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Bizikletak hiri-ingurunean duen etsairik handiena ez dira

autoak, baizik eta bizikleta ohiko garraiobide gisa

erabiltzearen aurkako jarrera eta bestelako “aurreiritziak”.

Bizikleta Plan Nagusiak horrelako uste okerrak ezeztatu nahi

ditu, eta, modu eraginkorrean eta beste garraiobideekin

lehian, gure hirietan bizikleta eguneroko garraiobide gisa

sustatzeko bitartekoak jarri.

Zeregina asmo handikoa da, baina funtsezkoa bide horretan

pedalei eragiten hasteko. Bizikleta erabiltzea norberaren

aukera da, baina hiriak bizikletentzat egokiagoak (eta, beraz,

“osasungarriak”) bihurtuko dituzten ekimenak eta

jokabideak bultzatu behar ditugu, ziur baikaude bizikletak

mugigarritasun jasangarria sozializatzen lagundu ahal eta

behar duela, gure irisgarritasun-eskubideen bermea den

aldetik.
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Aurkezpena
Gaur egun, Bizkaiak baditu bizikleta garraiobide gisa ezartzeko
politika koherente bat garatzea ahalbidetuko duten tresnak:

➠ 2003-2016 Bizikleta Plan Nagusia

➠ Bizikletentzako Azpiegitura Foralen Sareari buruzko Foru
Araua

➠ Eskuliburu Teknikoa - Bizikletentzako bideak diseinatzeko
gidaliburu praktikoa

■ Plan Nagusia Bizkaiko Lurraldean bizikletentzako
azpiegiturak planifikatzeko eta bizikleta

garraiobide gisa sustatzeko tresna da.

■ Foru Arauak Bizikletentzako
Azpiegitura Foralen plangintza,
proiekzioa, eraldaketa, eraikuntza,
erabilera eta ustiapena arautuko
ditu, eta haien aldameneko

lurzoruaren erabilerak mugatuko
ditu.

■ Bizikletentzat egokitutako azpiegiturak
egiteko Eskuliburu Teknikoak

bizikletaren erabilera ezartzeko eta
sustatzeko lanaren alderdi teknikoak biltzen
ditu.

Plangintza-tresna den aldetik, Bizkaiko mugigarritasuna eta
gure lurraldean bizikleta ezartzeko aukerak zorrotz azterturik,
Bizikleta Plan Nagusiak 364 km inguruko Bizikletentzako
Azpiegituren Oinarrizko Sarea garatzen du (54 km-tik gora
erabilgarri daude jadanik), lurraldea egituratzen duten 9
ardatzetan antolaturik. Bestetik, bakoitzean garatu beharreko
bizikleta-mugigarritasunaren tipologiaren arabera sailkatzen
ditu azpiegiturak eta plan marko honetan definituta dauden
helburuak lortzeko beharrezkoak diren kudeaketa- eta
sustapen-baliabideak jasotzen ditu.
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Izan ere, Plan Nagusian jasorik dagoen bezala, “mugigarritasun
arduratsua” gautzatzeko bi konpromiso behar dira:

■ herritarrek ingurumen-arazoak eta etorkizuneko belaunaldiek
ingurumen egokia edukitzeko duten eskubidea barneratu behar
dituzte, eta, horretarako, gaur egungo jokabide batzuk baztertu
beharko dituzte, hala nola ibilgailu pribatua gehiegi erabiltzea.
Horrekin batera, herritarrek beren joan-etorriei buruzko gogoeta
egin behar dute, norberaren automobila zentzuz erabiltzen
ikasteko eta bidaia bakoitzerako garraiobiderik egokiena
aukeratzeko. Horrek, bestetik, gizarte osoaren irisgarritasuna (1)
sustatzen du, guztien onerako da eta norberaren
mugigarritasun-beharrak asetzen ditu.

■ erakundeek egokiro kudeatu behar dute eskaria, herritarren
interes orokorra babestuz eta irisgarritasun-eskubideak
eraginkortasunez eta kalitatez beteko direla ziurtatuz.
Horretarako, besteak beste, eguneroko mugigarritasunaren
banaketan, garraiobide kolektibo eta alternatiboak sustatu behar
dituzte eta, gure kasuan, bizikletaren erabilera bultzatu behar
dute. Plangintzaren eta exekuzioaren arloan erabaki praktikoak
hartuz, herritarrek beren eguneroko bidaietako asko egiteko
benetako aukera bihurtu behar dute bizikleta, ibilgailu
erabilgarria, zentzuzkoa eta eraginkorra baita.
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(1) Irisgarritasuna bizitokiaren eta ohiko norakoaren artean (lana, espazio irekia edo
zerbitzu publikoa) dagoen distantzia da. Irisgarritasuna ona izan dadin bi
baldintza bete behar dira: distantzia oso luzea ez izatea (esaterako, oinarrizko
zerbitzuetarako, 300 metro planoaren gaineko lerro zuzenean eta 500 metro
kalerik kale ibiliz; Europako Ingurumen Agentziak jasangarritasunaren
adierazleei buruz finkatutako ereduaren arabera) edota joan-etorri bakoitza
denbora-tarte egokian egiteko garraiobide jasangarri eta onak egotea.

Euskarria
Kudeatzaileak

Agintariak

GARRAIO-SISTEMA

Moduak

Intermodalitateak

Operadoreak
Mekanizatuak

Mekanizatu gabeak

Garraio publikoa

Garraio pribatua

Trena
Bestelakoak

bidaiaria
gidaria

oinez, bizikletaz PERTSONAK
ARRAZOIAK

ESPARRUAK
Metropolia, hiria

Lurraldea

Lana
Pendularrak
Etxea/aisia

PLANGINTZA



Bizkaiko Bizikleta Plan Nagusiaren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiak bizikletaren erabileraren arloan
eredugarriak diren herrialdeen konpromisoa bete nahi du, Amsterdamgo Deklarazioan edo
“Bizikleta erabiltzeko eskubidea” izeneko agirian agertutako asmoak gauzatuz. 2002ko azaroaren
7an Gernikako Juntetxean egindako bilkuran, Bizkaiko Batzar Nagusiek deklarazio horri atxikitzeko
ez-arauzko proposamena onartu zuten eta, horrela, konpromiso hori agindu bihurtu zen.
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Bizikleta Plan Nagusiaren alderdi nagusiak

Kualitatiboak

■ Lurralde atseginagoa eta jasangarriagoa
sortzen laguntzen du, bizi-kalitatea
hobetuz eta “mugigarritasun
arduratsu”rako aukerak sortuz.

■ Bizikletentzako bideekin Bizkaia
egituratzen eta bilbatzen laguntzen du,
inguru andeatuak lehengoratzeari
garrantzi berezia emanez, beti ere
irizpide solidario eta sozialak erabiliz.

■ Proiekzio-irizpide hutsak gainditzen ditu,
tresna tekniko, administratibo, juridiko
eta ekonomikoak haien
bideragarritasunaren arabera definituz.

■ Inbertsioak lehenesten ditu, helburuak
errentagarritasun- eta ekitate-irizpideen
arabera sailkatuz eta irisgarritasunari
lehentasuna emanez.

■ Garraiorako bizikleta-bideak kulturaren,
aisiaren eta turismoaren arloko
politikekin bateragarri egiten ditu,
sinergia positiboak sortuz.

■ Bizikleta beste garraiobide “jasangarri”
batzuekin bateragarri egiten du, hala
nola oinezko joan-etorriekin eta garraio
publikoarekin, intermodalitatea sustatuz.

■ Lurralde Historikoko udalerrietako
Tokiko Agenda 21en helburuak lortzea
ahalbidetzen du.

Kuantitatiboak

■ Bizikleta-bideen luzera oraingoa baino 6
aldiz handiagoa izango da, 309 kilometro
berri eginik.

■ Dirutza handia inbertituko da
azpiegiturak egiteko, eta behar beste diru
kudeaketarako eta sustapenerako.
Guzira, 79 milioi euro.

■ Zuzeneko zein zeharkako lanpostu asko
eta negozio-aukera berriak sortuko ditu,
eta, zalantzarik gabe, horrek bizikletaren
erabilera areagotuko du.

■ Segur aski, planak eragin mimetikoa
izango du udalek bizikletaren erabilera
sustatzeko garatzen dituzten politiketan,
eta horrek are gehiago handituko du
bizikletentzako azpiegituren kilometro-
-kopurua.

■ Inbertsio-kostuen eta gizarte-onuren
arteko konparazio-ratioa oso positiboa
da.

■ Finantzaketa-bideak eta diru-iturriak
lortzeko estrategiak jasotzen ditu, eta
horrek aurrekontu-funts publikoen
gaineko presioa arinduko du.

■ Planaren aplikazioak beste onura asko
ekarriko dizkie norbanakoen zein gizarte
osoaren bizi-kalitateari eta osasunari, eta
“jasangarritasunaren” arloko
konpromisoa sortuko du belaunaldien
artean.



Bizkaiko biztanleen mugigarritasun-ohiturak
Batez beste, Bizkaiko biztanleek 18,8 pkm (km/capita) egiten dituzte beren joan-etorrietan; haietatik,
800 metro soilik egiten dituzte oinez, 10 km autoan eta 8 km garraio kolektiboan.

Bizkaiko mugigarritasunari buruzko datu ugarien artean, badago bat nabarmendu beharrekoa: oro
har, Bizkaian bidaiari gutxi joan ohi dira ibilgailu pribatuetan. Garraiobide hori erabiltzen duten
pertsona guztietatik, %78 gidariak dira eta %22 bidaiariak. Bizkaian bidaia asko egiten dira ibilgailu
pribatuetan (eta garraiobide horren erabileraren bilakaera kezkagarria da); horregatik,
mugigarritasun jasangarriaren aldeko politikaren helburu nagusietako bat autoen okupazioa
optimizatzea izan beharko litzateke.
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Oinez Autoa Garraio
kolektiboa

Motozikleta Taxia Bizikleta
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Bizkaiko biztanleek joan-etorrietarako erabiltzen dituzten garraiobideak

(joan-etorrien eta garraiobideen ehunekoaren arabera; BFA, 2002)

Garraio 
Oinez Bizikleta

kolektiboa
Taxia Autoa Motozikleta

43,65 0,09 26,60 0,17 29,07 0,43



Autoa zibilizatzea
Ibilgailu motordunen erabileraren indizeak gero eta handiagoak dira, txarto erabiltzen dugu
ibilgailu hori eta horrek arazo ugari sortzen ditu. Hori dela eta, haren erabilera gutxitu behar da,
herritarrak kontzientziatuz eta autoaren garraiobide alternatiboak sustatuz.
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Bizkaiko biztanleek egiten dituzten joan-etorriak
(1995eko indizea = 100)
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Garraio publikoa
erabiltzeko eragozpenak

%12
Erosotasuna

%64

Laneko premiak
%5

Azkartasuna
%20

Bilboko metropoliko mugigarritasun eskaintza vs eskaria

(dauzkagun erreiak vs behar diren km-ak)

1985 1995 2005**

Biztanleria 927.000 901.000 876.000

Ibilgailuak-km/eguna 4.000.000 6.500.000 9.100.000

Erreiak-km 1.157 1.368 1.469

Erabilera (ibilgailuak-km/erreiak-km) 3.457 4.751 6.194

Puntako orduetan ibilgailu
gehiegi dituzten zatiak (erreiak/km) 50 69 111

** Aurreikuspena: Bizkaiko herrilanak 2010. Laburpen-dokumentua (6.2. kap., 15. or.). BFA, 1997

Bizkaian automobila garraiobide gisa

erabiltzeko ematen diren arrazoiak (D.F.B., 1999)



Hiriko leku askotan zirkulatzeko eta aparkatzeko dauden eragozpenek automobilak <atez ate> duen
eraginkortasuna murrizten dute eta, askotan, arlo horretan, garraio publikoak, bizikleta eta beste
garraiobide alternatibo batzuk autoa bezain egokiak edo egokiagoak dira.

Bide-eskaintzaz soilik hitz egiteari utzi behar diogu
behingoz, eta “eskaria kudeatzeko” politikak ezagutu eta
garatu behar ditugu, gaur egungo mugigarritasun-
-baldintzak hobetzeko, baina ez besterik gabe
azpiegituren ahalmena handituz, baizik eta erabiltzaileek
bidaia bat egiteko eta garraiobide jakin bat aukeratzeko hartzen duten erabakian eragina edukiz.
Izan ere, eskaria kudeatzeko politika baten helburua kasu bakoitzean egokiena den garraiobidearen
erabilera erraztea da, sistema osoaren funtzionamendua “hobezina” izan dadin. Hau da, bi gauza
bateratu behar dira joan-etorrietan: norberarentzako baliagarritasuna eta gizartearen
erantzukizuna. Horri esaten diogu MUGIGARRITASUN ARDURATSUA.
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HIRI BARRUKO ABIADUREN KONPARAZIO-KOADROA
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zein da?



Bizikleta garraiobide erabilgarria dela erakustea, beraren erabilera
sustatuko duten azpiegituren sare oso bat egitea eta erakunde publikoek
beraren erabilera bultzatzea mugigarritasun-ohiturak aldatzen laguntzeko
bide ezin hobea litzateke, eta autoaren erabilera murriztea planteamendu
utopikoa delako ustea baztertzen lagunduko luke.

Izan ere, hori guztia biribiltzeko esan dezakegu gizakiak ezin
irudika dezakeela autorik gabeko zibilizaziorik, baina era
berean esan dezakegu autoaren alternatiba sendorik gabe
hirietan ez dela zoriontasunik izango.

Bizikleta, “mugigarritasun
arduratsuaren” sustatzaile
Bizikletak bere lekua izan nahi du aldaketaren eszenatoki
berri horretan, “autoaren zibilizazioari” laguntzeko edo, hobeki esan, mugigarritasun jasangarria
sustatzen laguntzeko, gure irisgarritasun-eskubideentzako erantzun gisa.

Hauexek dira bizikleta garraiobide gisa gehiago erabiltzeak dituen abantailak:

– Norbanakoentzako abantailak: erabilgarritasuna, lastertasuna, aurreikusgarritausna, autonomia
eta ekonomia, bizikletan ibiltzea ariketa fisiko osasungarria da, biztanleriaren proportzio
handiago batek erabil dezake eta dibertsioa eta bizi-kalitatea eskaintzen ditu.
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Oinarria = 100 (katalizatzailerik gabeko auto indibiduala)

Espazio
kontsumoa 100 100 10 8 1 6
Energia 
primarioaren 
kontsumoa 100 100 30 0 405 34
CO

2
100 100 29 0 420 30

Oxido nitrikoak 100 15 9 0 290 4
Hidrokarburoak 100 15 8 0 140 2
CO 100 15 2 0 93 1
Guztirako 
kutsadura 
atmosferikoa 100 15 9 0 250 3
Istripu-arriskua 100 100 9 2 12 3

Auto katalizatzaileduna. Gogoan izan behar dugu katalizatzailearen teknika
motorra bero dagoenean soilik dela eraginkorra. Herri barruko distantzia
laburretan ez du kutsaduraren kontrako benetako eraginik.

Iturria: UPI txostena, Heidelberg, 1989, Alemaniako Garraio Ministerioak aipatua.

*

*

Zenbait garraiobideren eta auto indibidualaren arteko konparazioa, ekologiaren

ikuspuntutik eta pertsona/kilometro kopuru berberarekin denak



– Gizartearentzako abantailak: zirkulazio
itoaren arazoa konpontzen laguntzen
du, hirigintzaren errentagarritasuna
handitzen du, garraio publikoaren eta
oinezkoen aliatua da, eta ekonomia
kolektiboa, gizarte-politikak eta
enplegua sortzeko politikak hobetzen
ditu.

– Ingurumenarentzako eta
jasangarritasunarentzako abantailak:
ingurumena hobetzen du, espazio
publikoaren banaketa ekitatiboagoa
errazten du eta zirkulazioan beste
erabiltzaile batzuen aurreko
arriskugarritasuna gutxitzen du.

Dena dela, abantaila horiek guztiak
gorabehera, kontuan izan behar ditugu
bizikletaren erabilera murrizten duten
oztopoak ere. Hiru multzo handitan
sailka ditzakegu: joan-etorrietarako egin
beharreko ahalegin fisikoa edo
garraiobidearen deserosotasuna
(distantziak, aldapak, klima,
kutsadura/zarata, karga-ahalmena),
ibilgailuaren erabilgarritasunarekin
zerikusia dutenak, eta segurtasunaren
arlokoak (istripu eta lapurreta arriskua). Oztopo
horiez gain, hiri-ingurunean bizikletaren erabilerak
beste eragozpen batzuk ere baditu: ez dira
ibilgailuaren ezaugarrien edo mugen ondorioa,
baizik eta hiri, herri edo lurralde bakoitzean
historian zehar egin diren aukeren edo erabili diren
politiken ondorioa. Beraz, eragozpen batzuk
plangintzaren ondorioak dira (hiri-eredua, bideen
diseinua, zirkulazioaren kudeaketa, garraiobideak
sustatzeko politikak eta abar), eta beste batzuk
kulturarenak.
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Bila ezazu
beste aitzakia bat
Hemen euri asko egiten du

Bilbon denboraren %7an soilik egiten du euria, gainerako %93an ateri dago.
Gainera, Cambridge, Amsterdam eta Kopenhage hiriak Bilbo baino askoz ere
euritsuagoak eta hotzagoak dira, eta han "mundu guztia bizikletaz ibiltzen
da".

Aldapak daude

Bilboren erdialdea lau-laua da, bizikletan ibiltzeko ezin egokiagoa. Suitza
menditsuagoa da, eta hango hiri batzuetan bizikletaren erabileraren indizeak
askoz ere handiagoak dira. Gainera, zer da aldapatxo bat bilbotar batentzat?

Ezin dut Metroan sartu

Oker zaude, bizikleta dohainik eta inolako eragozpenik gabe sartu ahal duzu
tren-zerbitzu guztietan (MetroBilbao, Feve, EuskoTren eta Renfe). Oso erraza
da: zentzuz jokatu, puntako orduak saihestu eta horretarako prestatutako
bagoiak erabili (lehena eta azkena izan ohi dira).

Geldia da

Europako Batasunaren txosten batek frogatu duenez, hirietan 7,5 km-tik
beherako joan-etorriak egiteko "atez ateko" garriobiderik azkarrena da
bizikleta. Beraz, bizikleta ez da inola ere geldia; aitzitik, hirian ibiltzeko
garraiobiderik lasterrena da.

Ez dago aparkatzeko lekurik

Bizikletentzako aparkalekuak jartzen ari dira helmuga nagusietan. Gainera,
aparkaleku guztiak egokitu egin dira eta orain bizikletak ere aparkatu ahal
ditugu hor.

Ez dago aitzakiarik, Bilbon bizikletaz edonora Aitzakiarik ez, ibili bizikletaz

EZ IZAN ANTIGOALEKOA, ERABILI BIZIKLETA IZAN MODERNOA, ERABILI BIZIKLETA
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Europa bizikletaz dabil
Europako Batasunean, eguneroko nahitaezko joan-etorrien %5 bakarrik egiten dira bizikletaz,
baina, DG VIIk egindako kalkuluen arabera, gutxienez %10eko sharea (banaketa modala) lor
daiteke. Hala ere, bizikleta erabiltzeko planifikatuta dauden eta bizikleta sustatzen duten hirietan,
eguneroko joan-etorrien %30 bizikletaz egiten dira.

Gure inguru geografikoan jende gehienak ibilgailu horri buruz duen irudia nolakoa den kontuan
izanda (2), nork pentsatuko zuen Europa hegoaldeko hiri batean (Parma, Italia) bizikletaren erabilera-
-indizea Amsterdamgoa bezain handia izango zela? Izan ere, Herbehereetako eta Danimarkako
gainerako hiriekin batera, bizikletarekin lotu ohi dugu hiri hori (baina ahaztu ohi dugu bi herrialde
horietan haizeak gogor jotzen duela askotan). Parman (176.000 biztanle) joan-etorri guztien %19
bizikletaz egiten dira; Amsterdamen, berriz, %20 (eta milioi bat biztanle baino gutxixeago ditu).
Italiako beste hiri batean, Ferraran (132.000 biztanle), etxetik lanerako eta lanetik etxerako bidaien
%31 bizikletaz egiten dira.

Suedia herrialde hotza da, baina, hala ere, Västeras-en (115.000 biztanle) joan-etorri guztien %33
bizikletaz egiten dira. Suitza ez da herrialde laua, eta Rhin ibaiaren bihurgune baten bi aldeetan
kokatuta dagoen Basilea hirian (230.000 biztanle) bidaia guztien %23 bizikletaz egiten dituzte.
Bernan, berriz, kale askok %7ko aldapa dute, baina joan-etorrien %15 bizikletaz egiten dira. Erresuma
Batua herrialde euritsua den arren, Cambridgen (100.000 biztanle) joan-etorrien %27 bizikletaz egiten
dira.
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EB-15eko bizikleta-zirkulazioa

50 milioi joan-etorri inguru
egunean edo eguneroko

bidaien %5 bizikletaz egiten
dira EBn

Bizikletaren erabilera EBn,
eguneko eta biztanleko km-tan

(pkm) adierazita,
0,5 inguru da

Urtean 70 bilioi kilometro
(70 bio pkm) edo UE-15eko

pkm-en %1,5 inguru
bizikletaz egiten dira

(2) Jende gehienarentzat ia soilik kirolerako tresna edo haurrentzako jostailua da.



Bizkaia irteera-marran
Bizkaian mugigarritasunari eta irisgarritasunari buruz egin
diren hainbat azterlanek ondorio hau atera dute:
“dirudienez, gure gizarteak barneratu egin du aurrerabide
ekonomiko, industrial eta sozialak gure bizi-ingurua
errespetatu behar duela, hau da, aurrerabideak kutsadura mota guztiak (kea, zarata...) kontrolatu,
hirietako bizi-kalitatea hobetu eta gure ingurumena babestu behar duela. Gure eremu
geografikoan oraindik oso jende gutxik erabiltzen du bizikleta garraiobide alternatibo gisa, baina
badirudi haren erabilera apurka-apurka handitzen ari dela, eta, biztanleriaren iritziz, bizikletaren
erabilerak bizi-kalitateaz duten kontzeptua sendotzen du” (3). 
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(3) Trinidad L. Vicente Torrado. “Percepción de la población de Bizkaia ante el uso de la bicicleta como medio de
transporte“, Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako “Bizikleta garraiobide gisa. Plan bat Bizkaiarentzat” Nazioarteko
Mintegian aurkeztutako txostena. Bilbo, 1999ko ekaina.

Bizikleta, jakinaBizikleta hiriko garraiobiderik
azkarrena da 8 km-tikbeherako distantzietan. Ez du

kutsatzen, isila da,ingurumena errespetatzen du
eta ia denok daukagu etxean.

Izan Europarra

gaur-gaurkoa bizikletaz ibiltzea da



Egindako bidea (1999-2003) 

Lan-arlo ugari jorratu ditugu, baina hauek dira orain arteko
lorpenik interesgarrienak, labur-labur azalduta:

■ Bizikletentzako Udal Sareak sortzen hastea
■ Lurraldea egituratuko duten bizikleta-ardatzak definitzea
■ Gaur egungo bide-sarea bizikletentzat egokitzea eta hobetzea
■ Bide Naturalak garatzea eta ezartzea
■ Tresna tekniko, legal eta administratiboak ezartzea
■ Bizikletaren erabilera sustatzeko eta zabaltzeko ekimenak babestea
■ 2003-2016 Bizikleta Plan Nagusia idaztea, onartzea eta abian jartzea
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Bizikleta-bideen gaur egungo egoera
Helburua edozein dela ere (kirola, aisia/turismoa edota nahitaezko joan-etorriak), bizikletaren
erabileraren kultura zabal batek bizikletaren erabilera guzti horiek garatzen lagunduko du.
Horrexegatik da garrantzi handikoa erabiltzaile mota guztien irisgarritasun-eskubideak balioztatzea
eta erantzun egokia ematea, une bakoitzean egiten duten jardueraren arabera. Izan ere, gaur
egungo erabilera nagusiak baliatuz (Bizkaian batez ere kirolerako eta aisiarako erabiltzen da
bizikleta), nabarmen handitu ahal dugu nahitaezko joan-etorrietarako erabilera, horixe baita
Bizikleta Plan Nagusia “leit motiv”a. 

Bizikleta-bideen zati erabilgarriak

Plan Nagusia idatzi dugunean, eta Bizkaian guztira bizikletentzako 364,21 km bide egiteko
plangintza dagoela (bide konbentzionalak izan ezik), jadanik 54,56 km erabiltzeko moduan daude.

Dagoeneko erabilgarri dauden kilometro horiez gain, beste 37 km bide inguru egiteko lanak oso
aurreraturik daude.
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Bizikleta-bideen zati erabilgarriak: 54.560 m

Nerbioi- Ezkerraldea Txorierri-
Durangaldea

Ibaizabal Meatzaldea
Eskuinaldea Cadagua Urdaibai Arratia

Mungialdea
Bilbo

705 2.777 26.134 8.492 1.637 1.200 — 2.064 11.551

Oso aurreraturik dauden bizikleta-bideen zati berriak: 37.023 m

(Egiten ari dira edo egiteko proiektua amaituta edo oso aurreraturik dago)

Nerbioi- Ezkerraldea Txorierri-
Durangaldea

Ibaizabal Meatzaldea
Eskuinaldea Cadagua Urdaibai Arratia

Mungialdea
Bilbo

— — 22.300 6.094 — 3.616 — 3.686 1.327



Esku hartu beharra
Bizikleta eguneroko garraiobide gisa erabiltzea sustatu nahi badugu, garrantzi berezia eman behar
diogu txirrindularien segurtasunari. Eta hori ez da lortzen mota bakar bateko neurriekin, baizik eta
guztiek batera eta koordinaturik segurtasuna areagotuko duten askotariko jardueren bidez: gure
kaleetako zirkulazioa kudeatzea (hala txirrindulariak nola auto-gidariak aintzat harturik, eta argi
edukita kaleak guztientzat direla eta, beraz, erabiltzaile guztien artean modu ekitatibo eta
funtzionalean banatu behar direla), txirrindularien eta auto-gidarien segurtasun-hezkuntza
sustatzea, bide eta kaleak erabiltzen dituztenen segurtasuna bermatzen duten bizikleta-azpiegitura
egokiak egitea, eta arauak betetzen direla ziurtatzea, bideen erabilerari buruzko araudi egokiaren
bidez eta poliziaren kontrol-lan eraginkorraren bidez, arauak betearazteko.

Bizikleta Plan Nagusiaren helburuak
Funtsean, azken helburu bi lortu nahi ditugu Bizkaiko Lurralde Historikoan bizikletaren erabilera
sustatzeko Plan Nagusi honetan jasorik dauden estrategia berriekin:

■ Bizikleta garraiobide gisa sartzea nahitaezko mugigarritasunaren barruan, bereziki area
metropolitanoan, bidaiari gutxiko ibilgailuekiko lehian eta beste garraiobideen arternatiba gisa:
udalerrietan bizikletan ibiltzeko aukera bermatzea eta bizikleta garraiobide jasangarri gisa
sustatzea.

■ Bizikletaren erabilera sustatzea aisialdirako eta landa-eremuak ezagutzeko eta bertara hurbiltzeko
eta, horrela, haien garapena bultzatzea.

Bizikleta Plan Nagusi honek beste helburu bat ere badu, lorgarria eta bitarte horretan (2003-2016)
bizikleta gure gizartean garraiobide gisa ezartzeko bidean estadio positibo bat izango litzatekeena:

■ 2005. urterako (ezarpen-fasearen hasiera (4)), “Mugigarritasun jasangarrirako Udal Jarduera
Planak” onartzea, 5.000 biztanletik gora dituzten eta Plan Nagusian definitutako Bizikletentzako
Lurralde Sareak zuzenean ukitzen dituen udalerri guztietan, udalerri bakoitzaren ezaugarrien
arabera bizikletentzako konponbideak jasoz, eta
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■ 2011. urterako (sendotze-fasearen hasiera), sareak ukitzen dituen udalerrietako biztanleek 8 km-
tik beherako eta 2 km-tik gorako nahitaezko joan-etorrien %10 bizikletaz egitea. Planak hartzen
duen gainerako aldian, portzentaia horrek gutxienez %1 igo beharko du urtero, 2016. urtea arte.
Izan ere, Plan Nagusi honen arabera, lortu ahal da horrelako bidaien %15-20 bizikletaz egitea,
helburu errealista da hori (hirien gaur egungo banaketa modalean bizikletaren erabilera hutsaren
hurrengoa dela kontuan izanda ere) (5).

Lurraldea bizikleta-bideekin egituratzea
Plan Nagusian jasotako Bizikletentzako Oinarrizko Lurralde Sarea osatzen duten 9 bizikleta-ardatzek
oinarrizko sare bilbatu bat eratzen dute, 364,21 km-koa. Sarearen egiturak bizikleta-bideak
elkarrekin lotzeko aukera ugari ematen ditu. Udal bakoitzak garatu beharko ditu lotura horiek,
tokian tokiko erakundeekin elkarlanean eta hirigintza-arloko eskumenen barruan. Horrela, bizikleta
garraiobide gisa ezartzeko eta sustatzeko hain beharrezkoak diren sinergiak sortuko dira. Guztira,
oinarrizko sareak 1.029.245 biztanle ukitzen ditu zuzenean (6).
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(4) Bizikleta Plan Nagusiak hiru garapen-fase ditu: abiatze-fasea (2003-2004), ezarpen-fasea (2005-2010) eta sendotze-fasea
(2011-2016).

(5) Portzentaia horiek apurka-apurka handituz joango dira, Plan Nagusia gauzatzen den neurrian eta helburuen ebaluazioa
eta segimendua egiteko sistemaren emaitzak kontuan izanik.

(6) Eustaten datuen arabera, Bizkaiak 1.122.637 biztanle ditu (2001. urtea).
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Nolabait, Bilbo Metropolitanoa bizikletentzat egokitutako bideen Plan osoaren bizkarrezurra da, eta
bizikleta-bide gehienen ardatza. Izan ere, bertan dago joan-etorrien hasiera- eta amaiera-lekuen
kontzentraziorik handiena (bizikletarik gehien erakartzen dituzten guneak), gizarte-, hezkuntza- eta
ekonomia-jarduera gehienak Bilbon egiten direlako eta, horrenbestez, pertsonen mugimendu
handiagoa sortzen duelako. Bestetik, Bilbo hiriburua Bizkaia bilbatzen duten ardatzen elkargune
nagusia da.

Bizikleta-ardatzen garapena

Bizikletentzako bideen oinarrizko sarea garatzen hasteko, beharrezkotzat jo dugu autoekin
gertatzen den bezala, bizikletentzakoak soilik izan barik Lurraldea egituratzen duten bideak egotea.
Bide horiek behar adinako segurtasuna, erosotasuna eta irisgarritasuna eskaini behar dizkiete
erabiltzaileei, Lurralde osoan, bizikleta sarritan eta modu egokian erabiltzeko aukera izan dezaten.

Hauxe da Bizikletentzako Oinarrizko Lurralde Sarea osatzen duten 9 bizikleta-bideen exekuzio
materialaren guztirako kostua:
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Sareko bizikleta-plataformen guztirako kostua (euroak)

Guztirako luzera Eginda Egin gabe Inbertsioa Ratio kostua
Bizikleta-ardatza 

(metroak) (metroak) (metroak) (kalkulua, eurotan) (Euroak/ml)

1. Durangaldea 35.874 705 35.169 5.297.941,42 150,64

2. Nerbio-Ibaizabal 51.173 2.777 48.396 9.426.200,71 194,77

3. Ezkerraldea-Meatzaldea 90.737 26.134 64.603 10.855.884,85 168,04

4. Eskuinaldea 50.773 8.492 42.281 7.334.842,61 173,48

5. Cadagua 27.121 1.637 25.484 3.997.319,64 156,86

6. Urdaibai 31.968 1.200 30.768 6.448.255,37 209,58

7. Arratia 15.880 — 15.880 1.106.719,20 66,69

8. Txorierri-Mungialdea 28.881 2.064 26.817 2.949.934,36 110,00

9. Bilbo udalerria 31.803 11.551 20.252 4.083.495,63 201,63

GUZTIRA 364.210 54.560 309.650 50.649.333,37 139,07



Bizikletentzako Oinarrizko Lurralde Sarea osatzen duten azpiegiturak egiteari dagokionez, hauxe da
Plan Nagusiak ezarri duen gutxieneko helburua:

■ Ezarpen-fasea amaitzen denerako (2010. urtea), sare hori osatzen duten eta batez ere Foru
Aldundiaren eskumenekoak diren “udalerrien arteko” ibilbide guztiak amaituta edo egiten
egotea (gutxienez eraikuntza-proiektua idatzita egotea), haien zati nuklearrak edo lotura
nagusikoak behinik behin. Gainera, udalen eskumenekoak diren herri barruko trazatuak
erabilgarri egotea bermatuko da, gutxienez udalerrien arteko ibilbideen jarraitasuna ziurtatzeko.

Kudeaketarako eta sustapenerako tresnak
Bizikletan pentsatzeko, “ez da aski bidea egitea, erakutsi ere egin behar da”, zentzurik zabalenean.
Beraz, bizikleta garraiobide gisa erabiltzea sustatu nahi badugu, bizikletentzako bide espezifikoak
egin behar dira, baina hori ez da aski, joan-etorrien politikan ibilgailu hori sartzeko neurriak hartu
behar dira eta, batez ere, mugigarritasun “biguna” bultzatu behar da, hau da, habitataren eta
saltokien aldekoa, oinezkoen eta garraio publikoen aldekoa, hiriko giro lasaiaren aldekoa, autoari
eta gainerako garraiobideei dagokien lekua emango dien hiri-ingurune erraz batean.

Bizikletaren erabilera sustatzeko erreferentzi arloak

Hona hemen landu beharreko erreferentzi arlo nagusiak:

■ Bizikletak ikasle gazteen artean duen harrera ona aprobetxatzea

■ Bizikletak aisialdiaz gozatzeko ibilgailu gisa duen arrakasta aprobetxatzea

■ Eragile ekonomiko pribatuen esku-hartzea bultzatzea

■ Bizikletaren eta saltokien arteko aliantzak sortzea

■ Auto-gidarien artean bizikletaren onarpena sustatzea
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Disenatzea Erakustea Zabaltzea



Plangintzarako neurri estruktural osagarriak

Bizikleta Plan Nagusiaren arabera, bizikletan ibiltzea errazten duten azpiegiturak eta ekipamenduak
egiteaz gain, garrantzi handikoa da plangintzarako neurri estruktural osagarri hauek garatzea:

■ Zirkulazioa moteltzea 

■ Bizikletentzako Udal Planak 

■ Bide seguruak

■ Garraiobideen integrazioa (intermodalitatea)

■ Aparkatzea - aparkalekuak

■ Bizikletak alokatzeko eta mailegatzeko sistemak

Lege- eta arau-tresnak

Orobat, Plan Nagusia hainbat testu edo araudiren
arabera egituratzen da. Haietako batzuk geureak
dira, beren beregi sortu ditugu Planaren helburuak
bete ahal izateko. Beste batzuk, ordea, beste
estamentu batzuek egin dituzte, baina Planak bere
egin ditu, helburu berberak dituztelako. Orain, Plan
Nagusiak euskarri dituen eta beraren garapenean
eragin zuzena duten oinarri teknikoak, legeak eta
arauak aipatuko ditugu:

■ “Amsterdamgo Deklarazioa”ri edo “Bizikleta
erabiltzeko eskubidea” izeneko agiriari atxikitzeko
ez-arauzko proposamena

■ Oinezkoen Eskubideen Europako Gutuna

■ Bizikletentzako Azpiegitura Foralen Sareari
buruzko Foru Araua

■ Hirigintzako tresnak
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Baliabide teknikoak eta kudeaketa-tresnak

Orobat, Plan Nagusia modu egokian gauzatu eta sustatuko dela bermatuko duten baliabide
teknikoak eta kudeaketa-tresnak ere baditugu. Horren bidez, bestetik, topaguneak eta esperientziak
zein aholkuak trukatzeko esparruak ere egituratu ditugu, helburuak behar bezala garatzen
laguntzeko. Horretarako, Plan Nagusiak oinarrizko tresna hauek sortu ditu:

■ Bizikletentzako bideak diseinatzeko gidaliburu praktikoa

■ Bizkaiko Bizikleta Bulegoa

■ Bizikletaren Liburu Berdea (urteko laburpen-txostena)

■ Bizikletaren erabilera egokiari buruzko “benchmarking” lan taldea

■ Bizikletaren Kontuak

■ Artearen Egoerari buruzko gidaliburua (diseinua, artea eta turismoa bizikleta-bideetan)

■ Bizikletaren Aholku Batzordea

■ ZikloGiroTaldea (bizikleten zirkulazioa zaintzeko eta babesteko talde
laguntzaileak)

■ Bizikletaren erabilera sustatzeko Ikasgela Pedagogikoa
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PLAN NAGUSIAREN OINARRIZKO ARAU-TRESNAK

1. BIZKAIKO ERREPIDE PLAN SEKTORIALEAN 9 “BIZIKLETA-ARDATZ” SARTZEA: (8/1999
FORU ARAUA, apirilaren 15ekoa, Bizkaiko Errepide Plan Sektoriala onartzen duena).

2. ETORKIZUNEKO BIZIKLETA-AZPIEGITURAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO
LURRALDE PLAN PARTZIALETAN SARTZEA

3. UDALERRIEKIKO KOORDINAZIOA ETA ELKARLANA: UDALETAKO BIZIKLETA PLAN
NAGUSIAK; UDALETAKO PLAN OROKORRAK ETA ARAU SUBSIDIARIOAK BERRIKUSTEA,
KONTROLATZEA ETA IKUSKATZEA

4. ARAUDI ESPEZIFIKOA IDAZTEA: BIZIKLETENTZAKO AZPIEGITURA FORALEN SAREARI
BURUZKO FORU ARAUA



Komunikaziorako eta zabalkunderako programa

Bizikletaren erabilera sustatzeko politika integral baten azken
helburua herritarren garraio-ohiturak aldatzea da. Hori
lortzeko, dibulgazio- eta sustapen-kanpainak antolatu behar
dira. Haiek izango dira gaur egun nagusi den pentsamoldea
aldatzeko tresna nagusia.

Komunikaziorako eta zabalkunderako programa honek lau
helburu nagusi ditu:

■ Bizikletentzako azpiegitura eta ekipamenduak
ezagutaraztea, argi utziz ez direla bide bakartuak, baizik eta
Bizkaiko lurralde osoan bizikletan ibiltzeko aukera ematen
duen bide-sare zabala.

■ Bizikletan ibiltzeko gogoa piztea, ibilbideak ezagutzeko
aukera emanez, erabilera sustatuz eta bizikleta eguneroko
garraiobide gisa erabiltzeko erraztasunak eskainiz.

■ Herritarrak heztea, kaleak eta bideak guztientzat direla ohar
daitezen eta oinezkoak, bizikletak, autoak eta gainerako
garraiobideak arazorik gabe batera ibiltzeko moduan joka
dezaten.

■ Tokian tokiko garapen-programetan bizikleta sartzen
laguntzea. Izan ere, Sarea osatzen duten bideek eragin
handia dute beren inguruan, eta herrietan bizikleta
sustatzeko eta enplegua sortzeko neurri eta ekimen berriak
eragiten dituzte.

Sarea eta ardatzak ezagutarazteari dagokionez

■ Komunikaziorako eta Sarea aurkezteko oinarrizko
baliabideak prestatzea

■ Ardatzak funtzionamenduan jartzea

■ Nazioarteko sustapena
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Bizikleta garraiobide gisa sustatzeari eta ezagutarazteari dagokionez

Jarduera horien guztien osagarri, Plan Nagusiak komunikazioaren, sentsibilizazioaren eta
marketinaren arloko hainbat jarduera jasotzen ditu, lan-arlo hauetan sailkaturik, haien jomuga diren
taldeen arabera:
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Ideia nagusia – Irudi orokorra

Herritar guztiak

■ Hedabideetan
parte hartzea

■ Prentsa-bulegoa

■ Elkarlanerako
hitzarmenak

■ Ziklo-lagunak

■ “Bizkaian Bizi-
kleta” aldizkaria

■ Bizikletan ibiltzeko
bide “seguruen”
mapak
argitaratzea

■ Hiriguneetan
bizikletak
mailegatzeko eta
laguntza teknikoa
emateko zerbitzu
bat diseinatzea

■ Ekitaldi bereziak
antolatzea

■ Bizikleta igandeak

Osasuna eta kirola

■ Dibulgaziozko
liburuxka eta
kartelak

■ Entrenatzera
bizikletaz

■ Elkarlanerako
hitzarmenak

■ Sustapen- eta
heziketa-kanpainak

■ San Mamesera
bizikletaz

Turismoa

■ Gurpil gaineko
bezeroak

■ Bizikletazko
ibilbide turistikoak

■ Bidaien amaiera-
-lekuan
bizikletentzako
erraztasunak
ematea

Hezkuntza - gazteria

■ Haurrentzako
zirkulazio-
-parkeekiko
elkarlana

■ Proposamen
didaktikoa

■ Bizikletaren
erabilera
sustatzeko
Ikasgela
Pedagogikoarekiko
elkarlana

■ “Ziklo-lagunak”
berriak

■ Lanera bizikletaz

■ Bizikletazko
heziketa-ibilbideak 

■ Zabalkunderako
materiala

■ Ziklo-PIN

Autoaren erabiltzaileak

■ Mezua auto-
-gidarien artean
zabaltzea

■ Zirkulazio-arau
berriak
ezagutaraztea

Sustatzaileak

■ Udalen eta Foru
Aldundiaren
funtzionamenduan
bizikletaren
erabilera
sustatzeko
neurrien
dekalogoa

■ Bizikleta web
orrian

■ Benchmarking

■ Esperientziak
trukatzeko foroak
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Bizikleta Plan Nagusiaren aurrekontu orokorra
Oinarrizko Sareak guztira izango dituen 364.210 metroetatik, 309.650 egin gabe daude oraindik.
Metro horiek zerbitzuan jartzeko exekuzio materialaren guztirako kostua 50.649.333 euro izango da.
Dena dela, beste gastu orokor batzuk eta kontratistaren etekin industriala gehiturik, kostua
60.272.706 euro izango da.

Zenbateko horri beste kostu batzuk ere gehitu behar zaizkio:
proiektuak idaztea (%4), laguntza teknikoa edo obra-zuzendaritza
(%4), eta BEZaren balioa (%16). Bestetik, BPNk egindako
kalkuluen arabera, kudeaketarako eta sustapenerako tresnen
funtzionamenduaren eta garapenaren gutxieneko kostua
inbertsio netoaren kostuaren balioaren %7 izango litzateke. Hori
guztia kontuan izanik, 2003-2016 Bizikleta Plan Nagusiaren
guztirako inbertsioa 79.294.771 euro izango da.

Finantzaketaren azterketa eta estrategia
Bizkaiko Foru Aldundiak Bizikleta Plan Nagusia garatzeko
beharrekoak diren diru-kopuruak onartuko ditu urtero, aurrekontuen
bidez. Gainera, inplikatutako toki-erakundeen ekarpenak eta parte-
-hartzea sustatuko dira, haien eskumenen arabera, baita Plana
garatzen laguntzen duten erakunde guztienak ere.

Erreferentzia gisa, Plan Nagusiak egin dituen kalkuluen arabera,
inbertsio hauek egiteko konpromisoa lortu behar da: gutxienez
2 euro biztanleko eta urteko
Planaren abiatze-fasean (2003-
2004), eta 4 euro ezarpen-fasean
(2005-2010). Dena dela, zenbateko
horiek aldaketa batzuk izango
dituzte, Planaren kostuen
bilakaerak sortzen dituen beharren
arabera eta hainbat finantzaketa-
-iturritatik lor daitezkeen diru-
-sarrerak era ekarpenak kontuan
izanik.

Halaber, Plan Nagusiak Bizkaia
Bizikleta Fundazioa sortzea
proposatzen du. Izan ere, tresna
juridiko hori oso lagungarria
litzateke, hala bizikletaren aldeko
ekimen batzuk kudeatzeko nola
kapital pribatua biltzeko (pizgarri
fiskalak direla eta).  
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Auditoria-sistema: segimendua, ebaluazioa eta kontrola
Azkenik, Bizikleta Plan Nagusiak segimendu-, balorazio- eta eguneratze-tresna batzuk deskribatzen
ditu, helburuak lortzen direla bermatzeko eta sortutako tresnen funtzionaltasuna neurtzeko.
Horretarako, konpromiso hauek hartu ditu:

■ Helburuen ebaluazio-sistema bat lantzea, Bizikleta Plan Nagusiaren kalitatea behatzeko eta
akatsak zuzentzeko (eta ezarri beharreko tresna eta jarraibide berriak definitzeko).

■ Aldiro, hasierako helburuen eta lortutako emaitzen konparazio-balantze bat aurkeztea, aldez
aurretik ezarritako neurketa-sistemak erabiliz.

■ Adierazle-taula bat eta informazioa aztertzeko test bat prestatzea, “bizikleta-udalerrietan”
neurketa-sistema gisa erabiltzekoak. Horren bidez, informazio hau
guztia lortuko genuke: erabiltzaile-kopurua, gogobetetasun-maila,
konexiorako erabilitako hiri-bilbea, aparkalekuak, seinaleak,
lapurretak, istripuak eta abar.

Auditoria hori Foru Aldundiaren bizikleta-politika zuzentzeko eta
kontrolatzeko tresna izango da. Bizikleta Bulegoak berak prestatuko du,
baina, Foru Aldundiaren beharren arabera, zeharka ere kudea dezake.
Gainera, Bizikletaren Aholku Batzordearen ekarpenak eta iritziak baliatu
ahalko ditu, haren txosten eta irizpenen bidez.
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Etorkizunerako bidaia...
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