoitzerako aurreikusten den egoera akustikoa:

Bizikleta bideen kontserbazioa: ingurumen inpaktuak
GBBLAPen erredakzioa sartuta dagoen plangintza prozesuaren fasea dela eta, dokumentuak ez du
kontserbazio edo artapen lanek sortuko duten -sortzen badute- inpaktuaren ebaluazio egokirik egin ahal
izateko xehetasunik eskaintzen.

1. ibilbidea. Oinarrizko Sarearen zati handi bat N-1 eta GI-636 errepideekiko oso paralelo proposatzen
da neurri handi batean, egunez 65 dB(A)-ko balioa batzuetan nabarmen gainditzen diren eremuetan;
beraz, eragozpen garrantzitsuak sor daitezke ustiatze fasean.

Eta planaren garapeneko geroagoko faseetan analizatu beharko diren alderdiak badira ere, orain
identifikatu egingo ditugu planak ustiatze fasean izan ditzakeen inpaktu iturriak. Edonola ere, bizikleta
bideen mantentze eta artapen jarduera horiek hartzea aurreikusten den neurria ikusirik, ez da espero
efektu horiek neurri adierazgarririk hartzea, inondik ere, irismen txikiko inpaktuak izango baitira.

2. ibilbidea. Orioko eta Debako eremuren batean izan ezik, proposatzen den trazadura eremu horretako
zarata iturri nagusitik nahiko urrun dago, A-8 autobidetik alegia, eta ez da egunez 65 dB(A)-ko balioko
isofonak markatzen duen eremuaren barruan geratzen. Hala ere, hurrengo faseetan ibilbide horretatik
hurbil dagoen beste bideren bat aztertu behar da, bereziki N-634 Usurbil eta Deba artean.

A) Biodibertsitatearen (fauna eta landaretzaren) gaineko afekzioak
Biodibertsitateari eragiten dioten alderdi nagusiak hauek dira:

3. ibilbidea. Zenbait zarata iturritatik gertu igarotzen da. Eskura dugun informazioaren arabera, zenbait
tarte egunez 65 dB(A)-ko muga gainditzen duten eremuetan proposatzen dira, eremuok baitira GI-131
Donostia eta Andoain artean, N-1 Andoain eta Idiazabal artean, eta beste bide batzuk (hiribarnekoak
barne) ibilbide honetan. Horrez gainera, ibilbidearen zati bat ADIF-RENFEren trenbide lineatik gertu
igarotzen da, eta ezin da ziurtatu aipatu ditugun zarata mailak gaindituko ez direnik punturen batean.

Landaretza interesgarria suntsitzea, babestutako eremuekin bat datozen tarteetan belar-sastrakak
garbitzean, esaterako: EAEko NEBen sarean (Parke Naturalak eta Biotopoak), Natura 2000 Sareko
espazioetan, Itsasertzeko eta Hezeguneetako LAPetan sartutako itsasertzeko eta estuarioetako
espazioetan, ...

4. ibilbidea. Detektatutako arazo nagusiak Deba eta Maltzaga artean daude, A-8 autobideko zarataren
eraginez. Tarte horretan ezin da baztertu N-634 errepideak arazoren bat sortzea ere; eta arazorik
izanez gero, Debaren ardatzetik zehar eta GI-627 errepidean barrena Maltzagatik Eskoriatzaraino
iritsiko lirateke.

Landare espezie inbaditzaileak sartzea, mantentze jardueren ondorioz (makina eta ekipoetatik gerta
daitezke transmisioak, lur kutsatuak zabaltzean, …). Kasu honetan, ondorioak garrantzitsuagoak
izango lirateke intereseko espazioekin bat egiten duten tarteetan.
Babestutako faunarentzako eragozpen zuzenak edo zeharkakoak: erabiltzaileek sortutako zarata,
zakurren erasoak, argiak, etab.

5. ibilbidea. Ez dugu ibilbide honetako egoera akustikoari buruzko informaziorik; dena den, ezin da
baztertu GI-631 errepidearen hurbiltasunak arazoren bat sortzea ere.

Izan daitezkeen ondorioak ebaluatzeko behar adina informazio ez izan arren, eremu jakin batzuetan
izan ezik, eta betiere 6. atalean jasotako neurri jakinak hartzen badira, eragina txikia izango dela jotzen
da.

6. ibilbidea. Beasain eta Zumarraga arteko GI-632 autobideari buruzko informazioa dago; haren
eguneko 65 dB(A)-ko balioko isofonak ez dio eragiten ibilbidearen trazadurari. Ez ditugu ezagutzen GI632 errepideko (eta etorkizuneko autobideko) trazaduraren beste zatiko eta Beasain eta Ormaiztegi
arteko GI-2632 errepideko baldintza akustikoak, baina ibilbide horretan eraikita nahiz eraikitzeko
dagoen trazadurari eragin diezaiokete.

5. kapitulua
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B) Hondakin sorrera

5.3.11.- BIZIKLETA BIDEAK SUSTATZEAK DITUEN INPAKTUAK

Bizikleta bideak ustiatzean eta mantentzean, bi motatako hondakinak sor daitezke:

5.3.11.1.- Jarduera nagusien deskripzioa

Bideen erabiltzaileek sortutako hondakinak.
Mantentze jardueretako hondakinak: lurrak, eraisteak, makinen hondakinak (olioak edo erregaiak),
seinale edo egitura kaltetu edo hondatuak edo aldatu behar direnak, etab.

GBBLAPen bizikleta bideak sustatzera begira aurreikusten diren jarduerak, labur azaldurik, honakoak
dira:
Sentsibilizazio ekintzak.
Komunikazio jarduera orokorrak.
Egun badagoen www.gipuzkoabizikletaz.net webgune interaktiboa eta Gipuzkoako Bidegorrien
Bistaratzailea (GBBOS eta GBBUS) bultzatzea.
Bizikletaz aldizkaria, lauhilabetekaria.
Azterketa soziologikoak.
Ekintza sinergikoak beste zenbait eskumen eremurekin.
Ekintza sinergikoak beste zenbait administraziorekin.
Elkarrekiko ekintzak txirrindulari kolektiboekin eta beste kolektibo eta eragile batzuekin.
Argitalpen espezifikoak, jardunaldiak, txapelketak, etab.

Hasiera batean, bolumen orokorra, oro har, txikia izango dela uste da. Bi kasu horietarako, prebentzio
neurri eta neurri zuzentzaile jakin batzuk proposatzen dira 6. kapituluan.
C) Ustekabeko isuriak
Oro har, aukera gutxi dago kontserbazio jardueretan sare hidrografikoari edo lurpeko urei nabarmen
eragin diezaiekeen ustekabeko isuririk (hormigoia, olioak, erregaiak, etab.) izateko. Dena den, IIT honen
6. kapituluan prebentzio neurri jakinak proposatzen dira arrisku hori ia-ia ezabatzeraino mugatzeko.
D) Energi kontsumoa

5.3.11.2.- Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa

Bizikleta bideak, foru bideak zein udal bideak, ustiatzean energia kontsumituko da, bai kontserbazio
beharrengatik (garraio eta makineria beharrak eta lanak), bai argiztapenagatik.

Bizikleta bideen kudeaketa eta ustiapen faseari buruzko atalean azaldutakoaren ildotik, bizikletaren
erabilera sustatzeko jarduera hauen azken emaitza eguneroko hiribarneko/hiriarteko joan-etorrietan
bizikleta bidezko mugikortasunaren areagotze bat izango dela jotzen da, autoaren erabileraren aurrean
betiere. Lehen azaldutakoarekin bat, bizikletaren erabiltzaile kopuruan espero den gorakadak
ingurumen mailako ondorio positibo batzuk ekarriko ditu; horiek, azken batean, Bizikleta Bideen LAP
honek proposatzen duen sarearen diseinurako finkatutako helburu eta irizpideei lot dakizkieke.

Kontuan hartu behar da ezen, LAPen memorian bertan jasotako irizpide jakin batzuei jarraiki,
instalatzen den argiteriak bete egingo duela argiteria publikoko instalazioetarako Energi
Eraginkortasunerako Erregelamendu berria eta, beraz, argiteria horren ezaugarriak dagokion azterketan
finkatuko direla.
Testuinguru honetan, Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea argiztatzeko energi kontsumoa oso txikia
izango dela jotzen da.

Eta, hala, bizikleta bideak sustatzeko jardueretatik ondorioztatzen diren ingurumen eragin
adierazgarrienak Gipuzkoako Lurralde Historikoan indarrean dagoen mugikortasun patroiaren aldaketari
lotutako eraginei lotuta egongo dira; eta azken eragin hauek bat datoz GBBLAPeko helburuentzat
identifikatu diren ingurumen eraginetako batzuekin. Planeko helburuetako ingurumen ondorioak IIT
honetako 5.1 atalean identifikatu eta baloratu dira.

E) Baliabide kontsumoa
Bizikleta bideak kontserbatzeko jardueren eraginez, baliabideak kontsumituko dira: bide zoruak,
seinaleak, altzariak eta abar berriz jartzea... Ezin da kuantifikatu, baina Gipuzkoako halakoen guztizko
bolumena kontuan izanik, badirudi oso kopuru txikia izango dela. 6. kapituluan irizpide jakin batzuk
proposatzen dira ingurumen ondorio negatiboa ahalik eta txikiena izan dadin.

Ondoren, Gipuzkoako Lurralde Historikoan bizikleta bideen erabileraren gorakadak berekin ekartzea
aurreikusten den ingurumen ondorio nagusiak aipatzen dira:
Airearen kalitatea hobetzea: berotegi efektuko gas (BEG) emisioak murriztea.
Kalitate akustikoa hobetzea.
Hiri ingurunea hobetzea: pilaketak murriztea.

F) Jarduera ekonomikoa sortzea
Bizikleta bideak kontserbatzeko lanek ekonomi jarduera bat eragingo dute, eta horixe da plan honek
ustiatze fasean dituen alderdi positiboetako bat.

Osterantzean, bizikleta bideak sustatzeko jardueren garapenak zeharkako ingurumen inpaktu edo
eraginak ekar ditzake berekin, esate baterako argitalpenetarako baliabideak eta materialak
kontsumitzea edota sustapen ekitaldietara joateko bidaiak eragitea. Edonola ere, eragin horiek ia-ia
hutsaren hurrengoak izango direla jotzen da, are gehiago bizikleta bidezko mugikortasuna sustatzeari
lotutako ingurumen ondorioak kontuan harturik.
6. kapituluan ondorio negatibo horiek murrizteko neurri jakin batzuk proposatzen dira.

5. kapitulua
Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa
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Ondorio sozioekonomikoak. Ekonomi jarduera areagotzea.
Hondakinak.
Lurren balantzea.
Kutsatuta egon daitezkeen lurrak.

5.4.- INGURUMEN INPAKTUAK EBALUATZEKO ZAILTASUNAK - GERORA XEHEAGO AZTERTU
BEHAR DIREN ALDERDIAK
GBBLAPek, ingurunean eragin handiena duten proposamenei, hau da, POFS eta POUS eraikitzekoei
dagokienez, zehaztapen eta xehetasun maila handia du, plangintza tresna bat dela kontuan izanik.
Haren xehetasuna antolamendu planoen lan eskalari dagokio, eta 1:10.000 da. Hala ere, xehetasun
maila hori ez da nahikoa ingurumen faktore garrantzitsu batzuk baloratzeko, hain zuzen ere gauzatze
faseko inpaktuak baloratzeari buruzko atalean lehen azaldutakoaren ildotik. Aldi berean, planak ez ditu
lantzen eraikuntza alderdi jakin batzuk; esaterako, lurren balantzeak, isuriak, etab.; horiek, izan ere,
garapeneko plangintzari dagozkio.

Antzeko zerbait esan daiteke 5.3.10 atalean landutako kudeatze eta ustiatze faseko ingurumen
ondorioei buruz. Planaren atal horretako eragin batzuk ezin izan dira egoki karakterizatu eta baloratu,
eta hori logikoa da kontuan hartzen bada plangintzaren eskalak berekin dakarren muga. Ustiatze fasean
aztertu beharreko faktoreak hauek dira:
Kontserbazioaren inpaktuak

Hori guztia dela eta, 5.3.1etik 5.3.9ra bitarteko epigrafeetan ingurumen baldintzatzaile jakin batzuen eta
Planifikatutako Oinarrizko Sarearen arteko bat etortzearen analisi bat egiten da, POFSen bilduz
nagusiki; hau da, inpaktu potentzialen identifikazio lan bat dugu hori.

-

Aipatu atalean, inpaktuen ezaugarriak azaldu eta duten neurriaren aurretiazko balorazio bat egiten da,
arlo honetan indarrean dagoen legediak xedatzen duenari jarraiki. Kasu askotan, inpaktuen balorazio
hori orientagarria da, argi eta garbi, zeren eta ezinezkoa baita aztertutako ingurumen faktore batzuen
gainean aurreikusten diren inpaktuak zehatz baloratzea. Edonola ere, GBBLAPen gauzatze fasean
aurreikusten diren inpaktuen balorazioak modu fidagarri samarrean balio izan du GBBLAPen
aurreikusten diren jarduerak gauzatzetik inpaktu kritikorik ez dela sortuko jakiteko.

Ustiatze fasean aztertzeko alderdiei dagokienez, arriskuei buruzkoak eraikuntza proiektuetan aztertu
behar dira, eta gerora berrikusi, egindako aurreikuspenekiko desbideratzerik dagoen jakiteko:

Inpaktuen karakterizazio eta balorazio zehatzago hori hurrengo faseetan egin beharko da, bereziki
planaren garapen tresnen bidez, esaterako aukeren aurretiazko proiektuetan, aurreproiektuetan,
trazadura proiektuetan, eraikuntza proiektu teknikoetan, eta abarretan.

Uholde arriskuak.
Arrisku teknologikoak.
Inguru zarata.
IIT honetan kontuan hartu ez diren beste arrisku batzuk; esaterako, arrisku geoteknikoak.

Laburbilduz, ingurumen ondorioen balorazio xeheago bat egin behar da GBBLAPen eraikuntza arloa
garatzeko balio duten aurretiazko proiektuetan eta eraikuntza proiektu teknikoetan; izan ere proiektu
horiek badute abantaila bat, behar beste zehaztasunez jardun daitekeen tarte mugatu batzuei
buruzkoak izatea hain justu ere. Gerorako utzitako azterketa zehatza izango duten ingurumen
ondorioak, negatiboak nahiz positiboak, hauek dira:

Azkenik, uste dugu ezen sustapen jarduerek (5.3.11 atalean landutakoek) ia-ia ez dutela ingurumen
ondorioei buruzko xehetasunezko azterketarik behar; izan ere, hasiera batean jotzen da sustapen
tresnak berak erabil daitezkeela sor daitezkeen ingurumen ondorio negatibo urriak zuzentzeko.

Landaretza.
Fauna. Babes maila nagusian sartutako espezieez gainera, beste batzuei ere erreferentzia eginez.
Naturgune babestuak.
Konektagarritasun ekologikoa.
Sare hidrografikoa.
Itsasertza.
Akuiferoak kutsatzeko arriskua.
Lehenengo sektorea, nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak eta lurrak.
Paisaia.
Kultur ondarea.
Obrak iraun bitarteko eragozpenak.
Funtzionaltasuna mugikortasun terminoetan.
Baliabide berriztagarriak eta ez-berriztagarriak kontsumitzea.

Bizikleta bideen ustiatze eta sustatze faseetan zehar identifikatutako ingurumen ondorio positiboei
dagokienez, eta lehen aipatutakorekin bat, esan behar da GBBLAP erredaktatzeko hartutako helburu
eta irizpideetatik beretatik ondorioztatuak direla, bizikleta bidezko mugikortasuna areagotzeari lotuta
baitaude ingurumen ondorio positibo horiek. Kasu honetan, ondorioen neurria zehazten zaila da,
plangintzaren fase honetan behintzat; dena den, ondorio horiei buruzko analisi zehatza Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen Behatokiak garatu beharreko jardueren barnean sartzen da, berori
baita bide hauei bizikleta bidez ematen zaien erabilera aztertzeko eta ebaluatzeko arduraduna. Eta
ulertzen da ezen bizikleta bideen ustiatze eta sustatze faseko ingurumen ondorioei buruzko analisi
geroratua aipatu Behatokia 2007az geroztik egiten ari den lanekin betetzen dela.

5. kapitulua
Inpaktuen identifikazioa eta balorazioa

Biodibertsitatearen (fauna eta landaretzaren) gaineko afekzioak.
Hondakinak sortzea.
Ustekabeko isuriak.
Energi kontsumoa.
Baliabide kontsumoa.
Jarduera ekonomikoa sortzea.
Kontuan har daitezkeen beste batzuk.
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Hala, informazioa biltzeko hasierako fasetik planteatzen da proiektuen ingurumen mailako egokitzea
proiektuetan beretan sartzea. Eta aukerak aztertzeko faseko irizpide anitzeko analisian sartu egiten da,
halaber, ingurumen aldagaia, eta baita prebentzio, zuzentze eta konpentsazio neurrietarako
proposamenak egitea ere detektatzen diren faktore kritikoei dagokienez; definizio teknikoaren fasean,
erasandako ingurumena leheneratzeko lanak proiektuetan sartzea ezartzen da.

6.1.- PLANTEAMENDU METODOLOGIKOA
Aurreko kapituluan, kasu batzuetan aurreikusitako ondorioak identifikatzera mugatu da inpaktuen
analisia, inpaktu horien zenbatekoa zehazteko aukerarik gabe, hain zuzen GBBLAP bezalako plangintza
dokumentu batek berez duen xehetasun mailaren eraginez. Testuinguru honetan, IIT honetatik ezin da
dokumentu honetako 5.3. atalean identifikatutako ingurumen inpaktu bakoitzerako prebentzio eta
zuzentze neurri zehatzik eskaini, batez ere 5.3.1etik 5.3.9ra bitarteko epigrafeetan aztertutako GBBOSen
egiteko dauden tarteen eraikuntzatik datozen ondorioen kasuan.

Planak zehazten du ezen “ingurumenarekin lotutako kontuak tratatzean, uneoro jarraituko dela
derrigorrean bete beharreko ingurumen araudian xedatutakoa, eta, betiere, erabakiak behar bezala
oinarriturik hartu ahal izateko behar diren analisiak jasoko direla.” Eta eransten du ezen, kasuen arabera
betiere, balitekeela hainbat eduki jorratu behar izatea, honakoak zehazki:

Horren ordez, IIT honek gerora planaren garapen tresnetan landu beharko diren oinarrizko neurriak edo
irizpideak proposatzen ditu, bereziki eraikuntza proiektu teknikoetan garatu beharrekoak. Kapitulu honen
egitura hurrena da:

Ingurumen mailako kokapen eta legedia.
Ingurumen inbentarioa.
Ingurumen ondorioak identifikatzea eta baloratzea.
Aukerei buruzko ingurumen azterketa eta balorazioa.
Prebentzio neurrien eta neurri zuzentzaile eta konpentsatzaileen hasierako proposamena.
Prebentzio neurrien eta neurri zuzentzaile eta konpentsatzaileen definizioa; behar denean,
ingurumena leheneratzeko proiektua itxuratuko dute horiek.
Ingurumena zaintzeko programa.”

Ingurumen kontrolerako proposatutako tresnak.
Aurretiazko proiektuetan eta eraikuntzako proiektu teknikoetan prebentzio neurriak, neurri
zuzentzaileak eta konpentsazio neurriak definitzeko irizpideak.
Ustiatze fasean prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak definitzeko irizpideak.
Sustatze fasean prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak definitzeko irizpideak.

GBBLAPek orientazio gisa planteatzen du Oinarrizko Udal Sarearen trazadura. Horregatik, Planak
gomendatzen du Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarea eraikitzeko udal erakundeek sustatzen dituzten
azterketa eta proiektuetan ere antzeko bide bati jarraiki jasotzea ingurumen faktorea, udal mailako
tarteen proiekzioan.

6.2.- INGURUMEN KONTROLERAKO PROPOSATUTAKO TRESNAK
Gauzatzeko dauden bizikleta bideak eraikitzeko, eta Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareari (POFS)
dagokionez, GBBLAPek hainbat garapen tresna jasotzen ditu, 1/2007 Foru Arauak dagoeneko
aurreikusten baititu I. Idazpuruko II. eta III. atalburuetan; honakoak dira:

Planak aukerei buruzko aurretiazko azterketa bat jasotzen du POFS osatzen duen luzera guztiaren %
31rako, zehazki lurraldean txertatzen zailagoak diren edo ingurumen aldetik sentikorrak diren inguruetan
dauden tarteetarako. Kasu horietan, proposatzen den trazadura ez da loteslea, aurretiazko proiektuetatik
abiaturik definizio maila handiago bat izatearen faltan, eta iradokizun mailan mantentzen da. Egungo
definizio maila ez da behar bestekoa izan daitezkeen afekzioak analizatzeko eta inguruan identifikatutako
ingurumen balio nagusien benetako babesa ziurtatzeko.

Aurretiazko proiektuak: aukeren azterketak, trazadura proiektuak, aurreproiektuak.
Eraikuntza proiektu teknikoak.
Bizikleta eta oinezkoentzako bideen proiekzioa egokitu egingo zaio, kasuan-kasuan eta oro har,
honako sekuentziari:

Dena den, IIT honek egiten duen analisiaren arabera, GBBLAPek tarte hauetarako aurretiazko azterketa
bat egin beharra ezartzea ingurumen kontrolerako mekanismo bat da, berez, ingurumen aldetik OFSen
diseinu egokiagoa lortzera begira.

1. fasea: informazioa.
2. fasea: aukerak aztertzea.
3. fasea: zehaztapen teknikoa, apartatutako aukera eraikitzeko.

POFSeko proiektu bat ingurumen inpaktuaren ebaluazio prozedurapean baldin badago, indarrean
dagoen legearen arabera65 Ingurumen Inpaktuaren Azterketa beharko du, edo, hala badagokio,
Ingurumen Inpaktuaren Azterketa Sinplifikatua, antzeko indize batez eta, betiere, egiten den unean
indarrean dagoen ingurumen legediari jarraiki.

Ingurumen aldagaia bizikleta eta oinezkoentzako bideak proiektatzeko prozesuan sartzea aukeratu du
GBBLAPek, horiek definitzeko aurreikusitako faseetako bakoitzean sartzea zehazki. Horrela eginez
gero, izan ere, saihestu egiten da ingurumenaren gaia eranskin edo proiektuetatik beretatik bereiziriko
dokumentutzat hartzea, lagunduz, aldiz, -eta IIT honek positibotzat jotzen du, gainera, horrela izateaerabakiak hartzeko prozesuan gai hori txertatzen eta baloratzen.

Proiektuak faseka egiten direnean -aurretiazko proiektuetatik hasi eta eraikuntza proiektuetaraino-,
ingurumen memoriek xeheago doitu eta garatu beharko dituzte inpaktuen identifikazioa eta balorazioa,
65

Urtarrilaren 11ko 1/2008 Errege Dekretu Legegilea, Proiektuen Ingurumen Inpaktuak Ebaluatzeko Legearen
testu bateratua onartzekoa. Eta 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, EAEko Ingurumena Babesteko Lege Orokorra.
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prebentzio neurrien, neurri zuzentzaileen eta konpentsazio neurrien proposamena, eta ingurumen
zainketa eta jarraipenerako programak.

Landaretza-masa interesgarriari eragitea ezinbestekoa den kasuetan, proiektuek konpentsazio
neurri egokiak proposatuko dituzte. Ibaiaren eta oinezko-bizikleta bideen artean sorturiko
eremuetan ibaiertzetako basoak garatzea gomendatzen da, neurri konpentsatzaile gisan.
Prebentzio neurriak definituko dira trazaduratik gertu dauden landaretza-masa interesgarriei eta
kontserbatu beharrekoei eragitea ekiditeko: balizak jartzea, aleak markatzea, etab.
Proiektuek landaretza berreskuratzeko neurriak definituko dituzte, ezpondek, instalazio osagarriek,
aldi baterako okupazioek eta abarrek eragindako eremuak leheneratzeko. Landaretza
berreskuratzean, bertako espezieak soilik sartuko dira. Salbuespenez, hiri eremuetan, espezie
apaingarriak erabili ahal izango dira, baina inbaditzaileak ez direnak.
Proiektuek landare inbaditzaileak zabaltzea saihesteko neurriak bermatuko dituzte.

Ustiatze faserako, GBBLAPek GBBOFSren “kontserbazio plan” bat idaztea eskatzen du. Kontserbazio
plan horrek ingurumenari buruzko kapitulu bat izango du, eta haren gutxieneko edukia hau izango da:
Ingurumenean eragina izan dezaketen kontserbazio jarduerak identifikatzea.
Identifikatutako ekintzen ingurumen ondorioak baloratzea.
Prebentzio neurrien eta neurri zuzentzaileen proposamena, horien balorazio ekonomikoa barne.
Ingurumena zaintzeko eta jarraitzeko plana.
Dokumentazio grafikoa: planoak, irudiak, argazkiak, etab.

6.3.2.- FAUNA

Beste tresna batzuen kasuan, berriz, ez da planteatzen beharrezkoa denik ingurumen kontrolerako
berariazko dokumenturik. Izan ere, ulertzen da berariazko kapituluak sartuta kontrolaren eta neurri
osagarrien proposamenaren beharra betetzen dela; kasu honetako tresnak honakoak dira:

Aurretiazko proiektuek eta eraikuntza proiektuek babes maila handienetan katalogatutako espezie
habitatei eragitea ekidingo dute, hau da, galzorian daudenei eta kalteberak direnei eragitea, eta,
horretarako, inpaktu txikieneko aukerak jorratuko dira.
Espezie katalogatuen habitatetan eragin dezaketen tarteek berariazko azterketak izango dituzte,
eta eragin hori ekiditeko edo minimizatzeko neurriak definituko dituzte: egite epeak, aleak eremu
seguruetara eramatea, gerora habitatak berreskuratzea, etab. Kasu horietan, onartutako kudeaketa
planen eta gai horretan eskumena duten erakundeen jarraibideak beteko dira.
Proiektuek antzeko neurriak izan beharko dituzte, halaber, katalogatu gabeko fauna espezieentzat
edo hain zorrotzak ez diren kategorietan sartutakoentzat.
Edonola ere, bisoi europarraren (Mustela lutreola) eta muturluze piriniarraren (Galemys pyrenaicus)
interes bereziko eremuekin bat datozen tarteen eraikuntza proiektuek, Gipuzkoako Lurralde
Historikoari dagokionez kasuan kasuko Kudeaketa Planak dioenarekin bat, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren Landa Ingurunearen Garapeneko Departamentuaren derrigorrezko txostena izan
behar dute.

Oinarrizko sarearen ebaluazioa eta segimendua.
Bizikleta Bideen Katalogoa.
Seinaleak erregulatzea.
Bizikletaren erabileraren sustapena.

6.3.- AURRETIAZKO PROIEKTUETAN ETA ERAIKUNTZA PROIEKTUETAN PREBENTZIO
NEURRIAK, NEURRI ZUZENTZAILEAK ETA KONPENTSAZIO NEURRIAK DEFINITZEKO
IRIZPIDEAK
Ondoren, GBBLAPen garapen tresnetan garatu beharko diren oinarrizko irizpideak eta neurriak
proposatzen dira, POFSren eraikuntzari dagozkionak zehazki, aurretiazko proiektuetatik hasi eta, hala
badagokio, eraikuntza proiektu teknikoetaraino iritsiz. POUSerako ere baliozkoak dira irizpide horiek
eta, horrenbestez, horiei jarraitzea gomendatzen da. Neurriak proiektuaren osagai guztietara zabalduko
dira: trazadura, desjabetze, aldi baterako okupazio, instalazio osagarri, hondakindegi, lurren
egokitzapen eta abarretara. Proiektuetan neurriak ere sartuko dira, neurri horiek obra fasean zehar
betetzen direla bermatzeko.

6.3.3.- NATURGUNE BABESTUAK
Aurretiazko proiektuetan eta eraikuntza proiektuetan naturgune babestuetan eragin txikiena duten
aukerak jaso beharko dira, ahal den neurrian, bereziki balio handiko eremuei dagokienez. Beti
izango dira kontuan haientzat onartutako antolamendu eta kudeaketa tresnak.
Zuzenean edo zeharka Natura 2000 Sareko espazioei eragiten zaien eremuetan, proiektuek
hainbat neurri jasoko dute haietako elementu baliotsuenei eragitea ekiditeko, esaterako kudeaketa
elementu funtsezkoei ez eragiteko, horrelakoak definituta daudenean, edo, bestela, Habitatei eta
Hegaztiei buruzko Zuzentarauetako eranskinetan sartuta dauden Batasunaren intereseko habitatei
(bereziki lehentasunezkoei) eta fauna espezieei ez eragiteko.
Bizikleta bidea ibaietako BILen paraleloan doan eta egun erabiltzen ez diren trenbide plataformetan
edo lehendik dauden errepideetako bazterbidean oinarritzen den kasuetan, saihestu egingo da
plataforma hauek ibairantz handitzea. Era berean, espazio hauetan minimoan mantenduko dira
landabideak finkatzeko lanak edota landa lurrean tarteak eraikitzeko jarduerak.

6.3.1.- LANDARETZA
Aurretiazko proiektuek eta eraikuntza proiektuek landaretza interesgarriari eragitea ekidingo dute,
bereziki Batasunaren intereseko habitatei (zehazki lehentasunezkoei) Natura 2000 Sareko
espazioetan; horretarako, balio txikieneko landaretza-formazioetan eragiten duten edo intereseko
landaretza-azalera txikiena kontsumitzen duten alternatibak aukeratuko dira.
Mehatxatutako landaretza-populazioan ondorio negatibo txikienak dituzten alternatibak aukeratuko
dira, bereziki babes maila handieneko landaretzaren kasuan.

6. kapitulua
Prebentzio eta zuzentze neurriak
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Afekzioak ezinbestekoak direnean, eraginak ahalik eta gehien murrizteko prebentzio neurriak
hartuko dira, eta dagozkion neurri zuzentzaileak, eta, hala dagokionean, konpentsazio neurriak
ezarriko. Kasu guztietan, espazio horien organo kudeatzaileek ezarritakoari jarraitu beharko zaio.
Natura 2000 Sareko espazioei eragiten dieten tarteak egiteko proiektuak Eusko Jaurlaritzaren
Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzara igorri beharko dira bere garaian,
honek, Natura 2000 Sarearen behatokia izaki, balora dezan proiektu horiei ebaluazio egoki bat egin
behar ote zaien, Habitatei buruzko 92/43/EEE Zuzentarauaren 6.3 artikuluko xedapenekin bat
betiere.
Ingurumen Eraginaren Adierazpena idazteko eskudun den ingurumen organoari dagokio soilik
proiektuek ingurumen eraginaren ebaluazioa bete behar duten zehaztea.

Proiektuak bermatuko egingo du obrak egin bitartean beharrezko neurriak hartuko direla, olioen,
erregaien, hormigoiaren eta abarren bidez ura ez kutsatzeko.

6.3.6.- ITSASERTZA ETA HEZEGUNEAK
Proiektuek itsasertzeko eta hezeguneetako elementu baliotsuenetan (dagozkien LAPetan
definituetan) nahiz itsas-lehorreko jabari publikoan inpaktu txikiena duten alternatibak aukeratuko
dituzte.
Kasu guztietan, LAP horietan jasotako arauak errespetatuko dira, eta gai horretan eskumena duten
agintariek xedatutakoa beteko da.
GBBOSeko proiektuek (bereziki POFSekoek), itsasertzeko eta hezeguneetako elementu baliotsuei
ezinbestean eragiten badiete, bat datozen beste azpiegitura proiektu batzuekin koordinatuko dira.
Dena den, itsasertzeko eta hezeguneetako elementu baliotsu horietan ingurumen ondorio
kontrakoak aurreikusten direnean, GBBOSeko proiektuek dagozkien prebentzio neurriak eta neurri
zuzentzaileak proposatuko dituzte.
Itsas-lehorreko jabari publikoari edota horren babeseko zorguneari eragiten dioten proiektuek
eskumena duen administrazioaren baimena beharko dute, edonola ere.

6.3.4.- KONEKTAGARRITASUN EKOLOGIKOA
Hasiera batean baztertu egiten den arren GBBOSeko proiektuek inpaktu adierazgarririk izan
dezaketenik konektagarritasun ekologikoan, behar bezala aztertuko dira lotura korridore
nagusiekin, lotura interes berezia duten ibai zatiekin edo arrain-hazkuntzako espezie
migratzaileentzat interesgarriak diren ibai zatiekin bat egiten duten tarteak, bereziki beste
azpiegitura batzuekin ondorio metagarriak edo sinergikoak izan daitezkeela aurreikusten denean.
Dagokionean, proiektuak bermatu egingo du konektagarritasun ekologikoa ziurtatzeko neurri
egokiak hartzen direla.

6.3.7.- AKUIFEROAK KUTSATZEKO ARRISKUA
Akuiferoak kutsatzeko arrisku handiko edo oso handiko eremuak zeharkatzen dituzten GBBOSeko
tarteetan, prebentzio neurriak muturrera eramango dira, betiere obrak egin bitartean lurra kutsatzea
saihesteko. Arreta berezia jarriko da puntu garbiak eta olioa aldatzeko edo makinei erregaia
botatzeko eremuak definitzeko garaian, eta iragazgaizte neurririk zorrotzenak hartu eta jarduera
protokoloak zehaztuko dira, ustekabeko isuriak daudenerako.
Eremu horietan arreta handiz jokatu beharko da eraikitzeko erabiltzen diren materialei, hots,
agregakin, zoru eta abarri dagokienez, kalterik egiten ez dutela bermatzeko.

6.3.5.- IBAI IBILGUAK
Ibaiertzetan bizikleta bideak eraikitzeko, izan daitezkeen trazadura aukeren analisi zorrotza egin
behar da eta, ahal den neurrian, lehendik dauden azpiegituretan oinarritzeko ahalegina.
Aukeren azterketetan lehentasuna emango zaie ibilguetan afekzio erantsirik sortzen ez duten
aukerei, eta ibaien konexio izaera mantentzea ahalbidetzen duten neurriak hartuko dira. Ildo
honetatik, lehentasuna emango zaie ahal den neurrian ibaiak toki berri batzuetatik zeharkatzea
saihesten duten aukerei, eta horrelakorik egin behar izanez gero, ahalik eta biderik
perpendikularrena egin beharko da, ibaiari lotutako zuhaitz eta zuhaixka orlari afekziorik eragiteke.
Proiektuetan saihestu egingo da, behar bezala arrazoitutako ezintasunen bat dagoenean izan ezik,
1 km2 baino gehiagoko arro adarra duten ibai zatien morfologia aldatzea, edo Jabari Publiko
Hidraulikoa okupatzea.
Ahalik eta gehien mugatuko da 1 km2 baino gutxiagoko arroko errekak aldatzea edo estaltzea, eta
egungo baldintzetan uzten saiatu behar da. Emaria desbideratzea aukeratuko da (eta gero
naturalizatzea eta berreskuratzea, ingeniaritza biologikoko tekniken bidez), estali ordez.
Ezinbestekoa bada ibai zatiren baten morfologia aldatzea edo JPH okupatzea, eta kontuan izanik
agintaritza hidrologikoak xedatutakoa, ondoren berreskuratze edo leheneratze lanak egingo dira
erasandako eremuan. Beharrezkoa denean, konpentsazio neurriak ere hartuko dira, egoera
txarrean dauden beste erreka batzuk berreskuratu edo leheneratzeko.
Proiektuak bermatuko egingo du obrak egin bitartean beharrezko neurriak jarriko direla solidoak
arrastatzea eta horiek ibai sarera iristea ekiditeko edo ahalik eta gutxien gertatzeko; neurri horien
artean egongo dira, esaterako, aldatutako azaleren berehalako ereite hidraulikoa, dekantagailuak,
iragazkiak edo antzeko egiturak jartzea, etab.
6. kapitulua
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6.3.8.- LEHENENGO SEKTOREA, NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO USTIATEGIAK ETA
LURRAK

GBBOS (bereziki POFS) lehen sektoreak gaur egun erabilera ematen dien pistetatik edo bideetatik
planteatzen denean, neurriak hartuko dira erabilera berriak eta lehendik daudenak bateratzeko.
Nekazaritza-abeltzaintzako lur gutxien behar duten aukerak hobetsiko dira, bereziki agrologiaren
aldetik ahalmen handiko lurrak direnetan eragin txikiena dutenak.
GBBOSek (bereziki POFSek) agrologia aldetiko gaitasun handiko lurrei edo nekazaritza eta
abeltzaintza ustiategi estrategikoei eragiten dienean, neurri zuzentzaile eta konpentsazio neurri
egokiak hartuko dira.
Proiektu bakoitzak lehen sektorean duen inpaktua behar bezala baloratzeko, eta horren ondotik
neurri zuzentzaile eta konpentsazio neurri egokiak hartzeko, komeni da kontuan hartzea
Nekazaritza eta Basogintza Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak (behin-behineko Onarpenaren
dokumentua, 2010) jasotzen duen Plan, programa eta proiektuen garapenak nekazaritza eta
basogintzan eragindako afekzioak ebaluatzeko gida metodologikoa.
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Era berean, ahal den guztietan, aurreikusitako energi gastua konpentsatuko duten ekoizpen
elektrikoko sistemak (adibidez, fotovoltaikoa sortzekoak) ezartzen saiatu behar da.

6.3.9.- PAISAIA
GBBOS eraikitzeko proiektuek paisaia babesteko ohiko neurriak izango dituzte: landaretza
mantentzea, kultur ondareko elementuak balioztatzea, etab.
GBBOSen eraikuntza proiektuek jaso egingo dituzte, halaber, eragindako paisaia inpaktuak
zuzentzeko neurriak, bereziki proiektuak ukitzen dituen zonak atzera landatzera bideratuak.

6.3.13.- HONDAKINAK
Proiektuak erredaktatu bitartean, sor daitezkeen hondakinak bereizi egin behar dira, gerora egoki
kudeatu ahal izatera begira.
Obra hondakinak Hondakinei buruzko 10/1998 Legean, apirilaren 21ekoan, xedatutakoaren eta
estatuko eta autonomia erkidegoko beste xedapen batzuen arabera tratatuko dira.
Proiektuek neurriak ezarriko dituzte sortzen dituzten beste hondakin batzuen kudeaketa egokia
bermatzeko, makineriak sortzen dituenen kasuan bereziki. Puntu garbiek eta olioa aldatzeko eta
erregaiak jartzeko eremuek izan beharreko ezaugarriak ere aurreikusiko dira.

6.3.10.- KULTUR ONDAREA
Arau orokor moduan, proiektuek ez diete eragingo EAEko kultur ondore katalogatuko elementuei,
eta tokiko kultur ondareko elementuei eragitea saihestuko dute.
GBBOSeko proiektuek (bereziki POFSekoek) bermatu egingo dute Euskal Kultura Ondareari
buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legean xedatutako babes, zuzenketa eta kontrol neurriak betetzen
direla.
Kultur ondare katalogatuko elementuren bati eragingo zaion salbuespenezko kasuan, Euskal
Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak eta agintaritza eskumendunak
xedatutakoa bete beharko da.
GBBOSren proiektuek 14/2000 Ebazpenak, urtarrilaren 25ekoa (2010eko uztailaren 19an
berraztertua), ezarritako ‘Santiago Bidea’ren babes erregimenarekin bateragarriak izan beharko
dute.

6.3.14.- LURREN BALANTZEA
GBBOSeko proiektuak (bereziki POFSekoak) lurrak konpentsatzen eta soberakinen eta mailegu
materialen gutxieneko bolumena sortzen ahaleginduko dira. Ahal denean, GBBOSeko beste
proiektu batzuekin koordinatuko dira, edo gertuko beste proiektu batzuekin (bide proiektuekin,
hirigintzakoekin), lurrak elkarren artean konpentsatzeko.
Proiektuek tarte bakoitzeko lur soberakinen bolumena zenbatu eta karakterizatuko dute, baita haien
tratamendua, erabilera edo eramango diren lekua zehaztu ere, gai horri buruzko legezko
xedapenetan, esaterako otsailaren 24ko 43/2009 Dekretuak, hondakinak zabortegian utzita edo
betelanak egiteko erabilita ezabatzea arautzen duenak, adierazitakoaren arabera.
Otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretua (kudeatze eta eraiste hondakinak ekoizteari eta
kudeatzeari buruzkoa) betez, Errege Dekretuan zehaztutako azterketa egingo da.
Maileguko materialek dagozkien berariazko azterketetan ezarritako zehaztasun geoteknikoak bete
beharko dituzte, baita lurzoruen kutsadura prebenitzeko eta zuzentzeko 2005eko otsailaren 4ko 1.
Legearen 1. eranskineko VIE-A balioak ere. Maileguko materialen sorburuak honakoak izan
daitezke: obrako bertako edo legez baimendutako beste obra batzuetako hondeaketak; legez
baimendutako ustiatzeetatik ateratako agregakin naturalak; eraikuntza eta eraiste hondakinen
balorizaziotik ateratako bigarren mailako agregakinak; beste asimilagarri batzuk, esaterako,
altzairuaren ekoizpenetik ateratako zepa beltzak, 34/2003 Dekretuan xedatutakoaren arabera.

6.3.11.- ERAGOZPENAK OBRAK EGIN BITARTEAN
GBBOSeko proiektuetan (bereziki POFSekoetan) bermatu egingo da obrak egiteko unean
eragozpenak ahalik eta txikienak izateko neurriak hartzea; horretarako hainbat alderdi landuko dira,
esaterako behin-behineko desbideratzeak (seinaleak, zorua behar beste kalitatekoa izatea behinbehineko bidean...), zarata eta dardarak (legeak betetzen dituzten makinak erabiltzea eta
mantentze lan zuzenak egitea), hautsa (aldizkako arriskuak, kontuz aritzea zamalanetan), lokatza
(kamioien eta makinen gurpilak garbitzea), metaketen, makinen eta instalazio osagarrien kokapena,
lanaldiak (gauez lan egitea saihestuz jendea bizi den eremuetatik gertu), etab.

6.3.12.- BALIABIDE BERRIZTAGARRIEN ETA EZ-BERRIZTAGARRIEN KONTSUMOA

6.3.15.- KUTSATUTA EGON DAITEZKEEN LURRAK

Proiektuek bizikleta bideak (bereziki POFSekoak) eraikitzeko erabili behar diren materialak
aukeratzeko gomendioak jasoko dituzte. Tokiko materialak, berriztagarriak eta ingurumen
egiaztagiriak dituztenak lehenetsiko dira.
Argiei dagokienez, proiektuek kasuan-kasuan zehaztuko dute horien beharra, eta irizpidea izango
da ahalik eta gehien mugatzea gauez argiak dituzten tarteak eremu naturaletan, bereziki fauna
interesgarria dutenetan.
Argia behar dela iritziz gero, GBBLAPek berak ezartzen du instalatzen den argiztapenak bete egin
beharko duela argiteria publikoko instalazioetarako Energi Eraginkortasunerako Erregelamendu
berria.

6. kapitulua
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GBBLAP izapidetzeko garaian, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzeko otsailaren 4ko
1/2005 Legean xedatutako aginduak beteko dira.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioan sartutako lursailak zeharkatzen dituzten tarteek (IIT
honetako ingurumen baldintzatzaileen planoetan kartografiatuta daude) lurzoruaren kalitatearen
deklarazioa lortuko dute, Lege horretan xedatutakoaren arabera. Horretarako, beharrezkoak diren
azterketak, proiektuak eta jarduerak egingo dira.
Obrak egitean aurrez identifikatu gabeko lurzoru kutsatuak aurkitzen badira, 1/2005 Legean
xedatutakoari jarraituko zaio.
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Ondoren, praktika onen eskuliburu horretan jasotzeko prebentzio neurri eta neurri zuzentzaile batzuk
proposatzen dira:

6.3.16.- UHOLDE ARRISKUAK
Onargarritzat hartzen bada ere bizikleta bideak uholde arriskua dagoen eremuetan kokatzea,
ahalegina egingo da trazadurak ez dezan zeharkatu 10 urte baino gutxiagoko errepika-denborako
eremurik eta, ahal denean, ezta 100 urte baino gutxiagokorik ere.
Proiektuek ez dute proposatuko uholde arriskuak murrizteko bideratze eta kanalizaziorik; hala ere,
agintaritza hidraulikoaren baimenez egindako beste bideratze batzuk baliatu ahal izango dira.
Bizikleta bideen trazadura 100 urte baino gutxiagoko errepika-denborako uholde arriskuko zonetatik
igarotzen denean, dagozkion abisu eta alarma sistemak ezarriko dira, eta agintaritza hidraulikoak
onartu egin beharko ditu.

6.4.1.- BIODIBERTSITATEAREKIN ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK (FAUNA ETA LANDARETZA)
GBBOS guztian, belar-sastrakak garbitzeko jardueretan landaretza interesgarriari eragitea ekidingo
da, eta arreta berezia jarriko da espazio babestuekin edo asimilagarriekin bat datozen tarteetan:
EAEko NEBen sarean (Parke Naturalak eta Biotopoak), Natura 2000 Sareko espazioetan,
Itsasertzeko eta Hezeguneetako LAPetan sartutako itsasertzeko eta estuarioetako espazioetan, ...
Landatze edo ereite berriak egin behar direnean, IIT honen 6.3.1 puntuan adierazitako irizpideak
hartuko dira kontuan.
Mantentze jardueretarako, beharrezko neurriak hartuko dira landare espezie inbaditzailerik ez
sartzeko (makina eta ekipoetatik gerta daitezke transmisioak, lur kutsatuak zabaltzean, etab.).
Neurri horiek arreta bereziz ezarriko dira aurreko puntuan aipatutako espazio babestu edo
asimilagarrietan.
Babes kategoria handienean katalogatutako faunarentzako interes bereziko eremuekin bat datozen
tarteak dagozkien gomendioekin identifikatu eta adieraziko dira, erabiltzaileek populazio horiei ez
eragiteko.
Tarte horietan, azpiegiturak berrikusi egingo dira, fauna babestuaren populazioetan eragin
negatiborik -bereziki argiztapen eta itxiturengatik- izan ote daitekeen aztertzeko.

6.3.17.- ARRISKU TEKNOLOGIKOAK
Tarteren bat merkantzia arriskutsuen arriskuagatik edo Seveso araudiko industriengatik arriskuan
dauden bideen eragin eremu batetik igarotzen denean, dagokion udalari jakinaraziko zaio, udaleko
larrialdi plana eguneratu dezan.

6.3.18.- ZARATA
Zaratari dagokionez autonomia erkidegoaren mailako araudirik garatzen bada (estatuko araudia
garatzeko), eta horretan bizikleta bideei buruzko berariazko zehaztapenik jasotzen bada, araudian
xedatutakoa bete beharko da.
Definizio zehatzik ez dagoen bitartean, proiektuek aztertu egingo dute iturri igorle garrantzitsuetatik
(errepide, autobide edo trenbideetatik) gertu igarotzen diren bizikleta bideetan, eta bereziki
POFSekoetan, soinu-erosotasun egokia bermatzeko neurri zuzentzaileak (lurrezko dikeak,
zarataren aurkako panelak, etab.) ezartzeko aukera. Neurri horiek azpiegitura horietan eskumen
duten erakundeekin batera hartuko dira.

6.4.2.- HONDAKINEKIN ZERIKUSIA DUTEN NEURRIAK
Bideen erabiltzaileek sortzen dituzten hondakinei dagokienez, oso eremu zehatzetan izan ezik ez
da proposatzen zakarrontzirik jartzea. Beraz, kanpainak egin eta seinaleak jarriko dira bideen
erabiltzaileek hondakinik bota ez eta, sortuz gero, etxera eraman ditzaten.
Dena den, Foru Aldundiak aldizkako garbiketa zerbitzu bat du kontratatuta, GBBOFSen metatutako
hondakinak jasotzeko. Komeni da udalek dagozkien tarteetan antzeko zerbait egitea.
Mantentze lanetan sortutako hondakinak (lurrak, eraisteak, makinen hondakinak, olioak edo
erregaiak, akatsak dituzten seinaleak edo altzariak, etab.) behar bezala tratatuko dira indarrean
dagoen legeriaren arabera, 6.3.13 atalean adierazitako ildoei jarraiki.

6.3.19.- ARRISKU GEOTEKNIKOAK
Eraikuntza proiektuek azterketa geoteknikoak izango dituzte ezinbestean.
Eta azterketa geotekniko horietako gomendioen arabera egingo dira obrak.

6.4.- USTIATZE FASEAN PREBENTZIO
DEFINITZEKO IRIZPIDEAK

NEURRIAK

ETA

NEURRI

6.4.3.- USTEKABEKO ISURIAK MUGATZEKO NEURRIAK
Kontserbazio lanak egitean, akuiferoak kutsatzeko arrisku handiko eremuetan sare hidrografikoari
edo lurpeko urei nabarmen eragin diezaieketen jardueretako ustekabeko isuriak (hormigoia, olioak,
erregaiak, etab.) ekiditeko neurri egokiak aplikatuko dira. Horretarako, IIT honetako 6.3.5, 6.3.7 eta
6.3.13 ataletan jasotako gomendioei jarraituko zaie.

ZUZENTZAILEAK

GBBOSen Kontserbazio Planak prebentzio neurri eta neurri zuzentzaile batzuk izango ditu aurreikusitako
ingurumen inpaktuak ekiditeko edo mugatzeko. Neurri horietarako irizpideak hurrengo epigrafeetan
garatzen dira. GBBOSen Kontserbazio Planeko neurri horiek guztiak definitu eta aplikatzeko, praktika
onen eskuliburu bat egingo da, plan honetako lanak egiteko arduradunek ulertzeko modukoa.

6. kapitulua
Prebentzio eta zuzentze neurriak
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6.7.- PLANAREN JARRAIPENERAKO ADIERAZLEEN DEFINIZIOA

6.4.4.- ENERGI KONTSUMOA MURRIZTEKO NEURRIAK
GBBLAPeko argiztapenak eragiten duen energi kontsumoari dagokionez, 6.3.12 atalean aipatu den
moduan proiektu berriek (eta orain arte baita burututako proiektuek ere neurri handi batean) ziurtatu
egin beharko dute instalatzen den argiteriak betetzen duela Energi Eraginkortasunerako
Erregelamendu berriak herri argiteriako instalazioetarako ezartzen duena. Ustiatze fasean, tarte
guztiak aztertuko dira, bai Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarekoak bai Burututako Sarekoak, puntu
horri buruzko neurri berriak sartzeko, bizikleta bideen sarearen kontsumo elektrikoa ahalik eta
gehien murriztera begira betiere.

GBBLAPen jasotako jarduera proposamena ez da bizikleta bideen oinarrizko sare bat egitera mugatzen.
Horrez gain, bide horiek kontserbatzeko jarduerak ere jasotzen ditu, bizikleta bideak sustatzeko jarduera
programa oso batekin batera.
Testuinguru honetan, planaren jarraipenak hainbat eskala edo maila ditu, hala nola:
Planeko helburuen lortze mailaren jarraipena.
GBBOS gauzatzeko lanen jarraipena.
GBBOSen ebaluazio eta jarraipena kudeatze eta ustiatze fasean.

6.4.5.- BALIABIDE KONTSUMOA MURRIZTEKO NEURRIAK

GBBLAPeko ‘A. Memoria’ dokumentuak GBBLAPen jarraipenerako adierazleak definitzen ditu, Planaren
beraren zehaztapenen jarraipen eta ebaluaziorako zein horiek hurrengo berrikuspena arteko epe
planifikatuan lortzen duten betetze maila neurtzeko.

Bide zoruak berriztatu eta egoera txarrean dauden tarteak konpontzeari dagokionez, maileguko
materialek bete egingo dituzte 6.3.14 atalean adierazitako baldintzak.
Beste material batzuk erabiltzeari dagokionez, tokiko materialak, material berriztagarriak eta
ingurumen egiaztagiriak dituztenak erabiltzea lehenetsiko da, 6.3.12 atalean adierazten den
moduan.
6.5.- SUSTATZE FASEAN PREBENTZIO
DEFINITZEKO IRIZPIDEAK

NEURRIAK

ETA

NEURRI

Era berean, aipatu dokumentuak adierazten du ezen proposatzen den adierazle sistema Gipuzkoako
Bizikletaren Estrategiaren esparruan ezartzen diren bestelako adierazleen osagarria izango dela.
Testuinguru honetan, GBBLAPen proposatzen diren jarraipen adierazleek erantzun egiten diete
proposatzen den antolamenduaren funtsezko bi alderdiri, hots:

ZUZENTZAILEAK

Proposatutako jardueren betetze mailari.
Jarduerek Planeko helburuekiko duten eragin mailari.

Bizikleta bideen sustapenaren arloan garatzen diren jardueren izaera eta ezaugarriak askotarikoak izan
daitezkeela kontuan harturik, zaila da horren inguruko prebentzio neurririk edo neurri zuzentzailerik
finkatzea.

Eta kontuan harturik LAPek berak jasotzen duela Planaren jarraipena egiteko bere adierazle sistema, atal
honetan adierazle sorta bat proposatzen da, Planeko ingurumen alderdien jarraipena egitearren
Oinarrizko Foru Sareari dagokionez.

Edonola ere, beharrezko ikusten da Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen dituen bizikletaren
sustapenerako programen diseinua iraunkortasun irizpideen ildotik jorratzea, batez ere baliabide
kontsumoari eta hondakin sorrerari dagokienez.

Adierazleen kalkuluen aldizkakotasuna urtekoa edo bi urtekoa izan daiteke; edonola ere, kalkulu bat egin
beharko da Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea burutzeko jarduerak programatu diren bi laurtekoetako
bakoitzaren amaieran.

6.6.- HURRENGO INGURUMEN EBALUAZIOETARAKO IRIZPIDEAK
1. Planaren ingurumen ondorio positiboen jarraipenerako adierazleak
LAP honen aldaketak eta berrikusteak planen eta programen ingurumen ebaluazioaren mende daude,
gai horri buruz indarrean dagoen legeriak, estatuko 9/2006 Legeak eta EAEko 3/1998 Legeak (183/2003
Dekretua), adierazten duen moduan.
Proiektuen ingurumen inpaktuen arloko legeria (1/2008 LED eta EAEko 3/1998 Legea) aztertzetik
ondorioztatzen denez, bizikleta bideen proiektuak ez daude ingurumen inpaktuen ebaluazioaren mende.
Hala ere, espazio edo leku sentiberei, naturgune babestu, Natura 2000 Sare edo, besteak beste, kultur
ondareko elementuei eragiten dieten proiektuak izapidetzean, dagokion ingurumen erakundeari
kontsultatuko zaio, kasuz kasu, hark erabaki dezan proiektuak ingurumen inpaktuaren ebaluazioaren
prozedura behar duen edo ez.

6. kapitulua
Prebentzio eta zuzentze neurriak

Ibilgailu pribatuko erabiltzaile erakarriak: ibilgailu pribatua erabiltzetik datozen bizikleta
erabiltzaileen hiriarteko joan-etorriak (joan-etorri kopurua/urte).
CO2 emisioen murrizketa (tona/urte).
2. Lanen ingurumen inpaktuen eta prebentzio, babes eta konpentsazio neurrien betetze
mailaren jarraipenerako adierazleak
Obrek ukitutako Batasunaren intereseko habitaten azalera (m2/urte).
POFS eraikitzeko kontsumitutako landa lurra (m2/urte).
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Obretan ingurumena leheneratzeko jardueretarako bideratutako aurrekontua (urtean gastatutako
aurrekontu guztiaren %).
3. Kudeaketa eta ustiatze faseko adierazleak
3. 1. Ingurumen arriskuen ondorioen jarraipenerako adierazleak
Ibilbidea neurri batean edo erabat uholde episodioen eraginpean dagoen egun kopurua
(egun/urte), ibilbideko eta urteko.
Garraio azpiegituren zarata zorgunearen barnean dagoen ibilbideko tartearen luzera66 (m).
3.2. Bizikleta bideen kontserbazio eta mantentze lanen jarraipenerako adierazleak
Kontserbazio lanetan sortutako hondakinak (kg/urte).
Kontserbazio lanetan sortutako hondakin arriskutsuak (kg/urte).
BOFSeko bizikleta bideak argiztatzeko energi kontsumoa (kWh/urte).
Ustekabez izandako ibai ibilguetarako isurketak (isurketa kop./urte).
Ibilgailuek harrapatutako fauna edo basabereak tartean diren istripuen erregistroa (gertakari
kop./urte).
Edonola ere, azpimarratu behar da ezen Gipuzkoako Foru Aldundiak, 2007ko urteaz geroztik,
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen Behatokia duela, eta honexen ardurako jarraipen
eta kontrol eginkizunen barnean sartzen direla ondoko alderdiak:
Bizikletaren erabileraren ebaluazioa: erabiltzaile kopurua, modalitate banaketa eta bidaiatzeko
arrazoiak.
Bizikletan ibiltzeko baldintzen ebaluazioa.
Bizikleta bideen irisgarritasun, konektagarritasun eta ekintza-erradioaren ebaluazioa.
Udal mailako jarduerekiko koordinazioa, bizikletaren eta oinezkoentzako bideen eta bizikleta
bideen arloan.
Izan ere, GBBLAPen dauden jarduerak garatzen diren eta beharrezko tresnak eskura dauden neurrian,
Behatokiaren ardura izango da, neurri handi batean, Planaren jarraipena. Eta Planaren ingurumen
jarraipena egiteko atal honetan proposatzen diren adierazleen kalkulua Behatokiak egitea proposatzen
da. Dena den, GFAk berak baloratu beharko du aukera hori.

Gogoan izan ezen IIT hau erredaktatzeko unean ez direla definitu Gipuzkoako Lurralde Historiko garraio
azpiegitura nagusietako zorgune akustikoak; beraz, adierazle hau ezingo litzateke aplikatu, harik eta eskumena
duten administrazioek zorgune horiek definitu arte.
66
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7. KAPITULUA.-

7. kapitulua
Zaintze eta ikustatze programa

ZAINTZE ETA IKUSKATZE PROGRAMA
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7.1.- INGURUMEN IKUSKAPENERAKO PROGRAMAREN HELBURUAK

LAPen garapenaren gaineko jarraipen lan nagusia Gipuzkoako Bizikletaren Behatokiaren zein
Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluaren ardura eta eginkizuna izango da.

GBBLAPen garapenarekin aurreikusten diren ingurumen inpaktuekin eta horiek arintzeko proposatzen
diren prebentzio, zuzentze eta konpentsazio neurriekin bat, atal honetan deskribatu egiten da planaren
ingurumen ondorioen jarraipenerako diseinatu den Ikuskatze Programa. Ikuskatze Programaren
helburuak honakoak dira:

Atal honetan garatzen den Ikuskatze Programa ahal den neurrian aipatu tresnak erabiliz planteatzen
da. Programa bera planaren ingurumen ondorioen jarraipen eta kontrolera mugatzen da, LAPek berak
behar adina mekanismo proposatzen ditu-eta planaren beraren garapenaren jarraipen egokia
ziurtatzeko. Beraz, ahal izan den neurrian ahalegina egin da ingurumen zaintzarako plan hau
GBBLAPek proposatzen duen jarraipen programarekin berarekin koordinatzeko, betiere ingurumen
aldagaia txertatzearren plan honen garapen faseetan zeharreko jarraipen jardueretan.

LAPen ezarritako ingurumen helburuen betetze maila ebaluatzea.
Planaren ingurumen ondorioen jarraipena.
Prebentzio eta zuzentze zehaztapen eta neurrien betetze maila ebaluatzea.
Aurreikusi gabeko ondorio kaltegarriak identifikatzea, organo sustatzaileak neurri zuzentzaile
egokiak hartu ahal izan ditzan.

7.2.- JARRAIPENAREN
IDENTIFIKAZIOA

Bizikleta bideen proiekzio, ingurumen kontrol, herritarren partaidetza eta ukituekiko harremanak.
Bizikleta bideak planifikatzeko eta proiektatzeko gomendio teknikoak (Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Eskuliburua).
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Foru Sarearen Behatokia.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarearen katalogoa.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen artapen plana.
‘Gipuzkoako Bidegorriak’ izena.

Planaren helburuen ingurumen ondorioen kontrolaren xedea GBBLAPek jasotzen dituen ingurumen
helburuen eraginkortasun maila analizatzea da; helburu horiek IIT honetako 5.1 atalean adierazitakoak
dira.
Kasu honetan, helburuak ikuskatzeko programa ondorio horien aldizkako kontrol batean oinarrituko da,
dokumentu honetako 6.7 atalean adierazten diren jarraipen adierazleen kalkulura joz horretarako.
Foru bizikleta bideen plangintza eta kudeaketaren ardura duen organoak kalkulatu egin beharko ditu
aipatu adierazleak, urtean edo bi urtean behin, planaren ingurumen ondorioek POFS garatu ahala
duten eboluzioa aztertzeko. Gainera, emaitza horiek urteko edo urte biko txosten batean jaso beharko
dira. Txostenak jendearen eskura egon beharko du, web korporatiboaren bidez ahal delarik.

GBBLAPen jarraipenerako adierazleak.
Betetze mailaren adierazleak.
Burututako jardueren eragin mailaren adierazleak.

Zaintze eta ikustatze programa

ALDAGAIEN

7.3.- PLANAREN HELBURUEN INGURUMEN ONDORIOEN JARRAIPENA

Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia.
Gipuzkoako Bizikletaren Kontseilua.
Afekzio sektorialari buruzko txostena.
Bizikletaren webgunea, Gipuzkoako bizikleta bideen bistaratzailea eta beste zenbait sustapen
ekintza.

7. kapitulua

EDO

Jarraipena Gipuzkoako Foru Aldundiak egin beharko du, bizikleta bideen arloan eskumena duen
departamentuaren bitartez. Foru Aldundiak berak aztertuko du zer eginkizun garatuko dituen
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Behatokiak, edo guztiak garatuko dituen.

Tresna osagarriak, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen kudeaketari zorrotz lotu
gabeak.

-

ALDERDIEN

LAPeko helburuen ingurumen ondorioen jarraipena.
Gauzatze faseko jarraipena: banakako eraikuntza proiektuak ikuskatzea eta obren gaineko
ingurumen jarraipena.
Kudeatze eta ustiatze faseko jarraipena.
Bizikleta bideak sustatzeko jardueren jarraipena.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen eraikuntza eta kudeaketari lotutako tresna
zuzenak.

-

SISTEMEN,

Ezarri diren eta jarraipena izan behar duten atalak hauek dira:

LAPek ezartzen dituen jarduteko tresnak hainbat bloketan biltzen dira:

-

DIREN

GBBLAPen ingurumen jarraipenak hainbat kontrol jarduera garatzea eskatuko du, planaren unean
uneko garapen fasearen arabera.

GBBLAPek hainbat tresna definitzen ditu proposatzen dituen jardueren garapen eta jarraipenerako.
Tresna horietako batzuek jarraipen eginkizuna dute argi eta garbi, eta LAPen beraren jarraipen
mekanismoak dira berez.

-

HELBURU

Bizikleta bideen arloan eskumena duen Departamentuak aztertu egin beharko du jarraipen lan horiek
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Behatokiari berari atxikitzea komeni den; hala eginez gero, adierazle
horiek jaso ahal izango dira Behatokiak prestatzen duen urteko ebaluazio txostenean.
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eginez gero, izan ere, saihestu egiten da ingurumenaren gaia eranskin edo proiektuetatik beretatik
bereiziriko dokumentutzat hartzea, lagunduz, aldiz, erabakiak hartzeko prozesuan gai hori txertatzen
eta baloratzen.

7.4.- PLANAREN GAUZATZE FASEAREN JARRAIPENA
GBBLAPi lotutako inpaktu negatibo nagusiak obra fasean izango direla iritzita, IIT honetako 6.
kapituluan proposatzen diren neurrietako asko eta asko proiektatzen diren bizikleta bide tarte berriak
eraikitzeko obretan aplikatuko dira.

Informazioa biltzeko hasierako fasetik planteatzen da proiektuen ingurumen mailako egokitzea
proiektuetan beretan sartzea. Eta aukerak aztertzeko faseko irizpide anitzeko analisian sartu egiten da,
halaber, ingurumen aldagaia, eta baita prebentzio, zuzentze eta konpentsazio neurrietarako
proposamenak egitea ere detektatzen diren faktore kritikoei dagokienez; definizio teknikoaren fasean,
erasandako ingurumena leheneratzeko lanak proiektuetan sartzea ezartzen da.

Dena den, eta kontuan harturik LAPen jasotako proposamenek plangintzaren fase honetan duten
xehetasun maila, zaila da IIT honetatik obren gaineko ingurumen zaintza eraginkorra ziurtatzeko
zaintza programa bat definitzea. Izan ere, programa horrek egokitu egin beharko du, kasuan-kasuan,
lurraldearen ezaugarrietara eta aurreikusitako jarduera tipologietara.

GBBLAPek ezartzen duenaren arabera, ingurumenarekin lotutako kontuak tratatzean, uneoro jarraituko
da derrigorrean bete beharreko ingurumen araudian xedatutakoa, eta, betiere, erabakiak behar bezala
oinarriturik hartu ahal izateko behar diren analisiak jasoko dira.

Interesgarri deritzogu eraikuntza proiektuek jaso beharko duten edukiaren lerro nagusiak definitzeari
eta oinarrizko jarraipen metodologia komun bat prestatzeari, betiere proiektu bakoitzaren alderdi
partikularren gaineko jarraipena egin beharko dela ahazteke.

LAPek berak definitzen du proiektuek jaso beharko duten gutxieneko ingurumen edukia; hala,
dokumentu horien erredakziorako lagatzen du identifikatzen diren ingurumen inpaktuak arintzera
zuzendutako prebentzio neurri eta neurri zuzentzaileen proposamen zehatz eta kasuan kasukoari
egokitu bat diseinatzea, eta obren gaineko ingurumen zaintzarako programaren diseinua -honetan
sartu ahal izango dira proiektu bakoitzean jarraipen partikularizatua egin beharko zaizkien alderdi
bereziak-.

Testuinguru honetan, ingurumen jarraipena, planaren gauzatze fasean, hiru eremutan garatu beharko
da:
Aurretiazko banakako proiektuak edota eraikuntza proiektuak ikuskatzea.
Ingurumen inpaktuari buruzko azterketak ikuskatzea.
Plana gauzatzearen ingurumen ondorioen jarraipen orokorra.

Eta ulertzen da ezen, diseinu horrek benetan bete dezan GBBLAPek ematen dion eginkizuna,
edukiaren gaineko kontrola eraman behar dela, hain zuzen GBBLAPek definitzen duen gutxieneko
edukia betetzen dela eta IIT honetan -prebentzio neurri eta neurri zuzentzaileei buruzko proposamena
diseinatzeko eta ingurumen zaintzarako programa diseinatzeko- adierazitako norabideak jaso direla
ziurtatzearren.

7.4.1.- AURRETIAZKO PROIEKTUAK EDOTA ERAIKUNTZA PROIEKTUAK IKUSKATZEA
GBBLAPek bere egiten dituen ingurumen irizpide eta helburuekin bat, bizikleta bide berriak eraikitzeko
lanen beren aurretik beharrezko ikusten da Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea garatzeko proiektuen
gaineko ingurumen kontrola egitea, bai aurretiazko proiektuen kasuan (aukerei buruzko azterketak,
trazadura proiektuak) bai eraikuntza proiektuen kasuan.

Ildo honetatik, alderdi horiek guztiak betetzearen gaineko ikuskatze eginkizuna Gipuzkoako Foru
Aldundiak har dezake bere gain, bizikleta bideen plangintza eta kudeaketaren eginkizuna duen
Departamentuaren bitartez.

Ikuskatze horren helburu nagusia zera da, POFS osatzen duten tarte berriak eraikitzeko azkenean
egiten diren aukerek, irizpide anitzeko analisi baten barnean, ingurumen aldagaia ere baloratu dutela
ziurtatzea; eta, ahal den neurrian, ingurumenaren aldetik egokiena den aukera egin dela egiaztatzea
halaber. Are gehiago, egiaztatu egin beharko da proiektu horietan jasotzen diren jarduerek
ingurumenaren gaineko afekzio bereziki adierazgarririk ez dakartela.

7.4.2.- INGURUMEN INPAKTUARI BURUZKO AZTERKETAK IKUSKATZEA
GBBLAPek berak ezartzen duenaren arabera, POFSeko proiektu bat ingurumen inpaktuaren ebaluazio
prozedurapean baldin badago, indarrean dagoen legearen arabera67, Ingurumen Inpaktuaren Azterketa
beharko du, edo, hala badagokio, Ingurumen Inpaktuaren Azterketa Sinplifikatua, antzeko indize batez
eta, betiere, egiten den unean indarrean dagoen ingurumen legediari jarraiki.

Beraz, garapen proiektuen ingurumen jarraipenak ziurtatu egin beharko du eraikuntza proiektua
erredaktatzeko jorratzen diren diseinu irizpideen artean ingurumen irizpidea ere badagoela.

7.4.3.- PLANA GAUZATZEAK DITUEN INGURUMEN ONDORIOEN JARRAIPEN OROKORRA

Izan ere, ingurumen aldagaia txertatuta dago jada GBBLAPek berak bizikleta bideen proiekziorako
ezartzen duen diseinuan, hain zuzen ere Planeko ‘A. Memoria’ dokumentuko 5.4.1.1 Bizikleta bideen
proiekzio, ingurumen kontrol, herritarren partaidetza eta ukituekiko harremanetarako garapen tresnak
atalean zehazten den moduan.

Ahal bada urtero edo bi urtean behin, bizikleta bideen organo sustatzaileak zaintza programa guztiak
aztertuko ditu, eta txosten labur bat egingo du aurretiazko proiektuak eta trazadura eta eraikuntza

Hala, ingurumen aldagaia bizikleta eta oinezkoentzako bideak proiektatzeko prozesuan sartzea
aukeratu du GBBLAPek, horiek definitzeko aurreikusitako faseetako bakoitzean zehazki. Horrela
7. kapitulua
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Urtarrilaren 11ko 1/2008 Errege Dekretu Legegilea, Proiektuen Ingurumen Inpaktuak Ebaluatzeko Legearen
testu bateratua onartzekoa. Eta 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, EAEko Ingurumena Babesteko Lege Orokorra.
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proiektuak erredaktatzeko garaian nahiz obren geroko ingurumen zaintzan kontuan izan behar diren
jarraibideak eta gomendioak jasoz.

Foru bizikleta bideen organo sustatzaileak aldizkako zaintza txostenen eta proiektu guztien obra
amaierako txostenen erregistroa eramango du; eta jendearen esku egongo dira horiek, ahal bada
erakundearen webgunean.

Eta komeni da foru erakundeak bizikleta bideek ingurumenean izan ditzaketen hondar-inpaktuen epe
ertain-luzeko jarraipen programa bat ezartzea, betiere dagoeneko eginda dauden eta egiteko dauden
proiektuak harturik aintzat; bide batez, prebentzio neurrien eta neurri zuzentzaile eta konpentsazio
neurrien epe ertain-luzeko eraginkortasunaren jarraipena ere egin beharko du. Jarraipen programa hori
ustiatze fasean hartutako neurrien kontrol programarekin bateratu daiteke (ikus 7.6. atala).

Obretako ingurumen zaintzarako planak, hala dagokionean, ondoko kontrol alderdi eta jarduerak jaso
beharko ditu:
1. Afekzio eremuaren kontrola:
a. Eremu sentiberen babesaren kontrola.
b. Obrako mugen kontrola.
2. Landaretzaren babesaren kontrola.
3. Faunaren babesaren kontrola:
a. Jakinarazpen kontrola.
b. Fauna babesteko neurrien kontrola.
c. Arrain-fauna babesteko jardueren kontrola.
4. Landare lurraren kudeaketa.
5. Lur mugimenduen eta soberakinen kontrola.
6. Hondakin arriskutsuen kudeaketaren kontrola.
7. Lur gaineko uren babesaren kontrola:
a. Lur gaineko uren kalitatearen kontrola.
b. Ibilguen babesaren kontrola.
8. Arkeologi ondarearen babesaren kontrola.
9. Airearen kalitatearen kontrola: esekiduran diren partikulen eta galtzadako aldizkako arriskuen
kontrola.
10. Herritarrei eragin afekzioaren kontrola.
11. Lur kutsatuen kudeaketa zuzenaren kontrola.
12. Ingurumena eta paisaia leheneratzea: birlandatzeen kontrola (berme epea barne).

Osterantzean, GBBLAPen gauzatze lanek sortzen dituzten ingurumen inpaktuen jarraipenerako adierazle
batzuk proposatzen dira. IIT honetako 6.7 atalera jo behar da, horri dagokionez proposatzen diren
adierazleak kontsultatzeko.
Toki erakundeek ere antzeko jarraipen programak abian jartzea komeni da, betiere Planifikatutako
Oinarrizko Udal Sarea egiteko lanetan dituzten eskumenen mailan.
7.5.- OBRETAKO INGURUMEN ZAINTZARAKO PLANAK DISEINATZEKO IRIZPIDEAK
POFSeko bizikleta bideak eraikitzeko proiektuek, ingurumen inpaktuei buruzko azterketen edo
ingurumen memorien bidez, obrak zaintzeko programak zehaztuko dituzte. Obrak zaintzeko lan horiek
langile propioek edo horretarako kontratatutako langileek egingo dituzte.
Atal honetan, zaintza jarduera orokor batzuk proposatzen dira, POFSeko gauzatze lan guztietan aplika
daitezkeela irizten zaio eta. Hala eta guztiz, bizikleta bideak eraikitzeko proiektuek, bere ingurumen
inpaktuaren azterketen edo ingurumen memorien bidez, eta baldintzatzaile espezifikoen arabera,
hobetu edo aldatu ahal izango dituzte zaintza programa horiek.
Proposatzen diren jarduerak, gainera, obren garapenak uki ditzakeen inguruneko elementuen gaineko
kontrol espezifikoetan biltzen dira, baina oraindik zehazteko daude obren zaintza planari dagozkion
beste alderdi batzuk. Ildo honetatik, foru bizikleta bideen organo sustatzaileak gutxieneko protokolo
komun bat zehaztu beharko du zaintza programak garatzeko; horretan, zehaztasun maila handiago
batez definitu beharko ditu honakoak:

7.6.- KUDEAKETA ETA USTIAPEN FASEAREN JARRAIPENA
IIT honen kapituluetan zehar azaldutakoarekin bat, bideen ustiatze fasean aurreikusten diren ingurumen
ondorio nagusiak positiboak dira, Gipuzkoan bizikletaren erabilerak izango duen gorakadari lotuak.
Osterantzean, ingurumen inpaktu negatiboak aurreikusten dira, Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea
kontserbatzeko jardueren eraginez. Era berean, bizikleta bideen erabilerak eta ustiapenak berak inpaktu
sorta bat dakar berekin, hala nola energi kontsumoa eta hondakin sorrera.

Zaintza lanak egiteko pertsonal gaitu mota: tituluak eta gutxieneko esperientzia.
Zaintza ekintzak: aldizkako bisitak (gomendatutako gutxieneko maiztasuna), programatu gabeko
bisitak (zer arrazoirengatik egin behar diren), berariazko kontrolak (fauna, landaretza, uren kalitatea,
soinu kalitatea, ingurumen kalitatea, lur kutsatuak, kultur ondarea...).
Aldizkako txostenak: gomendatutako gutxieneko edukia eta gutxieneko aldizkakotasuna.
Obra amaierako txostena: gutxieneko edukia.

Testuinguru honetan, planak ustiatze fasean dituen ingurumen ondorioen jarraipena garatu egin beharko
da Sarearen kudeaketa eta ustiapenean ezarritako alderdiei dagokienez.
Ustiapen faseko ingurumen zaintzarako jardueren koordinazio, kudeaketa eta kontrol orokorreko lanak
bizikleta bideen ardura duen foru organoak berak har ditzake bere gain. Irizpideak finkatzean eta
adierazleak kalkulatzean oinarritutako ingurumen kontrol bat proposatzen da; horrenbestez, ez da ikusten
tokian bertan ingurumen kontrolik beharko denik, gauzatze fasearen kasuan horrelakoak behar badira
ere.

Gipuzkoako Foru Aldundiak ez badu zaintza eginkizunak egiteko langilerik, eta kontratatu egin behar
baditu, gomendatzen da langileak edo enpresa arduradunak GFAren beraren mendean egotea
hierarkikoki, eta ez obrak egingo dituen enpresa eraikitzailearen mendean.
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GFAk ezin badu bere gain hartu, zaintza lan hori propio kontratatutako pertsonalak egin ahal izango du.
Horretarako, GFAk definitu egin beharko ditu IIT honetan garatzeko dauden alderdi batzuk, betiere
ustiapen faseko ingurumen zaintzaren lanak hasi aurretik:

Kasu guztiotan, ingurumen ikuskaritza horri heldu ahal izatera begira ustiatze faseko ingurumen
jarraipenerako adierazle sistema bat definitzeari iritzi zaio eraginkorren. Foru bizikleta bideen ardura
duen organoak adierazle horien kalkulu bat egin beharko du, urtean edo bi urtean behin.

Zaintza lanak egiteko pertsonal gaitu mota: tituluak eta gutxieneko esperientzia.
Zaintza ekintzak: adierazleak kalkulatzeko maiztasuna, berariazko kontrolak (hondakinak, energi
kontsumoa, etab.), adierazleak kalkulatzeko beharrezko parametroen kontrola…
Aldizkako txostenak.
Urteko laburpena: edukia.

Ateratzen diren datuak urteko edo bi urtean behingo memoria batean jasotzea gomendatzen da;
horretan, izan ere, aztertu egingo da adierazle horien eboluzioa, eta beharrezko neurri osagarriak
ezarri ahal izango dira gainera, ateratzen diren emaitzen arabera neurri horiek beharrezkoak badira.
Txosten horiek guztiek eskuragarri egon beharko dute jendearentzat, web korporatiboan ahal bada.
Osterantzean, GFAk aztertu egin beharko du komeni ote den adierazle eta datu horiek Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Behatokiak argitaratzen duen urteko memorian jasotzea.

Gipuzkoako Foru Aldundiak ez badu ustiatze fasean zaintza eginkizunak betetzeko langilerik, eta
kontratatu egin behar baditu, gomendatzen da langileak edo enpresa arduradunak GFAren beraren
mendean egotea hierarkikoki, eta ez obrak egiteko esleipendun ateratako enpresaren mendean.

Oinarrizko Foru Sareko
eraginkor bat definitzen
dokumentuan definitzen
atalean jasotzen diren
irizpideak’.

Foru bizikleta bideen kudeaketaren ardura duen organoak kudeaketa eta ustiapen faseei dagozkien
zaintza txostenen erregistro bat eramango du, eta horretan jasotzen diren ingurumen ondorioen
jarraipen eta balorazioko txostenak egingo ditu, urtean edo bi urtean behin. Txosten horiek guztiak
eskuragarri egongo dira jendearentzat, web korporatiboan ahal bada.

kontserbazio lanen kasuan, GBBLAPek berak horien kontrolerako lanabes
du, Kontserbazio Plan bat erredaktatzea alegia. GBBLAPeko ‘A. Memoria’
denarekin bat, Kontserbazio Planak jarraitu egingo ditu IIT honetako 6.4
‘Ustiatze fasean prebentzio neurriak eta neurri zuzentzaileak definitzeko

Foru bizikleta bideen ardura duen organoak ziurtatu egin beharko du aipatu Kontserbazio Planean
irizpide horiek jasotzen direla; horretarako, interesgarria izango litzateke bideak kontserbatzeko
jardueretara zuzendutako ‘Ingurumen Praktika Egokien Gida’ bat erredaktatzea.

Komeni da ustiatze fasean ezarritako prebentzio neurrien eta neurri zuzentzaile eta konpentsazio
neurrien epe ertain-luzeko jarraipen plana ezartzea foru erakundeak. Jarraipen programa hori eraikitze
fasean hartutako neurriak jarraitzeko programarekin bateratu daiteke, hala egokituz gero (ikus 7.4. atala).

7.6.1.- KUDEAKETA ETA USTIATZE FASEKO INGURUMEN INPAKTUEN INGURUMEN JARRAIPENA

Kasu honetan, GFAk ziurtatu egin beharko du gida hori prestatzeko unean kontuan hartzen direla IIT
honetan adierazten diren irizpideak, eta, ondoren ere, jasotzen diren zehaztapenak praktikan
gauzatzen direla bizikleta bideak artatzeko lanetan zehar. GFAk jarduera estrategia eta protokolo bat
diseinatu beharko du, azken baldintza hau betetzen dela ziurtatzeko. Interesgarria izan liteke bideak
mantentzeko lanak esleitzeko baldintzen agirian jasotzea ‘gida’ horretan jasotakoa bete beharra, lan
horiek GFAtik kanpoko enpresa batekin kontratatzen badira.

Interesgarri deritzogu IIT honetan ustiatze faserako detektatutako ingurumen inpaktuen zein
horietarako ezarritako prebentzio neurrien eta neurri zuzentzaileen aplikazio zuzenaren gaineko
kontrola eramateari.

7.7.- SUSTATZE FASEKO
JARRAIPENA

Toki erakundeek ere antzeko jarraipen programak abian jartzea komeni da, betiere Planifikatutako
Oinarrizko Udal Sarea ustiatzeko lanetan dituzten eskumenen mailan.

Kasu honetan, ustiatze faseko ingurumen jarraipenak eboluzioa aztertu beharko du, hainbat alderdi
harturik kontuan horretarako:

PREBENTZIO

NEURRIEN

ETA

NEURRI

ZUZENTZAILEEN

Bizikleta sustatzeko jardueren ingurumen ondorioen gaineko kontrola bat etorriko da planaren
ingurumen ondorioak zaintzeko diseinatzen diren kontrol jarduerekin, kontuan harturik ezen bizikleta
bideen erabilera sustatzeko jarduerei lotutako ingurumen ondorio adierazgarrienak bizikleta bidezko
mugikortasuna areagotzeari lotutakoak izango direla.

Ingurumen arriskuak: definitutako ingurumen arriskuei lotutako gertakarien gertatze kontrola,
behar izanez gero dagozkion neurriak hartu ahal izateko.

Osterantzean, ez da sustatze fasean izan daitezkeen ingurumen inpaktu negatiboak arintzeko
berariazko neurri zuzentzailerik proposatu, mota horretako inpaktuak hutsaren hurrengoak izango
direla irizten baitzaio; horrenbestez, ez da ikuskatze jarduera apartekorik proposatzen sustatze faseari
dagokionez.

Bizikleta bideak kontserbatzeko eta mantentzeko lanek sortutako ingurumen inpaktuak:
mantentze lanei lotutako inpaktuen gaineko ingurumen kontrola (hondakin sorrera, hondakin
arriskutsuak, ustekabeko isuriak, energi kontsumoa, erabiltzaileak eta etxeko animaliak
igarotzeagatik faunari eragin kalteak…).

Edonola ere, GBBLAPek berak hainbat tresna jasotzen ditu bizikleta sustatzeko programa horiek
garatzera begira zein sustatze jarduera horien arrakasta maila kontrolatzera eta jarraitzera begira.
Gauzak horrela, ez da beharrik ikusi IIT honetan horren inguruko neurri osagarririk eransteko.
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7.8.- PLANAREN JARRAIPENAREN
KUALITATIBOAK FINKATZEA

ADIERAZLEETAKO

DATU

KUANTITATIBOAK

2.3. POFSeko obretan ingurumena leheneratzeko jardueretarako bideratutako aurrekontua (urtean
gastatutako aurrekontu guztiaren %).

ETA

Erreferentziako datua: 1.538.570 €71.

Atal honetan finkatu egiten dira GBBLAPen ingurumen ondorioen jarraipenera begira IIT honetako 6.7
atalean proposatzen diren adierazleetarako datu kualitatiboak eta kuantitatiboak, betiere behar besteko
informazioa badagoen kasuetarako.

3.

Atal honen helburua, funtsean, adierazle horien erreferentziako datuak finkatzea da, hain zuzen datu
horiek erabiliz baloratu ahal izan dadin adierazle horiek GBBLAP garatu ahala duten eboluzioa.

Kudeaketa eta ustiatze faseko adierazleak

3.1. Ingurumen arriskuen ondorioen jarraipenerako adierazleak

Kasu batzuetan, atal honetan ematen den erreferentziako datua GBBLAPek berak egiten dituen
aurreikuspenen araberakoa da; beraz, adierazle horiek aldian-aldian kalkulatuz gero, planaren
eboluzioa aztertu ahal izango da, plangintza fase honetan egindako aurreikuspenak betetzeari
dagokionez.

3.1.1. Ibilbidea neurri batean edo erabat uholde episodioen eraginpean dagoen egun kopurua
(egun/urte), ibilbideko eta urteko.

1.

3.1.2. Garraio azpiegituren zarata zorguneen barnean72 dagoen ibilbideko tartearen luzera (m).

Erreferentziako datuak: ez dago honi buruzko erreferentziako daturik.

Planaren ingurumen ondorioen adierazleak

Erreferentziako datuak: ez dago honi buruzko erreferentziako daturik.

1.1. Ibilgailu pribatua erabiltzetik datozen bizikleta erabiltzaileen hiriarteko joan-etorriak (joan-etorri
kopurua/urte).

3.2. Bizikleta bideen kontserbazio eta mantentze lanen jarraipenerako adierazleak

Erreferentziako datua: bizikleta bidezko hiriarteko 300.000-325.000 joan-etorri68.

3.2.1. Kontserbazio lanetan sortutako hondakinak (kg/urte).
1.2. CO2 emisioen murrizketa (tona/urte).

Erreferentziako datuak: ez dago honi buruzko erreferentziako daturik.

Erreferentziako datua: 225 tona/urte69.

3.2.2. Kontserbazio lanetan sortutako hondakin arriskutsuak (kg/urte).
2.

Planaren ingurumen inpaktuen adierazleak: lanen ingurumen inpaktuen eta prebentzio
neurrien jarraipenerako adierazleak

Erreferentziako datuak: ez dago honi buruzko erreferentziako daturik.
3.2.3. BOFSeko bizikleta bideak argiztatzeko energi kontsumoa (kWh/urte).

2.1. Obrek ukitutako Batasunaren intereseko habitaten azalera (m2/urte).

Erreferentziako datuak: ez dago honi buruzko erreferentziako daturik.

Erreferentziako datuak: GBBLAPek proposatzen dituen jarduerek iristen duten xehetasun maila (1/10.000
eskala antolamendu planoetan) ez da behar bestekoa LAP egitean ukituko den habitat azaleraren
zenbatespena egiteko.
2.2. POFS eraikitzeko kontsumitutako landa lurra (m2/urte).
Erreferentziako datua: 15 ha zelaigune berria sortu behar den tarteak egiteko70.

70

IITko 4. kapitulua: aurreikusitako lur kontsumoa, zelaigune berria egitea eskatzen duen POFSren luzera eta
bizikleta bidearentzako 5 metroko eredu sekzioa harturik aintzat. Aurreikuspenak ez du bizikleta bideak egiteko
kontuan hartzen diren beste eraikuntza tipologia batzuei lotutako lur kontsumoa jasotzen.
71
GBBLAPeko ‘A. Memoria’ dokumentuko 5.3. Zenbatespen ekonomikoa atalean ezartzen da ezen bizikleta
bideak egiteko guztizko kostuaren % 1 birlandatzeko eta ingurumena leheneratzeko jardueretara bideratuko dela.
Memoria honetan, POFS egiteko zenbatespen ekonomikoa 153.857.052 eurokoa da.
72
Gogoan izan ezen IIT hau erredaktatzeko unean ez direla definitu Gipuzkoako Lurralde Historiko garraio
azpiegitura nagusietako zorgune akustikoak; beraz, adierazle hau ezingo litzateke aplikatu, harik eta eskumena
duten administrazioek zorgune horiek definitu arte.

68

GBBLAPeko ‘A. Memoria’ dokumentuak, bere 3.2.1.3.1 apartatuan, honakoa dio: ‘Eta pentsatzekoa da ezen,
geroagoko analisietan joera hauek berretsiz gero, Oinarrizko Foru Sare osoa burutu ondoren (287 km guztira)
urtean 300.000 - 325.000 joan-etorri inguru izango direla, bizikletaz eta hiriartekoak, autoa erabili beharrean
bizikletaz mugitzea aukeratzen duten erabiltzaileen aldetik (850 - 900 joan-etorri egunean).’
69
IIT honetako 5.1.2.2 atalean egindako aurreikuspena. Horretarako, ibilgailu pribatuaren erabiltzaileen urteko
300.000-325.000 joan-etorri erakartzea kalkulatu da, eta 150 gCO2/km-ko batez besteko emisioa.
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3.2.4. Ustekabez gertatutako ibai ibilguetarako isurketak (isurketa kop./urte).
Erreferentziako datuak: ez dago honi buruzko erreferentziako daturik.
3.2.5. Ibilgailuek harrapatutako fauna edo basabereak tartean diren istripuen erregistroa (gertakari
kop./urte).
Erreferentziako datuak: ez dago honi buruzko erreferentziako daturik.

7. kapitulua
Zaintze eta ikustatze programa

164

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

BEHIN BETIKO ONARPENA
D dokumentua: INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA

I. ERANSKINA: INGURUMEN ERAGINAREN BEHIN BETIKO TXOSTENA

I. Eranskina
Ingurumen Eraginaren Behin Betiko Txostena

165

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

BEHIN BETIKO ONARPENA
D dokumentua: INGURUMEN IRAUNKORTASUNARI BURUZKO TXOSTENA

Planoei dagokienez, antolaketa planoetan xehetasun maila handitu egin da ibilbidean, orain
1:10000 eskala erabiltzen baita. Eskala hori bera erabili da Ingurumen Iraunkortasunaren
Txostenaren Ingurumen Baldintzen Planoetan.

I. Eranskina: Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planaren Ingurumen Eraginaren
Behin betiko Txostena
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planari (GBBLAP) ingurumen eraginaren baterako
ebaluazio azterketa egin behar zaio nahitaez, hala agintzen dutelako Euskal Autonomia Erkidegoko
Ingurumena babesteko 1998ko otsailaren 27ko 3/98 Legeak, 41. artikuluan, eta Ingurumen eraginaren
baterako ebaluazio prozedura arautzen duen 2003ko uztailaren 22ko 183/03 Dekretuak, 3. artikuluan.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen LAPa sartuta dago, baita, estatuko plan eta programa batzuen ingurumen
eragina ebaluatzeari buruzko 2006ko apirilaren 28ko 9/06 Legearen aplikazio eremuan.

Bizikleta bideen oinarrizko sarean sartutako sare-kilometroak gehitu egin dira, 378 kilometrotik
439 kilometrora; izan ere, 9 ibilbideetan adar berriak sartu dira eta aurrerapenean jada baziren
batzuk luzatu egin dira. Aldaketa hauetako asko herritarren partehartze prozesu luzean jasotako
alegazio eta iruzkinen ondorio dira. Bestalde, Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarean (hau da,
eraikitzeke dauden 196 kilometroetan) planteatzen direnjarduera motak hauek dira:

2007ko urtarrilaren 15ean, Bizikleta Bideen LAParen memoria-Iaburpen bat bidali zitzaion Garapen
Iraunkorrerako Departamentuari, hartara jakinaraz zezan zein zehaztasun maila behar zuen plan
horren ingurumen eraginaren azterketan agertu behar zen informazioak. Horrela, 2007ko urtarrilaren
17an, departamentu horrek kontsulten tramitea burutu zuen.

–
–
–

Ondoren, ingurumen eraginari buruzko aldez aurreko txostena eman zedin (hala agintzen baitu 2003ko
uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuaren 8. artikuluak), 2007ko uztailaren 11n Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Lurraldearen Aroloko Planaren aurrerapen dokumentua aurkeztu zen, dokumentazio honekin:
memoria, araudia, planoak eta ingurumen eraginaren baterako ebaluazioaren azterketa. Aldez aurreko
txosten hori 2008ko apirilaren 13an eman zuen Gipuzkoako Foru Aldundiko Garapen Iraunkorreko
Departamentuko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak. Bertan adierazten zuen beharrezkoa zela
ingurumen eraginaren baterako ebaluazioaren zeinbait alderdi berrikustea, nola eraikuntza jarduerei
zegokienez, hala sarearen ustiapenari eta bizikletaren erabileraren sustapenari zegokienez. Orobat,
Zuzendaritza Nagusiak beste zehaztapen batzuk ekartzen zituen, bai proposatutako araudiaren
inguruan, bai Gipuzkoako Bidegorriak izenaren inguruan, bai Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko
Sareko hiriarteko eta hiribarruko loturak sustatzeko mekanismoen diseinuaren inguruan.

–
–

Memoria A dokumentuan aldaketa nabarmen hauek sartu dlra:
–

4.3.8 Sarearen Ezaugarri Teknikoak atalean, ibilgailu motordunen zerrendan, gutxitu egin
dira eguneko batez besteko intentsitatean 10.000 ibilgailu gainditzen duten errepideekiko
paraleloan bereizitako zatiak, 10 kilometrotik 5 kilometrora. Zoruari dagokionez, hiriarteko
zatien arteko bereizketa agertzen da. Bertan, ezarri da zoruak asfaltikoa edo antzeko
kalitatezkoa izan behar duela, naturguneetan izan ezik, baldin eta beste material batzuk
erabil badaitezke, eta hiri zatietan, non zoru hori hiri zatiaren diseinuaren esanetara egongo
den, betiere ohiko bizikleten errodadurarako kalitateari begiratuz. Azkenik, gehitu da
argiteriak Eraginkortasun Energetikoaren Erregelamendu berria (argiteria publikoko
instalazioak) bete beharko duela.

–

4.6.1 atalean bizikleta eta oinezkoen mugikortasunerako foru programaren egungo
bitartekoen deskribapen bat egin da.

–

5.1.2 Bizikleta Bidearen Kudeaketa Integrala atalean, xehetasun handiagoz eman da tokiko
jardueren koordinazioaren berri, bizikleta eta oinezko bideei eta bizikletari dagokienez. Alde
batetik, Alorreko Eraginaren Txostena izeneko mekanismo bat ezarri da, Araudia B
dokumentuko 13. artikuluak arautzen duena; bestetik, Gipuzkoako Bizikletaren
Kontseiluaren barruan, batzorde berezi bat ezarri da autonomiaren, foru aldundiaren eta
udalen ekintza koordinatzeko.

–

Jarduera bitartekoak (5.4) izeneko atala zabaldu egiten da Aurrerapenean zetorrenarekiko.
Horrela, ongi bereizten dira Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen eraikuntzari
eta kudeaketari zuzenean lotuta daudenak -kontserbazioa, jarraipena eta katalogazioa- eta

Azkenik, 2011 ko maiatzean, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planaren
Behinbehineko Onarpenaren txostena aurkeztu zitzaion Garapen Iraunkorreko Departamentuko
Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari. Bertan, Planaren dokumentuak eta ingurumen eraginaren baterako
ebaluazioa zeuden, eta helburua zen, behin betiko onarpenaren aurretik, ingurumen eraginaren behin
betiko txostena ematea.
Aztertuta ingurumen eraginari buruzko aldez aurreko txostena emateko oinarri izan zen dokumentazioa
eta behin-behineko onarpen txostenarekin batera datorren dokumentazioa, ikusten da aldaketa
nabarmen hauek sartu direla Gipuzkoako Lurraldearen Arloko Planean:
Planaren dokumentazioan 2 dokumentu berri daude. Lehena Afekzioak Planteamenduan
dokumentua da. Bertan, deskribatzen dira, batetik, udal hirigintza planteamenduak dituen
afekzioak eta, bestetik, LAPa sartzea eta bateragarri egitea lurralde antolaketaren bitartekoen
markoaren baitan (Lurralde Antolaketako Jarraibideak, zatikako eta Lurraldearen Arloko planak,
natura baliabideen antolaketa planak eta abar). Bigarrena Herritarren Partaidetza F
Dokumentua da. Bertan, plana tramitatu den bitartean izan den herritarren partaidetza
prozesuaren laburpen bat egiten da (alegazioak eta erantzunak, eskualdeetan egindako saioak
eta abar).
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% 22 trenbide plataforma zaharretan garatuko da.
%6 jada badiren bide edo bidexketan.
% 25 zati berriak izango dlra: batzuk, eremu hlritartuetakoak, espazioa berrantolatuta; eta,
besteak, garapenaren zain daudenak. Horrela, lurzoru gutxi kontsumituko da eta ez da lur
mugimendu handirlk egingo.
% 15 lur-berdinketa berriko zatiak izango dira.
Azkenik, zatien % 31 aukeren aurretiazko azterketen zain daude. Lehentasunez, jada
artifizial bihurtutako eremuak ebatziko dira, hartara azpiegituren eragina arintzeko
lurraldearen gainean (Iurzoruaren kontsumoa, bioaniztasunaren galera, eta abar).
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osagarriak -bizikleta erabileraren sustapena eta ezarpenerako behar den erakunde arteko
koordinazioa-. Bitarteko horien deskripzioan sartutako berrikuntza nabarmenak:

hori horrela izango dela, administrazioek planifikazioan, proiektuetan, gauzatzean eta
kudeaketan izan ditzaketen eskumenak eta gaitasunak gora-behera.

 Bizikleta bideen proiekzioa, ingurumen kontrola, herritarren partaidetza eta
eraginpekoekiko harremana: Bizikleta bideen proiekturako egin beharreko memoriaren
edukiaren deskripzioa gehitu da, aztertu beharreko ingurumen eraginak barne. Atal
honetako edukia Araudia B dokumentuaren 22. artikuluan dator, ingurumen kontrolerako
proposatutako bitartekoak izeneko atalaren barruan, Ingurumen lraunkortasunaren
Txostena D dokumentuaren neurri prebentibo eta zuzentzaileen kapituluan. Bertan
ezartzen da ingurumen aldagarriak nola sartzen diren bizikleta eta oinezkoen bideen
proiektu prozesuan aurreikusitako fase bakoitzean, hartara erabakiak hartzeko
prozesuan txertatzeko eta baloratzeko, eranskin arrunt bat izan gabe.

–

Aldaketa batzuk sartu dira txosten loteslean: 13. artikuluan, planak eta foru bideei eragin
diezaieketen hirigintza bitartekoak onartzeko prozeduraren barruan, aurkeztu behar da
txosten horí. Nahitaezko txosten horrek Alorreko Eraginaren Txostena izena du Memoria A
dokumentuan. Haren eskaera hasierako onarpena baino lehen egin behar da. Orobat,
ezartzen da hirigintza txosten horrek ingurumen eragina batera ebaluatzeko prozedura
tramitatzea eskatzen badu, txostenarekin batera ingurumen eraginari buruzko aldez aurreko
txostena eskatu beharko da.

–

17. artikuluak ezartzen du zein den Antolaketa Planoak C dokumentuan agertzen diren
planifikazio xedapenen Iotura maila. Horrela, Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea
lotesletzat jotzen du antolaketa plano horietako ibilbide definituarekin; eta aukeren
azterketaren zain dagoen Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko ibilbidea argibidea baino
ez da, hau da, ez da zorua gordetzen Bizikleta Komunikazioko Sistema Orokorrera lotuta
harik eta aukeren edo proiektuen azterketa horiek gauzatzen diren arte. Oinarrizko Udal
Sareko jarduerei dagokienez, erabakiak argibide dira salbu eta Oinarrizko Foru Sarearekin
lotzen den lekuetan, horietan lotesleak izango baitira. Azken puntuari dagokionez, 4.
artikuluan ezartzen da, Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen loturak bermatze aldera, ezen
Gipuzkoako Foru Aldundiak herritako sarrera eta irteera puntuak ezarri eta udal sareetako
ibilbideak proposatu ahal izango dituela, betiere aukera egonik tokiko administrazioekin
kontsulta egin eta beste gauza bat erabakilzeko. Aurrerapeneko 4. artikuluan ere agertzen
zen hori.

–

18. artikuluan ezartzen da zein diren jada badagoen Oinarrizko Foru Sareko jardueren eta
Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko jardueren artean. Lehenak zabaltze ekintzak dira,
bikoizketak eta horiek ongi funtzionatzeko elementu funtzionalei eragiten dietenak.
Bigarrenak, berriz, berriak dira, eta ez dira izango zabalkuntzak, hobekuntzak,
egokitzapenak edo aldaketak baldin eta bizikleta bideen ibilbidea nabarmen aldatzen ez
badute.

–

22. artikuluan, memoriak eduki behar duen edukia definitzen du, nahikoa bizikleta bidea
proiektatzeko, ingurumen alderdiak barne. Orobat, betekizun egiten du Eusko Jaurlaritzako
Bioaniztasun Zuzendaritzara bidaltzea eraikuntza proiektu aurretiazkoak eta teknikoak
baldin eta Natura 2000 Sareari zuzenean edo zeharka eragiten badiote. Azkenik, zatiko
lurralde planteamenduan eta alorrekoan xedatutakoari begiratu beharra ezartzen du.

 Bizikleta bideen esku-liburua: Ezartzen da, aurretiazko txosteneko 1A atalean eskatzen
zen bezala, hurrengo eguneratzeetan esku-liburura ingurumen irizpideak gehituko direla
bizikleta bide berriak diseinatzeko eta eraikitzeko. Orobat, mantentzeko eta ustiatzeko
jardunbide egokien kodea gehituko da.
 Oinarrizko Foru Sarea Kontserbatzeko Plana: kontserbazio plan bat idatziko da.
Aurretiazko txostenaren 1B atalean ezartzen zen bezala, gauzatutako zatien
kontserbazioan bizikleta bidearen eta gertuko inguruaren ingurumen diagnosia sartuko
da, hartara eraginak detektatzeko eta neurri prebentibo eta zuzentzaileak jarri ahal
izateko. Orobat, ezartzen da kontserbazio lanetan "Ingurumen Iraunkortasunaren
Txostena" D ookumentuan ezarritako "Ustiapen faseko neurri prebentibo eta
zuzentzaileak definitzeko irizpideak" jarraituko direla.
 Gipuzkoako Bidegorriak: Aurretiazko txostenaren 2.2 atalak eskatzen zen bezala, izen
hori erabiltzeko halabeharrezkoa da ezaugarri funtzionalak ez ezik zenbait gutxieneko
ingurumen irizpide biltzea eraikuntza fasean nahiz ustiaketa fasean. Ez da definitzen
zein izango diren irizpideak.
–

5.5 atala ere sartu da: GBBLAParen jarraipenerako bitartekoak, non LAParen
ebaluaziorako adierazle sistema bat ezartzen den. Hori osagarria izango da "Gipuzkoako
bizikletaren estrategia"ren markoan ezarriko diren beste adierazle batzuekin. Adierazleek
aukera emango dute kalkulatzeko, planifikazioaren lau urtekoen amaieretan (2014 eta
2018), proposatutako jardueren betetze maila eta gauzatutako jardueren eragina.

Araudia B dokumentuan, nabarmendu daiteke aldaketa hauek sartu direla:
–

Aurretiazko txostenaren 2.1 atalean eskatzen zen bezala, 6. artikuluan, GBBLAParen
sartutako dokumentuetan, Ingurumen Iraunkortasunaren Txostena gehitu da, eta haren
izaera adierazgarria edo erreferentziazkoa ezarri da.

Bestalde, 2011ko apirileko behin-behineko onarpenaren ingurumen eraginaren baterako ebaluazioa
alderatzen bada Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planaren Aurrerapen
dokumentazioarekin batera zihoan ebaluazioarekin, ikusten da oso-osorik berritu dela. Honako hauek
dira aldaketarik garrantzitsuenak:

–

4. artikuluan GBBLAParen aplikazio eremua zabaldu egiten da, ez bakarrik Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen aurrerapen gisa, baizik eta Bizikleta Bideen
Oinarrizko Sare osora, eta bertan Oinarrizko Udal Sarea ere sartzen da. Orobat, esaten da,

Lehen kapitulua, Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planaren helburu estrategikoen eta
kontuan hartutako alternatiben deskribapena, gaurkotu egin da, batez ere helburuei eta
ingurumen irizpideei, aurreikusitako jarduerei, kontuan hartutako alternatibei eta partaidetza
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publikorako prozesuei zegokienez. Horien inguruko laburpen bat baino ez da jaso hemen,
'Partaidetza publikoa' F dokumentuan azaltzen baitira xehetasun handiagoz. Ingurumen
helburuei eta irizpideei dagokienez, honako helburu berri hauek gehitu zaizkie:
–

Motorrik gabeko joan-etorrien, oinezkoenen eta bizikletaz eginikoen lotura, segurtasun eta
erosotasun baldintzak hobetzea, hiriarteko loturetan bereziki, eta modu honetan batetik
bestera joateko moduen aukera zabaltzea.

–

Motordun garraio pribatuak ingurunean duen eragina (berotegi efektua eragiten duten
gasak isurtzea, ingurumen zarata) eta horri lotutako energia kontsumoak gutxitzen
laguntzea.

–

Bizikleta bideenoinarrizko sarea gauzatzea, ahalik eta ingurumen eragin txikienarekin.

lurralde planak eta tramitatze bidean den GBBLAPa. Sarea erabiliko duen lehentasunezko
erabillzaile profilari dagokionez (ibilbideak diseinatzeko irizpideei nabarmen eragiten die
aldagai horrek), aisialdiko txirrindularia eta hiriko edo hiri inguruneko eguneroko
txirrindularia bereizten dira. GBBLAPean proposatutako sare ereduaren alde egitea
justifikatzen da, funtzionalitate eta irismen handiagoak dituelako, eta eguneroko motorrik
gabeko mugikortasunari mesede egingo dion erabilera anitzeko bidesare bat sortzeari
erantzuten diolako. Halaber, bat dator da EAE mailan zehaztutako ingurumen irizpideekin.
–

 Sarearen funtzionalitatea (hirigune, industrialde, ekipamendu eta nodo intermodaletako
eskari potentzialari eman beharreko erantzun maila).

Bigarren kapitulua, Bestelako planekiko eta programekiko interakzioa, eguneratu eta zabaldu
egin da baita ere. Honela, aurretik kontuan hartu gabeko planekiko bateragarritasun azterketa
hartzen du barne, hala nola: Ibai ertzen eta erreka ertzen LAPa, Itsasertzaren LAPa,
Nekazaritzaren eta Basogintzaren LAPa, eta abar. Era berean, beste azterketa bat gehitu zaio
baliabideak babesteko planekin bateragarria ote den neurtzeko, Aizkorri-Aratzeko Baliabide
Naturalak Antolalzeko Planarekin edo Deba-Zumaia Biotopo Babestukoarekin, edo Natura 2000
Sareko Bereziki Zaindu Beharreko Guneak antolalzeko planekin, esaterako. Azterketa hori
gehiago sakontzen da Afekzioak planteamenduan E dokumentuan.

 Ingurumen mailan estrategikoak diren helburuak (motorrik gabeko mugikortasunaren
igoera, atmosferarako isurketak murriztea, kalitate akustikoa hobetzea) lortzen
laguntzea.
 Ingurumen fisikoaren gaineko eraginak (Iur kontsumoa, Naturgune Babestuen gaineko
afekzioak, Ingurumen Zona Sentikorrengaineko afekzioak).
GBBLAPak proposatutako ibilbidearen alde egin da, sarearen ibilbide nagusiak luzatzeagatik
eta eguneroko mugikortasunerako interes handikoak diren adar berriak gehitzeagatik,
funtzionalitate handiagoa duelako. Era berean, horrek jarraitutako ingurumen helburu
estrategikoak neurri handiago batean erdiestea ekarriko luke, bai motorrik gabeko
mugikortasuna ugaritzeari dagokionez, bai atmosferarako isurketak murrizteari dagokionez, bai
eta kalitate akustikoa hobetzeari dagokionez ere. Ondorioz, ekarriko duen mugikortasun
iraunkorra dela eta, azkenean aukeratu den alternatibak konpentsatu egingo du 2002ko
Planaren aldean GBBLAPak proposatutako ibilbide sareak ingurune fisikoan izango duen
eragin handiagoa.

Hirugarren kapituluan, Ingurumenaren azterketa izenekoan, ibilbide bakoitzeko ingurumen
azterketa baten ordez ingurumenarekin lotutako alderdien azterketa orokorra egin da. Era
berean, ingurumenarekin lotutako zenbait alderdiren gaineko informazio berria gehitu,
eguneratu edo zabaldu da; esaterako, 4.3.3 Lurzorua eta ahalmen agrologikoa. Azterketa
eskala 1.10.000 izatera pasatu da.
Laugarren kapitulua, Teknikoki bideragarriak diren alternatiben ingurumen azterketa, osorik
berritu da. Hala, 'ez esku hartzea' alternatiba, sare ereduaren alternatiba eta ibilbidearen
aIternatiba aztertu dira.
–

–

Bosgarren kapituluan, Eraginaren identifikazioa eta balorazioa delakoan, sakondu egin da bai
Lurraldearen Arloko Planaren helburuak betetzeak ekarritako ingurumen eragin nagusien
analisian, bai eta eraikuntza, ustiapen eta sustapen jardueren analisian ere.

0 Alternatiba. Bidegorri sarerik ez egitea izango litzateke, egungo egoerarekin bat ez
datorren alternatiba, dagoeneko egina baitago GBBLAPak proposatutako sarearen zati bat.
Azterketan laburki ezaugarritzen dira egungo garraio sistemaren ondorio diren eragin
negatiboak eta kanpo kostuak. Hala, honako alderdi hauen ingurumen balorazioa egiten da:
atmosferaren kutsadura eta berotegi efektua eragiten duten gasak isurtzea, kutsadura
akustikoa, garraio pilaketa eta energia kontsumoa. Aukera hori baztertu egin da, garraio
eredu ez iraunkor bati eustea ekarriko baitzuen epe ertainera eta luzera.
Sare ereduaren alternatiben ingurumen balorazioan, bizikleta bidearen kontzeptu edo
ereduarekin batera GBBLAPak ezarritako lehentasunezko erabillzaile profila hartu da
kontuan. Lehenengo alderdiari dagokionez, motorrik gabeko mugikortasunaren trataera eta
haren inguruko gogoeta aztertu dira zenbait lurralde planetan: Gipuzkoan Bizikletentzako
Bidesare bat egiteko Plan Gidaria (1995), lurralde antolaketako jarraibideak, zatikako
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Sarearen ibilbide aukerei dagokienez, bi ibilbide alternatibo hartu dira kontuan: 2002ko
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Planeko Sarea eta tramitatze bidean den GBBLAPeko
proposamena. Erabilitako ingurumenirizpideak honako hauek izan dira:
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–

Helburuei dagokienez, identifikatu, baloratu eta, ahal izan den neurrian, kuantifikatu egin
dira honako eraginak: motorrik gabeko mugikortasuna handitzea, airearen kalitatea
hobetzea, berotegi efektua eragiten duten gasen isurketa murriztea, kalitate akustikoa
hobetzea, pilaketak murriztea, bizikleta istripuak gutxitzea eta intermodalitatea handitzea.

–

Eraikuntza jarduerei dagokienez, Planifikatutako Oinarrizko Sarearen zenbait zati egiteak
ingurumenean duen eragina identifikatzea eta baloratzea sakonduko da, batik bat Foru
Aldundiari dagozkion zatiena; tokian tokikoen kasuan, ibilbidea soilik orientatzekoa izanik,
azaleko balorazioa egingo da. Hala, ingurumeneko zenbait elementurekin lotutako eraginik
adierazgarrienilk aztertu dira. Elementu horiek honakoak dira: Naturgune Babestuak (parke
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naturalak, biotopo babestuak, Natura 2000 Sarea), itsasertza (Itsas Bazterreko Herri
Jabaria, Itsasertzeko LAPeko Babesgune Bereziak), hezeguneak (Hezeguneen LAPeko
Babesgune Bereziak), ubideak, garrantzi komunitarioa duten habitatak, korridore
ekologikoen sarea, paisaia berezi eta nabarmenak, fauna mehatxatua (bisoia, desmana eta
hegoaldeko zuhaitz-igela), ingurumen zarata, balio estrategiko handiko lurzoru edo
nekilzaritza-ustiapenak, uholde arriskuaren maila, kutsatuta egon litezkeen lurzoruak,
akuiferoak kutsatzeko kalteberatasuna, obrek sortutako eragozpenak eta ibilbidearen
funtzionaltasuna. Hurrengo kapituluan proposatuko diren neurriak hartuta, uste da sortutako
eragin gehienak BATERAGARRIAK izango direla. Halere, balorazio hau eragin larriak
nabarmentzeko nahiko fidagarria izan den arren, hurrengo faseen balorazio zehatzago
bategin beharko da, plana garatzeko bitartekoak idazten diren bitartean (aurreko alternatiba
proiektuak, ibilbide proiektuak, eta abar).
–

–

Zazpigarren kapituluan ikuskatze programa zehazten da, baina ingurumen eraginaren
jarraipenari eta kontrolari dagokionean baino ez, esan bezala, planaren garapenaren jarraipena
Planaren memoria A dokumentuko 5.5 atalean aipatutako adierazleen arabera eglten baita.
Ingurumenaren jarraipenerako programa honako atal hauetan banatuta dago:

Bizikleta bideak kudeatu eta ustiatu bitartean ingurumenean eragingo duten hiru jarduera
esparru identifikatu dira: erabiltzea, kudeatzea eta kontserbatzea. Erabiltzeak ingurumen
eragin positiboak izango ditu (airearen eta ingurune urbanoaren kalitatea hobetzea).
Kudeaketari dagokionez, ibilbide bakoitzaren uholde arrisku maila, sustantzia arriskutsuen
garraiorako bideak hurbil edukitzeak dakartzan arriskuak, eta hurbileko ahalmen handiko
errepideetatik iritsitako ingurumen zarata neurtzen dira. Bestalde, zaintzeari dagokionez,
honako esparru hauetan izandako eragina aztertzen da: biodibertsitatea, hondakinak
sortzea, ustekabeko isuriak,energía eta baliabide kontsumoa, eta jarduera ekonomikoa
sorraraztea. Bizikleta bideak kontserbatzeko eta zaintzeko jarduerek hartuko duten
aurreikusitako garrantziari erreparatuta, ez da uste ondorio horiek garrantzi handikoak
izango direnik. Halaber, hurrengo faseen analisia egin beharko dela zehazten da, jarduera
horiei lotutako ingurumen eragina neurtzeko.

–

Obrak egiteko fasearen jarraipena: obra proiektu indibidualen edukiaren beraren kontrola
eta haien ingurumen eraginaren azterketak egingo dira, eta obretan egindako zaintza
proiektuak aztertuko dira, bai aldez aurreko eraikuntza proiektuetan bai obren ondorengo
ingurumen zaintzan kontuan hartu beharreko jarraibideak eta aholkuak bilduko dituen
txosten laburtu bat egiteko.

–

Obren zaintza planak diseinatzeko zenbait irizpide zehazten dira.

–

Kudeaketa eta ustiatze fasearen jarraipena. Ingurumen arriskuen zein bideak zaintzeko eta
kontserbatzeko lanek sortutako ingurumen eraginaren eboluzioa aztertuko da.

Aurkeztutako dokumentazio teknikoa aztertu ondoren, 2003ko uztailaren 22ko 183/03 Dekretuko 3. eta
5. artikuluak eta 1998ko otsailaren 27ko 3/98 Legeko 44.2 artikuluak xedatutakoa aplikagarri izanik,
eta, bestalde, 2011 ko ekainaren 30eko 4/2011 Foru Dekretuak ezartzen duenez, plana onartzeko
eskumen nagusia Gipuzkoako Foru Aldundiarena den kasuetan, Foru Aldundiko Ingurumeneko eta
Lurralde Antolaketako Departamentua da ingurumen eraginari buruzko behin betiko txostena emateko
organo eskuduna.

Seigarren kapituluan neurri prebentibo eta zuzentzaileak aipatzen dira. GBBLAParen
zehaztasun maila dela eta, ingurumen eraginaren baterako ebaluazioak oinarrizko neurri eta
irizpideak proposatzen ditu, gerora, plana garatzeko bitartekoetan gauzatu beharko direnak.
Ingurumen kontrolerako bitartekoak lehen atalak ezartzen du, bizikleta ibilbide bat zehazteko
prozesuan ingurumenaren aldagaia kontuan hartu behar dela; Planifikatutako Oinarrizko
Sarearen % 31 horrentzako alternatiben azterketa. egin behar dela, ikusi batira dagokion
lurraldearekin bat etortzea zail dela edo ingurumen eremu ahulei eragiten diela; eta, azkenik,
ezartzen du, gauzatuko den Kontserbazio Planean ingurumenaren ingurukoak sartu behar
direla. Bestalde, hurrengo hiru ataletan, neurri prebentibo, zuzentzaile eta konpentsatzaileak
zehazteko irizpideak ezartzen dira, bai aurreko eraikuntza proiektuetan, bai ustiatze eta
sustatze faseetan ere, zenbait ingurumen alderditan (fauna eta landaredia, baliabide
kontsumoa, eta abar).

Ingurumen Eraginaren Behin Betiko Txostena

GBBLAParen helburuen ingurumen eraginaren jarraipena. lngurumen eraginaren baterako
ebaluazio azterketaren 6.7 atalean zehazten diren adierazleen kalkuluan oinarrituko da.

Azken batean, ingurumen eraginaren baterako ebaluazioak modu egokian erantzuten dio ingurumen
eraginaren aldez aurreko txostenean xedatutakoari, 183/2003 Dekretuaren eranskinean ezarritako
edukiekin bat. Horrek ahalbidetu du Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planak
ingurumena babesteko hainbat helburu kontuan hartzea ela integratzea, alternativa posibleak eta
proposaturiko konponbideen eraginik garrantzitsuenak aztertu izana, eta azkenik neurri zuzentzaile eta
babesleak eta ingurumen eragina gutxitzeko ikuskatzeak ezarri izana.

Azkenik, bizikleeta bideak sustatzeko jarduerek izandako eragina aztertzen da
(sentsibilizazio jarduerak, komunikazioa, eta abar). Ondorio positiboak izango ditu motorrik
gabeko mugikortasuna sustatzeagatik, nahiz eta inoiz eragin negatiborik ere ekar lezakeen,
argitaratzeko baliabide kontsumoa edo gertakizunak direla eta egin beharreko bidaiak kasu.
Dena dela, ondorio hauek hutsalak izango dira ia, are gehiago bizikleta mugikortasuna
sustatzeak dakarren ingurumen eragina kontuan hartuz gero.

I. Eranskina

–

Horiek horrela, eta 2003ko uztailaren 22ko 183/2003 Dekretuko 12. artikuluan aurreikusitakoa betez,
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planaren ingurumen eraginari buruzko BEHIN
BETlKO ALDEKO TXOSTEN hau ematen dut, 2001eko apirilekoplana eta ingurumen eraginaren
baterako ebaluazio azterketarekin batera doazen dokumentuen arabera eta txostenean agertzen diren
ondorengo xedapenei jarraituz:
A.- NEURRI ZUZENTZAILE, BABESLE ETA KONPENTSATZAILEAK, ETA IKUSKATZE PROGRAMA:
Neurri zuzentzaile eta babesleak, eta ikuskatze programa, Iraunkortasun txostena D dokumentuko 6.
eta 7. kapituluetan ezarritakoaren arabera gauzatuko. dira, hurrenez hurren. Horrez gain, Lurraldearen
Arloko Planaren parte izango dira, eta "Araudia" B dokumentuko eta "Egitura antolaketako planoak" C
dokumentuko xedapenen lotura maila bera izango dute Oinarrizko Foru Sareari dagokionez. Era
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berean, mugikortasun iraunkorra sustatzea eta baliabide naturalak babestea bateragarri egiteko
helburuz, udalerrietako dagokien administrazio eskudunek horiek Oinarrizko Udal Sareari ere
aplikatzea gomendatzen da.
Gainera, Araudia B dokumentuan, berariaz aipatuko da, eraginkortasuna bermatzeko adinako
zehaztasunez gehitu daitezela, Lurraldearen Arloko Plana garaltzeko planei eta proiektuei gehitu
beharreko neurri babesle eta zuzentzaíle guztiak, eta ikuskatze programaren jarduerak, dagokien
definizio eskalaren arabera. Hala, neurri horien aurrekontua egin daitekeen kasuetan, obra unitate gisa
definituko dira, planetan eta proiektuetan bakoitzari dagokion zenbatespen ekonomikoa adieraziz. Eta
aurrekontua egitea ezinezkoa den kasuetan, berriz, baldintza teknikoen agirian sartuko dira.
B.- ARAUDIA B DOKUMENTUKO EDUKIARI LOTUTAKO JARRAIBIDEAK:
–

Gipuzkoako Bidegorriak: 4.2 artikuluan eta Memoria A dokumentuko 5.4.1.9 atalean esaten den
moduan; izendapen hau jaso ahal izateko, gutxieneko eskakizun funtzionalez gain, bidea eraiki eta
ustiatu bitartean bete beharreko gutxieneko ingurumen irizpide jakin batzuk betetzeko obligazioa
ezarri beharko da.

–

22. artikulua: Foru Aldundiaren bizikleta bideen proiekzioa, ingurumen kontrola, herritarren
partaidetza eta eraginpekoekiko harremana Iantzeko bitartekoak: Artikulu honetako 22.4 atalean
argiago azaldu beharko da, Ingurumen Eraginaren Txostena jaulkitzeko eskumena duen
ingurumen organoak duela ingurumen eraginaren ebaluzioa erabakitzeko eskumena, nahiz eta
Biodibertsitatearen Zuzendaritzari galdetuko zaion, Natura 2000 Sareak duen Behatoki Iraunkor
gisa, proiektu horien ingurumen eragina ebaluatzea beharrezko ote den. Bestalde, 22.5 atalean,
kontuan hartuko da EAEko Naturgune Babestuen Sarearen barruan daudela, halaber, Natura 2000
Sarearen parte diren eremu eta lekuak. Azkenik, 22. artikuluaren izenburuak Oinarrizko Foru
Sareari erreferentzia egiten badio ere, xedatu beharko da artikulu horren 3, 4 eta 5 ataletan
adierazitako betebeharrak aplikagarriak direla, halaber, Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarean
egindako edozein proiekturentzat.

–

Akatsen zuzenketa: ordezkatu egingo da 7.2 artikuluan Xedapenak B.II dokumentuari egiten zaion
aipamena, dagoeneko ez baitago Araudia B dokumenturik.

C.- MEMORIA A DOKUMENTUKO EDUKIARI LOTUTAKO JARRAIBIDEAK:
–

Alorreko Eraginaren Txostena, 5.4.2.3. atala. Atal honetan ezartzen da, ingurumen órgano
eskudunak Alorreko Eraginaren Txostena eskatuko duela Ingurumenaren Gaineko Eraginari
buruzko Aldez Aurreko Txostena edo iradokizun faseko Iradokizunen Aldez Aurreko Txostena
idazteko, plan, programa edo proiektu batek Ingurumenaren Gaineko Eraginaren Baterako
Ebaluazio prozedura edo Ingurumen Eraginaren Ebaluazio prozedura jarraitzen duenean.
Iradokizun fasean sustatzaileek bidalitako dokumentazioaren xehetasun maila urria ikusirik,
egokiagotzat jotzen da txosten hori sustatzaileak berak eskatzea hasierako onarpena eman baino
lehen eta aurretiazko txostenarekin batera, Araudia B dokumentuko 13. artikuluak ezartzen duen
moduan, zeinak tramitazio alternatiba honen alde egiteko 5.4.2.3 atala aldatuko duen.

I. Eranskina
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