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1. kapitulua.-

1.3.- INGURUMEN HELBURUAK ETA IRIZPIDEAK

GBBLAPEN XEDEA ETA JUSTIFIKAZIOA

Planak jomuga hauek ditu, ingurumen ikuspegiari dagokionez:

1.1.- PLANAREN XEDEA

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.

Lurraldearen Arloko Plan honen xedea Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarea -aurrez Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Sarearen Planean definitua- EAE eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren lurralde
antolamenduaren esparruan behin betiko txertatzea da.

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

1.2.- HELBURUAK ETA IRIZPIDE OROKORRAK

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

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

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.- Gipuzkoako Lurralde Historikoa azpiegitura sare baten bidez artikulatzea, hiriarteko motorrik
gabeko mugikortasuna (HMGM) garatzeko, hots, bizikleta eta oinezkoen zirkulazioa areagotzeko.

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

2.- HMGM seguru, eroso eta konektibo baterako sarea diseinatzea, bizikleta garraiobide gisa
erabiltzea sustatzeko.
3.- Lurralde antolamenduaren arabera diseinatzea eta karakterizatzea aipatu HMGM sarea.
4.- Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarearen Planean egindako proposamena behin betiko eguneratu eta
egokitzea, lurralde antolamenduaren ikuspegitik.
5.- Sare horren trazadura bat etortzea Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei buruzko Foru
Arauan ezarritakoarekin eta Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak berariaz horretarako prestatutako
gomendio tekniko sortarekin.
6.- Bizikleta bidezko Komunikazio Sistema Orokorra osatzea eta irizpideak zehaztea, sarea herrietatik
igarotzen dela ziurtatzeko, titulartasunari eta kudeaketari dagokienez hiribarneko eta hiriarteko sareak
mugatzeko etorkizuneko antolamendua egitera begira, eta lehendik dauden edo egitea aurreikusten
den foru eta udal bizikleta sareekin konexio egokia izateko.
7.- Udalerrietako hiri planeamenduarekin koherentzia eta koordinazioa izatea.
8.- Sarearen gaur egungo egoeraren diagnostikoa egitea, egin behar diren jarduerak zehaztea,
lehentasunak ezarri eta kronologikoki programatzea, jardueren haztapen ekonomikoa egitea eta plana
gauzatzeko tresnak erabilgarri izatea.
9.- Izango duen ingurumen inpaktua zehaztea, eta ingurumenari dagokionez era egokian txertatzeko
eta Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioaren prozedura ondo bideratzeko irizpideak ezartzea.
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2. kapitulua.-

Euskal Autonomia Erkidegoan, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak
arautzen du udal hirigintzaren plangintza. Gipuzkoan, 88 udalerriek egoera desberdinean dute
hirigintzako plangintza. Zenbaitek duela gutxi onartu dute behin betiko plangintza; beste zenbaitek,
berriz, berrikusteko fasean dute plangintza hori, edo aspaldi samar onartu zituzten plangintzak.

LURRALDE ETA GIZARTE ESPARRUA

2.1.- GIPUZKOAKO LURRALDE ETA GIZARTE ESPARRUA

Osterantzean, Euskal Herriko Natura Babesteko 16/94 Legeak, ekainaren 30ekoak, eta habitat
naturalak eta basa landaretza eta fauna kontserbatzeko 92/43/EEE Zuzentarauak ezartzen duten
esparruan, hainbat babes figura antolatu dira lurraldeko zenbait eremutarako (parke naturalak, biotopo
babestuak, Batasunaren intereseko lekuak…).

Gipuzkoako Lurralde Historikoak 1.978 km2 inguruko azalera du. Ikuspuntu geografiko hutsetik,
Gipuzkoak bi faktore nabarmen hauek ditu: batetik, malkartsua eta menditsua da lurraldea; bestetik,
haran paraleloak ditu. Gipuzkoako uren % 98 Kantauri itsasora isurtzen dira, sei arro hidrografikoren
bidez. Arro horietako ibaiek antolatzen dute geografikoki lurraldea. Honakoak dira: Bidasoa, Oiartzun,
Urumea, Oria, Urola eta Deba.

Lurraldearen Arloko Plan honetako ‘E. Plangintzaren gaineko eraginak’ dokumentuak aztertu egiten du
GBBLAPen eta antolamendu tresna eta babes figura batzuen arteko bateragarritasun maila; honakoak
dira tresna eta figura horiek:

Gipuzkoak klima ozeanikoa du. Euri asko egiten du probintzia honetan; batez beste, urtean 1.600 mm
inguru. Urtaro lehorrik ez dago.










Biztanleria handia du Gipuzkoak: 2008ko urtearen amaieran 700.000 biztanle inguru ditu. Batez
besteko dentsitatea 360 biztanle/km2-koa da. Edonola ere, Gipuzkoako biztanleria ez dago lurralde
guztian homogeneoki banatuta. Batetik, biztanleriaren % 60 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, apenas da Gipuzkoaren azaleraren % 20, biztanleriaren % 57 dago.
Gipuzkoako oinarrizko bide sarea, bereziki gaitasun handikoa, osatzen duten elementuak honakoak
dira: N-1, A-8, AP-1, A-15, N-634, GI-631 eta GI-632. Gaur egun, elementu hauek osatzen dute
trenbide sarea: RENFEren lineak eta Euskotren-en lineak. Bestalde, EAEko trenbide sarearen
Lurraldearen Arloko Planak Abiadura Handiko Trenaren trazadura proiektua egin du. Lurralde
historikoa zeharkatuko du trazadurak, Irunen hasi eta Araba eta Bizkaiko mugaraino. Azkenik, hona
hemen Gipuzkoako gainerako garraio azpiegitura handiak: Pasaiako portua eta Hondarribiko
aireportua.












2.2.- PLANGINTZAREN ESPARRUA
Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduak lege tresna bat du: Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legea. Besteak beste, udalaz
gaindiko plangintzak ezartzen ditu lege horrek, eta arau hierarkiaren irizpideen arabera, honela
antolatzen ditu:




Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak (LAA).
Lurralde Plan Partzialak (LPP).
Lurraldearen Arloko Planak (LAP).

Udal plangintzaren gainetik daude lurralde antolamenduaren tresna horiek. Hala, onartutako lurralde
antolamenduko figuren mendean egon behar du udal plangintzak, eta ezin ditu inolaz ere urratu.
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Hirigintzako udal plangintzaren gaineko eraginak.
Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak (LAA).
Lurralde Plan Partzialak (LPP).
EAEko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Kantauriko isurialdea).
Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen 2. Plan Orokorra (1999-2010).
EAEko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Plana.
EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana.
EAEko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko
Lurraldearen Arloko Plana.
Itsasertza Babestu eta Antolatzeko LAP.
Kostaldeari buruzko araudia.
Txingudi Inguruko Baliabide Naturalak Babesteko 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 Biotopo Babestuko Natur Baliabideak Antolatzeko Plana.
Zarauzko Iñurritzako Biotopo Babestuko Plan Berezia.
Leitzaran ibaiari buruzko biotopo babestu deklarazioa
Natura 2000 Sareko Kontserbazio Bereziko Eremuetako (KBE) Kudeaketa Planak.
Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia - Ingurumen Esparru Programa.
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3. kapitulua.-

Gaur egun Gipuzkoan bizikletaz ibiltzeko baldintzak kontuan hartzen baditugu, sei bizikletari edo
txirrindulari multzo handi bereiz ditzakegu, joan-etorriaren arrazoiaren eta egiten duten ibilbide motaren
arabera.

MUGIKORTASUNA GIPUZKOAN

3.1.- MUGIKORTASUNA GIPUZKOAN

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
Ibilbide ertain edo luzeko zikloturista
Turismoa
Mendiko kirolekoa
Ariketa bizia egitea landa inguruan
3
Errepideko kirolekoa
Ariketa bizia egitea aire librean

Lanegun arrunt batean, Gipuzkoako herritarrek 1.940.000 joan-etorri egiten dituzte1, gutxi gorabehera,
hots, eguneko 2,95 joan-etorri pertsonako. Horietatik % 96 barneko joan-etorriak dira, hau da, lurralde
historikoan bertan dute abiapuntua eta helmuga. Gipuzkoako 570.000 herritar inguru joaten dira
egunero leku batetik bestera, eta denera egunean 14.100.000 km egiten dituzte2. Horrek esan nahi du
laneguneko eta pertsonako 25 km-tik hurbileko joan-etorriak egiten direla, batez beste.
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren barruan egiten diren joan-etorrietan -eguneko joan-etorrietatik % 96
hartzen dute hauek-, udalerri barrukoak dira gehienak, nabarmen gainera, eta, ondoren, eskualde
barrukoak, eta orotara eguneko joan-etorri guztien % 84 inguru dira. Eskualde guztietan, Tolosaldean
izan ezik, joan-etorri horiek (udalerri eta eskualde barrukoak) barneko joan-etorrien % 80tik gora dira;
Donostialdean eta Debagoienean, berriz, % 90etik gora.

3.2.2.- GIPUZKOAKO ESKAERAREN DATUAK
‘Gipuzkoako Mugikortasunaren Azterketa (2007)’ txostenaren arabera, 23.441 joan-etorri egiten dira
lanegun arrunt batean Gipuzkoan, hots, gure lurralde historikoan egiten diren barneko joan-etorri
guztien % 1,26.

Gipuzkoan bizi direnek batez besteko lanegun batean egiten dituzten joan-etorrietatik, % 42,2 motorrik
gabeko mugikortasunari dagozkio; % 44,2 ibilgailu pribatuetan egiten dira, eta garraio publikoan %
11,5.

Joan-etorri horietatik, % 86 udalerri barrukoak dira; % 12, eskualde barrukoak. Joan-etorrien arrazoiei
dagokienez, aisialdia (% 29), lana (% 29) eta ikasketak (% 28) dira nagusi.

Gipuzkoan lanegun batean batez beste egiten diren joan-etorrien % 54 inguru “nahitaezko
mugikortasunari” dagozkio, hots, ikasketak edota lana direla-eta egiten dira. Lana da egiten diren joanetorri gehienen arrazoia, guztietatik % 35 baino gehiagotan arrazoi horixe ageri baita.

3.2.2.1.- Burututako hiriarteko sarean erregistratutako eskaera
Bizikleta Bideen Foru Sarean egiten diren joan-etorrien aldizkako zenbaketa eta ebaluazioa egiten du
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarearen Behatokiaren bidez.

Laburpen gisa, ondorio hau: Gipuzkoako biztanleen mugikortasuna duela hamar urte baino handiagoa
da egun, eta gero eta gehiago erabiltzen da ibilgailu pribatua. Garraio publikoak, berriz, zertxobait gora
egin du, batez ere kalitatezko azpiegiturak eta zerbitzuak jarri diren inguruetan. Barneko joan-etorrien
portzentajea txikiagotzeko joera ageri da alor guztietan (herrietan, eskualdeetan, lurralde historikoan).
Hori dela eta, distantzia handiagoak egiten dira egunero, eta areagotzen ari da garraio motordunen
erabilera motorrik gabekoen aldean. Gainera, nahitaezko mugikortasunekoak ez diren zenbait joanetorri mota ugaltzen ari dira.

Zenbatze sare hau 2007an hasi zen lanean, eta gaur egun hiriarteko 13 bide hartzen ditu4; hauek 61
km inguru egiten dituzte guztira (Burututako Foru Sarearen % 65). Lehenbiziko aldiz baditugu urte
segida bati buruzko datuak (2008, 2009 eta 2010ekoak); honen bidez, erabileraren urteko eboluzioaren
lehen analisi bat egin dezakegu.
Ebaluatu diren bide edo tarteak honakoak dira:

3.2.- BIZIKLETAREN ERABILERA GIPUZKOAN

Astigarraga - Martutene (Donostia). 1,1 km.
Leitzaran bailara. 19,4 km.
Tolosa - Alegia. 3,3 km.
Idiazabal - Segura. 2,0 km.

3.2.1.- ERABILTZAILE MOTAK
Bizikleta garraiobide gisa sustatzeko, izango dituzten erabiltzaileentzat egokitu behar da bizikletaz
ibiltzeko azpiegituren diseinua.

3

Kategoria horretako bizikletari gehienek Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoan izena emanda dute, eta
zikloturista izeneko lizentzia dute. Kontzeptu hori ez dator bat Europako gainerako herrialdeetan erabiltzen
denarekin.
4
Zenbaketak Burututako Oinarrizko Foru Sare osora zabaldu nahi badira ere, egun eskura dauden datuak 13
tarte zehatzi buruzkoak dira.

Bost urtetik gorako herritarrek egiten dituzten bost minututik gorako joan-etorriak. Gipuzkoako Mugikortasunaren
Azterketa. 2007ko urtea. Garraio eta Herri Lan Saila.
2
EAEko bidaiari-garraioaren soziologiaren azterlan orokorra. 2005.
1
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Gipuzkoako txirrindulari eta oinezkoentzako bideen batez besteko erabilerak
Erabileraren bilakaera 2008-2010 epean
Eguneko
Bilakaera 2008-2010 epean
batez
Txirrindulari eta
Luzera
besteko
Oinezoinezkoentzako bidea
(km)
erabiltzaile koak
2008
2009
2010
kopurua
2010
1,1
342.000
365.000
363.000
996
% 66
Astigarraga - Martutene
19,4
167.000
175.000
185.000
508
% 65
Leitzaran bailara
3,3
286.000
335.000
354.000
972
% 62
Tolosa - Alegia
2,0
54.000
50.000
54.000
149
% 88
Idiazabal - Segura
3,1
282.000
300.000
290.000
795
% 85
Urretxu - Legazpi
10,9
111.000
123.000
188.000
517
% 58
Azkoitia - Urretxu
3,9
520.000
512.000
517.000
1.419
% 84
Azpeitia - Azkoitia
2,3
195.000
200.000
208.000
572
% 86
Soraluze - Osintxu
3,1
105.000
118.000
324
% 79
Asteasu - Zizurkil
2,5
236.000
647
% 93
Elgoibar - Maltzaga

Urretxu - Legazpi. 3,1 km.
Azkoitia - Urretxu. 10,9 km.
Azpeitia - Azkoitia. 3,9 km.
Soraluze - Osintxu (Bergara). 2,3 km.
Zizurkil - Asteasu. 3,1 km.
Elgoibar - Maltzaga. 2,5 km.
2011ko urtearen hasieraz geroztik beste hiru bide gehitu zaizkie aipatuei, kontagailuz horniturik
halaber:
Beasain - Ormaiztegi (Salbatore): 1,1 km.
Irun - Endarlatsa: 6,2 km.
Antzuola - Bergara: 1,5 km.
Hona hemen Behatokiak ateratako ondorio nagusiak:
2010eko urtean, ebaluatu den bide multzoan 6.900 bidaiako eguneko batez bestekoa erregistratu
da (2008an baino % 30 gehiago). Erabilera bizi honek 2.518.700 joan-etorri ekarri ditu urtean;
horietatik 600.000 bidaia baino gehiago bizikletaz egiten dira.

GUZTIRA

2010ean mantendu egin da erabiltzaile kopuruaren goranzko joera. 2009an % 10 inguruko
hazkundea izan zelarik 2008ko kopuruekiko (182.000 bidaia berri), 2010ean erabiltzaile kopurua %
5,1 hazi da aurreko urtearekiko (110.000 bidaia berri). Bizikleta bidezko joan-etorriak % 17,3
(2008-2009) eta % 10,5 (2009-2010) igo dira, oinezkoen kopuruetan igoera % 7,3 eta % 3,4koa
izan den bitartean.

51,6

1.957.000

2.170.000

2.518.700

6.900

Txirrindulariak

% 76

% 24

Iturria: Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarearen Behatokiaren datuekin geuk prestatua.

Ebaluatutako sarearen multzoan5, joan-etorrietatik ia-ia erdiaren xedea paseoa eta aisia da (% 46),
kasuetatik laurden batean kirola (% 23), eta lanak beste hainbeste hartzen du (% 23); ikasketek eta
gestioek % 8 hartzen dute. Datu hauek erakusten dute ezen joan-etorri guztietatik % 30 inguru
egunerokoak direla. Bizikletaren erabiltzaileen artean, lanagatiko joan-etorrien portzentajea %
30era iristen da.

Erabiltzaileen joan-etorri moduaren araberako banaketa (oinezkoa/txirrindularia) honela
mantentzen da: % 76 inguru oinezkoak dira eta % 24 inguru (2009 eta 2010) txirrindulariak. Azken
hauei dagokienez, 2008 eta 2009 bitartean igoera txiki bat izan zen portzentajean (% 22tik % 24ra
zehazki).

Aisialdia/natura kutsuko bideak (Leitzaran bailara eta Azkoitia - Urretxu) alde batera utzita,
eguneroko eginkizunetarako komunikazio bidetzat (oinez nahiz bizikletaz) garrantzia hartzen
ari dira aztertutako bideak, batez ere Urretxu - Legazpi, Astigarraga - Martutene, Azpeitia - Azkoitia
eta Zizurkil - Asteasukoa.

Urte sasoien araberako erabilerari dagokionez, gauzarik nabarmenena zera da, zortzi hilabetean
zehar (martxotik urrira bitartean) hileko erabiltzaile kopurua 200.000 eta 250.000 bitartean
mugitzen dela, eta erabilera txikieneko hilabetean (urtarrila) 150.000 joan-etorri baino gehiago izan
zirela. Neguko hilabeteetan zehar, % 29ko jaitsiera gertatzen da, batez beste.

Joan-etorriaren arrazoia aldatu egiten da, kasuan kasuko garraio moduaren arabera. Hala,
bizikleta bidezko joan-etorrietatik % 40 egunerokoak dira (% 30 lanagatik, % 5 ikasketengatik,
eta % 5 gestioak edo erosketak direla-eta); portzentaje hauek oinezko joan-etorrien kasuan baino
altuagoak dira.

Hainbat erabilera mota garatzen dira bide horietan, eta erabileran badira joera nagusi batzuk.
Hauek dira erabilera mota nagusiak: eguneroko mugikortasuna (lana, ikasketak, erosketak,
gestioak...), ibilaldiak eta aisialdia, ariketa arina eta kirol gogorra.

Sarea izateak oso eragin handia du bizikleta bultzatzeko unean; izan ere, galdetegia egindako
txirrindularietatik % 24k adierazten du ibilgailu horren erabiltzaile berria dela (% 30eko

5

Inkestarako, ustez eguneroko mugikortasunari dagokionez garrantzitsuak diren bost tarte aukeratu ziren
(Astigarraga - Martutene, Tolosa - Alegia, Azpeitia - Azkoitia, Urretxu - Legazpi eta Zizurkil - Asteasu).
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portzentajea emakumezko erabiltzaileen artean), eta % 38k adierazten du bidea dagoenez
geroztik gehiago erabiltzen duela.

hazkundea izan da egunero bizikletaz egiten diren joan-etorrietan. Gaur egun, udalerri barneko joanetorrietan % 2 da bizikletaz egiten dena; aitzitik, 1999an, portzentaje hori % 0,9koa besterik ez zen6.

Ezin zehaztu zenbateraino ordeztu dituzten joan-etorri hauek ustez motordun ibilgailuz egiten ziren
beste batzuk; hala ere, lanagatik edo ikasketengatik eguneroko erabiltzaile direnen ugaltzeak
garbi erakusten du zer garrantzi izan dezaketen hiriarteko motorrik gabeko sareek mugikortasun
sistema iraunkorragoa lortzeko.

Bizikletaren erabileraren erreferentziatzat, eta ildo honetatik kasurik nabarmenentzat, Zarauzko
udalerria dugu, EAE osoan eguneroko mugikortasunean bizikletak pisu handiena duen udalerria baita7;
honetan, egoiliarren joan-etorrietatik % 4,3 bizikletaz egiten dira, eta portzentaje hau % 8,4ra iristen da
barneko joan-etorrietara mugatuz gero.

Ildo honetatik, egindako galdetegietatik ateratako datu batzuk azpimarra daitezke, aurreko
paragrafoan adierazitako posibilitatea argitzen lagundu diezagukete eta. Galdetegia egindako
eguneroko txirrindularietatik % 72k aukera du eguneroko joan-etorri horietarako autoa
erabiltzeko. Era berean, azpimarratzekoa da biderik izan ezean horietatik % 40k autoa hartuko
lukeela. Aukera hau igo egiten da Tolosa - Alegia (% 65), Urretxu - Legazpi (% 64) eta Zizurkil Asteasu (% 50) tarteetan.

Hiriarteko sarean gertatzen ez den bezala, hiribarneko bizikleta bideetan, hala nola Zarautzen edo
Donostian, bizikleta gehiago erabiltzen da eguneroko zereginetarako aisialdirako baino.
3.2.2.3.- Eskaera potentziala
Hainbat iritzi inkestak adierazten dute gero eta handiagoa dela Gipuzkoako herritarren eskaera
bizikleta sarriago erabiltzeko, hainbat arrazoi direla medio. Horrek esan nahi du bizikletaren
erabileraren erregistroek adierazten duten eskaera baino handiagoa dela eskaera sorra; hain zuzen
ere, bizikleta bideak egin ahala sortzen da eskaera hori.

Galdetegia egindako txirrindularietatik % 33k bizikleta aukeratzen jarraituko luke, baina beste bide
alternatibo bat erabiliz, eta % 23k garraio publikoa erabiliko luke. Azken aukera honek portzentaje
altuagoak hartzen ditu, esaterako Astigarraga - Martutene tartean (% 35), garraio publikoaren
eskaintza ona da eta inguru horretan, edota Tolosa - Alegia (% 29) eta Urretxu - Legazpi (% 29)
ibilbide tarteetan, arrisku handiak daude eta bizikletaz beste bide batzuk erabiltzeko garaian.

3.2.2.4.- Bizikletaz ibiltzeko Gipuzkoan lehendik dauden azpiegiturak
Azken urteetan, udal, eskualde eta foru ekimen ugari egin dira, bizikleta garraiobide gisa sustatzeko.
Zenbait udalerri edota eskualdek ‘Mugikortasun Iraunkorrerako Planak’ idatzi dituzte, bizikletaren figura
ere aintzat hartuz horietan. Gipuzkoan 7 eskualdek eta 37 udalerrik hartzen dute parte (2007)
mugikortasun iraunkorreko udal edo eskualde planetan8.

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).

Beste zenbait udalerrik urrats bat aurrera egin dute, eta bizikleta bidezko mugikortasunaren plan
espezifikoak idatzi dituzte. Horien artean daude Donostia (2000, 2006), Irun (2000), Oñati (2005, 2009),
Errenteria (2007), Deba (2009), Zarautz (2010) eta Usurbil (2010).

Aztertutako bide guztiak pasealeku edo berdegune garrantzitsuak dira abiapuntu dituzten
hiriguneentzat; horrenbestez, berretsi egiten dute halako segurtasun eta erosotasun baldintza
batzuk betetzen dituzten eta inguru atseginak zeharkatzen dituzten aisialdirako hiri inguruetarako
dagoen eskari sorra.

Bestalde, eskualdeetan ere erredaktatu dituzte, edo prestatze fasean dira, bizikleta bideak sortzeko
plangintzen azterketak; horien artean ditugu honakoak:

Oinezkoen eta txirrindularien aldi bereko erabilera edo partekatua, berriz, ona da oro har, tarteka
ika-mikaren batzuk izaten diren arren. Bidea zein den, larritasun handiagoa edo txikiagoa izaten
dute liskar horiek. Alde horretatik, aipatzekoak dira Tolosa - Alegia bidea eta, maila apalagoan,
Legazpi - Zumarraga.







Errepideko kirol txirrindulari ugarik erabili ohi du Tolosa - Alegia bidea, bi herri horien arteko
errepidea (N-1) arriskutsua da eta. Txirrindulari horietako batzuk abiadura handian ibiltzen dira eta
egoera deseroso eta arriskutsuak sortzen dituzte, oinezkoentzat batik bat.

Oarsoaldean oinezko eta bizikletentzako eskualde errei bat egiteko azterketa (2000).
Tolosaldeko bidegorriaren bideragarritasun azterketa (2000).
Goierriko bizikleta mugikortasunaren arloko beharren azterketa (2004).
Debagoieneko bizikleta bideen sarearen azterketa (2005).
Debabarreneko Eskualdeko Bidegorri Sareari buruzko azterketa (2009).

Gipuzkoan bizikletaz ibiltzeko prestatutako ondare guztiaren bistaratzaile bat du Gipuzkoako
bizikletaren web orriak (www.gipuzkoabizikletaz.net).

3.2.2.2.- Hiribarneko sareetan erregistratutako eskaera
6

Eusko Jaurlaritzak etxez etxe egindako inkesta, 1999.
Bizikleta Zarauzko bide sarean txertatzea. 2009. GEA 21.
8
EAEko Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planaren diagnostikoa. Eusko Jaurlaritzarako ingurumen-ekimenak.
2008ko uztaila

Bizikleta erabiltzeari buruzko beste zenbait datu inguru jakin batzuei buruzkoak dira; esaterako,
Donostiako hiribarneko sareari buruz jasotakoak; izan ere honetan, 1999tik hona, % 210etik gorako
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4. kapitulua.-

Bizikletariek modua izan behar dute GBBOS osatzen duten tarteetara hauek zeharkatzen dituzten
hirigune garrantzitsuenetatik zuzenean sartzeko; bestela, garraio kolektiboekin behar bezala lotuta
egon beharko dute, ahal dela motordun ibilgailuarekiko mendekotasuna saihesteko.

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN OINARRIZKO SAREA

4.1.- GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN OINARRIZKO SAREA (GBBOS) GARATZEKO
IRIZPIDEAK

Aurretik dagoen edo aurreikusten den oinezkoen zirkulazioarekin batera erabiltzeko gutxieneko
baldintzak jarriko dira, eta ahalegina egingo da azpiegiturak bizikleten erabilera esklusiborako
egokitzeko, espazioaren ikuspegitik posible bada eta tarte bakoitzerako aurreikusitako
txirrindularien eskaera potentzialak justifikatzen badu.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea (hemendik aurrera, GBBOS) garatzeko, irizpide orokor
hauetan oinarritu behar da:

Bideen bestelako erabiltzaile eta funtzioentzat onuragarri diren neurriak ezarri behar ditu
GBBOSek.

Sare erabilgarria egiten saiatu behar da, konektagarritasun (lurraldeko lekuen artean), funtzio
aniztasun (hainbat erabiltzaile), erosotasun (tarteen, aldapen, zoru motaren eta abarren baldintza
zehatzak) eta bide segurtasunari dagokienez. GBBOSek iraunkorra izan behar du ingurumen,
gizarte eta ekonomiari dagokienez, eta gaur egungo erabiltzaileak eta erabiltzaile izan
daitezkeenak erakarri behar ditu.

4.2.- OINARRIZKO SAREAREN ERABILTZAILEEN LEHENTASUNEZKO PROFILA

GBBOSek jarraipena eta koherentzia eman behar die bizikleta bideei, eta, ahal den neurrian,
etenaldiak saihestu behar ditu, hain zuzen trazadurak herritarren beharrei erantzun eraginkorra
eman diezaien, bizikleta eskaera sortzen duten puntu nagusiak konekta ditzan, eta lehendik
dauden beste bizikleta bide batzuekiko konexioa lehenestearren, haien titulartasuna dena dela.

GBBOS sortzeak garraiobideen egungo banaketan ahal den neurrian eragitea du xede; beraz, egunero
hirietan eta hiri inguruetan lana, ikasketak edo kirola/aisia dela-eta bizikletari ematen zaizkion erabilerei
erantzuna emateak du lehentasuna (10 km baino gutxiagoko ibilbideetan). Sare egitura duenez, ez du
egon behar soilik erabiltzaile mota horrentzat diseinatuta, hiribarneko eta hiri inguruko eremuetatik
haratago baitoa haren hedapena, nahiz eta haren tarteetan erabiltzaile gehienak horiek izan.

Funtzionalitate irizpideak aintzat harturik, GBBOSen ikuspegi orokorrak izan behar du nagusi beti.
Foru titulartasuna nahiz udal titulartasuna duten hiribarneko zein hiriarteko bizikleta bideak sartzen
dira Sarean.

Lehentasun hurrenkeran bigarren tokian, GBBOSek zikloturistaren eskakizunei erantzun behar die9,
bizikletaren eguneroko erabilera ez denari (aisialdi, turismo eta kiroletarako erabilerari alegia), ibilbide
ertain edo luzeko bideak ezarriz.

Ibilbideen trazaduran ahal den norabiderik zehatzena izaten saiatu behar da, helmugara zuzenean
bidera gaitzan, betiere inguruaren gutxieneko segurtasun, erosotasun eta kalitate irizpideak
errespetatuta.

Hirugarrenik, zeharretik eta osagarri gisa, GBBOSek zentzua izan dezake 'errepidez ibiltzen diren
errendimenduko kirol bizikletarientzat'. Izan ere, normalean erabiltzen dituzten errepideetan arazoak
izan ditzakete ibilgailu motordunekin, eta arazo horiek saihesteko tarteak eskaintzen dizkie bizikleta
sareak.

Mugakide dituen lurraldeetako sareekin (egitea aurreikusten diren edo lehendik daudenekin) eta
Europako sare handiekin (EuroVelorekin) lotu behar du Gipuzkoako Lurralde Historikoa GBBOSek.

Oinezkoen aisialdirako aukerak ere eman behar ditu GBBOSek. Hala, hirigune nagusiei lotutako
ibilbideetan ibiltzeko aukera izango dute. Hauetako batzuetan, hiribarne eta hiri inguruetan baino gune
lasaiagoetan eta naturalagoetan barrena paseatu ahal izango dute.

Aurreikusitako erabiltzaile motaren eta kopuruaren araberako ezaugarri geometrikoak izango ditu
diseinuak. Hala, trazadura erosoa izatea eta gehiegizko maldak ez egitea da asmoa. Aldi berean,
gutxieneko azpiegitura baldintzak bermatuko dira bide zoru, seinale eta ekipamenduetan.

Hala, batez ere bizikletaren erabilera sustatzeko trazatu eta diseinatu da GBBOS, baina helburu hauek
ere baditu (garrantziaren araberako hurrenkera honi jarraiki):

Sare segurua egitea da asmoa, zirkulazioak banatzeko edota antolatzeko eta ibilgailu motordunen
bideetatik bereizteko gutxieneko baldintzekin, eta arreta berezia jarriko zaie bide horiek
ezinbestean elkartzen diren trazadura puntuei.

hiribarneko eguneroko erabilera dinamizatzea, erabiltzaile ahulenentzako segurtasuna eta
erosotasuna bermatuz.

Lurraldeari egokitutako GBBOS mistoa egiten saiatu behar da, hainbat ezaugarri tekniko emanez
horri. Horretan, helburua ez da berez bizikletentzako bide esklusiboak edo bereiziak izatea.

lurralderako sarbidea erraztea, aisialdirako eta ingurune naturalaz gozatzeko helburuak betetzeko.

Lurraldearen ingurumen balioak, naturaren, gizartearen eta ekonomiaren arlokoak, zaindu egingo
dira. Horretarako, ingurunean -hiriko, hiri inguruko, landa eremuko edo natura ingurukoan- ondoen
integratzen diren eraikuntza irtenbideak erabiltzea da asmoa.
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hiribarneko zatiak, oinarrizko sarea osatzekoak, ‘Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal
Sarea’ (GBBOUS) deituan bilduak.

4.3.- GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN OINARRIZKO SAREA (GBBOS)
GBBLAPek Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea (GBBOS) sortzea proposatzen du, hain
zuzen ere Lurralde Historikoko Bizikleta Bideen Sare Osoaren bizkarrezurra izan dadin. Hala,
Gipuzkoako herri nagusiak lotzen dituen 439 km luzeko sarea da GBBOSeko proposamena. Horretan,
hiribarneko eta hiriarteko bizikleta azpiegiturak daude, Lurralde Historikoa zeharkatzen duten bederatzi
ardatz nagusitan banatuta. Hona hemen bederatzi ibilbide horiek:

Lurraldearen Arloko Plan honen helburuetako bat, hain zuzen ere, irizpideak ematea da, titulartasun
hori behin betiko zehazteko eta sareko tarteak ongi kudeatzeko (kontserbazioa, jarraipena,
ebaluazioa...) eta, oro har, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareko karga guztiak orekaz
banatzeko.

1- Donostia - Irun
2- Donostia - Mutriku
3- Donostia - Beasain
4- Debarroa
5- Urola bailara
6- Bergara - Beasain
7- Bidaso bailara
8- Leitzaran bailara
9- Ego bailara

4.3.2.- GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN LURRALDEAREN ARLOKO PLANAREN EREMUA
Bizikleta Bideen LAP honek, proposamen funtzionala den aldetik, Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Sarea (GBBOS) jasotzen du, oro har, tarteen kudeaketa hainbat administrazioren artean
koordinatua dela alde batera lagata.
GBBLAP bakar-bakarrik Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen (GBBOFS) tarte,
adar eta elementu funtzionalei dagokie indar loteslez. Halaber, GBBLAP honen arauen atalak
erabilerak arautzeko proposamena egiten du, eta ezartzen du ezen udalerriek, bere plangintzak
egitean, Bizikleta bidezko Komunikazio Sistema Orokor kalifikazioa atxiki behar dietela, ezinbestean,
bizikleta bide horiei.

Lurraldez gaindiko izaera nabarmena du GBBOSek, muga egiten duten lurraldeekin konexioa izateko
asmoa baitu. Egituratuta dago, lurralde historikoko eskualde eta eremu funtzional guztiak elkarrekin
lotzen dituelako.

Oinarrizko Sarearen konektagarritasuna bermatzeko, bideak igarotzen diren udalerrietako sarrera eta
irteera puntuak ezartzen ditu, eta puntu horiek lotzen dituzten udal sareetako hiribarneko ibilbideak
proposatzen. Trazadura horiek guztiek osatuko dute Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal
Sarea (GBBOUS). Oinarrizko Udal Sarearen proposamena hor bada ere, udal administrazioei
kontsultatu ostean beste zerbait adostu daiteke. Oinarrizko Udal Sareari dagokionez, GBBLAPek
gomendio mailako jarraibide ez lotesleak proposatzen ditu, hainbat alderdiren kasuan izan ezik,
hiriarteko tarteekiko lotura puntuen kasuan esaterako.

4.3.1.- OINARRIZKO SAREKO BIZIKLETA BIDEEN IZENAK
GBBLAPen bi eratara identifikatuko dira GBBOSen esparruko bizikleta bideak:
1- Ibilbidearen kodea, I letra (ibilbidea) eta ibilbide edo adarrari dagokion zenbakia jarrita.
2- Ibilbidearen kodea eta izenaren laburdura. Udalerrien edo ibilbide edo tartearen jatorri eta
helmugako tokien izenez osatuko da laburdura.
Kodea
I-3
I - 3.6

Ibilbide eta adarrak izendatzeko adibidea
Kodea eta izena
I - 3 DONOSTIA - BEASAIN
I - 3.6 Villabona - Asteasu

Lurraldearen Arloko Plan honek 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
sartuak10.
10

Gipuzkoako Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Araua (9. artikulua).
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4.3.3.- GBBOSEN EZAUGARRI TEKNIKOAK
Aukeratutako sare eredua dela eta, irizpide tekniko batzuk jarraitu behar dira Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Oinarrizko Sarea egiteko, honakoak:
Ibilgailu motordunekin duen erlazioa
GBBOSeko hiriarteko tarteak ibilgailu motordunetatik bereizitako plataforma batez diseinatuko dira;
salbuespen hauek izango dira:
- V85 30 km/h baino gutxiagokoa duten bideak11.
- 1.000 baino gutxiagoko EBIa12 duten hiriarteko tarteak (ibilgailu astunen ehunekoak ohikoa
nabarmen gainditzen badu salbu), betiere zirkulazioaren abiadura motelduko duten neurriak
hartuz.
- Hiribarneko tarteak, betiere zirkulazioaren abiadura moteltzeko neurriak aplikatzen badira.
Errepideekiko paraleloan doazen tarte bereiziak 5 km-tik gorakoak ez izatea komeni da, EBIa
10.000 ibilgailutik gorakoa denean.
Oinezkoekiko erlazioa
Oinezkoen dentsitatea oso handia bada, bizikletariekin nahastea saihestu behar da, edo, bestela,
bizikletariekin partekatzen duten eremua ibiltarientzat erosoa eta segurua izateko neurriak hartu.
Gradienteari dagozkion eskakizunak
% 6 baino handiagoko maldak saihestu behar dira, tarte motzetan gradiente handiagoak onartzen
badira ere.
Bide zoruari dagozkion eskakizunak
GBBOSeko hiriarteko tarteetako bide zoruak asfaltozkoa edo antzeko kalitatekoa izan behar du,
ohiko bizikletak ibili ahal izateko. Natur eremuak zeharkatzen dituzten ibilbide tarteetan, ordea,
salbuespenak egon daitezke, eta beste zenbait irtenbide aplikatu ahal izango dira horietan.
GBBOSeko hiribarneko tarteak hiri bilbea diseinatzeko aukerei egokituko zaizkie, eta bide zoruaren
kalitatea bizikleta arruntak ibili ahal izateko modukoa izango da.
Sekzioari dagozkion eskakizunak
Bi bizikleta paraleloan sartzeko moduko zabalera izan behar du bideak, bai aurreratzeko bai
zirkulazio modalitate gisa, ohiz kanpoko kasuetan izan ezik.

11
12
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4.4.1.2.- ‘I-2 Donostia - Mutriku’ ibilbidea

Halaber, funtsezkoa da beste zenbait erabiltzaile ere egon daitezkeela kontuan hartzea, hain zuzen
sekzioaren zabalera egokia izan dadin, oinezkoak, ibilgailu baimenduak eta abar izan baitaitezke.

I-2 ibilbidea Donostia - Deba - Mutriku kostaldeko ardatzari dagokio, eta I-1 ibilbidearen
mendebalderako luzapena da, hiriburutik hasi eta Mutrikun (Saturraran) Bizkaiko muga
administratiboraino iritsi arteko zatian.

Argiteriari dagozkion eskakizunak
Instalatzen den argiteriak bete egin beharko du argiteria publikoko instalazioetarako Energi
Eraginkortasunerako Erregelamendu berria.

Planteatzen den ibilbideak 84 km inguru hartzen ditu, eta erreferentzia nagusitzat ditu Oria ibaia Usurbil
eta Orio artean, N-634 errepidea Zarautz eta Deba artean, eta GI-638 errepidea Deba eta Mutriku
artean. Horietatik 15,5 km egin dira dagoeneko, guztiaren bosten bat gutxi gorabehera.

4.4.- GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN OINARRIZKO SAREAREN TRAZADURA
Loturak ere baditu barnealdeko Donostia - Beasain ibilbidearekin, Lugaritz - Morlans, Errekalde Astigarraga (Ergobia) eta Lasarte-Oria - Urnieta adarren bidez zehazki, Urolako ibilbidearekin
Arroabean (Zestoa), eta Debarroan barrena doan ibilbidearekin, Mutrikuko Laranga inguruan hain justu.

4.4.1.- GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN OINARRIZKO SAREKO IBILBIDEAK
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea (GBBOS) 439 km luze da, eta elkarrekin lotzen ditu
lurralde historikoko hiri eremu nagusiak. Eskualde guztietatik igarotzen da, eta alboko lurraldeak lotzen
ditu G.01: Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea planoan ageri diren bederatzi ibilbideen bidez.
Ibilbide bakoitzaren trazadura xehatuagoa 1/10.000 eskalan kartografiatu da, ‘C. Antolamendu planoak’
dokumentuan.

Ibilbide honi adar hauek esleitu zaizkio:
I-2.1Donostia (Lugaritz) - Donostia (Morlans): 2,0 km.
I-2.2 Donostia (Añorgatxiki) - Donostia (Errekalde, G-21tik): 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 - Oribarzarko Hondartza): 1,7 km.
I-2.8 Mutriku - Mutriku (Hondartza): 0,8 km.

Dagokien ibilbideari atxikitzen zaizkion adarrek osatzen dituzte GBBOSeko bederatzi ardatz nagusiak.
Hona hemen ibilbide horietako bakoitzaren deskripzio laburra:
4.4.1.1.- `I-1 Donostia - Irun´ ibilbidea
Donostia eta Irun arteko trazadura da I-1 ibilbidea. Zurriolako zubitik (Donostia) abiatzen da ardatza,
eta Santiago zubian (Irun) amaitzen da, edo alderantziz.

Ibilbidearen trazadura ‘A. Memoria’ dokumentuko A-6.2 planoan kontsulta daiteke, informazio mailan.
‘C. Antolamendu planoak’ agiriak trazadura hori berori jasotzen du, eskala zehatzago batez
(E:1/10.000), hain zuzen C-2 planoan (plano gidaria) eta C-2.1etik C-2.15era bitarteko antolamendu
planoetan.

Ibilbide honi adar hauek 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.
I-1.5 Jaitzubia - Hondarribia: 8,2 km.
I-1.6 Irun Iparraldea: 4,1 km.
I-1.7 Irun Hegoaldea: 6,2 km.

4.4.1.3.- ‘I-3 Donostia - Beasain’ ibilbidea
Donostia - Beasain ardatzari dagokion ibilbidea Urumearen haranetik igarotzen da hasieran. Gainerako
ibilbidean Oriaren harana zeharkatzen du. Barneko harremanetan, Donostiako eremu funtzionalaren
eta Tolosaldeko eta Goierriko eremu funtzionalen arteko konexioa ahalbidetzen du.
Ardatz nagusi honi adar eta tarte hauek esleitu zaizkio:

Ardatz nagusia 20,2 km luze da. Ibilbide eta adarren luzerak, batuta, 54,3 km hartzen ditu. Dagoeneko
24,5 km daude eginda, hau da, aurreikusitako luzera osoaren erdia eskas.

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) - Hernani (Epela): 4,6 km.
I-3.5 Urnieta: 2,0 km.
I-3.6 Villabona - Asteasu: 3,8 km.

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.
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Dagoeneko ibilbidearen % 60 inguru gauzatu da, 27,8 km zehazki. Luzera honetatik % 80 inguru
Oinarrizko Foru Sareari (OFS) atxikitako hiribarneko tarteei dagokie; OFSri dagokionez, planifikatuaren
% 59 burutu da.

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.

Ibilbide hau kostaldeko ibilbidearekin (I-2) lotzen da zuzenean Arroabean (Zestoa), eta I-6 Bergara Beasain ibilbidearen bidez lotura ahalbidetzen du Debarroa (I-4 ibilbidea) eta Oria harana (I-3 ibilbidea)
zeharkatzen dituzten ibilbideekin.

Ardatz nagusia 52 km luze da. Ibilbide eta adarren luzerak, batuta, 102 km hartzen ditu. Ibilbideko 41
km daude eginda, hau da, ibilbidearen luzera osoaren % 40 eraikita dago jada.

Ibilbide honen trazadura erantsirik doan A-6.5 planoan (‘A. Memoria’ dokumentua) kontsulta daiteke.
‘C. Antolamendu planoak’ agiriak trazadura hori berori jasotzen du, eskala zehatzago batez
(E:1/10.000), hain zuzen C-5 planoan (plano gidaria) eta C-5.1etik C-5.13ra bitarteko antolamendu
planoetan.

Ibilbidearen, ardatz nagusiaren eta bigarren mailakoen trazadura ‘A. Memoria’ dokumentuko A-6.3
planoan kontsulta daiteke, informazio mailan. ‘C. Antolamendu planoak’ agiriak trazadura hori berori
jasotzen du, eskala zehatzago batez (E:1/10.000), hain zuzen C-3a eta C-3b planoetan (plano gidariak)
eta C-3.1etik C-3.23ra bitarteko antolamendu planoetan.

4.4.1.6.- ‘I-6 Bergara - Beasain’ ibilbidea
Bergara eta Beasain arteko ibilbideak Debarroaren eta barneko eskualdeen (Goierri) arteko konexioa
ixten du, gutxi gorabehera 30 km luze den trazaduraren bidez. Ibilbide honek 1,7 km inguruko tarte bat
partekatzen du I-5 ibilbidearekin, Urretxu eta Zumarragako udalbarrutietan zehazki; tarte hau aurreko
ibilbidean kontabilizatu da.

4.4.1.4.- ‘I-4 Debarroa’ ibilbidea
I-4 ibilbidea lurralde historikoaren mendebaldetik igarotzen da, eta kostaldeko ibilbidea eta Arabarekiko
muga administratiboa lotzen ditu, Deba ibaiaren noranzkoari gorantz jarraituz. Barnealdean, lurralde
historikoko bi eremu funtzional garrantzitsu lotzen ditu ibilbideak: Debabarrena eta Debagoiena.

Gaur egun ibilbidearen luzera osoaren % 18 dago eginda, zehazki Ormaiztegi eta Beasaingo udalerriak
lotzen dituen 5,4 km-ko zatia.

Ibilbide honi adar hauek esleitu zaizkio:

Ibilbide honen trazadura erantsirik doan A-6.6 planoan (‘A. Memoria’ dokumentua) kontsulta daiteke.
‘C. Antolamendu planoak’ agiriak trazadura hori berori jasotzen du, eskala zehatzago batez
(E:1/10.000), hain zuzen C-6 planoan (plano gidaria) eta C-6.1etik C-6.7ra bitarteko antolamendu
planoetan.

I-4.1 Bergara - Antzuola, 3,2 km luze.
I-4.2 Elorregi - Oñati, 6,6 km luze.
I-4.3 Arrasate - Arrasate (Gesalibar), 5,2 km luze.
I-4.4.- Leintz Gatzaga, 1,2 km luze.

4.4.1.7.- ‘I-7 Bidaso bailara’ ibilbidea.

Ibilbidearen eta adarren luzera guztia 81,4 km-koa da; horietatik, 65,1 km ardatz nagusikoak dira.
Dagoeneko ibilbidearen laurden bat gauzatu da, 20,1 km zehazki.

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.

‘A. Memoria’ dokumentuko A-6.4 planoak ibilbidea, ardatz nagusia eta bigarren mailako ardatzak
jasotzen ditu. ‘C. Antolamendu planoak’ agiriak trazadura hori berori jasotzen du, eskala zehatzago
batez (E:1/10.000), hain zuzen C-4 planoan (plano gidaria) eta C-4.1etik C-4.19ra bitarteko
antolamendu planoetan.

Ibilbidearen luzera guztiaren % 85 eginda dago, 8,8 km zehazki. Irun (Behobia) - Endarlatsa hiriarteko
tartea, 6,2 km-koa, funtzionamenduan da dagoeneko, eta baita Irungo udal sareko azpitarte batzuk ere.
Ibilbide honen trazadura erantsirik doan A-6.7 planoan (‘A. Memoria’ dokumentua) kontsulta daiteke.
‘C. Antolamendu planoak’ agiriak trazadura hori berori jasotzen du, eskala zehatzago batez
(E:1/10.000), hain zuzen C-7 planoan (plano gidaria) eta C-7.1etik C-7.3ra bitarteko antolamendu
planoetan.

4.4.1.5.- ‘I-5 Urola bailara’ ibilbidea
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.
Ardatz nagusia 3,5 km luzeko I-5.1 Azpeitia - Urrestilla adarrarekin osatu da.
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4.4.1.8.- ‘I-8 Leitzaran bailara’ ibilbidea

4.5.- EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA

22 km inguruko luzera du ibilbidearen trazadurak, eta Plazaolako Nafarroako tartearekin lotuta dago.
Azken hau bide berde bihurtu da bizikletariek eta oinezkoek erabil dezaten. Oso-osorik eginda dago.
‘A. Memoria’ dokumentuko A-6.8 planoak jasotzen du ibilbidearen trazadura. ‘C. Antolamendu planoak’
agiriak trazadura hori berori jasotzen du, eskala zehatzago batez (E:1/10.000), hain zuzen C-8 planoan
(plano gidaria) eta C-8.1etik C-8.6ra bitarteko antolamendu planoetan.

4.5.1.- GBBOSEN GAUZATZE MAILA
Lurraldearen Arloko Plan hau erredaktatzeko garaian, 2011ko urtarrilean alegia, Oinarrizko Sareko
(BOS) 165 km daude eginda dagoeneko13, bai foru sustapenez 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) 74,4
km ditu hiribarneko tarteetan (Burututako Oinarrizko Udal Sarea - BOUS), eta 90,9 km hiriarteko
tarteetan (Burututako Oinarrizko Foru Sarea - BOFS).

4.4.1.9.- ‘I-9 Ego bailara’ ibilbidea
Azken ibilbideak Ego ibaiaren harana zeharkatzen du, Maltzagaren eta Bizkaiko muga
administratiboaren artean. 7,0 km-ko luzera du, gutxi gorabehera. Ibilbideak Maltzagan bat egiten du
Debarroan barrena doan bizikleta eta oinezkoentzako bidearekin (I-4 ibilbidea).

Osterantzean, Planifikatutako Oinarrizko Sareko (POS) 274 km (% 62) daude egiteko. Hauetatik, 197
km hiriarteko tarteei dagozkie eta Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea (POFS) kategoriakoak dira, eta
77 km Planifikatutako Oinarrizko Udal Sare (POUS) delakoan sartutako hiribarneko tarteak dira.

Hiriarteko tarte bat du, Maltzagaren eta Eibarko hirigunearen artean (1,5 km), eta hiribarneko hainbat
tarte halaber (5,5 km), hiri eremua zeharkatzeko.

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

Ibilbideari hiribarneko adar bat atxiki zaio, I-9.1 ‘Eibar trenbidea’ zehazki, Eibarko hirigunean zeharreko
ibilbidea osatzearren.

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

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen (GBBOS) egungo egoera
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Udal Sarea
Oinarrizko Foru Sarea
GBBOUS
GBBOFS
Burututako Planifikatutako Burututako Planifikatutako
Izena
Oinarrizko
Oinarrizko
Oinarrizko
Oinarrizko
Udal Sarea
Udal Sarea
Foru Sarea
Foru Sarea
BOUS
POUS
BOFS
POFS
(km)
(km)
(km)
(km)
Donostia - Irun
24,5
16,0
0,0
13,8
13,0
16,0
2,5
52,9
Donostia - Mutriku
16,3
18,3
24,6
42,7
Donostia - Beasain
6,7
12,8
13,4
48,5
Debarroa
5,9
4,8
21,9
15,0
Urola bailara
2,4
0,9
3,0
23,5
Bergara - Beasain
2,7
1,5
6,2
0,0
Bidaso bailara
2,9
0,0
19,4
0,0
Leitzaran bailara

I-9

Ego bailara

Ibilbidearen eta adarraren trazadura agiri honi erantsirik doan A-6.9 planoan kontsulta daiteke. ‘C.
Antolamendu planoak’ agiriak trazadura hori berori jasotzen du, eskala zehatzago batez (E:1/10.000),
hain zuzen C-9 planoan (plano gidaria) eta C-9.1 eta C-9.2 antolamendu planoetan.
Ibilbidea

4.4.2.- GBBOSEN LURRALDEZ GAINDIKO KONEXIOAK
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareak konektatu egiten du Gipuzkoa, bai gure lurraldearekin
muga egiten duten lurraldeetan -Bizkaia, Araba, Nafarroa eta Lapurdin- egitea aurreikusten den edo
lehendik zeuden sareekin, bai Europako sareekin (EuroVelo).
Oinarrizko Sarearen barruan, lurraldez gaindiko ardatz nagusiak definitu dira; hain zuen ere, Europako
sareekin eta Gipuzkoarekin muga egiten duten lurraldeetan dauden edo egitea aurreikusten den
sareekin lotzeko konexioa dira horiek.
Hona hemen lurraldeen arteko ardatz nagusiak:
Kostaldeko ardatza.
Bidaso bailara
Leitzaran bailara.
Ego bailara.
Debarroa

GUZTIRA

5,5
75,9

150,3

0,0
90,9

1,5
197,9

288,8

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

Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS) eta Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea (POFS) G.02.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen egungo egoera planoan irudikatu dira.
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0,0
74,4
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Hauetan sartu dira 2012. urtean burutuak aurkitzen diren tarteak.

PIRINEOS

HONDARRIBIA

HENDAIA

PIRINIO
ATLANTIKOAK

IRUN

PASAIA

MUTRIKU
ZUMAIA
DEBA

ERRENTERIA

OIARTZUN

Endarlatsa

GETARIA
Arditurri

ASTIGARRAGA
ORIO
Arroabea

USURBIL

ZARAUTZ
HERNANI
LASARTE-ORIA

MENDARO

URNIETA
ZESTOA

NAVARRA /
NAFARROA

ANDOAIN
ELGOIBAR

BIZKAIA

ASTEASU

EIBAR

ZEHAZPIDEAK / LEYENDA:

Maltzaga
AZKOITIA

VILLABONA

Leitzaran
AZPEITIA

ANOETA

TOLOSA
BERGARA

ALEGIA
IKAZTEGIETA

URRETXU
ANTZUOLA

ZUMARRAGA

LEGORRETA

ARRASATE-MONDRAGON
ITSASONDO
ORDIZIA

BEASAIN

LEGAZPI

Gipuzkoako Foru Aldundia
ORMAIZTEGI

ARETXABALETA

Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua
Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias

ZALDIBIA

Brinkola

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN
LURRALDEAREN ARLOKO PLANA

IDIAZABAL

ESKORIATZA
SEGURA

ATAUN
San Martin

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL

LEINTZ GATZAGA

Arlaban
ZEGAMA

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN OINARRIZKO SAREA (GBBOS) /

ALAVA / ARABA

NAVARRA /
NAFARROA

ESKALA / ESCALA:

DATA / FECHA:

2013ko EKAINA / JUNIO 2013

DIN A3 - 1 / 200.000

PIRINEOS

HONDARRIBIA

PIRINIO
ATLANTIKOAK
PASAIA

IRUN

LEZO

ERRENTERIA
MUTRIKU

Endarlatsa

GETARIA
Arditurri

ZUMAIA
DEBA

ORIO

USURBIL

ZARAUTZ

HERNANI

ASTIGARRAGA

LASARTE-ORIA

MENDARO
URNIETA
Altzola

NAVARRA / NAFARROA

ZESTOA

ANDOAIN
ELGOIBAR

BIZKAIA

Lasao
ASTEASU

EIBAR

Maltzaga

ZEHAZPIDEAK / LEYENDA:

VILLABONA

AZKOITIA

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen
burututako tarteak.
Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS) /

SORALUZE
AZPEITIA

Gipuzkoa.
TOLOSA

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen
burutugabeko tarteak.
Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea (POFS) /

BERGARA

ALEGIA
URRETXU

Urtokozubieta

ZUMARRAGA
LEGORRETA

ANTZUOLA

ARRASATE-MONDRAGON

ITSASONDO
BEASAIN-ORDIZIA
LEGAZPI

Gipuzkoako Foru Aldundia
ORMAIZTEGI

ZALDIBIA

Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua
Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias

LAZKAO

ARETXABALETA

MUTILOA
Brinkola

ESKORIATZA

IDIAZABAL
SEGURA

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN
LURRALDEAREN ARLOKO PLANA

ATAUN
San Martin

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL

LEINTZ GATZAGA

ZEGAMA

NAVARRA / NAFARROA

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN OINARRIZKO FORU SAREAREN EGUNGO EGOERA/

ESKALA / ESCALA:

DATA / FECHA:

2013ko EKAINA / JUNIO 2013

DIN A3 - 1 / 200.000

ALAVA / ARABA
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4.5.2.- OINEZKO

ETA
BIZIKLETA
BIDEZKO
MUGIKORTASUNERAKO FORU PROGRAMA

HIRIBARNEKO

ETA

3. GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN FORU SAREAREN PLANGINTZA, ERAIKUNTZA ETA
USTIAPENA

HIRIARTEKO

3.3.- Zaintza, arta eta ustiapena
Gipuzkoako hiribarneko eta hiriarteko oinezko eta bizikleta bidezko mugikortasunerako tresnen foru
programak elkarrekin lotutako elementu multzo bat du osagarri; hurrengo taulan horien gaineko
azalpen labur bat eskaintzen dugu, egun duten garapen mailaren arabera.
1. ARAUDIA
1.1.- 1/2007 Foru Araua, Gipuzkoako
Bizikleta Bideei buruzkoa

1.2.- 70/2008 Foru Dekretua,
Gipuzkoako Bizikletaren
Kontseiluaren arautegia onartzekoa

(1/2007 Foru Araua)

- GBBOFSren zaintza.
- Artapen eta hobekuntza lanak.
- Baimen, arau hauste eta zigor espedienteen jarraipena eta
horietarako laguntza teknikoa.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen (GBBOS)
plangintza, proiektu, eraikuntza eta ustiapenari lotutako guztia
arautzen du, Bizikletaren Estrategiaren eta Gipuzkoako
Bizikletaren Kontseiluaren bidez zertzen den bizikletaren
sustapen politika guztiarekin batera.
1/2007 Foru
Kontseiluaren
zuzendua.

Arauak ezarritako
eginkizun, egitura

- Iradokizun eta kexak jasotzea eta bideratzea.
3.4.- Bizikleta Bideen Foru Sarearen - Foru bizikleta bideen eta horietako ondare elementu guztien
Inbentario eta Katalogoa
Inbentarioa egitea eta mantentzea.

garapeneko arautegia,
eta funtzionamendura

(1/2007 Foru Araua)

(1/2007 Foru Araua)

- GIS aplikazioa garatzea, sarearen behin betiko kudeaketa
sistema martxan jartzeko.
- Sarea erregularizatzeko lanak eta Bizikleta Bideen Foru
Sarearen Katalogoa egitea: altxaerak, partzela planoak, herri
jabarien mugaketak, eta titulartasun eta kudeaketa gaiak
erregularizatzea.

2.- 2. BIZIKLETA POLITIKA, ETA PARTAIDETZA ORGANOAK
2.1.Gipuzkoako
Estrategia

- Aldundiaren sareko bizikleta bideen (GBBOUS) Artapen
Plana prestatzea eta garatzea (sareak orain 60 km ditu, eta
hazten ari da).

Bizikletaren Foru politika integrala definitzen du, bizikletaren arloan.
Dokumentu prestakuntzako prozesu luze bat garatzea eskatzen
dio GFAri, betiere Kontseiluaren aholkularitzaz eta partaidetza
zabal batez.

3.5.- Eraikuntza arlo teknikoa

- Araudi teknikoa eguneratzea: Gipuzkoako bizikleta bideen
eskuliburua: plangintza eta proiekturako gomendioak.
- Energi aurrezpen eta eraginkortasunerako irizpideak,
argiteriaren egungo instalazioetarako zein berrietarako.

2.2.Gipuzkoako
Kontseilua (GBK)

Bizikletaren 2008an eratua. Lurralde mailako organo gorena da, bizikleta
arloko politikari dagokionez. Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia
egiteko eta garatzeko aholkularitza eskaini behar du.
(1/2007 Foru Araua eta 70/2008 Foru
Dekretua)

4. OINEZKO ETA BIZIKLETA
BIZIKLETAREN SOZIALIZAZIOA

BIDEZKO

TRAFIKOEN

KUDEAKETA

GBBOSen,

ETA

4.1. BEHATOKI ETA BIDE SEGURTASUN ARLOA
4.1.1.Gipuzkoako
Bizikletaren - Bizikleta Bideen Foru Sarearen eta bizikletaren erabileraren
Behatokia - Oinezko eta bizikleta
jarraipena egiten du; eginkizun horietan, honakoak sartzen
bidezko trafiko eskariaren kudeaketa
dira:
GBBOFSren eremuan
(1) Txirrindulariak eta oinezkoak zenbatzea.

3. GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN FORU SAREAREN PLANGINTZA, ERAIKUNTZA ETA
USTIAPENA
3.1.- Gipuzkoako Bizikleta Bideen GBBOS eta bizikleta bidezko hiriarteko mugikortasunaren
Lurraldearen Arloko Plana
irizpide tekniko-juridikoak eta administrazio orokorrekoak EAEko
lurralde antolamenduan txertatzen dituen dokumentua. Foru
(1/2007 Foru Araua)
arau batek onartu behar du.
3.2.- Proiektuak eta obrak
(1/2007 Foru Araua)

GBBLAPen laburpena

(2) Bideen egokitasuna bizikletarako, eta bizikletaren arloko
beste behar batzuek detektatzea.
(3) Urteko inkesta (bidaiaren arrazoiak, gogobetetasuna,
iradokizunak, kexak eta beste hainbat).

Foru Arauak eta LAPek ezarritako GBBOFSren proiekzioa eta
eraikuntza.
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4. OINEZKO ETA BIZIKLETA
BIZIKLETAREN SOZIALIZAZIOA

BIDEZKO

TRAFIKOEN

KUDEAKETA

GBBOSen,

ETA

4.1.2.- Bide Segurtasunaren arlo - GBBOSeko Seinaleen Katalogoaren eta zirkulazio araudiaren
teknikoa - Seinale katalogoa eta
garapena.
oinezkoen
eta
bizikleten
- GBBOSen eremuan, oinezko eta bizikleta bidezko trafikoen
zirkulaziorako araudia GBBOSen
arloan dauden beharren analisia.
(1/2007 Foru Araua)
4.1.3.Soziologi
eta
diziplina Ezinbesteko lanabesa, GBBOSi eguneroko mugikortasunerako
anitzeko azterketak, bizikletaren eta azpiegitura gisa balio emateko, eta Gipuzkoan bizikleta modu
sarearen erabileraren inguruan.
orokorrean erabiltzera begira helburuak eta irizpideak
zehazteko.
4.2. SUSTAPEN ETA HEZKUNTZA ARLOA
4.2.1.Gipuzkoan
bizikletaren Bizikletaren erabileraren sustapenerako eta horretarako
erabilera sustatzeko programa
heziketarako jarduera plan bat diseinatzea eta garatzea. Gaur
egun hainbat ekintza daude abian, lantokiei eta ikastetxeei
dagokienez.
4.3. KOMUNIKAZIO ARLOA
4.3.1.- Gipuzkoako Bizikleta Bideen Gipuzkoako bizikleta bide guztien, foru zein udal mailakoen,
bistaratzailea
inbentario, aplikazio informatiko eta web edizioaren gaurkotze
eta eguneratzea. Zerbitzu publiko bat da, azken 6 urtean
garatua.
4.3.2.- Bizikletaz web orria

www.gipuzkoabizikletaz.net orria mantentzea; hauxe da
Gipuzkoan bizikleta sustatzeko lanabes nagusia. Iradokizunak
jasotzea eta horiei erantzuna ematea.

4.3.3.- Bizikletaz aldizkaria

Bizikletaren arloko lauhilabetekariaren zuzendaritza, edukien
koordinazioa eta edizioa.

4.3.4.- Ekitaldiak eta beste euskarri - Mugikortasun Iraunkorraren Europako Astea egitea.
batzuk
- GBBOSen urteko mapa.
- Urteko agenda.

GBBLAPen laburpena
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5. kapitulua.-

-

PROPOSATUTAKO JARDUERAK

5.1.- JARDUERA PROPOSAMENAK

-

Bizikleta bideen foru programaren azken xedea BIZIKLETA SISTEMA INTEGRAL bat egituratzea da,
bizikletaren eta bizikleta bideen erabilera sozializatzera bideratua, Gipuzkoako biztanleriaren
hiribarneko/hiriarteko GARRAIO AKTIBORAKO. Garraio aktiboa izan behar baitu, ahal den guztian
biztanleria horren nahitaezko mugikortasunari lotua.

GBBLAP honetarako proposatutako ibilbide eta adarren trazadura diseinatzeko, lehendik dauden eta
egun alde batera utzita edo gutxiegi erabiltzen diren azpiegiturez baliatzeko irizpide orokorra izan da
kontuan, ahal izan den neurrian (POFSren % 28), azpiegitura berriek lurraldean inpaktu txikiagoa
(lurzoru kontsumoa, biodibertsitate galera...) eragiteko.

GBBOS sortzearen helburu orokorra lurraldea egituratzea da, motorrik gabeko mugikortasuna garatzeko
balio duten eta batez ere eguneroko eta aisialdiko bizikleta erabiltzaileei erantzuna ematen dieten
hiriarteko ibilbideen bidez.

Zelaigune berriko tarte asko (POFSren % 15) errepide, trenbide edo ibaiekiko paraleloan igarotzen dira.
Hala, aurreikusten da horietatik bereizita eraikitzea bizikleta azpiegitura, baina antzeko trazadurarekin.
Bizikleta bidea eraikitzea beste zenbait jarduerari lotuta baldin badago, esaterako lehendik dauden
errepideak hobetze edota zabaltzeari, trenbideak zabaltzeari edo hirigintzako garapen berriei, aipatu
jarduera hauen mendean egongo da bizikleta bidea gauzatzea

Gipuzkoako herri gehienen hirigunea ez da oso handia. Hori dela eta, ibiltari, kirolari eta abarrek
herrietatik kanpora dauden bide publikoetara, alde batera utzitako zelaiguneetara eta, batzuetan,
errepideetako bazterbideetara jotzen dute ibilbide luzeagoak egiteko. Gipuzkoan ohitura handia dago
paseatzeko, eta horren froga ugari jaso dugu GBBOSeko tarte batzuk eraiki ostean.

Plano horretan, halaber, bereizi egiten dira berriak izan arren bizikleta bidea ezarri ahal izateko
hiribarneko eta hiri inguruko espazioa berrantolatzea ekarriko duten tarteak (POFSren % 25), lurzoru
kontsumo txikikoak eta lur mugimendu handirik gabeak zehazki.

Horregatik, GBBOSeko bizikleta bideak erabiltzeko egungo erregimena, oro har, oinezkoen eta
bizikletarien arteko bizikidetza edo erabilera partekatua izan arren, kontuan izan behar da tarte askoren
helburua izango dela hiribarneko eguneroko bizikletariaren beharrei erantzun osoa ematea, eta behar
diren mekanismoak ezarri beharko direla horretarako. Beste era batera esanda, GBBOSek, eta, oro har,
bizikleta bideen beste edozein sarek aktiboki jardun behar du lanean bizikleta eguneroko garraiobide
gisa erabiltzea sustatzeko, Europako beste hainbat herrialdetan egiten den bezala.

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:
Aurretiazko proiektuak: aukeren azterketak, trazadura proiektuak, aurreproiektuak.
Eraikuntza proiektu teknikoak.

Dena den, argitu beharra dago honek guztiak ez dakarrela bizikletaz bidaiatzeko beste motibo batzuk
bazterrean uzten direnik edo behar duten bultzada ematen ez zaienik, ezta oinezko joan-etorriari balioa
kentzen zaionik ere bizikletaren aurrean -are gehiago, ditugun datu objektiboek erakusten dutenez,
GBBOSek ez du oraindik lortu sortzean bilatutako trafiko osaketa-, baina argi geratu behar du ezen
GBBOSen helburu nagusia gipuzkoarren eguneroko nahitaezko mugikortasunaren arazoa ahal den
neurrian bizikletaren erabileraren bidez konpontzea dela. Eta ulertu behar da, halaber, azpiegitura sare
berria dela, eta heldutasun prozesu batean zehar izan behar duena izatera iritsiko dela, hain zuzen ere
(1) hazten, herri barneetan sartzen eta zabaltzen, eta intermodalitatea erabat garatzen duen neurrian,
(2) biztanlerian bizikletaren erabilera sustatzeko beste tresna guztiak (Gipuzkoako Bizikletaren
Estrategia batez ere, horrexek jasoko ditu eta egun dauden tresnak eta baita beste asko ere) erabat
garatu ahala, eta (3) sarea azken xede horretara begira kudeatzen bada, oso kontuan izanik, betiere,
unean-unean duen trafiko osaketa erreala.

Bizikleta eta oinezkoentzako bideen proiekzioa egokitu egingo zaio, kasuan-kasuan eta oro har, honako
sekuentziari:
1. fasea: Informazioa.
2. fasea: Aukerak aztertzea
3. fasea: Zehaztapen teknikoa, apartatutako aukera eraikitzeko
5.4.1.1. Bizikleta bideen proiekzio, ingurumen kontrol, herritarren partaidetza eta ukituekiko
harremanetarako garapen tresnak atalean zehaztu egiten da fase horietako bakoitzean aurreikusten diren
dokumentuen edukia.

5.1.1.- BIZIKLETA BIDE BERRIAK ERAIKITZEA

Ildo honetatik, LAPek jaso egiten du bizikleta bideen proiekzio prozesuan sartzea, hasieratik beretik eta
fase bakoitzean, bai ingurumen aldagaia bai herritarren partaidetzari zein izan daitezkeen ukituekiko
harremanei dagokiena.

Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea (POFS), hau da, Oinarrizko Sarean sartu nahi diren eta
gauzatzeko dauden foru titulartasuneko tarteak eraikitzeko, hainbat jarduera mota planteatzen dira:

GBBLAPen laburpena

Trenbide plataforma zaharren gaineko tarteak (POFSren % 22)
Lehendik dauden bide edo bidezidorren gaineko tarteak (POFSren % 6)
Eremu hiritartuetan espazioa berrantolaturik (komunikazio azpiegituretarako plataforma) sortu
berriko tarteak, edo etorkizuneko hirigintzako garapenen zain daudenak (POFSren % 25)
Zelaigune berriko tarteak (POFSren % 15)
Aukeren aurretiazko azterketen faltan dauden tarteak (POFSren % 31).
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5.1.2.- BIZIKLETA BIDEAREN KUDEAKETA INTEGRALA

5.1.2.1.- Oinarrizko Sarearen ebaluazioa eta jarraipena

Burututako Oinarrizko Foru Sarearen (BOFS) ustiapena zentzu zabalean ulertzen da, kudeaketa
integraleko sistematzat, eta oinarri ditu bai bidearen eta erabiltzailearen zaintza, artapen eta babes
tresna klasikoak, bai berriagoak eta bizikleta arloko politiken berezkoak diren beste batzuk ere.

Oinarrizko Sarea behar bezala egiten dela bermatzeko, nahitaezkoa da gauzatzen diren jardueren
balorazioa eta jarraipena egitea. Horretarako, aldizkako ebaluazioak eginez ezagutu egin beharko da
bizikletaren alorreko jarduera bakoitzaren funtzionamendua, bai aldatzeko bai jarraitasuna emateko.

GBBOFSren kudeaketaren helburu orokorren artean honakoak daude:

Beraz, datu multzo koherente eta sistematikoa izatea da helburua, jarduerak eta espero ditugun
emaitzak alderatu ahal izateko eta, horrela, bizikleta indartzeko foru politika doitzeko. Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Sarearen Behatokiaren jarraipen eta ebaluazio lanak martxan daude dagoeneko,
2007az geroztik zehazki, eta informazio erabilgarria ematen dute, lau azterketa eremu hartzen dituztela,
hala nola:

a) bizikleta eta oinezkoentzako bideak erabiltzeko segurtasun eta erosotasun baldintzak ziurtatzea.
b) bizikleta eta oinezkoentzako bidea artatzea, mantentze, berregokitze eta hobekuntza lanen
bidez.
c) bidearen eta beronen jabari publikoko eta babeseko eremuaren defentsa.
d) bizikletaren erabilera sustatzea.
e) bizikleta eta oinezkoentzako bidearen erabiltzaileen artean konponbide egokia sustatzea.

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

Gaur egun, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain du hartua ondoko taulan adierazten diren Bizikleta
Bideen Oinarrizko Foru Sareko tarteen ustiapena. Sarea hartzen ari den neurria dela eta, horren
inbentarioa ari da prestatzen, ustiapen eginkizunak kontzeptualizatzen, berrantolatzen eta
sistematizatzen, eta baimen baten gai diren trafiko motordun guztiak zorrotz erregulatzen. Ondoren,
haren egoera juridiko-administratiboa behin betiko erregularizatuko da, kudeaketa hobetu,
erantzukizunak esleitu eta Bizikleta Bideen Foru Sarearen Katalogoa ateratzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundiak artatzen dituen zatiak
Tartea
Ibilbidearen zenbakia
Luzera (m)
Martutene - Astigarraga
3
1.072
Zizurkil - Asteasu
3
3.115
Tolosa - Alegia
3
3.340
Alegia - Itsasondo
3
8.977
Idiazabal - Segura
3
2.282
Elgoibar - Maltzaga
4
2.496
Soraluze - Bergara
4
4.032
Bergara - Antzuola
4
1.526
Eskoriatzako zeharbidea
4
1.365
Azpeitia - Azkoitia
5
3.884
Azkoitia - Urretxu
5
11.095
Zumarraga - Legazpi
5
3.054
Ormaiztegi - Salbatore
6
1.653
Salbatore - Beasain
6
1.332
Irun - Endarlatsa
7
6.176
Leitzaran
8
19.386
Guztira
74.785

GBBLAPen laburpena

5.1.2.2.- Oinarrizko Foru Sarearen kontserbazioa
Bizikleta bide berriak eraikitzeaz gain, eraiki ondorengo kontserbazioa ere sartzen da Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plan honek biltzen dituen jardueretan. Kontserbazio edo artapen
jarduera horretan hainbat mantentze lan sartzen dira, hala nola bideak garbitzea, zorua birgaitzea, belarsastrakak kentzea, lorezaintza, hesiak eta seinaleak aldatzea, eta drainatze eta argi sistemak
mantentzea. Aurreko paragrafoetan azaldutakoaz gain, ez da ahantzi behar ohiz kanpoko egoerarik ere
sor daitekeela, eta aparteko kontserbazio gastuak etorriko direla lan horietarako.

Behatokia
bai
bai
bai
bai
bai
bai
bai
bai
bai
bai
bai
bai
bai
bai
bai
bai

5.1.2.3.- Bizikleta Bideen 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.
5.1.2.4.- Foru bizikleta bideetako seinaleen erregularizazioa
Gipuzkoako Foru Aldundia, une honetan, hainbat hobekuntza, aplikazio eta zabalkunde neurri ari da
garatzen Foru Bizikleta Bideetako Seinaleen Katalogo Ofizialari dagokionez. Horretaz gain, araudi bat ari
da lantzen, GBBOFSren eremuko bizikleta eta oinezkoen zirkulaziora begira. Seinaleak bizikleta eta
oinezko trafikoak eta trafiko motordun baimenduak erregulatzeko elementuak dira. Bideei buruzko
informazioa eta beste hainbat gomendio ere jasotzen dituzte. Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko
Foru Sarearen kilometro-balizak ere jartzen ari dira.
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5.1.2.5.- ‘Gipuzkoako Bidegorriak’ izena

-

Osterantzean, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen (eta, hedapenez, Sare Osoaren)
hedapena arautzeko eta haren ezaugarri funtzionalak pixkanaka ordenatzen joateko, “Gipuzkoako
Bidegorriak” izena eta marka erregistratua daude, Gipuzkoako Lurralde Historikorako interes
orokorrekoak diren eta gutxieneko baldintza funtzional batzuk dituzten bizikleta bideak, foru titulartasuna
izan edo ez izan, izen komun bakarrean biltzeko.

-

Bizikleta bideen alorrean eskumena duen foru organoarena da bizikleta bideko tarte bati izen hori
emateko ahalmena. Aldundiak, udalerriak edo beste titularren batek eskatuta egin daiteke izapide hori,
betiere bi alderdiek horretarako interesa badute eta ados badaude.

-

5.1.3.- BIZIKLETAREN ARLOKO POLITIKA ETA PARTAIDETZA ORGANOAK

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.

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. Dokumentu integratzailea izan behar du, eta
horretatik etorri behar dute, besteak beste, GBBFSn sartzen diren bizikleta bideen plangintza, diseinu,
eraikuntza eta kontserbazioari lotutako egungo ekintzen berrikuspenak zein udal sareak (GBBUS)
garatzen laguntzeko ekimenetarako bultzadak, bizikletaren erabilera sustatzeko egungo ekintzak osoosorik garatzearren eta dibertsifikatzearren.

5.2.- JARDUEREN PROGRAMAZIOA

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.

Erabilera funtzionalerako hartutako irizpideak koherenteak dira GBBLAPen irizpide orokorrekin, eta,
zehazki, Oinarrizko Sarea erabiltzeko lehentasuna duten pertsonen profilaren definizioarekin. Hala,
lehentasuna eman zaien tarteen ezaugarriak hurrenak dira:

5.2.1.- PLANIFIKATUTAKO OINARRIZKO FORU SAREAREN ERAIKUNTZA PROGRAMATZEKO
IRIZPIDEAK

Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko (POFS) tarteen, hots, gauzatu gabe dauden hiriarteko tarteen
eraikuntza programatzeko, funtzio eta aukera irizpideak hartu dira kontuan.

Eguneroko/hiribarneko erabilera izateko aukera edo potentzial handia;
Erabilera dentsitate handia izateko potentziala;
Hiri eremuen (etxebizitzak, industriak) arteko tarteak eguneroko bizikletariak egiteko modukoak
izatea.
Udal bizikleta sareen edota bizikletaz erabiltzeko espazioen garapen maila handia (trafikoa
moteltzekoak etab).

5.1.4.- BIZIKLETAREN ERABILERAREN SUSTAPENA
Ezinbestekoa da bizikleta garraiobide gisa erabiltzeko sustapenaren arloan sakon lan egitea. Sustapen
lan hori zentzu zabal eta integralean hartu behar da, eta ez dibulgazio ikuspuntu hutsetik. Horretarako,
bizikletaren aldeko alderdi eta bizikletaren erabiltzaileen kolektibo bakoitzarentzako neurri espezifikoak
jasotzen dituzten programak garatu behar dira, ‘gizarte ingeniaritzatzat’ jo ditzakegun programak alegia.

Bestalde, kontuan izan dira aukera irizpideak; izan ere, tarte batzuk egiteko, beste jarduera mota
batzuek (hirigintza eta azpiegitura jarduerek, adibidez) eragindako aukerak nahiz zailtasunak izan dira.
Aukera irizpidea lehentasunak esleitzean islatu da, funtzionalki lehentasunik ez duten ekintza posibleak
aurreratzeko izan, edo, aitzitik, funtzionalki lehentasuna duten tarteen kasuan, horiek atzeratzeko izan,
hain zuzen une honetan kanpo oztopoak daudela-eta ekintza horiek gauzatzeko modurik ez dagoelako
edo lanak zaildu direlako.

Ildo honetatik, adibide gisa aipatzen ditugu gaur egun badiren programetako batzuk:
-

-

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.

GBBLAPen laburpena

Planifikatutako Oinarrizko Udal Sareari (POUS) dagokionez, berriz, udal erakundeen eginkizuna izango
da gauzatzeko dauden jardueren programazioa doitzea.
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5.2.2.- LEHENTASUNEN ESLEIPENA
Ibilbideak*

Funtzio eta aukera irizpideak erantsi edo metatu ahala, hiru tarte mota bereizi dira, lehentasunaren
araberako hurrenkera batez, eta hori guztia jaso egingo da Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko
tarteak egiteko programazioa definitzeko unean. Aipatutako tarte motak honakoak dira:

GBBLAPen 1. laurtekorako programatuak.
GBBLAPen 2. laurtekorako programatuak.
GBBLAP berrikusi arte atzeratuak.
3. ibilbidea
Donostia - Beasain
*Eginda daude I-7 eta I-8 ibilbideei dagozkien Oinarrizko Foru Sareko (GBBOFS) tarteak.

Ibilbideak*

1. ibilbidea
Donostia - Irun

2. ibilbidea
Donostia - Mutriku

GBBLAPen laburpena

PLANIFIKATUTAKO OINARRIZKO FORU SAREA
Ardatza / Tartearen
Tartearen izena
Adarra
kodea
01 002F Errenteria - Gaintxurizketa
I-1
01 003F Gaintxurizketa - Irun (Katea)
I-1
01 005F Donostia (Herrera-Gomistegi)
I-1.1
01 008F Lezo - Pasaia (Donibane)
I-1.2
01 012F Jaitzubia
I-1.5
01 014F Hondarribia (Amute) - Hondarribia
I-1.5
01 019F Irun (Mendelu) - Irun (Iparraldea)
I-1.6
02 002F Donostia - Lasarte-Oria
I-2
02 003F Lasarte-Oria - Usurbil (Txikierdi)
I-2
02 004F Usurbil (Txikierdi-Santuene)
I-2
02 005F Usurbil - Orio
I-2
02 006F Orio - Zarautz
I-2
02 008F Zarautz - Getaria
I-2
02 010F Getaria - Zumaia
I-2
02 012F Zumaia - Zumaia (Narrondo)
I-2
02 013F Narrondo - Zestoa (Arroabea)
I-2
02 014F Zestoa (Arroabea) - Deba
I-2
02 016F Deba - Mutriku
I-2
02 018F Mutriku - Saturraran
I-2
02 020F Añorgatxiki - Errekalde (GI-21)
I-2.2
02 021F Errekalde - Hernani (Galarreta)
I-2.3
02 023F Hernani - Astigarraga (Ergobia)
I-2.3
02 025F Lasarte-Oria - Urnieta
I-2.4
02 028F Orio (Geltokia - Hondartza)
I-2.7

Programazioa
2. laurtekoa
2. laurtekoa
1. laurtekoa
2. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
LAPen berrikuspena
1. laurtekoa
1. laurtekoa
2. laurtekoa
2. laurtekoa
LAPen berrikuspena
LAPen berrikuspena
LAPen berrikuspena
1. laurtekoa
2. laurtekoa
LAPen berrikuspena
LAPen berrikuspena
1. laurtekoa
2. laurtekoa
2. laurtekoa
LAPen berrikuspena
2. laurtekoa
LAPen berrikuspena

4. ibilbidea
Debarroa

5. ibilbidea
Urola bailara

6. ibilbidea
Bergara - Beasain
9. ibilbidea
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PLANIFIKATUTAKO OINARRIZKO FORU SAREA
Ardatza / Tartearen
Tartearen izena
Adarra
kodea
03 003F Astigarragako zeharbidea
I-3
03 004F Astigarraga - Hernani
I-3
03 005F Hernani (Karabel) - Hernani (Portu)
I-3
I-3
03 007F Urnietako zeharbidea
03 008F Urnieta - Andoain
I-3
03 010F Andoain - Villabona
I-3
03 012F Villabona - Irura
I-3
03 014F Anoeta - Tolosa
I-3
03 024F Itsasondo - Ordizia
I-3
I-3.2
03 027F Martutene - Astigarraga (Ergobia)
I-3.3
03 029F Astigarraga - Oiartzun
03 030F Hernani (Karabel - Epela)
I-3.4
03 033F Zizurkil - Asteasu
I-3.6
03 035F Ordizia - Zaldibia
I-3.7
I-3.9
03 038F Lazkao - Ataun
03 039F Beasain - Idiazabal (Kotxera)
I-3.10
03 042F Segura - Zegama
I-3.10
03 043F Idiazabal (Kotxera) - Idiazabal
I-3.10.1
03 044F Segura - Mutiloa
I-3.10.2
I-4
04 002F Deba - Mendaro
I-4
04 003F Mendaro - Elgoibar (Altzola)
04 004F Elgoibar (Altzola) - Elgoibar
I-4
I-4
04 007F Maltzaga - Soraluze
04 011F Bergara - Elorregi
I-4
04 012F Elorregi - Arrasate
I-4
04 014F Arrasate - Aretxabaleta
I-4
04 018F Eskoriatza - Arabako muga
I-4
04 020F Bergara - Antzuola
I-4.1
04 021F Elorregi - Oñati
I-4.2
I-4.3
04 024F Arrasate - Arrasate (Gesalibar)
I-4.4
04 025F Leintz Gatzaga
I-5
05 001F Zestoa (Arroabea) - Zestoa
05 003F Zestoa - Azpeitia (Lasao)
I-5
I-5
05 004F Azpeitia (Lasao) - Azpeitia
I-5
05 010F Urretxu - Legazpi
05 012F Legazpi (Mirandaola-Telleriarte)
I-5
05 013F Legazpi (Telleriarte-Brinkola)
I-5
I-5.1
05 015F Azpeitia - Azpeitia (Urrestilla)
I-6
06 001F Bergara - Urretxu
06 003F Zumarraga - Ormaiztegi
I-6
09 001F Maltzaga - Eibar
I-9

Programazioa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
2. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
LAPen berrikuspena
LAPen berrikuspena
2. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
LAPen berrikuspena
1. laurtekoa
1. laurtekoa
2. laurtekoa
LAPen berrikuspena
LAPen berrikuspena
2. laurtekoa
1. laurtekoa
2. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
LAPen berrikuspena
2. laurtekoa
LAPen berrikuspena
LAPen berrikuspena
1. laurtekoa
1. laurtekoa
1. laurtekoa
LAPen berrikuspena
LAPen berrikuspena
2. laurtekoa
2. laurtekoa
1. laurtekoa

PIRINEOS

HONDARRIBIA

PIRINIO
ATLANTIKOAK
PASAIA

IRUN

LEZO

ERRENTERIA
MUTRIKU

Endarlatsa

GETARIA
Arditurri

ZUMAIA
DEBA

ORIO

USURBIL

HERNANI

ASTIGARRAGA

ZARAUTZ

LASARTE-ORIA
MENDARO
URNIETA
Altzola

NAVARRA / NAFARROA

ZESTOA

ANDOAIN
ELGOIBAR

Lasao

BIZKAIA

ASTEASU
EIBAR

Maltzaga

ZEHAZPIDEAK / LEYENDA:

VILLABONA

AZKOITIA

Burututako hiriarteko tarteak.
Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS)
Tramos interurbanos ejecutados.

SORALUZE
AZPEITIA

Hiribarneko tarteak.
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea (GBBOUS) /
Tramos urbanos.

TOLOSA
BERGARA

Burutugabeko hiriarteko ibilbide tarteak. Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea
ALEGIA

Urtokozubieta

ZUMARRAGA
URRETXU

Planificada (RBFP)
1.laurtekoan programatutako tarteak /

LEGORRETA
ANTZUOLA

2.laurtekoan programatutako tarteak /

ARRASATE-MONDRAGON

ITSASONDO
BEASAIN-ORDIZIA
LEGAZPI

Gipuzkoako Foru Aldundia
ORMAIZTEGI

ZALDIBIA

Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentua
Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias

LAZKAO

ARETXABALETA
MUTILOA
Brinkola

GIPUZKOAKO BIZIKLETA BIDEEN
LURRALDEAREN ARLOKO PLANA

ESKORIATZA
IDIAZABAL
SEGURA

ATAUN
San Martin

PLAN TERRITORIAL SECTORIAL

LEINTZ GATZAGA

ZEGAMA

PLANIFIKATUTAKO OINARRIZKO FORU SAREA (POFS)
GAUZATZEKO PROGRAMAZIOA /

NAVARRA / NAFARROA

FORAL PLANIFICADA
ESKALA / ESCALA:

DATA / FECHA:

2013ko EKAINA / JUNIO 2013

DIN A3 - 1 / 200.000

ALAVA / ARABA

G-03
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Bi laurtekotan sartu gabeko tarteak eginez joan ahal izango dira, baldin eta funtzionaltasunaren aldetik
interes berezikoak badira, horiek gauzatzearen aldeko zertzeladak ematen direnean, egun dauden
zailtasunak desagertzen direnean, edo tarte horiek zehazteko aukerak sortzen direnean. Bestela,
gerorako utzi eta GBBLAPen lehen berrikuspenean aztertuko dira.

Taulako kantitateetan ez da kontuan hartu bizikleta bideak egiteko lekua eskuratzeak ekarriko duen
kostu ekonomikorik. Hiriguneetatik igarotzen dira tarte horiek, eta, beraz, lursail gehienak titulartasun
publikokoak direla jo da. Gauzatze kostua kalkulatzeko, 225.000 (€)/km-ko ratioa hartu da.
5.3.1.2.- Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea (GBBOFS)

Programazioa beteko balitz, lehenengo laurtekoan Oinarrizko Foru Sarearen (OFS) 69 km eraikiko
lirateke eta bigarren laurtekoan beste 63 km. Bi laurtekoak igarotakoan OFS bukatzeko beste 66 km
geratuko lirateke eraikitzeke. Programazioa mantenduko balitz, lehenengo laurtekoaren amaieran
OFSren %56a eraikia egongo litzateke eta %77a bigarren laurtekoa betetzean.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea (GBBOFS) osatzen duten hiriarteko ibilbideetako
gastu ekonomikoaren kalkulua egiteko hainbat partida hartu dira kontuan, honakoak:
proiektuak erredaktatzea.
beharrezko lurrak eskuratzea.
bizikleta bidea bera eraikitzea edo gauzatzea.

Foru erakundeak garapen sektorial horretarako dituen aurrekontu esleipenak betetzen diren edo ez,
horren mende dago programazioa. GBBLAP hau indarrean den bitartean diru gehiago eskuratzen bada
obra batzuk aurreratzeko, beharrezko lehentasun aldaketak egingo dira aurreikusitako programazioan.

Partida horietako bakoitzeko gastu ekonomikoaren kalkulua egiteko irizpideak, berriz, hurrenak izan dira:
5.3.- ZENBATESPEN EKONOMIKOA

Proiektuen erredakzioaren gastu ekonomikoa tarte bakoitzaren gauzatze kostuaren % 2,5ekoa dela
jo da.
Titulartasun publikoko lurzoruak zeharkatzen dituzten tarteen kasuan izan ezik, tarte bakoitza egin
ahal izateko desjabetu beharreko 6 m zabaleko lur zerrenda jo da batez beste, eta 10 €/m2-ko ratioa.
Tarte bakoitza egiteko kostua zehazteko unean, bizikleta bidea lurraldera egokitzeko zailtasuna
baloratu da, ‘5.1.1 Bizikleta bide berriak eraikitzea’ apartatuan jasoarekin bat, eta kilometroko batez
besteko ratio ekonomiko desberdina aplikaturik kasuen arabera.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea eraikitzeko, mantentzeko eta sustatzeko kostuaren
kalkulu ekonomiko bat egin da. Horretarako, kontuan hartu da sarearen egungo egoera, eta erabili diren
ratio ekonomikoen oinarrian, berriz, esperientzia metatua dago, hain zuzen Gipuzkoako Foru Aldundiak
Bizikleta Bideen Sarea planifikatzeko eta horretako proiektuak eta obrak gauzatzeko zein bizikletaren
sustapen politika egiterakoan bildua.
Ondoren, GBBLAPen garapenaren programazio ekonomikoa egin da, 5.2.2. atalean xehetasunez azaldu
dugun lehentasunen esleipena kontuan izanda. Bi laurtekotan esleitu da kostu guztia. Kostu ebaluazio
guztiek, eurotan (€) adierazita daude, 2011ko neurketa-oinarria dute erreferentziatzat.

Hiriarteko tarteak egiteko kilometroko batez besteko ratio ekonomikoa kalkulatzeko, pisu espezifiko
handieneko obra atalak hartu dira aintzat:
Lur mugimenduak eta euste lanak.
Eraiste lanak.
Egiturak.
Bide zoruak eta zolaketa.
Drainatze lanak.
Ukitutako zerbitzuak.
Argiak.
Seinaleak eta balizak.
Hiri altzariak.
Ingurumena leheneratzea.
Segurtasuna eta osasuna.

5.3.1.- ERAIKITZE KOSTUAK
Hiribarneko tarteen, hots, Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sareari (GBBOUS) dagozkion tarteen nahiz
Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sareari (GBBOFS) dagozkion hiriarteko tarteen gutxi gorabeherako
kostua kalkulatu da, baina aipatu azkenak bakarrik dira foru eskumenekoak, eta horrelakotzat jasoko
dira GBBLAP honen garapenean. Oinarrizko Udal Sareari buruzko aurrekontuak gutxi gorabeherakoak
dira.
5.3.1.1.- Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea (GBBOUS)
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareko (GBBOS) hiribarneko tarteak egiteko
kalkulu ekonomikoa
- Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea - GBBOUS
Luzera (km)
Planifikatutako Oinarrizko Udal
IBILBIDEA
Guztira
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Burututako Oinarrizko
Udal Sarea
BOUS

Planifikatutako Oinarrizko
Udal Sarea
POUS

74,4

75,9

Hiriarteko tarteak hiru mailatan bildu dira, lurraldean egokitzeko zailtasunaren arabera (tarte bereziak,
tarte arruntak eta konplexutasun txikiko tarteak).

Sarea (POUS) eraikitzeko
kostua
(€)

Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko hiriarteko tarteak gauzatzeko kostuaren zenbatespen
ekonomikoa ateratzeko, kilometroko batez besteko ratio ekonomiko bat eman zaio ezarritako hiru
kategorietako bakoitzari.

17.081.651
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Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko hiriarteko tarteak egiteko kilometroko batez besteko diru-ratioa
Batez
besteko
Mota
Oharrak
ratioa
(€/Km)
Tarte bereziak

950.000

Lurraldean txertatzen zaila den tartea, edo oso hiri izaera
nabarmeneko tarteak, trazadurak jarraitu ahal izateko neurri handiko
lur mugimenduak, fabrika obrak eta egiturak behar dituztenak.

Tarte arruntak

750.000

Lurraldean txertatzeko halako zailtasun bat baduten bizikleta bideen
tarteak, neurri ertaineko fabrika obrak edo egiturak behar dituztenak.

Konplexutasun
txikiko tarteak

600.000

Ingurune naturaletan dauden bizikleta bideen zatiak, edo lehendik
dauden bideak edo zabaltza jada egokituak aprobetxatzen dituztenak

5.3.2.- ARTAPEN KOSTUAK
Oinarrizko Foru Sareko hiriarteko tarteen artapen edo kontserbazioari dagozkion gastuak kalkulatzeko,
bereizketa bat egin da: batetik, hiribarneko eta hiri inguruko tarteak daude, eta bestetik ingurune natural
batetik pasatzen diren eta aisialdirako baino ez diren tarteak. Bi kasu horiek mantentze lan desberdinak
dituztelako egin da bereizketa. Aisialdirako baino ez diren bideak naturalak izaten dira, eta, beraz,
eraikuntza elementu gutxiago mantendu behar izaten da horrelakoetan. Hiri inguruko edo hiriarteko tarte
aglomeratuentzat 8.080 €/km-ko urteko batez besteko kostua kalkulatu da, eta 7.550 €/km-koa inguru
naturaletan dauden tarteentzat.15
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareko hiriarteko tarteen artapenaren zenbatespen
ekonomikoa
- - Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea GBBOFS

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareko (GBBOS)
hiriarteko tarteak egiteko lanen zenbatespen ekonomikoa
- - Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarea GBBOFS
EGITE KOSTUA
Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea (POFS)
(€)

LUZERA
(km)
IBILBIDEA

1- Donostia - Irun
2- Donostia - Mutriku
3- Donostia - Beasain
4- Debarroa
5- Urola bailara
6- Bergara - Beasain
7- Bidaso bailara
8- Leitzaran bailara
9- Ego bailara
Guztira

Burututako
Oinarrizko
Foru Sarea
BOFS

Planifikatutako
Oinarrizko
Foru Sarea
POFS

0,0
2,5
24,6
13,4
21,9
3,0
6,2
19,4
0,0
90,9

13,8
52,9
42,7
48,5
15,0
23,5
0,0
0,0
1,5
197,9
288,8

Proiektuak
erredaktatzea
260.172
952.040
811.528
856.855
274.712
375.058
0
0
34.585
3.564.950

Lursailak
erostea
806.927
2.730.486
2.563.958
1.837.063
901.676
363.854
0
0
87.371
9.291.335
155.454.277

Eraikuntza
10.406.873
38.081.586
32.461.117
34.274.211
10.988.499
15.002.327
0
0
1.383.381
142.597.992

LUZERA
(km)

ARTAPEN KOSTUA
(€ urtean)

1- Donostia - Irun
2- Donostia - Mutriku
3- Donostia - Beasain
4- Debarroa
5- Urola bailara
6- Bergara - Beasain
7- Bidaso bailara
8- Leitzaran bailara
9- Ego bailara
Guztira

13,8
55,4
67,3
61,9
36,9
26,5
6,2
19,4
1,5
288,8

155.116
613.888
762.341
676.097
403.436
284.079
65.162
204.519
16.135
3.180.772

Laburbilduz, kalkulatzen da hiru milioi ehun eta larogei mila euro ingurukoa izango dela GBBOFSren
kontserbazioaren urteko kostua, Sarea erabat amaituta dagoenean.

5.3.3.- SUSTAPEN KOSTUAK
Kontzeptu horretan jasotako jarduerak egiteko kalkulatutako kostua 150.000 €-koa da, urteko.

5.3.4.- KOSTU GUZTIA ETA LAURTEKAKO BANAKETA
Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareko tarteak, egin gabe daudenak, eraikitzeko lehentasunak esleitu
ondoren, GBBLAP hau garatzeko programazio ekonomikoa egin da, kostu guztia segidako bi laurtekotan
banaturik. Horrenbestez, ehun eta hemezortzi milioi euro ingurukoa izango da GBBLAPeko jardueren
kostua guztira, aplikazioaren bi laurtekoetan zehar banatua, hau da, 14,7 milioi euro inguru urtean.

Laburbilduz, ehun eta berrogeita hamabost milioi euro inguruko gauzatze kostua kalkulatu zaio POFSi14.

14

15

Gauzatze kostua, oinarri urteko (2011) prezioen araberakoa eta prezioen indizearen aldaketen arabera
eguneratzekoa.

GBBLAPen laburpena
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Urteko batez besteko kostua, oinarri urteko (2011) prezioen araberakoa eta prezioen indizearen aldaketen
arabera eguneratzekoa.
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Hala, eraikuntzako gastuetan berrogeita hamazazpi milioi euro inguru geratuko lirateke; horien
programazioa hirugarren etapa baterako geratuko da, GBBLAPen 1. berrikuspenaren ondotik
gauzatzeko alegia, non eta ez diren jarduteko aukera berriak sortzen, bai aurrekontu mailan bai Planetik
kanpoko jardueren ondorioz, tarte horiek gauzatzea aurreratu ahal izateko.

Ingurumen kontrola
Ingurumen aldagaia bizikleta eta oinezkoentzako bideak proiektatzeko prozesuan sartzea aukeratu du
GBBLAPek, horiek definitzeko aurreikusitako faseetako bakoitzean 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.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sareko hiriarteko tarteak egiteko eta kontserbatzeko
lanen zenbatespen ekonomikoa, laurtekoka
Lehenengo laurtekoa

Ibilbidea

Egitea
(€)

Guztizko
balantzea

52.729.019

Kontserb.
(€)
7.035.628

60.364.647

Sust.
(€)
600.000

Bigarren laurtekoa
Egitea
(€)
47.113.402

Kontserb.
(€)
9.828.945

5.4.1.2.- Bizikleta bideak planifikatzeko eta proiektatzeko gomendio teknikoak (Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Eskuliburua)

LAPen
berrikuspena
Sust.
(€)
600.000

57.542.346

Egitea
(€)

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Eskuliburua oinarrizko gomendio tekniko batzuk aukeratu izanaren
ondorioa da. Eskarmentuak erakusten digunaren ildotik, gomendio horiek jotzen dira plangintzaren
errealitate jakinei eta Gipuzkoako bizikleta bideen proiektuari erantzuteko egokienak. Eskuliburua aldianaldian eguneratuko da.

56.956.912

56.956.912

5.4.1.3.- Gipuzkoako Bizikleta Bideen Foru Sarearen Behatokia

5.4.- JARDUTEKO TRESNAK

Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jarritako eraikuntza, kontserbazio eta sustapen jarduerak sustatu eta
bideratu behar dituzten jarraipen eta ebaluazio lanek Gipuzkoako Bizikletaren Behatokiaren laguntza
izango dute; izan ere Behatokia bera Zuzendaritzako zerbitzu teknikoek zuzenean kudeatutako zerbitzu
bat da.

GBBLAPek hainbat tresna eskaintzen ditu Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen kudeaketa
integralerako eta bizikletaren erabilera garraio modu alternatibo gisa sustatzeko.

Hiru urteko bideak ematen dion eskarmentua du jada Behatokiak, eta egiten dituen lanen bidez,
informazio erabilgarria ematen du, hainbat alderdi jasoz horretan, honakoak:

Jarduteko tresnak bi bloketan banatu dira, diseinatu diren jarduera eremuaren arabera:
Tresna zuzenak, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen eraikuntza eta kudeaketari artapen, jarraipen, katalogazioari- zuzenean lotuak.

1. Bizikletaren erabileraren ebaluazioa. Erabiltzaile kopurua, modalitate banaketa eta bidaiatzeko
arrazoiak.
2. Kontagailu sistema automatikoaren mantentze lana eta kalibrazioa. Eskuzko kontraste
zenbaketak.
3. Erabiltzaile moten eta tarteen bokazioaren analisiak.
4. Bizikletan ibiltzeko egokitasunaren, irisgarritasunaren, segurtasunaren eta konektagarritasunaren
ebaluazioa, bideei dagokienez. Gogobetetze mailari buruzko inkestak erabiltzaileei.
5. Udal eta eskualde mailako jardueren jarraipena, bizikleta eta oinezkoentzako bideei eta bizikletari
dagokienez.
6. Datu bilketa, hilero, eta lau hilean behin txostena, eguneko eta hileko balioekin. GBBOFSren
erabilerari buruzko ebaluazio txostena, urtero.
7. Arazo zehatzei buruzko txostenak egitea eta aholkularitza ematea proiektu, eraikuntza eta
artapen sailari.

Tresna osagarriak, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen kudeaketari zorrotz lotu
gabeak. Horien jarduera eremua zabalagoa da, eta bizikletaren erabileraren sustapena eta hori
inplementatzeko behar den instituzio arteko koordinazioa jasotzen ditu.

5.4.1.- OINARRIZKO SAREAREN ERAIKUNTZA ETA KUDEAKETARI LOTUTAKO TRESNA ZUZENAK
5.4.1.1.- Bizikleta bideen proiekzio, ingurumen kontrol, herritarren partaidetza eta ukituekiko
harremanak
Gauzatzeko dauden bizikleta bideak eraikitzeko, hobetzeko eta artatzeko, eta Oinarrizko Foru Sareari
(OFS) dagokionez, GBBLAPek hainbat garapen tresna jasotzen ditu, 1/2007 Foru Arauak dagoeneko
aurreikusten baititu I. idazpuruko II. eta III. atalburuetan; honakoak dira:

Informazio zehatzagoa nahi izanez gero, [www.gipuzkoabizikletaz.net] web orrira jo, bertan daude eta
orain arte ateratako txostenak.

Aurretiazko proiektuak: aukeren azterketak, trazadura proiektuak, aurreproiektuak.
Eraikuntza proiektu teknikoa.

GBBLAPen laburpena
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5.4.1.4.- Bizikleta Bideen Foru Sarearen Katalogoa

gizarte eta enpresa eragileek hitzartu eta parte hartzeko organoa. Bizikleta bideen alorrean eskumena
duen foru departamentuari atxikitako organo gisa eratu da.

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.

Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluaren zeregin orokorrak honakoak dira:
a)
b)
c)
d)

Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia egiteko eta berrikusteko aholku ematea.
Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiaren jarraipenean eta ebaluazioan parte hartzea.
Gipuzkoako mugikortasunaren arloan bizikletaren erabilera sustatzen laguntzea.
Foru sareko nahiz udal eta eskualde sareetako bizikleta bideetan eta bizikletaz eroso eta seguru
ibiltzeko egokituta dauden beste zenbait eremutan bizikletaren erabilera sustatzen laguntzea.
e) Jarduerak koordinatzea eta esperientziak trukatzea.
f) Organoko kideen partaidetza eta adostasuna sustatzea.

5.4.1.5.- Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarearen artapen plana
GBBOFSren Artapen Plan bat prestatu eta hor zehaztu behar dira egin beharreko lanak: bideak
mantentzea eta garbitzea, zorua konpontzea, belar-sastrakak garbitzea, lorezaintza, hesiak eta
seinaleak aldatzea, eta drainatze eta argi sistemak mantentzea.
5.4.1.6.- “Gipuzkoako Bidegorriak” izena

5.4.2.3.- Afekzio sektorialari buruzko txostena
Bizikleta Bideen Sarea hedatzea erregularizatzeko eta haren ezaugarri funtzionalak pixkanaka
ordenatuz joateko, 'Gipuzkoako Bidegorriak' izena eta marka erregistratua sortu dira. Horren helburua da
Gipuzkoako Lurralde Historikorako interes orokorrekoak diren eta gutxieneko baldintza funtzional batzuk
dituzten bizikleta bideak, foru titulartasuna izan edo ez izan, izen komun bakarrean biltzea.

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.

5.4.2.- TRESNA OSAGARRIAK
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.

5.4.2.4.- Bizikletaren webgunea, Gipuzkoako bizikleta bideen bistaratzailea eta beste zenbait
sustapen ekintza
Gipuzkoako bizikletari buruzko web orria [www.gipuzkoabizikletaz.net] Gipuzkoan bizikletaren erabilera
sustatzeko funtsezko komunikazio tresna gisa sortu da. Gipuzkoan bizikletaz ibiltzeko prestatutako
ondare guztia hartzen duen bistaratzaile bat ere badu. Horretan, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko
Sare Osoa -burutua- zein Oinarrizko Sarean sartu gabe egon arren egun badiren bizikleta bideak
sartzen dira.

5.4.2.1.- Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia
Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia prestatzeko agintzen du Gipuzkoako Bizikleta Bideei buruzko 1/2007
Foru Arauak (81. artikulua). Estrategia horrek zenbait politika eta jarduera ildo zehaztuko ditu, hain
zuzen ere bizikletaren eta Gipuzkoako bizikleta bideen erabilera sustatzera begira. Halaber, estrategia
gauzatzeko, hura aldi baterako programatzeko eta beste zenbait administrazio eta eragilerekin
lankidetzan aritzeko sistema eta ebaluazio sistemetarako baliabideak zehaztu behar ditu.

5.5.- GBBLAPEN JARRAIPENERAKO TRESNAK

Bizikleta bideen alorrean eskumena duen foru organoak egin behar du estrategia hori, partaidetza
prozesu baten bidez, horretan leku eginez administrazio, erakunde, gizarte eta enpresa eragile, eta
herritar interesdun guztiei. Gutxienez bost urtean behin berrikusi behar da Gipuzkoako Bizikletaren
Estrategia.

GBBLAPek adierazle sistema bat ezartzen du Planak berak jasotzen dituen zehaztapenen jarraipena eta
ebaluazioa egiteko eta horiek hurrengo berrikuspena arteko epe planifikatuan lortzen duten betetze
maila neurtzeko.

5.4.2.2.- Gipuzkoako Bizikletaren Kontseilua

Adierazle horiek azaldu egiten dituzte proposatutako antolamenduaren funtsezko bi alderdi, hots:
-

Gipuzkoako Bizikletaren Kontseilua prestatzeko agintzen du Gipuzkoako Bizikleta Bideei buruzko 1/2007
Foru Arauak (81. artikulua). Gipuzkoako Bizikletaren Kontseilua kontsulta eta aholku organoa da,
Gipuzkoan bizikletari eta bizikleta bidezko mugikortasunari lotutako administrazioek, erakundeek eta
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5.5.1.- BETETZE MAILAREN ADIERAZLEAK

6. kapitulua.-

1. Oinarrizko Sarean burututako bizikleta eta oinezkoentzako bideen luzera, guztira eta ibilbideka.
2. Oinarrizko Foru Sarean burututako bizikleta eta oinezkoentzako bideen luzera eta portzentajea,
guztira eta ibilbideka.
3. Burututako Oinarrizko Foru Sarearen luzeraren desbideraketa, laurteko bakoitzerako
planifikatutako sarearekiko.
4. Oinarrizko Foru Sarean artapen eta jarraipen protokoloa duten bizikleta eta oinezkoentzako
bideen luzera, guztira eta ibilbideka.
5. Oinarrizko Foru Sarea gauzatzeko erabili eta bideratutako aurrekontua. Planifikatutako
aurrekontuarekiko desbideraketa.
6. Oinarrizko Foru Sarea artatzeko erabili eta bideratutako aurrekontua. Planifikatutako
aurrekontuarekiko desbideraketa.

ARAUDIA

6.1.- APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

6.1.1.- ESKUMEN ETA ARAU ESPARRUA
Gipuzkoako Foru Aldundiak lurralde antolamendurako tresna hau formulatzeko duen eskumena
Autonomia Erkidegoko Erakunde Komunen eta Lurralde Historikoko Foru Organoen arteko harremanari
buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7.a.8. artikuluak ezarria da.
Osterantzean, foru esparru honetatik aipamen berezia egin behar da bizikleta azpiegituren gaia bere
gain hartu eta arautzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako arauaz, hau da, Gipuzkoako Bizikleta
Bideei buruzko urtarrilaren 24ko 1/2007 Foru Arauaz. Arau honetako 19. artikuluak Bizikleta Bideen
Lurraldearen Arloko Plana egiteko gaitasuna ematen dio Gipuzkoako Foru Aldundiari.

5.5.2.- BURUTUTAKO JARDUEREN ERAGIN MAILAREN ADIERAZLEAK

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzko maiatzaren 3ko 4/1990 Legeak
adierazten du lurralde antolamenduaren eskumenak lurraldearen hainbat erabilera definitzeko gaitasuna
duela. Helburu horiek lortzeko legeak ezartzen dituen tresnak mailakatuta ematen dira Lurralde
Antolamendurako Artezpide (LAA), Lurralde Plan Partzial (LPP) eta Lurraldearen Arloko Planen (LAP)
bidez. Tresna horiek guztiak gogoan hartu dira GBBLAP honen formulazioan.

7. Erabiltzaile kopurua Burututako Oinarrizko Foru Sarean jarraipena egiten den tarteetan. Urtean
eta laurtekoan izandako aldaketa.
8. Txirrindulari kopuru eta portzentajea Burututako Oinarrizko Foru Sarean jarraipena egiten den
tarteetan. Urtean eta laurtekoan izandako aldaketa.
9. Bizikleta garraio modu gisa sustatzeko erabilitako eta bideratutako aurrekontua. Planifikatutako
aurrekontuarekiko desbideraketa.
10. Oinarrizko Udal Sarean burututako bizikleta eta oinezkoentzako bideen luzera eta portzentajea,
guztira eta ibilbideka.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planak (GBBLAP) espresuki onartzen du goragoko
mailako araudia. Hortaz, Lurralde Antolamendurako Artezpideek zehaztutako lurralde antolaketako
ereduaren eta lurralde plan partzialen mende daude haren ebazpenak.
GBBLAPek bereziki aztertu du sektorekako lurralde antolamendua babesteaz arduratzen diren planekiko
koordinazioa; plan horien artean daude honakoak: EAEko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko
Lurraldearen Arloko Plana, Hezeguneak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana, EAEko Itsasertza
Babesteko eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana. Horiez gain, EAEko Trenbide Sarearen
Lurraldearen Arloko Plana ere kontuan izan beharko da.

5.6.- GIPUZKOAN MOTORRIK GABEKO MUGIKORTASUNA (BIZIKLETAZ/OINEZ
IBILTZEA)
GARATZEKO
ETA
ESPARRU
HORRETAN
ERAKUNDEAK
KOORDINATZEKO DAUDEN EDO SOR DAITEZKEEN EREMUAK ETA TRESNAK
GBBLAPek adierazten du erakundeak koordinatzeko zer alor edo tresna dauden, betiere EAE, herrialde
edo toki/eskualde mailako motorrik gabeko mugikortasunari dagokionez. Beste koordinazio alor edo
tresna batzuk ere proposatzen ditu EAErako eta toki/eskualde mailarako.

Osterantzean, Gipuzkoako Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Arauak, urtarrilaren 24koak,
bizikleta bidea kontzeptua bide mota berri batean ezartzen du, eta Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko
Plana idazteko agintzen du. Hiru helburu ditu Planak:
1.- Bizikleta Bideen Foru Sarerako helburu orokorrak zehaztea.
2.- Bizikleta bide horiek izan behar dituzten ezaugarriak ezartzea.
3.- Denboraldi jakin batean egin beharreko jarduera programa ezartzea, planean adierazitako
helburuak bete daitezen.
Ingurumen Inpaktuaren Baterako Ebaluazioaren alorrean zehazten da Euskal Autonomia Erkidegoko
Ingurumena Babesteko Lege Orokorreko eta 183/2003 Dekretuko aginduen mende jarri behar dela
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana. Dekretu horretan azaltzen da planaren araudi
garapena.
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Zentzu berean, Lurraldearen Arloko Plan honek bete egin du itsas eta lehorreko jabari publikoaren
erabilerari buruz Kostaldeei buruzko Legearen III. idazpuruan xedatutakoa.

6.2.- GBBLAPEN ZEHAZTAPENAK

6.2.1.- APLIKAZIO EREMUA

6.1.2.- IZAPIDEEN PROZEDURA

GBBLAP honen aplikazio eremua Gipuzkoako Lurralde Historikoan barrena doan Bizikleta Bideen
Oinarrizko Foru Sarea da, hau oso-osorik harturik kontuan.

Gipuzkoako Bizikleta Bideei buruzko Foru Arauak, GBBLAP tramitatzeari eta onartzeari buruz, ezartzen
du Gipuzkoako Foru Aldundiak egin eta izapidetu behar duela GBBLAP, betiere Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Erakunde Antolakuntza, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru
Arauan eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldearen antolamenduari buruzko legerian lurraldearen
arloko planetarako aurreikusitakoarekin bat.

Ikuspuntu funtzionaletik, oinarrizko bederatzi ibilbideek osatzen duten Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Sareak motorrik gabeko mugikortasun segurua, erosoa eta konektiboa izatea bermatu behar
du LAPek.

Zenbait plan eta programak ingurumenean duten eraginaren ebaluazioari buruzko apirilaren 28ko 9/2006
Legeak egokitutako 2001/42/EE Zuzentarauari jarriki, Lurraldearen Arloko Plan honek ingurumen
inpaktuaren ebaluazioari dagozkion eskakizunak bete behar ditu.

Azpiegituren ikuspegitik GBBOSek jaso egingo ditu Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea egiteko
jarduketa guztiak, Burututako Sarea egokitzeko, kontserbatzeko, hobetzeko eta zabaltzeko jarduerekin
batera.

6.1.3.- JABETZAREN MUGAK

6.2.2.- HELBURUA

Jabetzari mugak ezarri behar baldin bazaizkio bizikleta azpiegitura behar bezala erabiltzeko eta
azpiegitura bera babesteko, Gipuzkoako Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Arauak (GBBFA),
urtarrilaren 24koak, xedatzen duenaren arabera jokatuko da.

GBBLAP lurralde antolamenduko tresna bat izango da, eta bizikleta azpiegituren arloko lurralde mailako
ekintza guztiak Gipuzkoan egoki txertatzea izango du helburu; horretaz gain, bermatu egingo du
lurraldeko, hirigintzako eta sektore guztietako esku-hartze publikoen arteko koordinazioa.

GBBFAren 6. artikuluaren arabera, jabari publikoko eremuak izango dira foru bizikleta bideek eta
haietako elementu funtzionalek hartzen dituzten lurrak, eta hauekin batera titulartasun publikoko
azpiegituraren alboko lurraren zerrenda, metro bete zabalekoa. Desjabetzeko legitimazioari dagokionez,
GBBFAren 29. artikuluak xedatzen du bizikleta bideen proiektuak onartzeak obrak herri onurakotzat
jotzea ekarriko duela, eta zortasunak jartzea edo egokitzea.

GBBLAP honen helburuak dira, halaber, Oinarrizko Sarerako helburu orokorrak zehaztea, sare hori
osatzen duten bideek izan behar dituzten ezaugarriak finkatzea eta, azkenik, Oinarrizko Sarean denbora
jakin batez gauzatu beharreko jarduera programak ezartzea, planean zehaztutako helburuak bete
daitezen. Beraz, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana lurraldeko elementu
erregulatzailea izango da, eta udalez gaindiko oihartzuna izango du.

6.1.4.- INDARREAN DAGOEN PLANGINTZAREN GAINEKO ONDORIOAK

6.2.3.- LOTESPENA ETA ONDORIOAK

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzko Legeak dioenaren arabera, beren
ezaugarriak direla-eta udalaren eremu edo interesa gainditzen duten lurraldearen arloko planak, maila
goreneko antolamendu tresnek definitzen duten lurralde esparruan behar bezala txertatuta daudenak,
lotesleak izango dira lurzoruaren erregimenari buruzko araudiak jasotzen dituen hirigintzako planentzat.
Beraz, bizikleta azpiegiturek hirigintzako plangintzari eragiten diotenean, plangintza horrek
azpiegituretara egokitu beharko du, berrikuste edo aldatze prozesuan.

Plan honen edukiak desberdinak izango dira, lotespen mailari dagokionez, eduki horien izaera eta
irismenaren arabera. Hala, ‘B.Araudia’ dokumentuan dauden zehaztapenek xedapen arautzaileen izaera
eta izena izango dute, eta zuzeneko eta maila bereko lotura izango dute aplikazio eremu guztian. Maila
berekotzat hartuko dira, halaber, ‘C. Antolamendu planoak’ dokumentuan dauden xedapenen irismena
eta lotura-maila ere, eta Ingurumen Iraunkortasunaren Txostenaren 6. eta 7. Kapituluak -neurri babesle,
neurri zuzentzaile eta konpentsatzaileen, baita LAParen zaintze eta ikuskatze programaren inguruan
jasotako xedapenak-. Ildo beretik, GBBLAPen funtsezko ondorioetako bat da lurzoru eta hirigintza
antolamenduko legeriaren hirigintzako tresnak eta planak agintzen dituen irizpide eta epeak ezinbestean
egokitzea.
GBBLAPen nolakotasuna kontuan izanda, tresna hori nahikoa izango da lurralde eta hirigintza
ikuspuntutik bizikletaren arloko azpiegituran egiten diren jarduerak estaltzeko, ikuspuntu horiek asetzeko
beste zenbait tresnaren beharrik gabe. GBBLAP argitaratu eta indarrean sartzen denean hainbat ondorio
eragingo ditu; hala, berehala gauzatu beharko da, eta nahitaezkoa izango da antolamendu tresna horrek
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lotzen dituen administrazioentzat, hirigintza antolamenduko tresnentzat eta Bizikleta Bideen Oinarrizko
Foru Sareari era batera edo bestera eragiten dioten sektore eta lurralde jarduerentzat, eta, azkenik,
ondorioak izango ditu planean sartzen diren xedapenek eragiten dieten partikularrengan, lurzorua
erabiltzeari eta eraikitzeari dagokionez.

Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarearen azpiegitura burututa dagoenean, Bizikleta bidezko
Komunikazio Sistema Orokorrean sartuko dira bizikleta bideko zelaiguneak okupatzen dituen lurrak,
elementu funtzionalak, eta hiritargarritzat eta hiritarrezintzat sailkatutako lurreko 1 m zabaleko zerrenda
bat, eta 1m zabaleko bat hiri lurrean, betiere zubi, tunel eta antzeko obra eta egituren kasuan
adierazitakoaren salbuespenez.

6.2.4.- GIPUZKOAKO BIZIKLETA AZPIEGITUREI BURUZKO JARDUEREN ESPARRU JURIDIKOA

Hiri lurraren kasuan, distantzia horiek murriztu egin ahal izango ditu bizikleta bideen arloko eskumena
duen administrazioak, baldin eta murrizte horren beharra egiaztatzen badu eta bideetako trantsitua zein
horien kudeaketa alteratzen ez badu.

Lehen aipatu dugun bezala, GBBLAPen helburu nagusietako bat da sareari foru titulartasuna eta
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren lurralde antolamenduaren barnean behin betiko kokapen juridikoa
ematea. Behar bezala koordinatu behar ditu bizikletaren gaiari dagozkion lurralde eta hirigintza arloko
aginduak, eta jarduera multzo hauek ezarri behar ditu: jardueren plangintza egitea, lursailak kudeatzea
eta eskuratzea, eta obrak gauzatzea.

6.2.8.- BIZIKLETA BIDEEN ALDAMENEKO GUNEAK. ERREGIMEN JURIDIKOA.
GBBLAPen helburu nagusien artean nabarmentzekoa da bizikleta bideetatik hurbil daudelako
aldameneko guneei ezarriko zaien erregimen juridikoa artikulatzea, Gipuzkoako Bizikleta Bideei buruzko
1/2007 Foru Arauan, urtarrilaren 24koan, ezartzen denarekin bat etorriz. Partikularrengan eta
administrazioetan izango dituen ondorio lotesleengatik da garrantzitsua bizikleta bideen aldameneko
guneak erabiltzeko eta horietan eraikitzeko erregimena. Sektoreko legeriaren arabera, bizikleta bideen
foru sareko bi babes eremu definitu behar dira: a) jabari publikoko eremua eta b) zortasun eremua.

6.2.5.- LURSAILAK KUDEATZEA ETA EROSTEA
Lursailak eskuratzeko ohiko sistemaren bidez kudeatu eta eskuratuko dira bizikleta azpiegiturak, haien
elementu funtzionalak eta babestutako eremuak -jabari publikoko gunea eta zortasun eremua- ezartzeko
behar diren lursailak, funtsean nahitaezko desjabetze sistemari jarraiki alegia. Horrek guztiak ez ditu
kaltetu behar hirigintzako legerian ezartzen diren mekanismoen bidez lursailak eskuratzeko
administrazioen arteko beste hainbat lankidetza modalitate.

Kalte-ordainei dagokienez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak ezarritakoa bete behar da.

6.2.6.- OBRAK EGITEA

6.2.9.- INDARRALDIA, BERRIKUSTEA ETA ALDATZEA

GBBLAPi dagokionez, kontuan hartu behar da EAEko Lurralde Antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko
4/1990 Legeko Bosgarren Xedapen Gehigarriko aurreikuspena: lurralde izaera nabarmena duten
sektoreko jardueren udal lizentziaren salbuespena ezartzen du, ekintza horiek eragiten dieten udalerriei
eman ahal zaien informazioa, proiektua beren udal plangintzara egokitzeari buruzkoa, kaltetu gabe.

GBBLAP honen indarraldia zortzi urtekoa izango da.
Indarrean dagoen bitartean GBBLAPen sartzen diren aldaketak aldaketa, GBBLAP berrikusi egin
beharko da egoerek hala eskatzen dutenean, eta, betiere, jarduera programen epeak amaitu baino
urtebete lehenago.

6.2.7.- BIZIKLETA BIDEZKO KOMUNIKAZIO SISTEMA OROKORRA

GBBLAPen berrikusketak hasierako onarpenerako prozedura berari jarraitu behar dio.

Bizikleta bidezko Komunikazio Sistema Orokorraren osaera definitzea da GBBLAPen helburu
nagusietako bat. Planaren izaeran datza alderdi horren garrantzia. Hain zuzen ere, sektore eta hirigintza
ekintza koordinatzea ahalbidetzen du planak. Alderdi horri dagokionez, kontuan izan behar da
definitzeko irizpideak desberdinak izango direla, Burututako Oinarrizko Foru Sarea edo Planifikatutako
Oinarrizko Foru Sarea den.
Bizikleta bidezko Komunikazioaren Sistema Orokorrak, Burututako Oinarrizko Foru Sarearen kasuan,
osagai hauek ditu: bizikleta bideak hartzen duen plataforma, bideari berari atxikitako elementu
funtzionalak, eta Gipuzkoako Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Arauak arautzen duen jabari
publikoko eremua.
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7. kapitulua.-

INGURUMEN

IRAUNKORTASUNARI

o Lehentasunezko erabiltzailearen profila:

BURUZKO

TXOSTENA

 Aisialdiko txirrindularia (hiribarneko eta hiri ingurukoa edo jaieguneko laketekoa).
 Hiribarneko (edo hiri inguruko) txirrindularia, egunerokoa: aukera hau apartatu da, bat baitator
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.

Planen ingurumen ebaluazioaren mende dago GBBLAP, estatu espainiarreko legeriaren (9/2006 Legea)
eta EAEkoaren arabera (3/1998 Legea eta 183/2003 Dekretua); hortaz, Ingurumen Iraunkortasunari
buruzko Txosten bat (IIT) izan du.

Planarekin zerikusia duten azpiegituren trazadura aukerak: aukerei buruzko ingurumen
azterketak bi trazadura aukera hartu ditu aintzat:

7.1.- AUKEREI BURUZKO ANALISIA

o Gipuzkoako Bizikleta Bideen Planeko Sarea (2002).
o GBBLAPeko sarea (2011).

GBBLAP erredaktatzeko lanetan 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. Aukera hauek plangintza prozesuaren faseei dagozkie:

Azkenean, GBBLAPek proposatzen duen trazadura aukeratu da. 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.

“0” aukera edo esku-hartzerik ez gauzatzekoa. Hasieratik beretik baztertu da, ikusten baita epe
ertain-luzean mantentzerik ez dagoen garraio eredu bat iraunarazten duela eta oinezko eta bizikleta
bidezko mugikortasunaren eskaera errealari erantzuterik ez litzatekeela izango.

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.

Sare eredurako aukerak: GBBS diseinatzeko irizpideak onartutako sare ereduaren araberakoak
dira. Eredu honen zati diren osagaiak gogoan, aztertu egin dira dauden aukerak, hainbat alderdiri
dagokionez:
o Bizikleta bide kontzeptua: Honako aukera hauek hartu dira kontuan lurraldea antolatzeko
planetan, motorrik gabeko mugikortasunari eman beharreko tratamenduari eta hori berori aintzat
hartzeari dagokionez:

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.

 Gipuzkoako Bizikletarentzako Bidesare bat egiteko Plan Gidaria (1995): baztertu egin da
honek proposatutako sare eredu alternatiboa, eskas iritzi baitzaio bizikleta eta oinezko
eguneroko joan-etorrietarako egungo eskariari zein potentzialari erantzuteko.
 Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak (1997): 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.
 Lurralde Plan Partzialak: bizikleta bideek LPPtan duten tratamendu eta kontsiderazioa
desberdina da; proposatzen den sare eredu kontzeptualaren irismen eta funtzionalitatea
GBBLAPek jasotzen duenaren antzekoa da kasu gehienetan. Dena den, LPP horietako askok
halako anbiguotasun bat erakusten dute, joan-etorrietarako modu honen tratamenduan.
 GBBLAP (2011): 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. Beharrezko erreferentzia
esparrua ezartzen du, garraio publikoari lotutako ezinbesteko beste elementu batzuekin
batera, indarrean dauden mugikortasun patroiak mugikortasun iraunkorragoko moduetarantz
eramateko.

GBBLAPen laburpena

7.2.- GBBLAPEN INGURUMEN INPAKTUA
LAPeko IITk aztertu egiten ditu izan daitezkeen ingurumen inpaktuak; horretan ari dela, honakoak
hartzen ditu batik bat kontuan:
Helburuen ingurumen ondorioak.
Bizikleta bideen sarearen eraikuntza.
Bizikleta bideen kudeaketa eta ustiapena.
Bizikleta bideak sustatzea.
Lehen puntuari dagokionez, irizten zaio ezen GBBLAPen inpaktu positibo nagusiak batez ere Plana bera
erredaktatzeko ezarritako helburu eta irizpideetatik datozela, zeren eta horiek baldintzatu egin baitituzte
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bai sare eredua bai IIT honetan aztertzen den dokumentuan jasotako jardueren tipologia. IITk identifikatu
eta baloratu egiten ditu ingurumen ondorio positiboak; hauek, azken batean, LAP hau erredaktatzeko
unean ezarritako helburu eta irizpideei lotuta daude.

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.
Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txosteneko 3.3.3 atalean jaso da indarrean dauden araudi guztiei
jarraiki babestutako naturguneen zerrenda. IITko 5. kapituluan, GBBLAPeko proposamenek lurralde
historikoko Naturgune Babestuen Sarean izan dezaketen eragina aztertzen da.

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

7.3.- PREBENTZIO ETA ZUZENTZE NEURRIAK

Bizikleta Bideen Sarearen eraikuntzarekin aurreikusten diren inpaktuei dagokienez, bizikleta bideen sare
berria eraikitzeko lanek, oro har, ingurumen inpaktuak eragin ditzaketela jotzen da, larriak izango direnik
uste ez bada ere.

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 IITk positibotzat jotzen du, gainera, horrela izateaerabakiak hartzeko prozesuan gai hori txertatzen eta baloratzen.

IIT dokumentuan ibilbidekako analisi bat egiten da, egiteko dauden tarteak eraikitzetik ondoriozta
daitezkeen inpaktu nagusien gainean, GBBLAPen definitutako 9 ibilbideetako bakoitzean. Era berean,
IIT dokumentuak inpaktuen karakterizazio eta baloraziorako matrize bat jasotzen du, ibilbide bakoitza
egitearekin identifikatutako inpaktuei buruz.

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.

Ibilbide bakoitzeko Planifikatutako Oinarrizko Sareko ingurumen baldintzatzaile nagusiak dokumentu
honen partaide diren ‘Ingurumen baldintzatzaileak’ planoetan identifikatu eta kartografiatu dira.
Bizikleta bideen kudeaketa eta ustiapenerako aurreikusitako jarduerekin aurreikusten diren inpaktuei
dagokienez, hainbat ingurumen ondorio izango dituzten hiru jarduera eremu identifikatu dira:

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:

Bizikleta bideen erabilera: eragin nagusia indarrean dagoen mugikortasun eredua aldatzea
izango da, bizikleta bidezko joan-etorriak areagotuko baitira. Hazkunde honek zenbait ingurumen
ondorio positibo izango ditu, hala nola airearen kalitatea hobetzea, kalitate akustikoa hobetzea,
hiri ingurunea hobetzea.
Bizikleta bideen kudeaketa: ingurumen arriskuak, bide batzuen gaineko afekzioarekin, esaterako
uholde arriskua, arrisku teknologikoak eta zarata.
Bizikleta bideak kontserbatzea eta mantentzea: ingurumen ondorio negatiboak, hala nola
biodibertsitatearen gaineko afekzioa, hondakinak sortzea, ustekabeko isurketak, energi
kontsumoa, baliabide kontsumoa eta jarduera ekonomikoa sortzea.

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.”

Azkenik, bizikleta bideen sustapenari dagokionez, 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.

Ustiatze faserako, GBBLAPek GBBOFSren kontserbazio edo artapen 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.

Osterantzean, bizikleta bideak sustatzeko jardueren garapenak zeharkako ingurumen inpaktu edo
eraginak ekar ditzake berekin, esate baterako argitalpenetarako baliabideak eta materialak kontsumitzea

GBBLAPen laburpena

27

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana

BEHIN BETIKO ONARPENA
G dokumentua: LABURPENA

IITn 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.

Ingurumen zaintza eta jarraipenerako plana.
Dokumentazio grafikoa: planoak, irudiak, argazkiak, etab.
Edonola ere, IITko 6. kapituluak jaso egiten ditu GBBLAP garatzeko tresnetan garatu beharko diren
irizpide eta oinarrizko neurri batzuk. IITk neurriei buruzko proposamen bat egiten du, bai bizikleta bideen
eraikuntza faserako bai horien ustiapen eta sustapen faserako.

IITk jarraipen programa bat garatzen du, honako alderdiok harturik aintzat:

Osterantzean, kontuan harturik GBBLAPek berak jasotzen duela Planaren jarraipena egiteko bere
adierazle sistema, IITn adierazle sorta bat proposatzen da, Planeko ingurumen alderdien jarraipena
egitearren Oinarrizko Foru Sareari dagokionez.

Planaren helburuen ingurumen ondorioen jarraipena.
Planaren gauzatze fasearen jarraipena.
GBBLAPeko obretako ingurumen zaintzarako planak diseinatzeko irizpideak.
Kudeaketa eta ustiapen fasearen jarraipena.
Sustatze faseko prebentzio neurrien eta neurri zuzentzaileen jarraipena.

7.4.- ZAINTZE ETA IKUSKATZE PROGRAMA
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.
LAPek ezartzen dituen jarduteko tresnak hainbat bloketan biltzen dira:
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen eraikuntza eta kudeaketari lotutako tresna
zuzenak.
-

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.
Tresna osagarriak, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen kudeaketari zorrotz lotu
gabeak.

-

Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia.
Gipuzkoako Bizikletaren Kontseilua.
Afekzio sektorialari buruzko txostena.
Bizikletaren webgunea, Gipuzkoako bizikleta bideen bistaratzailea eta beste zenbait sustapen
ekintza.
GBBLAPen jarraipenerako adierazleak.

-

Betetze mailaren adierazleak.
Burututako jardueren eragin mailaren adierazleak.
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8. kapitulua.-

egoki irizten dien ibilbideak proposa ditzake Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarerako
(GBBOUS), dagozkien tokiko administrazioekin kontsultatu ostean beste zerbait hitzartu badaiteke ere.

PLANGINTZAREN GAINEKO ERAGINAK

GBBLAPen proposamena izan behar dute oinarri tokiko lotune horiek, tokiko administrazioak egoki
iritzitako aldaketekin, baldin eta, betiere, Oinarrizko Sare osoaren konektagarritasuna eta ibilbide
laburtasuna bermatzen badute. LAPeko gomendioen artean dago Oinarrizko Udal Sarea Komunikazio
Sarekotzat hartzea, eta era berean Komunikazio Sarean sartzea, hain zuzen “Bizikleta bidezko
Komunikazio Sistema Orokor” gisa.

8.1.- HIRIGINTZAKO UDAL PLANGINTZAN DITUEN ERAGINAK
Lurraldearen Arloko Planak, proposamen funtzionala den aldetik, oso-osorik hartzen du Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea, bideak egiten edo kudeatzen dituena dena dela. Horregatik,
ikuspuntu funtzionaletik, oinarrizko bederatzi ibilbideek osatzen duten Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Sareak motorrik gabeko mugikortasun segurua, erosoa eta konektiboa izatea bermatu behar
du LAPek.

‘E. Plangintzaren gaineko eraginak’ dokumentuan, planak eragiten dien 65 udalerrien zerrenda dakar
GBBLAPek. Udalerri bakoitzerako fitxa bat egin da, atal hauekin:

Foru titulartasuneko bizikleta bideak, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Foru Sarekoak
(GBBOFS) eta bizikleta bideen Foru Sarearen Katalogoan halakotzat hartzen eta sartzen direnak dira
LAPen aplikazio eremua.

Udalaren identifikazioa.
Sarearen titulartasuna: Burututako Oinarrizko Foru/Udal Sarea eta Planifikatutako Oinarrizko
Foru/Udal Sarea.
Luzera.
Ebazpen mota: loteslea, iradokizuna edo gomendioa.
Dagozkion antolamendu planoak.

LAPek “Bizikleta bidezko Komunikazio Sistema Orokorra” delakoaren definizioa ezartzen du, lurzoruen
erreserba eta hornidura egokia bermatu eta, antolamendu irizpideak errespetatuta, bizikleta azpiegitura
era eraginkorrean gauzatzeko. Kalifikazio honi dagokionez, definizio hori loteslea zaie dute hirigintza
antolamenduko tresna guztiei.

Udal fitxa bakoitza plano batean jasota dago (E-1.1, E-1.2, etab.); horrek, ukitutako udalerri bakoitzean
GBBOSek duen trazadura jasotzen du, informazio mailan. Kasuan kasuko tarteen trazadurak dagozkien
antolamendu planoetan daude behar beste xehetasunez ikusgai. Udalerri bakoitzerako zehaztuta daude
planoak, eta LAP honetako ‘C. Antolamendu planoak’ dokumentuan sartu ditugu.

Bizikleta bidezko Komunikazio Sistema Orokorrak, Burututako Oinarrizko Foru Sarearen kasuan, osagai
hauek izango ditu: bizikleta bideak hartzen duen plataforma, bideari berari atxikitako elementu
funtzionalak, eta jabari publikoko eremua.

Hirigintzako udal antolamenduaren gaineko afekzioen planoetan, sinbologia hau erabili da:

Jabari publikokoak dira16 foru bizikleta bideek eta horietako elementu funtzionalek okupatutako
lurrak. Lur horiekin batera, jabari publikoko eremutzat hartuko da bizikleta azpiegituraren alboko
titulartasun publikoko zerrenda, metro bat zabal arte, bi aldeetako lur-berdintze edo zelaiguneen
kanpo ertzetik kontatzen hasita. Foru bizikleta bidea foru errepide baten alboko edo gertuko lur
eremu batean eraikita badago, eta, beraz, haren jabari publikoko zerrendan, jabari publikoko
eremu berria zehazteko garaian bi neurketak aplikatzearen ondoriozko handiena nagusituko da.

Burututako Oinarrizko Foru Sarea (BOFS): Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareko
tarteak, hiriartekoak gehienbat, dagoeneko eginak eta foru administrazioak kudeatuko dituenak.
Halaber, kategoria honen barruan daude burutzeke dauden baina, LAPen Hasierako
Onarpenaren dokumentua idazteko unean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Diputatuen
Kontseiluak onartuak zituen eraikuntza proiektuei dagozkien tarteak.

Foru bizikleta bideek zortasun eremu bat izango dute17, alde banatan, lur zerrenda batez
zehaztuta; zerrendaren barruko muga jabari publikoko eremua bera izango da, eta kanpoko
muga aipatu eremu horretatik bi metro eta erdira jarritako bi lerro paralelo.

Planifikatutako Oinarrizko Foru Sarea (POFS): Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko
Sareko tarteak, hiriartekoak gehienbat eta oraindik egin gabe daudenak edo eraikuntza proiektu
onarturik ez dutenak, eta gauzatze eta kudeatze lanak foru administrazioak egingo dituenak.

Planifikatutako Oinarrizko Foru Sareari hots, oraindik egiteke dauden Bizikleta Bideen Foru Sareko
tarteei dagokionez, malgutasunez erabili behar da definizio hau, definizioaren mendeko eremua gai izan
dadin proiektuen zehaztasun edo eskala tekniko handiagoagatik sor litezkeen aldaketak onartzeko,
baita, hala badagokio, lursailen egoerak eragiten dituenak ere.

Kategoria horretan bi tarte mota bereizi dira:
Oraindik egiteke dauden eta eraikuntza proiektua erredaktatzeko fasean trazaduran
beharbada aldaketa txiki batzuk izango dituzten tarteak.

LAPek ezartzen ditu udalerrietako sarrera eta irteera lekuak, Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen
konektagarritasuna bermatzeko, eta loteslea da haien kokapenari buruzko erabakia. Gainera, LAPek
16
17

Oraindik egiteke dauden eta, trazadurari dagokionez, eta zenbait faktore aintzat hartu
behar direla eta (topografikoak, kudeaketakoak, aukerak...) aukerei buruzko aldez
aurreko azterketa behar duten tarteak. Tarte horien trazaduraren gutxi gorabeherako
kartografia egin da, gerora aldaketa handiak egitea gerta liteke eta.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Araua, urtarrilaren 24koa.
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Araua, urtarrilaren 24koa.
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Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Udal Sarea (GBBOUS): Gipuzkoako Bizikleta Bideen
Oinarrizko Sareko udal titularitateko eta hiribarneko tarteak. Tarte horiek Oinarrizko Sarearen
jarraitasuna bermatzen dute.

-

Tarte horien trazadura gomendio gisakoa da zeharkatzen dituzten udalentzat; beraz, udalaren hirigintza
kudeaketak berak eragiten dituen aldaketen mende dago. Dena dela, Oinarrizko Sarearen hiriguneetako
sarrera eta irteera lekuen arteko lotura funtzionala bermatzeko eskatzen zaie udalei.

-

Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen 2. Plan Orokorra (1999-2010).
Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen 2. Plan Orokorraren berrikusketa.
EAEko Trenbide Sarearen LAP.
Trenbide Sareko LAParen aldaketa Gipuzkoako Lurralde Historikoan.
EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana.
EAEko Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko
Lurraldearen Arloko Plana.
Itsasertza Babestu eta Antolatzeko LAP.

Oinarrizko Udal Sareak bi tarte mota ditu:
Beste babes plan eta figura batzuk:
Burututako tarteak, Burututako Oinarrizko Udal Sarean (BOUS) sartuak.
-

Egiteko dauden tarteak, Planifikatutako Oinarrizko Udal Sarean (POUS) bilduak.

8.2.- GBBLAP LURRALDE ANTOLAMENDUKO TRESNEN (LAA, LPP, LAP) ESPARRUAN
SARTZEA ETA EGOKITZEA
GBBLAPen “E. Plangintzaren gaineko eraginak” dokumentuan, zehazki 2. kapituluan (Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana lurralde antolamendurako tresnen (LAA, LPP, LAP) esparruan
sartzea eta egokitzea), aztertu egiten da Planak egiten dituen proposamenen eta Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzko maiatzaren 3ko 4/1990 Legean (EHAA, 131. zk., 1990eko
uztailaren 3koa) zehaztutako antolaketa tresnen arteko koherentzia eta egokitzapena.

Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia (2002-2020)
-

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

Indarrean dauden LAAk.
LAAk berrikusteko dokumentuak.
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)
Lurraldearen Arloko Planak:

-

EAEko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Kantauriko isurialdea).
EAEko Ibaiertzak eta Errekaertzak Antolatzeko LAPen aldaketa.
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Kostaldeari buruzko araudia.
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.
Iñurritzako Biotopo Babestuko Plan Berezia.
Leitzaran ibaiari buruzko biotopo babestu deklarazioa.
Natura 2000 Sarea
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9. kapitulua.-

beharrezko saioak egiten dira, hain zuzen eta besteak beste GBBLAPi lotutako zenbait alderdi
eztabaidatu eta kontrastatzeko. Osoko bilkuran edo lan batzordeetan aztertu egin dira, kasu honetan,
GBBLAP osatzen duten dokumentuak, proposamenak eginez bide batez. Eta proposamen horiek
kontuan hartu, baloratu eta aztertu egiten ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak, azken dokumentuan jaso eta
sartzera begira. Horrela, Kontseiluaren osoko bilkuretan edo lan batzordeetan egindako txostenak
aintzat hartu dira GBBLAP lantzeko prozesuan. Halaber, eskualdeko parte hartzearen bidez izandako
emaitzak ere kontuan hartu ditu Bizikletaren Kontseiluak, GBBLAPen tramitazio faseetako bakoitzean.

HERRITARREN PARTE HARTZEA

9.1.- GBBLAPEKO HERRITARREN PARTE HARTZEARI
OINARRIAN DAUDEN PRINTZIPIO ETA IRIZPIDEAK

BURUZKO

PLANAREN

Gipuzkoako Foru Aldundiak behar praktiko eta ikasketa kolektibo gisa hartzen du parte hartzea. Hala,
ahalik eta ikuspegi eta sentsibilitate gehien bildu nahi ditu bizikletari eta bizikletak ezartzen duen
mugikortasun ereduari buruz, erabakiak hartzeko unean kontuan izateko eta, hartara, erakundeen
errendimendua hobetzeko eta, pixkanaka, kudeaketa teknikoa egiteko kultura berria finkatzen joateko.

GBBLAP prestatzeko prozesuaren barnean, eta honek dituen faseetan zehar, eskualdeko bilerak egin
dira, aldian behin -beraz, ez da partaidetzarako organo iraunkorra-, interesa duten eragile nagusiekin,
haien ikuspegiak ezagutzeko eta ekarpenak edo proposamenak egiteko. Eskualdeko parte hartzearen
bidez, hobeto ezagutu nahi izan da ingurune bakoitza, hala GBBLAP lurraldeko errealitatera hobeto
egokitu ahal izateko. Horretarako, eskualdeko foro horietan hainbat eztabaida tailer egin dira, lau tailer
Aurrerapen fasean eta zortzi tailer Hasierako Onarpenaren fasean; horietako helburua hasiera batean
aurrerapen dokumentua aztertzea izan da, eta, ondoren, hasierako onarpenaren dokumentua, honetan
jasotzen dira eta hasierako planteamendu eta proposamenak. Osterantzean, banakako kontsultak egin
dira prozesuan parte hartu duten eragileetako asko eta askorekin, horietako bakoitzaren ikuspegia modu
hurbilago, pertsonalizatuago eta sakonago batez ezagutzearren.

Emaitza jakin eta begien bistako batzuk lortzeko tresna gisa sortu da parte hartze plana; hau da, plana
bera ez da helburua. Horregatik, plana egituratzeko unean izapideen lehenengo faseetan -aurrerapen
fasean eta hasierako onarpenaren fasean- zertu da parte hartzea bera; izan ere, fase horietan esku
hartzeko aukera handiagoa dago. Gainera, behin-behineko onarpenaren eta behin betiko onarpenaren
faseak ez dira lortu nahi denerako hain egokiak. Osterantzean, orain arte lankidetza egituratu gabea
garatu den eragileekiko, hots, udal, garapen agentzia eta abarrekiko hartu-eman eta komunikazio
kanalak sendotu nahi izan dira, harreman hain zuzena izan ez den beste zenbaitekiko (elkarte
ekologistak, sindikatuak, landa garapeneko agentziak, etab.) lotura berriak ezartzearekin batera.

Gizartearen eskaeren bilakaera, autonomia pertsonalaren arloan sortzen diren itxaropenak eta hartarako
norbanakook hartu behar ditugun erabakiak eta bakoitzaren prestakuntza eta ezagutza maila direla eta,
Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologia Berriak (IKTB) tresna garrantzitsuak bihurtu dira
informazioaren zabalkunderako eta herritarrok kudeaketa publikoan parte hartzeko ditugun
aukeretarako. Horretaz konturatuta, eta, elkarte bateko kide ez izan arren pertsona orok modu
eraginkorrean parte hartzeko duen eskubidea kontuan hartuta, zenbait bide eta tresna jarri dira
norbanakoek ere parte har dezaten. Zalantzarik gabe, pertsona horien ekarpenek ere aberastu dute
GBBLAP, erakunde edo elkarte bateko kide direnen ekarpenek bezalaxe. Hala, mikrowebgune edo
telefono bidez edo bileretan parte hartuz egindako iradokizunak eta ekarpenak jaso egin dira
dokumentuan; horrelaxe dago jasota iradokizun eta alegazioei erantzuteko prestatu diren txostenetan.

9.2.- HERRITARREK PARTE HARTZEKO PLANAREN HELBURUAK
Herritarren parte hartzeari buruzko planaren xedea da, lehenik eta behin, Gipuzkoako Foru Aldundiko
organo eskumendunari tresna bat eskaintzea, GBBLAP egiteko erabakiak hartzeko prozesuan parte
hartu nahi duen ororen eskubidea hobetzeko eta zabaltzeko. Horretarako, legeak ezarritako informazio,
kontsulta eta parte hartze publikorako prozedurak zabaltzea proposatzen da.

Edonola ere, eragile horien parte hartzea ez da GBBLAP egitearekin amaitzen; oso bestela, partaidetza
horrek jarraitu egin beharko du, aipatutako lurralde plangintzarako tresna horren jarraipen eta
berrikuspenera begira. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Bizikletaren Kontseiluak une oro eguneratuko
dute GBBLAPi buruzko informazioa. Horrez gain, GBBLAPen garapen mailari buruzko ebaluazioa
egingo da urtero.

Halaber, gaiarekin lotutako gizarteko sektore guztiak sentsibilizatu eta erantzule bihurtu nahi ditu eta,
bukatzeko, gaiari buruz dauden diskurtso guztiak agerian jarri, eragileen arteko elkarrizketaguneak
bultzatzeko eta informazio kanal emankorrak sortzeko.

9.3.- HERRITARREK
PROZESUAN

PARTE

HARTZEKO

ORGANOAK

GBBLAP

PRESTATZEKO

Bizikletaren Kontseiluak informazioa eguneratuta egotea bultzatuko du, eta horretaz arduratuko da,
uneoro. Horretarako, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Behatokiak emandako datuak baliatuko ditu. Era
berean, Gipuzkoako bizikleta bideen erabilerari eta motorrik gabeko mugikortasunari buruzko txosten bat
egingo du urtero Behatokiak, eta informazio kanal zuzen eta iraunkor bat ezarriko da.

Gipuzkoako Foru Aldundiak hiru jarduera maila elkarrekin lotu eta elkarren osagarri bereizten ditu:
batetik, lurralde mailako partaidetza aktiboaren maila, Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluak
ordezkatua; bestetik, eskualde maila, eskualdeko foroek ordezkatua eta, azkenik, elkarteetako kide ez
diren herritarren maila.
Bizikletaren Kontseiluaren barnean -gaiarekin lotutako eragile nagusien ordezkariek eta egiturazko
partaidetza irizpideei jarraiki aukeratutako interesa duten beste pertsona batzuek osatzen dute-
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9.4.- HERRITARREN INFORMAZIO, KONTSULTA ETA PARTAIDETZA PROZESUAREN
EGITURA ETA ANTOLAKETA

9.5.- PARTE HARTZE AKTIBOAREN EMAITZAK ETA GBBLAPEKIKO LOTURA
Herritarren partaidetzarako plana ahalegindu egin da, une oro, ekarpenak, iradokizunak eta
proposamenak planaren dokumentu behin betikoari txertatzen eta eskumen hori duten organismoen
erabakimena modulatzen. Informazio hori guztia txosten batean dago (GBBLAPeko ‘F. Herritarren parte
hartzea’ dokumentuaren 6. atalean), eta informazio, kontsulta eta parte hartze aktiboko prozesuari
dagozkion alderdiak jasotzen ditu; era berean, GFAk emandako erantzunak biltzen ditu, emaitzak
errazago eta gardenago ikus daitezen.

9.4.1.- INFORMAZIO PUBLIKOA
Gipuzkoako Foru Aldundiak lehen hurbilketa batean zenbait informazio elementu garatu ditu GBBLAPek
plangintzarako tresna gisa izango dituen dokumentuak osatzera begira. Dokumentu horiek, ostean,
egokiak izango dira jendaurreko informazio tramiterako ere.

Txosten honetan, aditzera ematen dira, batera, GBBLAPen Aurrerapen eta Hasierako Onarpenaren
faseetan dokumentuei buruz jasotako iradokizun eta alegazio guztiak.

Prozeduraren
fase
hauetako
jendaurreko
informaziorako
dokumentuak
[http://www.gipuzkoaingurumena.net] helbide elektronikoan egon dira eskuragarri. Gaur egun aipatutako
dokumentuak GFAren Mugikortasuna eta Bide Azpiegituretako Departamentuaren egoitzan daude
eskuragarri, baita [http://gipuzkoaaldundia.net/es/html/43/363.shtml] helbide elektronikoan ere.
Aurrerapen, hasierako eta behin-behineko onarpenaren faseetan, aipatutako helbide elektroniko horrek
atal bat izan du, nahi zuenak ekarpenak, iradokizunak eta alegazioak egiteko. GFAren Ingurumen
Zuzendaritza Nagusian hasierako faseetan eta ondoren Mugikortasuneko Zuzendaritza Nagusiak horiek
guztiak aztertu eta horretarako aukera eman dutenak lurraldearen arloko planean txertatzeko.

Aurrerapen fasea:
1.- Garapen Iraunkorreko Foru Diputatuaren 2007ko apirilaren 23ko foru aginduaren bidez,
agindua eman zen GBBLAPen Aurrerapen dokumentua interesa duten lurraldeko administrazio
publikoetara bidaltzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen
13.4 artikuluarekin bat.

Gipuzkoako Foru Aldundiak bizikletari eta motorrik gabeko mugikortasunari buruzko informazio zehatza
eta eguneratua eman du bere webgunearen bidez. Bizikletari buruzko politika osatzen duten hainbat gai
jasotzen dira webgune horretan, hala nola araudia eta estrategia, plangintza, proiektuak eta eraikuntza,
eta eraikitako sarearen kudeaketa eta sustapena. Azken gai horrek webgune propioa du, gainera:
[http://www.bizikletaz.net].

Administrazio interesatuei bidalitako Aurrerapen dokumentuari buruzko kontsulta prozesuak 16
iradokizun izan ditu emaitza. Horietatik 9 udalek eginak dira, 1 mankomunitate batena, 5 Eusko
Jaurlaritzako sailek egin dituzte, eta beste bat da gobernu zentralaren Gipuzkoako Kosta
Zerbitzuak egina.
2.- Osterantzean, Garapen Iraunkorreko foru diputatuaren 2007ko irailaren 10eko foru aginduaren
bidez, agindua eman zen GBBLAPen Aurrerapen dokumentuaren informazio publikoa emateko bi
hilabeteko epean. 2008ko abuztuaren 6ko Gipuzkoako Aldizkari Nagusian argitaratu zen agindu
hori, eta Foru Aldundiaren bulegoetan ez ezik, webgunearen bidez ere egin zitezkeen ekarpenak.

9.4.2.- KONTSULTA PUBLIKOA
Kontsulta metodoa, legeak ezartzen duenetik urrunago joz, zabaldu egin da hasierako onarpenaren
fasean, hain zuzen aipatu diren elkarrizketen eta formulario espezifikoen bidez; horiek guztiek
partaidetza espektro zabalagoa eman digute zuzenean kontsulta egin zaien eragileen artean, tartean
direla planak eragiten dien herri administrazioak ere.

Informazio publikoko prozesuan 19 iradokizun jaso ziren. Iradokizunetatik 14 partikularrenak ziren,
4 udalenak, eta Kalapie Hiriko Txirrindularien Elkartearena zen beste bat.
3.- Era berean, GBBLAPen tramitazio prozesuko fase honetan parte hartzeko lau saio egitea
aurreikusi zuen planak; horietarako datak 2008ko uztailaren 9tik 14ra bitartekoak izan ziren, eta
lekuak, berriz, Gipuzkoako hainbat puntu, zehazki DEBEGESA (Debabarrena), UGGASA (Urola
Garaia) eta GOIEKI (Goierri) garapen agentziak eta Foru Aldundiaren jauregia. Saio horietarako
deialdia udalei, udal/eskualde mailako erakundeei eta interesatutako hainbat gizarte erakunderi
egin zitzaien.

9.4.3.- PARTE HARTZE AKTIBOA
Aurreko puntuetan esan dugun moduan, bereizita baina, aldi berean, elkarrekin lotuta dauden hiru maila
landu dira parte hartzeko: lurralde mailako parte hartzea, Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluaren bidez;
eskualde mailako parte hartzea, eskualdeko foroen bidez; eta, azkenik, elkarteetako kide ez diren
herritarren parte hartzea, batez ere, IKTBen bidez.

Hasierako Onarpenaren fasea:
1.- Garapen Iraunkorreko foru diputatuaren 2010eko maiatzaren 11ko Foru Aginduaren bidez,
hasierako onarpena eman zitzaion Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planari, eta
interesatutako administrazio publikoei plana igortzeko eta hau, 2 hilabetez, jendaurrean jartzeko
agindua eman zen (GAO, 101 zk., 2010-06-01) (GAO, 140 zk., 2010-06-09).
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2.- Garapen Iraunkorreko Departamentuak, Gipuzkoako Kosta Zerbitzu Probintzialaren bidez,
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planaren espedientea igorri zion Kostaldeen eta
Itsasoaren Iraunkortasunerako Zuzendaritza Nagusiari, hain zuzen Planari buruzko txostena eman
zezan, Kostaldeei buruzko Legearen 112.a) eta 117.1 artikuluek xedatzen duten moduan. 2010eko
uztailaren 16an, Kostaldeen eta Itsasoaren Iraunkortasunerako Zuzendaritza Nagusiak txosten bat
eman zuen; hau 2010eko uztailaren 22an iritsi zen foru departamentura.
3.- Garapen Iraunkorreko Departamentuak Hasierako Onarpenaren agiria igorri zien, kontsultak
egitera begira, hainbat administrazio publiko eta erakunde interesaturi.
4.- Guztira 8 partaidetza saio egin dira, eta horietarako lekuak honakoak izan dira: Goieki Agentzia
(Goierriko eragileak), Debagaraia Agentzia (Debagoieneko eragileak), Zarauzko udaletxea (Urola
Kosta, Urola Erdi eta Urola Garaiko eragileak), Tolosaldea Garatzen Agentzia (Tolosaldeko
eragileak), Foru Aldundia (Donostialdea, Buruntzaldea eta Oarsoaldeko eragileak), Bidasoa Bizirik
(Bidasoa-Txingudiko eragileak), Debegesa (Debabarreneko eragileak) eta Donostiako Bizikletaren
Behatokia (Donostiako eragileak).
5.- Agiria jendaurrean jarri zen, [www.gipuzkoaingurumena.net] web orrian eta Ingurumeneko
Zuzendaritza Nagusiaren bulegoetan.
6.- Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluko kideei igorri zitzaien, eta Kontseiluaren saio bat ere egin
zen (Bizikleta Bideen Estrategia eta Plangintzako Lan Batzordea - 2010-09-14).
Informazio Publikoaren prozesuan zehar, 33 alegazio jaso dira: 23 alegazio udalek banaka
aurkeztuak dira, 2 alegazio eskualde agentziek 12 udalen izenean aurkeztuak, beste 2
administrazio publikoek aurkeztuak, erakunde pribatu batek eta auzotar elkarte batek bana, eta
partikularrek aurkeztutako beste 4.
Behin-behineko Onarpenaren fasea:
1.- Jasotako alegazioak Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak aztertu ditu, eta idatzitako txostenean
ondorio batzuk formulatu ditu, batzuk onetsi eta beste batzuk ezetsiz. Ondorioetan hainbat
aldaketa egin dira eta horiek, tramitatzen ari den Lurraldearen Arloko Planean sartu dira.
2.- 2011ko maiatzaren 9ko Foru Aginduaren bidez behin-behinean onartu zen Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Lurraldearen Arloko Plana. Foru Agindua, espedientearekin batera, Ingurumen Organoari
igorri zitzaizkion, ingurumen eraginaren behin betiko txostena egin zezan. EAEko Lurralde
Antolaketako Batzordeari ere igorri zitzaizkion, Foru Agindua eta espedientea, hark aginduzko
txostena egin zezan.
3.- Aipatutako txostenak jaso ondoren, eta txosten horiek xedatutako aldaketak LAPean sartu
ondoren, Behin-betiko onarpenerako dokumentua prestatu da.
.
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