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1 EKINTZA EGITURATZAILEAK 

1.1 METROPOLIKO BIDE-PASEALEKUA (EKE.1.) 

1.1.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Hauek dira Lurralde Plan Partzialaren 

lehenengo ekintza egituratzailea osatzen 

duten lanak: Metropoliko Pasealekua, 

Nerbioiren Itsasadarreko zehar-zubiak, eta 

Itsasadarraren errepide osagarri eta 

paraleloak hobetzeko lanak, Bilbon, 

Barakaldon, Erandion eta Sestaon 

burutzekoak; ELALen 12. artikuluan 

ezarritakoa betez, helburu horietarako egoki diren eremuak zehaztuko dira. 

1.1.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak 

Hau da Metropoliko egitura nagusia, bere tamaina edo bideratuko dituen joan-

etorriengatik bainoago, espazioa lehengoratzeko duen ahalmenagatik; LPPk 

ezarritakoaren arabera gauzaturik, erabakigarria izango da lurraldearen egitura berria 

osatzeari begira. Izan ere, ekintza hau euskarria eta gidaria da, batetik, metropoliko 

harreman funtzional eta egituratzaileetarako, eta bestetik, industrialdeen hondarrek 

ematen dituzten aukerak baliatzeko, horrelakoak ugari baitira Itsasadarrean eta beste 

ibaien ibarretan (Kadagoa, Galindo, Asua, Gobelas eta Udondo). 

1.1.2.1 

Ardatz honek hiriguneko bide izaera daukala-eta, lotesle zaizkion funtsezko irizpide 

batzuk aintzat hartu beharko dira hura diseinatzean: 

• Metropoliko Bide-Pasealekua garraiobide desberdinentzako euskarri izango 

bada ere (ibilgailuak, tranbiak, bizikletak eta oinezkoak), ez du zertan izaera 

hori eduki ibilbide osoan zehar. Baliteke, adibidez, tarte batzuk 
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oinezkoentzakoak soilik izatea, horrelakoetan garraiobideak Bide-Pasealekutik 

aldenduz. 

• Bide-Pasealekuaren muturrak edo buruak Bilboko Zabalgunea eta Sestaoko 

L.Agirre Etorbidearen luzapena izango dira.  

• Autoen tra?koari dagokionez, bakarrik uztartu litezke Bide-Pasealekuan 

hiriguneko errepide tarteak. 

• Bidaiarien garraio kolektiboen eta garapen eremu berrien arteko loturak 

bermatuko dira, tranbia arinek edo –horien ezean- autobusek soilik erabiliko 

lituzketen erreien bidez, trenbideak izango duen bilakaera gorabehera. 

1.1.2.2 

Komenigarria da, bestalde, oinezkoentzako eta bizikletetarako bide-sareak bultzatzea 

giza harremanak sendoagoak diren hiriguneetan, aisi guneetan eta urbazterretan 

(ibaiertzak eta ditxoak). 

1.1.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Hona hemen zein helburu eta irizpide hartuko diren kontuan Metropoliko Bide-

Pasealekua gauzatzerakoan: 

1.-  Metropoliko Bide-Pasealekuak ibilbide jarraitua eta etenik gabea izango du. Behar 

beste lurzoru erreserbatuko dira tarte bakoitza bere behar eta ezaugarrien arabera 

moldatzeko. Helburua da, beraz, azpiegitura eta ingurumena albait ondoen elkarri 

egokitzea. 

2.- Oinezkoentzako bide honi bestelako elementuak ere eranstea: autoa, metro arina 

edo bus-erreiak eta bizikleta-errei jarraitua. Motordun ibilgailurik gabeko tarteetan bide 

osagarriak eratuko dira, beti ere ardatz nagusiaren jarraipena eta garrantzia bermatuz.  

3.-  Bere helburuak toki guztietan betetzeko, bidea hiriguneetan ere txertatuko da. 

3.1 Motordun ibilgailuei eta garraiobide publikoei dagokienez: 
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• Zorrotzaurre-Olabeaga aldean: Ardatz-ibilbideak berak edo haren bide 

osagarri batek lotura bermatuko dute, behe kota batean, Deustuko ibai 

ertzeko errepidearekin; hortik, Zabalguneko hirigunearekiko lotura 

izango du Deustuko Euskalduna Zubiari esker. Lotura nagusiaren 

osagarri, Metropoliko Bide-Pasealekuak ibaian gora jarraituko du, bi 

ibarretan zehar; horretarako, behe kotako lotura ezarriko da 

Zorrotzaurreko ekialdeko muturretik. 

• San Nikolaseko puntan: Urban Galindoren bide-sarearen bidez lotura 

izango du  plangintzak Sestaoko L. Agirre Etorbiderako aurreikusten 

duen luzapenarekin; ez du loturarik izango, ordea, Ballontiren 

igarobidearekin, Metropoliko Bide-Pasealekuaren buruan jarriko den 

tarteko elementu batek apaldu egingo baitu igarobide horretatik 

datorren tra?koa. L. Agirre Etorbidea BI-3739 errepidetik luza liteke 

Bide-Pasealekuarekin elkartzeko 

3.2 Oinezkoak eta bizikletak:  

• Bilboko Zabalgunearen eta Zorrotzaurreko uharte berriaren artean 

izango duten lotura ez da eragotzita geratuko motordun 

ibilgailuetarako bideengatik; aitzitik, lotura erosoa eduki beharko dute 

Bihotz Sakratuarekin, ertz batetik bestera dagoen aldea gaindituz, eta 

era berean, lotura sare bat izango dute proiektuaren eraginpeko 

hiriguneekin. Ziurtatuko da, halaber, bizikletarako eta oinezkoentzako 

bideek ez dutela etenik izango Itsasadarraren bi aldeetan, orain 

dauden ibilbideak eta Deustuko Kanala irekitzean sor litezkeenak 

aprobetxatuko baitituzte.  

• San Nikolaseko Muturra: jarraipena izango du Sestaoko hirigunean. 

Hala zehaztu beharko da udal plangintzan, LPP honek marraztutako 

sarea oinarri gisa harturik. Aurrera jarraituko du, orobat, Eskuinaldean, 

bertan garatuko diren aisi guneekin elkartuz. Hala izan dadin, 

Ballontiren Igarobidetik Itsasadarraren bestaldera luzatuko den zubiak 
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horretarako tarte bereizi bat izan beharko du. Lotura hori zehazteko 

orduan kontuan izango da Metropoliko Bide-Pasealekuak BI-3739 

errepidean zehar izan lezakeen luzapena. 

4. Egituraketa aurreikusitako zehar-ardatzekin: 

4.1 Lurraldearen okupazio-eskemaren ondorioz sortzen diren zehar-

ardatzekin: 

a) a) Lutxana-Barakaldo eta Lutxana-Erandio. Itsasadarraren bi aldeetan 

garrantzi handiko guneak daude, lotu beharrekoak; garraiobide 

guztietarako lotura izango da; duen garrantziagatik, jasota dago bere 

EkEan.  

b) b) Sestao – Erandio. Ardatzaren amaierako muturrarekiko lotura. 

Loturarik kanpokoena da garraiobide guztietarako egindakoen artetik; 

berebiziko garrantzia du Itsasadarraren bi aldeak beren azken tartean 

lotzeko. 

4.2 Itsasadarraren bi aldeak lotzea beste helbururik ez duten proiektuak: 

a) Zorrotza-Zorrotzaurre 

b) Zorrotzaurre-San Inazio 

c) Bigarren milakoak: orientagarriak diren arren, benetan antzeman diren 

beharrak beteko lituzkete. Ez dira, ordea, aukera bakarrak: 

− Olabeaga-Zorrotzaurre 

− Deustu eta Zorrotzaurrenko behe-saihesbidea, Sarrikoko EHU 

dagoen inguruan 
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1.1.4 Xedapen lotesleak 

• Metropoliko Bide-Pasealeku honen trazadura eta eraketa bat etorriko 

dira beherago aipatzen diren eremuen xehetasunezko 

antolamenduarekin, eremu horietan gauzatuko baita, hain zuzen ere, 

Ekintza bera. Koordinaturik egongo dira, halaber, beste azpiegitura-

sareen antolamenduarekin eta oraingo zein geroagoko hiri-

garapenekin, eta 1.1.2.1 eta 1.1.3 ataletan azaldutako irizpideen 

arabera. 

• Bideak jarraitasuna izango du inguruko hiriguneetan zehar. 

• EkE honen eskema loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan 

Partzialari erantsitako dokumentu gra?koetan, zehazki  ?txa honetan 

eta O.2.1 planoan. 
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Bateragarritasuna 

Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuen antolamendua era 

bateratuan egin beharko da. Hona hemen eremu horiek: 

• • EkE.1 Olabeaga-Basurto 

• • EkE.2 Zorrotzaurre 

• • EkE.3 Zorrotza-Burtzeña  

• • EkE.4 Ansio-Lutxana-Asua 

• • EkE.5 Galindo 

• • EkE.6 Erandio 

Ekintza Egituratzaile jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan. 

Dagokion Harmonizazio Proiektuak helburua du Eremu hori bateraturik garatzea, 

eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera 

antolatuko dela bermatuz. 
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1.2 BILBORAKO SARBIDE BERRIAK OLABEAGAN. BILBOKO ATEA. (EKE.2) 

1.2.1 Eraginpeko eremua eta oraingo 

egoera 

Ekintza egituratzaile honen bidez Bilborako 

sarbide berri bat eraikiko da, Mendebaldeko 

sarbidea eraitsi ahal izateko. Gaur egun, 

lotuneak autobidetik Sabino Arana kalean 

barna sartzen dira, Zabalgunearen 

hedapena eragotziz; gainera, sortzen duen 

eragin ?siko eta akustiko nabarmena ezin 

da zuzendu tokian tokiko neurriak hartuz. 

1.2.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak 

Ekintza hau diseinatzean honako irizpide hauei heldu beharko zaie: 

1. Bilborako sarbide berri bat sortu, autopistak Sabino Aranan barna 

Zabalgunerantz dituen loturak desagerrarazteko. 

2. Bilborako irispide hau eta Enekuritik sartzen dena proiektu berean ukituko 

dira, hiri-garapenerako plangintzara molda daitezen eta ondoriorik ez dezaten 

hiriguneko kale-egituran. 

3. Errepide sare berri bat eratuko da, tra?koa modu orekatuan banatzeko 

kaleetan barna eta Trenbidearen Etorbidearen eta Autonomia kalearen arteko 

loturak duen arazoa konpontzeko.  

4. Autobideak Zabalgunearen eta Errekaldeberriren artean egiten duen traba 

desagerraraziko da, Zabalguneko erdialdetik ertzetaraino tartea libratuz eta 

bide lasterra hiriguneko bide-tarte bilakatuz. 

5. Ondorioz eratuko den bide sarea mailakatu: bereziko dira, bada, 

egituratzaileak direnak batetik (hau da, sarbideak eta eurek berek 
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Itsasadarraren gainetik Enekuriko aterabidearekin izan lezaketen lotura) eta 

bestetik, gainontzeko bide sarea, hirigune mailakoa. 

1.2.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Proposamen hau gauzatzeko kontuan izan beharko dira ondoko irizpide hauek: 

• Sarbidea erdigunean sartuko da, bertako topogra?ara moldatuz. Albait 

ondoen zuzendu beharko da, beraz, inguruan eragingo duen irudi 

desegokia. 

• Bide horien helburua tra?koa banatzea eta Bilbora sartzea izango da. 

• Sarbide honek bere eginkizuna bete beharko du, baina hiriguneko 

egiturara moldatuta. 

1.2.4 Xedapen lotesleak 

• EkE honen eskema loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan 

Partzialari erantsitako dokumentu gra?koetan, zehazki  ?txa honetan 

eta O.2.1 planoan. 

• Metropoliko Bide-Pasealeku honen trazadura eta eraketa bat etorriko 

dira beherago adierazten diren eremuen xehetasunezko 

antolamenduarekin, eremu horietan gauzatuko baita, hain zuzen ere, 

Ekintza bera. Koordinaturik egongo dira, halaber, beste azpiegitura-

sareen antolamenduarekin eta oraingo zein geroagoko hiri-

garapenekin, eta 1.2.3 atalean azaldutako irizpideen arabera. 

Bateragarritasuna 

Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuen antolamendua era 

bateratuan egin beharko da. Hona hemen eremu horiek: 

• EE.1 Olabeaga-Basurto 
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• EE.2 Zorrotzaurre 

Ekintza Egituratzaile jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan. 

Dagokion Harmonizazio Proiektuak helburua du Eremu hori bateraturik garatzea, 

eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera 

antolatuko dela bermatuz. 
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1.3 ASUAKO ZEHAR-ARDATZA (EKE.3) 

1.3.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

 Ardatz honek Itsasadarra zeharkatzen 

duen aldea egituratzen du, Metropoliko 

muinean bertan, Lutxana-Barakaldo eta 

Lutxana-Erandioren artean, hain zuzen. 

Metropoliko Bide-Pasealekua antolatzen eta 

konektatzen du Metropolian dauden 

luzerako igarobide handiekin: Ezkerraldea 

eta Txorierri-Avanzada. Trazadura ?txa 

honetan eta 2.1 zenbakiko antolamendu-

planoan azaltzen da. 

Gaur egun hauxe da Itsasadarrean dagoen zeharkako lotune bakarra, Bilboko 

erdigunetik Abrako bokale-raino. 

Lotune bakar hori –Errontegiko zubia- jaso samarra da lurrazaletik. Bertatik pasatzen 

eta banatzen da herrialde mailako tra?ko sarriena, eta gainera, metropoliko ibai-ertzak 

komunikatzen ditu itsasadarraren parean. Hori dela eta, azpiegitura hau gainezkatuta 

geratu da, bideratzen duen tra?koa inguruko eremuek beren baitan daukatenari 

gehitzen zaiolako. 

1.3.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Funtsezko helburu gisa, Itsasadarraren bi aldeak lotu edo artikulatu behar ditu, Asua 

eta Ansio ibarrak ardatz moduan aprobetxatuz honako irizpide hauen arabera: 

• Ezkerraldea eta Txorierriren arteko zehar-loturak bermatu.  

• tsasadarraren bi aldeak josi, haien arteko ebakia ixteko. 

• Inguru horietan sortzen diren lurzoru erabilgarriak antolatu. 
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1.3.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Ekintza Egituratzaile honi esker, Itsasadarraren bi aldeek duten lotune nagusiari 

(Errontegiko Zubia) beste bat gehituko zaio. Lotura berria bestelako ezaugarriak 

edukiko ditu, hirigune-bide edo errepidea izango delako eta irisgarritasuna erraztuko 

duelako eremu hauetan: Errekaortu, Sefanitro, Asuaren ibarra eta BI-2704 La 

Cadenako biribilgunean. 

Proposamen hau garatu dadin, Errepideen SLPn agertzen ez diren bi alternatiba 

aurkezten dira Itsasadarra Lutxana aldean zeharkatzeko, azter litezkeen besteak 

baztertu gabe. Edonola ere, gauzatuko den alternatiba aukeratzean eta hori burutzeko 

modua zehaztean kontuan izan beharko dira honako irizpide hauek: 

1.3.3.1 

• Ekintza topogra?an eta inguruan duen eragina ahal denik eta gehien 

apalduko da. 

• Lehentasuna emango zaie errepideak bere eremuan izango dituen 

betekizunei: tra?koa banatzea eta irispidea izatea. 

• Diseinuari dagokionez, bai zubiak bai errepideen arteko lotuneek 

ahalik eta eragin txikiena izango dute ibaiaren ertzetan, erdigunean 

izateagatik balio handiko paisaia osatzen baitute. 

• Ekintzak lagungarria izan behar du degradaturik geratu diren guneak 

lehengoratzeko. 

• Zeharkatze egitura tranbia jasotzeko moduan diseinatuko da, 

etorkizunean hala gerta liteke eta. 

A Aukera 
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• Eskuinaldean, metroaren 1. lineako pasagunearen ostean, Asuaren 

bazter-errepide batetik jarraitzen du, ibai-bazterrean zerrenda bat utziz 

parke gisa egokitzeko. 

• Lotura Erandioko hego-saihesbidearekin, BI-2704rekin bat egin arte. 

• Ezkerraldean, Sefanitrok eta Rontealdek betetzen duten lurzoruetan 

zehar luzatuko da, Barakaldoko Ingurubidera arte; Ingurubideak lotura 

du N-634rekin. 

• Behin Ezkerraldeko trenbideak sortzen duen oztopoa desagerrarazita, 

proiektua beste azpiegitura batekin osa liteke hala beharko balitz. 

Elementu berri hori oraingo RENFEren trenbideak duen trazaduran 

zehar luzatuko litzateke, ondoko hauekin lotu arte: batetik, Metropoliko 

Bide-Pasealekuarekin, Errontegiko Zubiaren azpian, eta bestetik, N-

634 errepidearekin, Zorro-tzarako sarreran. 

B Aukera 

Aukera hau aurrekoaren desberdina da bi aldeen arteko zubiari dagokionez, 

honen arabera Errontegiko Zubitik hurbilago eraikiko litzatekeelako, Asua ibaiaren 

ahoaren ondoan, hain zuzen. Inguruaren gaineko eragina ez litzateke horren 

nabarmena, egin beharreko inausketa-lanak tamaina txikiagokoak lirateke eta. 

Alternatiba honek badu, haatik, kontrako ezaugarri bat bere aurka, okupatuko 

lituzkeen industri lurzoruak beste nonbaiten birkokatu beharko liratekeelako. 

Nolanahi ere, errepide berriak lotune hobea izango luke Santurtzitik Bilbora doan 

errepidearekin (BI-739, Itsasadarreko errepidea), eta aukera paregabea litzateke 

hirigintza aldetik nahiko kaskarturik dagoen inguru bat birgaitzeko. 

1.3.4 Xedapen lotesleak 

• EkE honen eskema loteslea da, eta jasota dago lurralde plan 

partzialari erantsitako dokumentu gra?koetan, zehazki ?txa honetan 
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eta O.2.1 planoan, baina ez ditu baztertzen orientagarri gisa gaineratu 

diren ordezko trazadurak. 

• Ekintza Egituratzaile honetako bide-tarteak hiriguneko bide edo 

errepide izaera dute. 

• Zeharreko Ardatz honek lotura izango du ibaiaren bi ertzetako 

hirigune-errepideekin: Ezkerraldean Barakaldoko Ingurubidearekin eta 

dagoeneko birmoldatuta dagoen N-634rekin, eta Eskuinaldean 

Asuaren ibarrarekin. 

• Proiektua tranbia-bide bat izan lezake, Ezkerraldean eta Txorierrin 

aurreikusten diren tranbia-lineen arteko lotura bermatzeko.      

• Ekintza Egituratzaile honetan jasotzen diren errepideen trazadura eta 

antolamendua bat etorriko dira beherago adierazten diren eremuen 

xehetasunezko antolamenduarekin, eremu horietan gauzatuko baita, 

hain zuzen ere, Ekintza bera. Koordinaturik egongo dira, halaber, 

beste azpiegitura-sarren antolamenduarekin eta oraingo zein 

geroagoko hiri-garapenekin, eta 1.3.3.1 atalean azaldutako irizpideen 

arabera. 

Bateragarritasuna 

Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuen antolamendua era 

bateratuan egin beharko da. Hona hemen eremu horiek: 

• EE.3 Zorrotza-Burtzeña 

• EE.4 Ansio-Lutxana-Asua 

Ekintza Egituratzailea jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan. 

Dagokion Harmonizazio Proiektuak helburua du Eremu hori bateraturik garatzea, 

eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera 

antolatuko dela bermatuz. 
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1.4 EZKERRALDEKO IGAROBIDE BERRITUAREN ARDATZ EGITURATZAILEAK (EKE.4) 

1.4.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

 Ekimena Ezkerraldeko azpieremuan 

burutuko da oso-osorik, eta Lurralde Plan 

Partzialaren azpiegitura-lanik 

garrantzitsuenetako bat izango da 

Metropolian. Ib ilbidea ondoko udalerrietan 

zehar zabalduko da: Barakaldo, Sestao, 

Portugalete, Santurtzi, Trapagaran, Ortuella 

eta Abanto-Zierbena. Metropoliaren egitura 

berria eraiki nahian, maila eta ahalmen 

desberdineko errepideak berrantolatuko dira, bai egun daudenak baita oraindik 

proiektua baino ez direnak. Ekintza bat etorriko da ?txa honetan eta O.2.1 

antolamendu-planoan ageri den eskemarekin. 

1.4.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak 

Helburu nagusi gisa errepide-sare konplexu bat eraikiko litzateke, tra?koaren joan-

etorriak bideratzeko eta jarduera berezi zein industrialetarako lurzoruak agerrarazteko; 

Ezkerraldeko Igarobidea arinduko litzateke errepide hauei esker: oraingo errepideak 

(Ugaldebieta, 634-Nazionala, Barakaldoko Ingurubidea), proiektuan daudenak 

(Ballontiren Igarobidea, Lamiakoko Ibai-azpikoa, Porturako Mendebaldeko Sarbidea) 

LPPk proposatzen dituen errepide berriak. 

1.4.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

1. Barakaldoko Ingurubidetik errepide berri abiatuko litzateke Aparcabisaren 

ondotik, eta Granada errekaren parean pasatuta bat egingo luke 

Trapagarango saihesbide berrituarekin eta EE.9 Ekimen Estrategikoan 

aipatzen den errepidearekin, Ortuellako udalerrian Ugaldebietarekin paralelo 

doan errepide batera iritsi arte. Hortik, aurrera jarraituko luke, Abanto-
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Zierbenako San Fuentes auzoan sartu gabe, Autobiarekiko lotunetik hurbil N-

634rekin elkartu arte. Obraren trazadura errepideak zeharkatzen dituen 

eremuen antolamendura molda liteke. 

2. Ugaldebietatik hiri-erdigunetarako sarbideak (Barakaldo, Sestao, Portugalete, 

Santurtzi, Trapagaran eta Ortuella) oraingo berberak lirateke, azpiegitura 

berrira egokituta. Horien osagarri, Ballontiren Igarobidetik ere beste sarbide 

batzuk aterako lirateke, eta aurreko puntuko errepidearekin perpendikular 

gurutzatuz bilbe karratu bat osatuko lukete berarekin. Garapen berriek ere 

sartuneak izango lituzkete Ballontiren Igarobidean.    

3. Lotura gehiago ezarriko lirateke Itsasadarraren ertzeko herrien artean: 

Sestao, Portugalete eta Santurtzi bi toki-errepideren bidez lotuko lirateke 

Bitarratxu mendi-magaleko biztanle-guneekin Ugaldebietako oztopoa 

gaindituz. Errepide horiek zuhaitzak eta oinezkoentzako ibilbidea izango 

lituzkete.  

4. Lamiakoko Ibai-azpikoak (EkE.10 ?txa) loturak lituzke proposatzen den 

azpiegitura berriarekin eta Errepideen Planean ageri den Metropoliko Hego-

saihesbidearekin. 

5. Aztergai planteatzen da ibilgailu astunak Labe Garaietarako zabaldegira sartu 

ahal izatea. Sartunea Sestaoren azpiko tunel bat litzateke. 

6. Ballontiren Igarobideak ahalik eta tra?ko gehiena banatu beharko luke 

Kuetoko biribilgunetik San Nikolaseko Puntara bitartean, ondoko 

hiriguneetara doazen ibilgailuak toki beretan pilatu ez daitezen. 

7. Ballontiren Igarobidearen eta A-8ren artean dauden industri lurzoruek 

Igarobiderako sartune bat izango lukete, Markonzaga eta Portugaleteko 

begizten artean. 
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1.4.4 Xedapen lotesleak 

• Ballontiren Igarobidearen trazadura loteslea da, eta jasota dago 

Lurralde Plan Partzialari erantsitako dokumentu gra?koetan, zehazki 

?txa honetan eta O.2.1 planoan. Dena den, beharrezkoa liteke 

trazaduraren muturrean zenbait doikuntza egitea, EE-5 eremuan 

(Galindo) lotura zuzenik izan ez dezan  Metropoliko Bidearekin. 

• Plangintzen Bateragarritasunerako Sistemari esker, Barakaldoko 

Ingurubidetik Abanto-Zierbenako N-634ra doan errepideak lotura 

emango lieke alboko udalerriei. Hala agertzen da, hein batez, EE.9an 

eta EE.11n. Horrek ez du baztertzen, haatik, trazadura errepideak 

zeharkatzen dituen eremuen antolamendura eta mugartera moldatuko 

denik, nahiz eta trazadura hori jasota ageri den Lurraldeko Plan 

Partzialaren dokumentu gra?koetan, zehazki ?txa honetan eta eskema 

loteslea den O.2.1 planoan... 

Ballontiren Igarobidea Metropoliko Bide-pasealekuarekin lotuko duen elementuaren 

kasuan eta Itsasadarraren gaineko zubi berriarenean trazadura eta eraketa bat etorriko 

dira beherago aipatzen diren eremuen xehetasunezko antolamenduarekin. 

Koordinaturik egongo dira, halaber, beste azpiegitura-sarren antolamenduarekin eta 

oraingo zein geroagoko hiri-garapenekin. 

Bateragarritasuna 

Ballontiren Igarobidea Metropoliko Bide-pasealekuarekin lotuko duen elementuak eta 

Itsasadarraren gaineko zubiak eraginpean hartzen dituen eremuen antolamendua era 

bateratuan egin beharko da. Hona hemen eremu horiek: 

• E.E.5 Galindo. 

• E.E.6 Erandio. 

Ekintza Egituratzailea jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan. 

Dagokion Harmonizazio Proiektuak helburua du Eremu hori bateraturik garatzea, 
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eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera 

antolatuko dela bermatuz. 
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1.5 BIDE EGITURATZAILEAK ESKUINALDEKO KOSTALDEKO IGAROBIDEAN (EKE.5) 

1.5.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Ekimen hau Itsasadarraren Eskuin aldean 

hasi eta Uribe Kostaraino zabaltzen da. 

Haren trazadura bat dator ?txa honetan eta 

O.2.1 antolamendu-planoan ageri den 

eskemarekin. 

Eremu zabal honetako errepide nagusiak bi 

dira: BI-637 (Avanzadatik Sopelanarainoko 

tartea) eta BI-634, alde baterantz Sopelana 

eta Mungia lotzen dituena eta besterantz, Txorierrin zehar, Derioraino luzatzen dena.  

Bi igarobide horien osagarri, bigarren mailako errepide batzuk Plentzia-Gorlizera iristen 

dira, haietako bat (BI-2122) Sopelanatik eta beste biak (BI-2120 eta Bi-2704) Mungiatik 

eta Loiutik hurrenez hurren. 

Bai azpi-eremu hau baita Metropoli mailan dituen aukerak ere ikaragarri handitu dira; 

Metroaren inguruko lurzoruek ingurumen-kalitatea eskaintzen dute hirigunea ?nkatu 

eta zabaldu dadin. Era berean, iparrerago dagoen inguruan nabarmen hazi dira 

ingurumen-ekipamenduak, ordezko egoitzak eta bigarren etxebizitzak. Horregatik 

guztiagatik, hain zuzen ere, auto pribatuetarako eta garraiobide publikoetarako 

planteatzen den eredua eutsi ezinda dago gaur egun.  

Garraiobide publikoei dagokienez, hasiak dira irisgarritasuna hobetzeko lanak 

(Metroaren 1. linea), eta beste horrenbeste tra?ko pribatuari begira, Uribe kostako 

Igarobidea Berangoraino iritsiko baita. Izan ere, dagoeneko burutzen ari da 

Igarobideak Sopelanaraino izango duen luzapena, eta egoera berean daude, halaber, 

jarraian zehazten diren errepideak hobetzeko lanak, Bizkaiko Errepideen SLPk 

aurreikusiak: BI-2704 (Unbeko Igarobidea), BI-634 (Sopelana-Mungia ardatza) eta BI-

2153 (Armintzako porturako irispideak). 
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Metropoliaz duen ikuspegi bateratuagatik, LPPk ekimen osagarrien beharra du. Kasu 

honetan, eremu hauek LPPk egokitu dien betekizunera molda daitezen, oraingo 

errepideak aprobetxatuko dira, dagozkion birmoldaketak eginez edo horrelakorik egin 

gabe, eta hala behar denean, errepide tarte berriak –oso gutxi eta tentuz aukeratuak- 

txertatuko dira. 

1.5.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak 

Ekintzak helburu nagusi du errepide sare bat osatzea eremuan zehar, ahalik eta tarte 

berri gutxienekin albait irispide onenak lortzeko eta proposatzen diren ekimen berriak 

ere ahalbideratzeko. 

Helburu nagusi hori lortzeko, ondoko pausu hauek egin behar dira: 

1. Dauden errepideak eta proiektuak berrantolatu, hiri, metropoli eta herrialde 

mailako tra?koa nahastu ez dadin. 

2. Hiriguneak Metroaren inguruetara hedarazi, ahal den neurrian auto 

partikularraren erabilera murrizteko. 

3. Hiri-hazkuntza geldiarazi ingurumena kaltetzeko arriskua dagoen lekuetan; 

Kostaldeko Parkean debekatuta geratuko litzateke eraikitzea. 

4. Irispide egokiak jarri aurreikusita dauden ekipamenduetaraino, beti ere 

inguruneko ezaugarriak aintzat hartuz. 

1.5.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Eremu honetako errepide-sarea hobetzeko oinarriz-koak dira honako lan hauek: 

• Uribe Kostako Igarobidea eta Unbekoa (BI-2704) lotzea. Azken hori 

bide nagusia litzateke Plentzia-Gorliz aldera jotzeko. 

• Hiriguneen barruan «ertzeko errepideak» («kaleak») eraikitzea, LPPn 

jasotzen diren garapen berriak ezarri ahala gero beharrezkoa izango 

baita tra?koa biztanle-guneetan barna bideratzea. Mota horretakoak 
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dira Sopelanaren inguruko errepideak, Kostaldeko Parkeko errepidea 

–berau ere ertzekoa- eta udal bakoitzak bere plangintzaren bidez eta 

xede berarekin aurreikusten dituen beste errepideak.     

Sare hori osatzeko behar diren ekimenak zehaztean komenigarria litzateke jarraian 

azaltzen diren hauek aintzat hartzea: 

1. Uribe Kostako igarobideak duen izaera egituratzailea areagotzeko, 

Sopelanaren parean saihesbide bihurtuko litzateke, Errepideen SLPk 

aurreikusten duen moduan. Tarte horrek behar adinako kapazitatea luke, 

hots, eraikita dagoen tarteak baino txikiagoa baina lasterbidea izatera iritsi 

gabe; haren jarraipena den BI-3124 errepideak, dagozkion moldaketak 

eginda, bat egingo luke BI-2704rekin, lotura osatuz. Errepide honek, duen 

izaera banatzaileagatik, ez luke oztoporik eragin beharko inguruan daukan 

errepide-sare txikiagoan. BI-3124 errepidean ikastetxe bat dagoela-eta, 

barne-mailako errepide berri bat luza liteke, zuzenean, Sopelanako hirigunetik 

haraino, bizikleta-bide bat erantsita. 

2. Sopelanaren inguruko errepideen bitartez paseko tra?koa aterarazi nahi da 

hiriguneko erdialdetik. Horretarako hainbat baliabide aprobetxatuko dira: hein 

batean, BI-634 eta BI-3124ren artean dauden errepideak, Sopelanako 

hirigunetik hurbil kokatuak; egingo diren errepide berriak, hirigintza-garapen 

berriek sorraraziak (izan ere, garapen berriak eratuko dira Sabino Arana 

kalearen inguruan eta Manene eta San Andresko hazkuntza-guneen 

inguruan, San Andres eta Ganebarriren artean). 

3. Getxotik Plentzia-Gorlizeraino doan hiri-haz-kuntzarako eremua mugatuz 

gero ertzeko errepide bat eraiki daiteke Itsasertzeko Parkean, hala jasotzen 

baita Getxoko plangintza orokorrean eta ia gainontzeko udal egitasmo 

guztietan ere. Errepide hori sare kapilarrekoa litzateke, haren bitartez 

Metropoliko Parkerako tra?koa gehiago banatu litekeelako, harako irispide 

nagusiak ez diren eremuetatik etorrita, alegia. 
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4. Horretaz gain, trazadura hobetzea proposatzen da Armintza, Basordas Kala 

eta Lemoiz Plentzia-Gorlizekin eta BI-2120rekin lotzen dituzten errepideetan 

eta BI-2120 errepideak berak Andrakasen duen tartean. Horrela, bide horiek 

inguruneko zati izaten jarraituko lukete, hobeto txertatuko bailirateke bertako 

inguru paregabean, eta bidenabar, irispidea emango lukete Lemoizko eta 

Basordas Kalako ekipamendu berrietaraino. Ingurunera egokitze hori irizpidea 

izango da, halaber, BI-2120an egiteko hobekuntzetan, nahiz eta bide hori 

maila jasoagokoa izan Errepideen Foru Sarean. 

5. Kontuan harturik Uribe Kostako Igarobidean (BI-637) eta Unbekoan (BI-2704) 

aurreikusten diren egitasmoak, eta Ekintza Egituratzaile honetan jasotakoak 

ere, paseko tra?kotik libre geratu diren tarteak berreskuratu nahi dira ondoko 

errepide hauetan: BI-637 (Getxo), Bi-634 (Sopelana), Bi-2122 (Urduliz) eta Bi-

2704 (Barrika); tarte horiek, etorbide, kale edo bulebar gisa egokituko lirateke, 

hiriguneko ardatz bihurtuta. 

6. Gorago aipatu den Sopelana eta Plentziaren arteko loturak lehentasuna du,  

Barrika zeharkatu gabe, bada. Bazterturik dago Txipioko Igarobidea 

eraikitzea. 

7. Paseko tra?korik gabe utzita, Sopelana-Urduliz tartea hiriguneko ardatz 

bilakatuko litzateke inguru horretan aurreikusten diren garapenetarako. 

1.5.4 Xedapen lotesleak 

• Sareen eskemak lotesleak dira, eta jasota daude Lurralde Plan 

Partzialari erantsitako dokumentu gra?koetan, zehazki ?txa honetan 

eta O.2.1 planoan. Lotesleak da, halaber, errepideen oinarrizko 

eraketa. 

• Berariaz zehazten den Plangintzetarako Bateragarritasun Sistemak, 

Orokorra nahiz Berariazkoa izan, ziurtatu beharko du errepide-sareak 

jarraipena izango duela aldameneko udalerrietan. Hala ere, Udal 

plangintzak garapen berririk aurreikusiz gero, gerta liteke sareko 
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errepideen trazadura garapen horien antolamendura eta mugartera 

moldatzea. 
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1.6 TXORIERRIKO IPAR-ERREPIDEA (EKE.6) 

1.6.1 Eraginpeko eremua eta oraingo 

egoera 

Unbe-Berriaga mendilerroan inguru handi bat 

zabaltzen da, luzera, hegoaldeko magalean 

zehar. Hortxe dago, bestalde, Aireportuko 

Sistema Orokorrerako gorde den eremu bat, 

Derioz bestaldera heltzen den, Zamudioko 

Teknologi Parkeraino hain zuzen ere. 

Horietaz gain badaude tamaina desberdineko biztanle-guneak, ekonomi jarduera-

guneak eta LPP honek garapen eremu gisa jasotzen dituen zenbait toki ere 

1.6.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Azaldutakoaren arabera, pentsatzekoa bertan izaten diren dituen joan-etorriak 

areagotu egingo direla, ingurumenaren kalitatea zaindu nahi den eremu batean, hain 

justu. Hortaz, ekintza honek helburu duen azpiegiturak bateragarria izan beharko du 

bere zerbitzua jasoko duten instalazio eta lurzoruekin, bertako ingurunera moldatuz. 

Azpiegitura horrek, bada, diseinu aproposa izateaz gain, garraiobide egokienak ere 

eskaini beharko ditu.    

Sistema honek paseko tra?koa biztanle-guneetatik aldenduko du, eta aldi berean 

garraiobide publikoen errepidea izango da. Tokian toki, azpiegiturak mota bateko edo 

besteko euskarria edukiko du: elkarri erantsita doazen plataformak (garapen berrien 

ardatza izango litzateke, eta eraikinik gabeko tokietan albait lurzoru gutxien hartuko 

lituzke), edo elkarrengandik bereizita doazenak (izan ere, garraio kolektiboa oraingo 

biztanle-guneetan ere sartuko da, baina ez du zertan ertzeko errepideen bidez eginik, 

horrek paseko tra?koa erakarriko luke eta). Ikusten denez, bat dator LPPk errepideei 

buruz darabiltzan irizpideekin, hau da, azpiegiturak ez dira egiten soilik joan-etorrien 

tamainari begira, baizik eta garraiobide motaren arabera ere. 



 

 

 

EKINTZA EGITURATZAILEAK 

ERANSKINA 

29 

1.6.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Errepidearen trazadura eta zabalerako ebakidura diseinatzerakoan, jarraian azaltzen 

diren xedapenak kontuan izateaz gain, erabaki beharko da komenigarria den edo ez 

oraingo errepideak ere erabiltzea: 

1. Errespetatuko da oraingo biztanle-guneen barne egitura, eta hala 

dagokionean, errepideak erdialdea saihestuko du. Garraio publikoa, aldiz, 

hirigunera sartuko da halabeharrez, eta hortik berriz joko du Ipar-Errepidera. 

2. Biztanle-gune batetik bestera, eraikinik gabeko eremuetan, errepideak 

zerbitzua beteko luke ingurunean kalterik eragin gabe eta topogra?ara ahalik 

eta ondoen moldatuz. Garapen eremu berrietan ebakidura bera izango luke, 

haietan hiri-errepide nagusia eta egituratzailea izango litzatekeelako. 

3. BI-2704tik Ipar-Errepideak Loiuko hirigunea inguratuko du hego partetik, eta 

udal mugarteko beste tokietan BI-3707 errepidea aprobetxatuko du. 

4. Aireportutik kanpoko Logistika-gunea saihestuko du iparraldetik, eta 

aireporturako irispidea zeharkatuko du, berarekin gurutzatu gabe, ordea. 

5. Derioko udalerrian, saihesbideak marraztuko duen muga-lerroraino, errepidea 

trazadura berrikoa izango da, eta lotura edukiko du oraingo BI-631ekin (Bilbo-

Bermeo), berau hiri-errepide bilakaturik. Ekin-tza honetako errepidea 

elementu egituratzailea izango da udalerriko iparraldean, Planak bertarako 

aurreikusten dituen hiri-garapen berrietan, alegia. 

6. Derio atzean utzita, Ipar-Errepidea saihesbide berriarekin topatuko da, baina 

ez du lotune ?sikorik izango berarekin, saihestu egingo baitu tunel baten 

bitartez. 

7. Teknologi Parkea zeharkatzeko honako ibilbide hau proposatzen da: N-

637rekin paralelo doan kalea apaizgaitegi zaharraren atzetik luzatuko da; 

horrela, Teknologi Parkea txertatuta geratuko litzateke Txorierriko garapen 

berrietako ardatz nagusian. 
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8. Gorago kota desberdinetan egiten diren lotuneak aipatu dira; horiek izan ezik,  

Ipar-Errepidearekiko beste lotune guztiak biribilguneen bidez gauzatuko dira, 

helburu bikoitza lortu nahian: lotune horiek samurragoak izatea eta 

Errepidean doazenek abiadura moteltzea. 

9. Aurreikusi beharko da aipatutako bide-tarte guztietan lau bide mota eratzea: 

auto ez-arinak, garraiobide publikoak, bidegorria eta oinezkoen ibilbidea. 

Tranbiari dagokionez, pentsatzeko da eskariaren tamainaren pare hedatuko 

dela. 

10. Ipar-Errepidean garraio publikorako erreia, hasieran, bakarrik erabiliko dute 

autobusek. Lotuneak izango ditu, horratik, sareko beste errepideekin, garraio 

publikoa benetan eraginkorra izan dadin. Alde horretatik, aztertzeko modukoa 

da Errepideak jarraipena izatea Asuako bulebarrean zehar; hortik bat egingo 

luke Txorierriko Igarobidearekin, eta Teknologi Parketik Zamudiorainoko 

lotura edukiko luke. Bi kasu horietan aldaguneak izango lituzke Txorierri 

luzera zeharkatzen duen garraio publikoarekin.    

1.6.4 Xedapen lotesleak 

• Errepidearen eskema loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan 

Partzialari erantsitako dokumentu gra?koetan, zehazki ?txa honetan 

eta O.2.1 planoan. 

• Berariaz zehazten den Plangintzetarako Bateragarritasun Sistemak, 

Orokorra nahiz Berariazkoa izan, ziurtatu beharko du errepideak 

jarraipena izango duela aldameneko udalerrietan. Horrek ez du 

eragozten, ordea, trazadura errepideak zeharkatzen dituen eremuen 

antolamendura moldatuko denik. 
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1.7 TXORIERRI: POLIGONOETAN BARNAKO ERREPIDEA (EKE.7) 

1.7.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Txorierriko hegoaldeak aspalditik dituen 

ezaugarriak direla eta, bertako lurzoruak 

ekonomi jardueretarako inguru gisa 

sailkatuta geratu dira bereziki. Hala ere, 

agerian dago poligonoek ez dutela behar 

bezalako loturarik euren artean. 

Izan ere, poligonoak elkarrekin 

komunikatzen dituzten errepideak hierarkizatu gabe daude eta estuegiak dira, eta 

antolamendu urbanoa kaskarra dute; poligonoen arteko tra?koa, beraz, Txorierriko 

igarobidera bideratzen da, eta ondorioz, errepide hori, ibilbide luzeko tra?koa 

arintzeko egina, gainezkaturik geratu ohi da. 

1.7.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak 

Lehenik eta behin, beharrezkoa da Txorierriko poligonoen arteko tra?koa 

berrantolatzea, kontuan izanda horrelako instalazioen kopuruak gora egin dezakeela. 

Horri esker, BI-737 errepidea, berezkoa ez duen paseko tra?koa galdurik, hiri-errepide 

handi bat izan liteke zeharkatzen dituen biztanle-guneentzat, bertako giza jarduerak 

(merkataritza, atsedena...) uztartuz.  

Planteatzen da, beraz, berariazko errepide bat, zenbait poligonotako errepide-tarteak 

aprobetxatuko lituzkeena eta kaleen estandarrera moldatuko litzakeena, bere bi 

aldeetako eremuen artean eragozpenik ez sor-tzeko. Inguru horretako tra?ko antolatu 

eta arindu nahi da, bertako udalerriek asmo berarekin luzatzen dituzten proposamenak 

bateratuz. 

Barne-errepide hau Sondikatik abiatuko litzateke, mendebaldeko muturrean dauden 

poligonoetatik, eta handik Txorierriko azkeneraino iritsiko litzateke, Lezamako 

hirigunetik hurbil. 
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1.7.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Jarraian azpiegituraren oinarrizko irizpideak azal-tzen dira: 

1. «Poligonoetan barnako» tartea bi toki hauen artean luzatuko da: BI-737 eta 

Txorierriko Igarobidearen arteko lotunetik (Asua) San Mames auzoraino 

(Derioko hilerriaren inguruak). 

2. San Mamesen aurreikusten den biribilgunetik Zamudiora jarraituko luke, 

Mungiako Igarobidea azpiko tunel batez zeharkatuz. 

3. Hortik aurrera, Aretxalde-Garaioltza auzuneraino (Lezama), lerro erdibitzaile 

bat marrazten du Txorierriko igarobidearen eta N-637ren artean, LPPren 

informazio gra?koan ageri den bezala. 

4. Horren ondorioz tarteka sortuko diren zehar-errepideek igarobidea eta 

errepide nazionala lotuko dituzte. Zehar-errepide batetik bestera behar 

adinako distantzia utziko denez, nolabaiteko «pasabide berdeak» izango dira, 

poligonoen arteko guneak arinduko dituzte eta. 

Zehar-errepideen trazadura dokumentazio gra?koan ageri den gutxi gorabeherako 

zehaztapenei helduko zaie, ahal dela lehendik dauden trazadurak aprobetxatuz. 
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1.7.4 Xedapen lotesleak 

• Errepidearen eskema loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan 

Partzialari erantsitako dokumentu gra?koetan, zehazki ?txa honetan 

eta O.2.1 planoan. 

• Berariaz zehazten den Plangintzetarako Bateragarritasun Sistemak, 

Orokorra nahiz Berariazkoa izan, ziurtatu beharko du errepideak 

jarraipena izango duela aldameneko udalerrietan. Horrek ez du 

eragozten, ordea, trazadura errepideak zeharkatzen dituen eremuen 

antolamendura moldatuko denik. 
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1.8 TXORIERRIKO ZEHAR-ARDATZAK (EKE.8) 

1.8.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Txorierrin zeharreko bide-sareak ondoko 

errepide hauek izango ditu oinarri: batetik, 

Igarobidea eta BI-737 hiri-ardatza, eta 

bestetik, barnealdeko joan-etorriak arindu 

eta banatzeko, errepide kapilar, haraneko 

iparretik eta hegoaldetik luzatzen direnak. 

Hala ere, barne errepide horien muturrak ez 

daude behar bésala erremataturik, ez Loiu-

Erandio aldean ezta Larrabetzu ondokoan ere. 

Mendebalde partean, BI-2704 errepidea estuegia da Asuako biribilgunetik Loiura 

bitartean, eta ez du lotura egokirik beregana sartzen diren errepideekin. 

Gainera, errepide horrek Txorierri, Asua, Erandio, Aireportu eta Uribe Kostan barnako 

tra?koa bideratu beharko du tarte zehatz batean, La Avanzadatik eta Ipar-Errepidetik 

datorren adarraren eta Asuako biribilgunearen artean, hain zuzen ere.  

Ekialdean hiri-egitura argirik eratu ez denez, bertan sor litezkeen garapen-guneek ez 

lukete zerbitzua emateko moduko azpiegiturarik. 

Bestalde, gorago aipatu diren bi errepide paraleloek zehar-errepideen sare bat behar 

dituzte, tarteka elkarri lotuta geratzeko. 

1.8.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak 

Asuako ardatzari dagokionez, luzerako bulebar gisa moldatuko luke BI-2704 

errepidearen zati bat, La Cadenako biribilgunetik Loiuko bidegurutzera doana, horrek 

lehen aipatu diren joan-etorriak banatuko lituzke eta. Bulebarra, gainera, nolabaiteko 

ikurra litzateke, bi aldeetan hirugarren sektorearen eraikin adierazgarriak edukiko 

bailituzke. 
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Txorierriko beste aldean ere, Torrelarragoitin, beste ardatz batek ondoko hauek 

elkartuko ditu: Txorierriko Igarobideko lotura, BI-737 errepidea eta Poligonoetako 

Barne-errepidea. 

Bi ardatz horiek lotuta egongo dira mota desberdinetako zehar-errepideen bitartez: 

lasterbide bat (Bilbotik Bermeora doan BI-631) eta beste lotura batzuk, maila 

txikiagokoak. Txorierriko errepideei egoki loturik, zehar-errepide horiek haraneko 

azpiegitura sarea osatuko dute: 

• Larraondo: Txorierriko Igarobideko loturaren eta BI-737 errepidearen 

artean. 

• Derio: BI-3715 errepidearen gainean. 

• Zamudio: Ipar-Errepidearen eta Txorierriko Poligonoetako Barne-

errepidearen artean. 

1.8.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Ekintza Egituratzaile hau burutzeko ondoko antolamendu irizpideei heldu beharko zaie: 

1. Biribilgune bat eraikiko da BI-737tik datorren adarrak eta Txorierriko 

igarobiderako sarbideak bat egiten duten lekuan. 

2. Beste biribilgune baten bitartez egokia loturik geratuko dira eratuko da bi 

errepide hauek: La Avanzada eta aireportua batzen lotzen dituena eta BI-

2704. 

3. Bi biribilgune horien arteko errepideak zabalera handiagoa eta eta itxura 

hobea izango ditu. 

4. Zehazki, Asuako oraingo biribilgunetik BI-2704ren eta aireportuko 

sarbidearen arteko lotunera doan tartean bulebar moduko errepide bat 

eraikiko da. Berariazko erreiak edukiko ditu garraio publikorako, eta 
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ebakidura 6 zenbakiko Ekintza Egituratzailean azaltzen denaren antzekoa 

izango du.  

5. Errepide horren ertzetan, behintzat haietako lehen lerroan, hirugarren 

sektoreko eraikinak eraikiko dira, ardatzaren ikur-izaera eta linealtasuna 

nabarmentzeko. 

6. Zehar-errepideak planoetan azaltzen den moduan antolatuko dira; 

ondorioz, haietako bat zehar-errepide lasterra izango da, eta besteak 

motelagoak eta ingurumen-kalitate handiagokoak. 

− Honako hauek izango dira errepide lasterrak: Mungiako igarobidea eta 

Txorierriko Igarobiderako lotune gisa erabiliko diren tarteak. 

− Gainontzeko zehar-errepideak, mota desberdinetakoak, abiadura 

motelagoan ibiltzekoak izango dira, edo oraingo errepideak ere 

erabiliko dituzte, eraberrituak eta ingurumenaren aldetik hobetuak, 

ahal dela erreka bazterren albotik pasatuko baitira, ibilbidea giro 

atseginekoa izan dadin, dokumentu gra?koetan erakusten den bezala. 
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1.8.4 Xedapen lotesleak 

• Zehar-errepideen eskema loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan 

Partzialari erantsitako dokumentu gra?koetan, zehazki ?txa honetan 

eta O.2.1 planoan. 

• Berariaz zehazten den Plangintzetarako Bateragarritasun Sistemak, 

Orokorra nahiz Berariazkoa izan, ziurtatu beharko du errepideak 

jarraipena izango duela aldameneko udalerrietan. Horrek ez du 

eragozten, ordea, trazadura errepideak zeharkatzen dituen eremuen 

antolamendura moldatuko denik. 
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1.9 TXORIERRIKO IGAROBIDEAREN LUZAPENA (EKE.9) 

1.9.1 Eraginpeko eremua eta oraingo 

egoera 

Ekimenaren asmoa Eskuinaldean barnako 

mugikortasuna hobetzea da. Horretarako, 

A-8 autopistarekiko lotura errazten da, eta 

gauza bera egingo da Asuako haranetik eta 

bertako instalazioetatik (Teknologi Parkea, 

adibidez) Bilbora doan sarbidearekin, 

Artxandan eta Enekurin planteatzen diren errepide erradialen bitartez. Igarobidea, 

lehenengo fasean, Derioko lotuneraino luzatuko da, eta haranean zehar N-637rekin 

paralelo ibiliz A-8rekin elkartuko da Erletxeko lotunean. 

1.9.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak 

Ekimen hau lagungarria da ondoko helburu hauek betetzeko: 

1. Beste era batez antolatzea iparraldetik Bilborako sarbideak. 

2. Alternatiba bat eman «Solución Sur» delakoari, Ekialdetik Mendebaldera 

bideratzen duen pisu handiko tra?koa gutxitzeko asmoz. 

3. Errepideetako gainezkatze-egoera arindu, istripurik edo bestelako arazorik 

izanez gero tra?koa bide honetatik desbideratuz. 

1.9.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Nahiz eta ia osorik burututa dagoen, azpiegitura honek bere helburua bete dezan, hots, 

Bilboren inguruko sarea itxi dezan, beharrezkoa da Erletxeko begiztatik Bilboranzko 

loturak eraikitzea. Errepideen SLPk aurreikusten duenez, egiteko hori gutxi barru 

bukatuko da. 
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1.10  LAMIAKOKO IBAI AZPIKOA (EKE.10) 

1.10.1 Eraginpeko eremua eta oraingo 

egoera 

Gaur egun oso gutxi dira Itsasadarraren bi 

aldeen arteko loturak; horren erakusgarri, 

komunikazio-ardatz nagusian –Errontegiko 

zubia- intentsitate handiko tra?koa biltzen 

da, bi aldeetako errepide egituratzaileen 

arteko emana hortik bideratzen baita. 

Itsasadarraren oztopoa gaindituko duten loturen beharrari erantzuteko Uribe-Kostako 

igarobidea luzatzea proposatzen da, errepide hori Artazatik Seataoko A-8raino eta 

Ballontiren ardatzeraino iritsaraziz. 

Oraingo errepide-sarearen egoera ikusita, egitasmo honek aukera paregabea ematen 

du Eskuinaldeko tra?ko arazoei heltzeko, bertako errepideen gainezkatzea nabarmen 

arinduko lukeelako. Gainera, Itsasadarraren beste aldean egingo diren hobekuntzak 

borobilduko lituzke, lotura eroso bat ezarriko bailitzake 4. Ekintza Egituratzaileak 

Ezkerralderako planteatzen duen igarobidearen ardatzekin. 

LPPk aurreikusten duen trazadura bat dator Errepideen SLPkoarekin. 
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1.10.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

1. Metropoliko Ahalmen Handiko Sarea osatzea. 

2. Tra?koaren emana murriztea Errontegiko zubian eta La Avanzadan. 

3. Itsasadarraren bi aldeen arteko loturak hobe-tzea. 

1.10.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Aztertu beharko litzateke garraio publikorako errei bat eransteko aukera, horrek 

egokiagoak egingo bailituzke ibilbidearen trazadura eta ebakidurak.  

1.10.4 Xedapen lotesleak 

• Dokumentu gra?koetan jasotzen den trazadura loteslea da erabiliko 

diren plangintza tresnetarako. 

• Berariaz zehazten den Plangintzetarako Bateragarritasun Sistemak, 

Orokorra nahiz Berariazkoa izan, ziurtatu beharko du errepideak 

jarraipena izango duela aldameneko udalerrietan. Horrek ez du 

eragozten, ordea, ibai azpiko trazadura zeharkatzen diren eremuen 

antolamendura moldatuko denik. 
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1.11  PORTUAN SARTZEKO ERREPIDEA (EKE.11) 

1.11.1 Eraginpeko eremua eta oraingo 

egoera 

Ugaldebietatik autobia bat luzatuko da 

Portuan egingo diren instalazioetaraino, eta 

bi sarbide izango ditu: bata, egun 

Santurtzitik doana, eta bestea, Gallartak 

Zierbenan duen aterabidetik. 

LPPk aurreikusten duen trazadura bat dator 

Errepideen SLPkoarekin 

1.11.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

1. Superportua bere mailako irispideez hornitzea. 

2. Ekialdetik Mendebalderanzko sarbide bat eraikitzea begizta baten moduan. 

Sarbide-begizt 

1.11.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Ekimenak autobien estandarra izango du. 
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1.11.4  Xedapen lotesleak 

• Dokumentu gra?koetan jasotzen den trazadura loteslea da erabiliko 

diren plangintza tresnetarako. 
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1.12 SUPERSUR SAIHESBIDEA (EKE.12) 

1.12.1 Eraginpeko eremua  eta hasierako 

egoera 

Ekimena Metropoliko hegoaldean burutuko da; 

haren lehen tarteak Trapagaran, Barakaldo, 

Bilbo eta Arrigorriagako udalerrietan 

zeharkatuko ditu, eta ondoren, Zaratamon 

zehar, Galdakaora luzatuko da. Maila handiko 

azpiegitura honen bidez Ugaldebietako tra?koa 

murriztuko da, errepide hori gainezka baitago. 

Izan ere, Saihesbideak paseko ibilgailuak erakartzeaz gain, Metropolian barnako 

tra?koa ere bideratuko du hein batean. 

1.12.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

1. Ugaldebieta sistemako tra?koa arintzea; berarekin paralelo joango den  

lasterbide bat izango da, eta paseko tra?koa metropoli barrukotik bereiziko 

du. 

2. Errepideetako tra?koa arintzea istripurik edo bestelako arazorik egonez gero, 

tra?koa azpiegitura honetatik desbideratuko litzateke eta. 

3. Edonola ere, hasiera eta amaiera lotzea gainezkaturik ez dauden 

lasterbideekin. 

4. Ekimen hau eta EkE.10 (Lamiakoko ibai-azpikoa) konektatzea, Eskuinaldeak 

lotura izan dezan azpiegitura honek zerbitzua emango duen eremuekin. 

1.12.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Ibilbidearen trazadura eta ebakidura egoki diseina-tzeko, ondoko zehaztapenei 

helduko zaie: 
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-  Ekintzak autobideen estandarra izango du. 

-  Trazadura zehaztean arreta handiz aztertu beharko da inguruaren 

gaineko eragina, zeharkatuko duen aldeak duen ingurumen-interesagatik 

eta topogra?a malkarragatik. Hori dela-eta tunelak erabiltzea proposatzen 

da. 

-  Metropoliko Hego-Saihesbidea trazadura, LPP honetako dokumentu 

gra?koetan islatua, orientagarria da, arloko plangintzek aldaketak ekar 

litzakete eta. 
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1.13  KANPO PORTUA: MERKANTZIETARAKO TRENBIDE TRAZADURA  (EKE.13) 

1.13.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

 Ezkerraldean burutzekoa, ekintza hau, 

funtsean, bat dator Merkantzietarako Hego 

Trenbidea izenekoarekin, eta haren 

trazaduraren eskema ?txa honetan eta 2.2 

antolamendu planoan jasotzen da. 

Gaur egun, bai Kanpoko Portura doazen 

merkantzi trenak baita handik ateratzen 

direnek ere Itsasadarraren parean luzatzen 

den zabalera iberikoko trenbidea erabiltzen dute. Trenbide hori, hain zuzen ere, 

ikaragarrizko oztopo urbanistikoa da ibai-ertzeko udalerrientzat, eta gainera, 

merkantzietarako nahiz bidaiarientzako trenek erabiltzen dutenez biek izaten dituzte 

ondoriozko eragozpenak.  

LPPk Merkantzietarako Hego-Trenbideari egokitu dion trazadura eta EAEko Trenbide 

Sarearen Arloko Planak zehaztutakoa berdinak dira, halaxe jaso baitzen Plan horri 

Bilboko Metropolirako egin zitzaion moldaketan. 

1.13.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Helburu nagusia da, ekintza honen kasuan, oraingo Merkantzietarako Trenbideak 

Ezkerraldean sortzen duen oztopo urbanistikoa desagerraraztea, eta horrekin batera, 

bidaiarien garraioak eta merkantzien tra?koak azpiegitura bera ez erabiltzea. 

Ekintza Egituratzaile honek trenbiderako plantea-tzen duen ibilbide multzoak Serantes 

mendi azpian luke mendebaldeko muturra. Kanpo Portuarekiko eta BATekiko lotura 

ziurtatzeko ibilbide luzeko trenbide-sareaz baliatuko litzateke, eta horren osagarri, 

aldagune batek hiru trenbide-zabalerak elkartuko lituzke, Bermeoko portutik datorren 

linea ere sarearekin elkartuz. Era horretan Lurralde Historikoko bi merkantzi portuek 

lotura izango dute kanpoaldearekin. 
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1.13.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Merkantzietarako Hego-Trenbidea Basauri ondotik abiatzen da. Handik aterata, 

zabalera desberdineko bi trenbidek (iberiarra eta metrikoa) Malmasin zeharka-tzen 

dute tunel banatatik, eta hortik aurrera trazadura bera dute, lurpean tarte luze batez. 

Serantesko Tunelera iritsita, Abra industrialaren ondoan, lotura dute Kanpo Porturantz. 

BATekiko lotura egiteko adar bat ezarriko da Renferen oraingo Bilbo-Muskiz lineak 

erabiltzen duen lubakian zehar.  

Proposamenaren osagarri Basaurin adar labur bat paratuko da, nazioarteko 

zabalerako sareak lotura izan dezan Merkantzietarako Hego-Trenbidearekin. 

1.13.4 Xedapen Lotesleak 

• O.2.2 antolamendu planoan ageri den trazadura loteslea da erabiliko 

diren plangintza tresnetarako. 

• Gure egiten dugu egungo zabalera guztietako trenbideak Portu 

Autonomora eta BATera iristeko aukera. 

• Aztertzekoa da zabalera guztiak aldagune batean elkartzeko aukera. 

Azterketa aldekoa bada, proiektua eragoz lezaketen ekintzak bazter 

utzi lirateke. 

• Merkantzien lotura barnealdean ziurtaturik, Ezkerraldeko oztopo 

urbanistikoa desagerraraziko da. Oraingo lineak (Bilbo-Santurtzi eta 

Bilbo-Muskiz) tranbiarako moldatuz edo lurpean sartuz. Linea horiek, 

bestalde, bidaiarientzakoak lirateke bakarrik. 

• Salgaien trenentzako geltoki berria zabalera metrikoan, Arizen, 

zabalera iberikorako eta metrikorako 

• Lehenengo fasean, ACBrako sarbidea zabalera metrikoan egiten da, 

Lutxanan, erabiltzen ez diren trenbideen bidez, FEVEren egungo 

trenbidea luzatuz eta, une zehatz batean, Barakaldon RENFEren 
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egungo trenbidearekin lotzen da Galindo ibaian berriro banatzeko, 

ACBraino. Sarbide horri dagokionez, Harmonizazio Proiektuak eremu 

honen antolaketa aztertu eta koordinatuko du eta horri buruzko 

erabakiak zehaztuko ditu. 
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1.14 BIDAIARIENTZAKO TRENBIDE GARRAIOA METROPOLITRREAN (EKE.14) 

1.14.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

 Ekintza honek ia metropoli osoa hartuko du 

eraginpean, haren bitartez antolatu nahi den 

bidaiarien burdinbide sistema ere metropoli 

mailakoa izango da eta. 

Sistema honek partaide izango lituzke 

Metro sarea (EkE.16an azaldua) eta 

jarraian zerrendatzen diren trenbide lineak, 

honako ?txa honetan eta O.2.2 

antolamendu planoan erakutsiak: 

a. Abando-Santurtzi/Muskiz (zabalera iberiarreko linea). 

b. Abando-Urduña (zabalera iberiarra). 

c. Deustua-Lezama (zabalera metrikoa). 

d. Bilbo-Bermeo/Durango (zabalera metrikoa). 

e. Bilbo-Balmaseda (zabalera metrikoa). 

f. Basurto-Atxuri (tranbia linea). 

g. Metropoliko Bide-Pasealekua (tranbia linea berria). 

h. Itsasadarra-Ortuella lotura (tranbia linea berria). 

i. Itsasadarra-Sondika lotura (tranbia linea berria). 

j. Urbinaga-Leioa-EHU (tranbia linea berria). 

k. Aireporturako trenbide-lotura.  
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l. Bilbo barruko tranbia lineak. 

hiriguneetan barna sartuko litzatekeena. Premiazkoa delako, hain zuzen ere, Trenbide 

Sarearen Alorreko Lurralde Planak helburu bera duten zenbait ekimen zehaztu ditu 

epe labur, ertain eta luzera begira. 

Metropoli mailakoa izanik, bidaiarientzako burdinbide sistema honek erraztu egin behar 

du garraiobidez aldatzeko aukera, bai sistemaren beraren sare batetik bestera, bai 

sare horietatik bestelako garraiobide batera (bizikleta, autobusa, ibilbide luzeko 

trenbidea zein autoa). 

Azpiegitura honen osagarri, baliteke autoetarako aldagune-aparkalekuak eta ibilgailu 

astunetarako aparkalekuak eraikitzea. 

1.14.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

LPPren asmoa da metropoliko sare hau egokitzea eta osatzea, Lurralde Antolamendu 

Orokorretik antzeman diren ekimen eta berrantolaketa berri guztiei zerbitzua emateko. 

Ildo horretatik ibilbide gehiago txertatu dira, metropolian orain baino askoz errazagoa 

izan dadin garraio publikoaren bidez ibiltzea.  

Trenbideen SLPrekin bat etorriz, ohiko trenbideak tranbia bilakarazi nahi dira horrelako 

azpiegitura astunik behar ez den lekuetan. Argi dago, bestalde, aldaketarako 

proposamen honek bakarrik dituela helburu Esparru Funtzionaletik ateratzen ez diren 

trenbide lineak. 

Dena den, ohartu beharra dago mota honetako azpiegiturak eskariari erantzuteko 

eraikitzen direla, eta miaz, eskari hori eratu dadin erabakigarria dela planean 

aurreikusten diren hiri-garapenak benetan burutzea. Kontuan izan behar da, alde 

horretatik, Esparru Funtzionaleko garraio publikoaren sarea egituratzea eta antolatzea 

ez dela soilik helburu bat, baizik eta tresna bat ere badela, lagungarria izango delako 

lortu nahi den lurralde eredua gauzatu dadin. Baliteke, beraz, proposa-tzen diren 

ibilbideetako zerbitzua autobusekin ematea, harik eta tranbiaren beharra agerikoa izan 

arte. Lurzoru-erreserbak hasieratik beratatik burutuko balira, horrekin batera berariazko 
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erreiak ezar litezke autobusetarako, eta errepide bidezko zerbitzu ?dagarria eskainiko 

litzateke tranbia jarri bitartean. 

Tranbiak ohiko trenak baino askoz biraketa itxiagoak egin ditzake, eta behar duen 

instalazioa, ordea, ez da hain konplexua; hori dela eta,  hiriguneetan barna sar daiteke, 

trenarentzat iritsi ezinezkoak diren lekuetara. Erabiltzen duen azpiegiturak, gainera, ez 

du arazorik hirira moldatzeko, eta betiko trenbide zerbitzua, aldiz, oztopo ?siko bilakatu 

ohi da horrelakoetan. Horren froga, zenbait tokitan, LPPren lurralde ereduak aurrera 

egin dezan ezinbestekoa suertatzen da trenbideak sortutako hesi horiek eraistea. 

Hala, bada, bidaiarien burdinbide garraioa Metropoli mailan antolatzeko proposamenak 

oinarrizkoa du tranbiak Metro sarea osatu dezan, hirira erraz egokitu daitekeen 

garraiobidea delako eta. Horregatik plantea-tzen da, hain zuzen, ahalik eta metropoliko 

eremu gehienetara zabaldu dadin, oraingo aldiriko trenbideak tranbiarako moldatuz 

ere, hala behar denean. Azken neurri horri, bestalde, lagungarria izango litzateke 

trenbide linea horiek batzeko, eta gutxiagotan aldatu beharko litzateke garraiobide 

batetik bestera. 

Edonola ere, baliabide eraginkorrak eta egokiak jarriko dira garraiobidez aldatu ahal 

izateko. 

1.14.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Jarraian zenbait neurri proposatzen dira bidaiarien-tzako burdinbide sistema eratzeko:  

A. Abando-Santurtzi/Muskiz (zabalera iberiarreko linea). 

Hego-Trenbidea burutzen denean ibilbidez aldatuko da merkantzien tra?koa, 

eta desagerrarazi egin beharko da oraingo trenbideak San Mames-Santurtzi 

tartean sortzen duen oztopo urbanistikoa, ikaragarri eragozten duelako LPPren 

lurralde eredua gailentzea. Aztertzeko modukoa da aipatutako tarte hori 

lurperatzeko aukera, arazoa guztiz ezabatuko lukeelako, edo bestela, ibilbidea 

tranbia-linea bihurtzea, trazadurari behar diren egokitzapenak eginda. Edonola 
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ere, Galindoko Aisi Gunean ezinbestekoa izango da trazadura lurzoruen bat-

bateko aldaketara moldatu dadin, lauagoa den aldea libre utziz. 

Muskizerako trenbide-adarra tranbiarako aldatzea iradokitzen da, trazaduran 

behar diren moldaketak eginda. 

Bi tarte horiek tranbia-linea bilakatuz gero, pizgarri bat litzateke beste lineak ere 

tranbiara aldatzeko,eta ondorioz, hiriguneetarako irispidea emango eta etenik 

gabeko sare bat hedatzeko ahal den metropoliko eremu gehienetan. 

B. Abando-Urduña (zabalera iberiarreko linea). 

Beste geltoki bat egitea (Miribilla auzoa, Bilbo). 

C. Deustua-Lezama (zabalera metrikoko linea). 

Metro bateko zabalerako trenbide sareak beste tunel bat edukiko du Bilbotik 

Sondikara bitartean, Artxanda azpian, eta Ola auzotik pasatuko da. Tunelak 

oztopo urbanistiko gehiago ez eragiteko, osorik eraiki liteke lur azpian, eta 

asmo berarekin, baliteke bai tunela bera bai oraingo linea osoa tranbiarako 

egokitzea, Larrabetzurako luzapena barne. 

Gorago esan denaren haritik, trenbide linea honek daukan behin betiko 

trazadurak bateragarria izan beharko du Berreteagako (Sondika) egoitzazko 

Garapen Berriekin. 

Bestalde, Bilbotik Sondikarako lineak orain duen trazadura desagertuko balitz,  

burutu litezke La Cruz eremuko egoitzazko Garapen Berriak, Sondika eta Loiu 

artean. 

Uste dugu, halaber, tranbiarako birmoldatuko balitz, Deustua-Lezama lineak 

jarraipena izan lezakeela Alde Zaharreko geltokitik Bilboko barnealdera, 

Areatzako  saretik sartuta. 
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Edonola ere, alorreko administrazioak aztertuko du zertan alda litezkeen 

oraingo lineari buruzko aurreikuspenak tranbiarako aldaketa egingo balitz, eta 

noiz izango litzatekeen arrazoizkoa hori egitea. 

D. Bilbo-Bermeo/Durango (zabalera metrikoko linea). 

Etxebarrin oraingo trazaduratik aldenduko da, Bilborako sarbide berria egiteko. 

Auzo batzuetan (Otxarkoaga, Txurdinaga, Zurbaranbarri eta Uribarri) lurpean 

ibiliko da, Euskotrenek Alde Zaharrean daukan geltokiraino. 

E. Bilbo-Balmaseda (zabalera metrikoko linea). 

Bilborako sarbidea aldatuko da, Kobetas mendiaren azpian lurpean sartuko 

delako. Zorrotza saihestuko du, eta hirigunean ere lupean ibiliko da. 

F. Basurto-Atxuri (tranbia) 

Metro bateko trenbidea aprobetxatuz tranbiaren linea Atxuritik Etxebarriko 

udalerriraino luzatuko da. Hala izateko, ordea, beharrezkoa da oraingo 

trenbidearen linea desbideratzea eta, Bilborako sarbide berrian zehar, Alde 

Zaharreko geltokira iristea. 

G. Metropoliko Bide-Pasealekua (tranbia linea berria). 

Garraio publikoa Bide honek zeharkatzen dituen tokietan txertatzea, Bilboko 

Zabalgunetik Sestaoko Lehendakari Agirre kalearen luzapeneraino, EkE.1ean 

azaldu bezala. Trazadura oraingo trenbideak Ezkerraldean egiten duen bidetik 

bereiziko da, trenbidearen eta Itsasadarraren artean ibili ahal izateko. 

Linea hau Metropoliko tranbia-sareko elementu nagusia izango da. 

H. Itsasadarra-Ortuella lotura (tranbia linea berria). 

Ortuella eta Trapagako hiriguneek lotura izango du Beurkorekin, eta Barakaldo 

inguratuz, Metropoliko Bide-Pasealekurekin (Urban-Galindon eta Lutxana-

Barakaldon). Azaldutako eskema hori osatzeko egoki joko balitz Urbinagan 
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(Sestao) beste lotune bat jartzea, adar batek Galindo ibaia zeharkatuko luke 

Barakaldoren inguruko lineatik. Lineak Metrora aldatzeko aukera emango du 

Ansion, eta proposamena gauzatzen bada, Urbinagan ere. 

I. Itsasadarra-Sondika lotura (tranbia linea berria). 

Lutxana-Erandiotik Sondikara bitarteko trenbidea, zabalera metrikokoa, tranbia 

linea bilakatuko da. Metropoliko Bide-Pasealekuarekin bat egiteko Itsasadarra 

zeharkatu behar duela-eta bi aukera planteatzen dira: lehenaren arabera, linea 

hau eta Urbinagatik EHUra bitartekoa Altzagan elkartuko dira, eta beste 

kasuan, ordea, Itsasadarra Lutxanan pasatuko du. Batean zein bestean, 

baliteke tranbia linea eta errepide-sarea ibai-ertzen arteko azpiegituraz 

baliatzea. Nolanahi ere, Eskuinaldean (Lutxana-Erandio geltokia) Metrora 

aldatzeko aukera ziurtatu beharko litzateke. 

J. Urbinaga-Leioa-EHU (tranbia linea berria). 

Trazaduraren proposamenak bi tarte aurkezten dira: Urbinaga-Leioa eta Leioa-

EHU.  

Urbinaga eta Leioako Udondo auzoaren artean Itsasadarraz bestaldera igaro 

behar da, eta hori bi modutan egin daiteke: lehenean, Sestaon aurreikusten 

diren bi garapen zeharkatutatik San Nikolas Muturrera helduko da, Itsasadarra 

bertatik zeharkatzeko. Behin beste aldera pasatuta Altzaga eta Astrabuduko 

ibai-ertzetik jarraituko du Udondo auzuneraino; bigarrenean tranbia Sestaotik 

pasatuko da, garaiera jasoko tranbia-zubi batetik, eta BATen lurzoruetan barna 

Leioan sartuko da, Udondoren ibarretik zehar. Lehen kasuan aintzat har liteke 

errepideak ere Itsasadarraren gaineko azpiegitura erabiltzea, eta egiten den 

aukera egiten dela, Eskuinaldeak ziurtaturik eduki beharko du metroarekiko 

aldagunea, Astrabuduko edo Leioako geltokian. 

Leioako hirigunetik EHUra trazadura oraingo bide-sarera moldatuko da. 
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K. Aireporturako trenbide-lotura. 

Bi aukera aztertzen dira Bilbotik Loiuko aireportuko terminalera joango den 

trenbide zerbitzurako; proposamena orientagarri gisa jasota dago EAEko 

Trenbide Sarearen SLPn, zehazki Bilboko Metropolirako egin zitzaizkion 

aldaketetan. Lotura berri hau berariaz eraikitako trazaduretan ezar liteke, edo 

bestela, oraingo zein etorkizuneko sare-tarteak erabili, trenez aldatu beharrik ez 

izateko eta erdigunetik zuzeneko zerbitzuak eskaini ahal izateko. Bestalde, 

linea hau erabilgarri izan dadin metropoliko beste lekuetan ere, beste garraio 

publikoekiko aldaguneak jarri beharko lirateke, eta elementu hau erabakigarria 

izango da aukera bat edo bestearen alde egiteko. Ibilbidea zenbait tokitatik 

pasa liteke, besteak beste Derioko iparraldean planteatzen diren garapen 

berrietatik, Teknologi Parketik edo Loiuko hirigunetik. Behin betiko trazadurak 

dagokion plan berezia beharko du. 

L. Bilbo barruko tranbia lineak. 

Gorago azaldu denez, Deustua-Lezama linea tranbiarako egokitzen bada, 

Areatzan Alde Zaharretik atera eta Bilbo barruko sarean sareari heldu ahalko 

dio. 

«I» eta «J» puntuek Itsasadarra zehartzeko aurkezten dituzten aukerak irakurrita, 

zenbait puntu komun antzematen dira horien artean. Horiek horrela, hiru aukera 

estrategiko ondorioztatzen dira tranbiak ibai-ertz batetik bestera pasa dadin: 

• Itsasadarra-Sondika linea eta Urbinaga-Leioakoa elkarrengandik 

bereizita joatea. Lehenak zubi bat luke Lutxanan, beharbada Errepide 

Sarerako aurreikusten den berbera, eta bestea Lamiakon pasatuko 

litzateke, linea berariazko zubi batetik. 

• Itsasadarra-Sondika linea eta Urbinaga-Leioakoa zubi banatatik 

pasatzea, lehena Lutxanan eta bigarrena San Nikolasen. Zubi horiek 

Errepide Sarerako berberak litezke. 
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• Itsasadarra-Sondika lineak eta Urbinaga-Leioakoak zubi berbera 

edukitzea San Nikolas Muturraren eta Altzagaren artean. Zubia 

Errepide Sarerako aurreikusten den bera izan liteke. 

Aurrekoaz gain beste tranbia linea bat ere eraiki liteke Txorierriko ipar aldean, Asuako 

geltokitik Zamudioko hirigunera bitartean. Egitasmo hori arrazoituta dago EE.13 eta 

EE.15 Ekimen Estrategikoetan, eta beharrezkoa du horietan azaldutako ekintzak 

burutu daitezen. 

1.14.4 Xedapen lotesleak 

A. Abando-Santurtzi (zabalera iberiarreko linea). A.-  Abando-Santurtzi (zabalera 

iberiarreko linea). 

• Hego-Trenbidea burutzen denean ibilbidez aldatuko da merkantzien 

tra?koa, eta desagerrarazi egin beharko da oraingo trenbideak San 

Mames-Santurtzi tartean sortzen duen oztopo urbanistikoa, trenbide 

hori tranbiarako bide bilakatuz edo lurpera sartuz, trazadurari behar 

diren egokitzapenak eginda. 

• Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuetan 

antolamenduak bateratua izan beharko du. Hona hemen eremu 

horiek: 

- -  EE.1 Olabeaga-Basurto. 

- -  EE.3 Zorrotza-Burtzeña. 

- -  EE.4 Ansio-Lutxana-Asua. 

- -  EE.5 Galindo. 

- -  EE.7 Labe Garaietako Zabaldegia. 

B. Abando-Urduña (zabalera iberiarreko linea). 
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• Geltoki bat eraikitzea Bilboko Miribilla auzoan. Proiektu hori loteslea 

da, eta jasota dago Lurralde Plan Partzialaren dokumentu gra?koetan, 

zehazki ?txa honetan eta O.2.2 planoan. 

C. Deustua-Lezama (zabalera metrikoko linea). 

• Artxanda mendi azpian eraikiko den tunelaren eskema loteslea da, eta 

jasota dago Lurralde Plan Partzialaren dokumentu gra?koetan, 

zehazki ?txa honetan eta O.2.2 planoan. Beste horrenbeste esan 

behar da Ola auzoko zerbitzuak jarraitzeaz eta oztopo urbanistikoak 

eragozteaz. 

• Trazadura zehaztu aurretik dagokion plan berezia egin beharko da. 

• Plan Berezian behin betikotzat aurkezten den trazadurak bateragarria 

izan beharko du Berreteagako (Sondika) egoitzazko garapen 

berriekin, eta beraz, baldintzatu ere egiten ditu. 

• Bilbotik Sondikara bitartean dagoen trazadura desagertuz gero, burutu 

egin litezke La Cruz eremuan (Sondika eta Loiu) aurreikusten diren 

egoitzazko garapen berriak, beraz, berauek baldintzaturik geratzen 

dira. 

• Bidarte-Lezama trenaren geltoki berria Zamudion, hirigunearen 

hegoaldean zeharreko lurpeko saihesbidearekin. Horrez gain, egungo 

trazadura mantendu egingo da. 

• Linea hau tranbiarako aldatuko balitz, Larrabetzuraino luzatuko 

litzateke. 

D. Bilbo-Bermeo/Durango (zabalera metrikoko linea). 

• Bilborako sarbide berrirako planteatzen den trazadura, 1.14.3-D 

puntuan azaldua, loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan 
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Partzialaren dokumentu gra?koetan, zehazki ?txa honetan eta O.2.2 

planoan. 

E. Bilbo-Balmaseda (zabalera metrikoko linea). 

• Bilborako sarbide berrirako planteatzen den trazadura, 1.14.3-E 

puntuan azaldua, loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan 

Partzialaren dokumentu gra?koetan, zehazki ?txa honetan eta O.2.2 

planoan. 

• Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuetan 

antolamenduak bateratua izan beharko du. Hona hemen eremu 

horiek: 

- EE.1 Olabeaga-Basurto. 

F. Basurto-Atxuri (tranbia). 

• Euskotrenen oraingo trenbidea Bilborako sarbide berrira desbideratu 

ondoren, 1.14.3-F puntuan azaldu bezala luzatuko da. Luzapenerako 

eskema loteslea da, eta jasota dago Lurralde Plan Partzialaren 

dokumentu gra?koetan, zehazki ?txa honetan eta O.2.2 planoan. 

G. Metropoliko Bide-Pasealekua (tranbia linea berria). 

• 1.14.3-G puntuan azaldutako eskema loteslea da, eta jasota dago 

Lurralde Plan Partzialaren dokumentu gra?koetan, zehazki ?txa 

honetan eta O.2.2 planoan. 

• Eskeman planteatzen den trazadura bat etorriko da beherago 

adierazten diren eremuen xehetasunezko antolamenduarekin, eremu 

horietan gauzatuko baita, hain zuzen ere, trazadura bera. 

Koordinaturik egongo da, halaber, beste azpiegitura-sareen 

antolamenduarekin eta oraingo zein geroagoko hiri-garapenekin, 

1.14.3-G ataleko irizpideen arabera. 
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• Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuetan 

antolamenduak bateratua izan beharko du. Hona hemen eremu 

horiek: 

- EE.1 Olabeaga-Basurto. 

- EE.2 Zorrotzaurre. 

- EE.3 Zorrotza-Burtzeña 

- EE.4 Ansio-Lutxana-Asua. 

- EE.5 Galindo. 

H. Itsasadarra-Ortuella lotura (tranbia linea berria). 

• 1.14.3-H puntuan azaldutako eskema loteslea da, eta jasota dago 

Lurralde Plan Partzialaren dokumentu gra?koetan, zehazki ?txa 

honetan eta O.2.2 planoan. 

• Itsasadarreko Ingurua Harmonizatzeko Eremutik kanpo, eskeman 

proposatutako trazadura oraingo trenbide sarearen gainean 

gauzatuko da. Horretarako erredaktatuko den Plan Berezian, gainera, 

Metroarekiko aldaguneak ere agertuko dira, gutxienez Ansioko 

geltokikoa. 

• Itsasadarreko Ingurua Harmonizatzeko Eremuan, eskeman 

planteatzen den trazadura bat etorriko da beherago adierazten diren 

eremuen xehetasunezko antolamenduarekin, eremu horietan 

gauzatuko baita, hain zuzen ere, trazadura bera. Koordinaturik 

egongo da, halaber, beste azpiegitura-sareen antolamenduarekin eta 

oraingo zein geroagoko hiri-garapenekin, 1.14.3-H ataleko irizpideen 

arabera. 
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• Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuetan 

antolamenduak bateratua izan beharko du. Hona hemen eremu 

horiek: 

- EE.3 Zorrotza-Burtzeña. 

- EE.4 Ansio-Lutxana-Asua. 

- EE.5 Galindo. 

I. Itsasadarra-Sondika lotura (tranbia linea berria). 

• 1.14.3-I puntuko eskema loteslea da bai tarte berrietarako baita 

Euskotrenen oraingo trazaduraren gainean egiten direnetarako ere; 

Itsasadarra gainetik zeharkatzeko proposamenak, ordea, 

orientagarriak dira. Aipatutako eskema hori jasota dago Lurralde Plan 

Partzialaren dokumentu gra?koetan, zehazki ?txa honetan eta O.2.2 

planoan. 

• Eskeman planteatzen den trazadura bat etorriko da beherago 

adierazten diren eremuen xehetasunezko antolamenduarekin, eremu 

horietan gauzatuko baita, hain zuzen ere, trazadura bera. 

Koordinaturik egongo da, halaber, beste azpiegitura-sareen 

antolamenduarekin eta oraingo zein geroagoko hiri-garapenekin, 

1.14.3-I ataleko irizpideen arabera. 

• Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuetan 

antolamenduak bateratua izan beharko du. Hona hemen eremu 

horiek: 

- EE.3 Zorrotza-Burtzeña 

- EE.4 Ansio-Lutxana-Asua 

- EE.5 Galindo 
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- EE.6 Erandio. 

• Eremu horietakoak ez diren ibilbide-tarteen trazadura kasuan kasuko 

plan berezian zehaztuko da. 

J. Urbinaga-Leioa-EHU (tranbia linea berria). 

• Urbinagatik Udondora bitarteko tartearen kasuan 1.14.3-J puntuko 

eskema loteslea da, eta Itsasadarra gainetik zeharkatzeko 

proposamenak, ordea, orientagarriak dira. Aipatutako eskema hori 

jasota dago Lurralde Plan Partzialaren dokumentu gra?koetan, 

zehazki ?txa honetan eta O.2.2 planoan. 

• Udondo eta UPV-EHU artean, Lurraldearen Zatiko Planaren 

dokumentazio gra?koan, hots, ?txa honetan zein O.2.2. planoan 

adierazitako trazadurak (egin beharreko doikuntzen kalterik gabe) eta 

bere oinarrizko kon?gurazioak izaera loteslea dute. 

• Eskeman planteatzen den trazadura bat etorriko da beherago 

adierazten diren eremuen xehetasunezko antolamenduarekin, eremu 

horietan gauzatuko baita, hain zuzen ere, trazadura bera. 

Koordinaturik egongo da, halaber, beste azpiegitura-sareen 

antolamenduarekin eta oraingo zein geroagoko hiri-garapenekin, 

1.14.3-J ataleko irizpideen arabera. 

• Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartzen dituen eremuetan 

antolamenduak bateratua izan beharko du. Hona hemen eremu 

horiek: 

- EE.5 Galindo. 

- EE.6 Erandio. 

- EE.7 Labe Garaietako Zabaldegia. 
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- EE.8 Lamiakoko Ibarra. 

• Eremu horietakoak ez diren ibilbide-tarteen trazadura kasuan kasuko 

plan berezian zehaztuko da. 

K. Aireporturako trenbide-lotura 

• Garraio publiko ezarriko da aireporturaino. 

• Ibilbiderako iradokizunak, 1.14.3-K puntuan bilduak, orientagarriak 

dira. 

• Trazadura dagokion plan berezian zehaztuko da. 

Itsasadarraren gaineko pasabideak planteatzean nabigagarritasuna zaindu beharko 

da. 

Bateragarritasuna 

Ekintza Egiuratzaile honetako A, G, H, I eta J atalak Itsasadarreko Ingurua 

Harmonizatzeko Eremuaren osagai dira, haiek ere izan behar baitute bateragarriak 

Inguru horren garapenarekin. Helburu horrekin, dagokion Antolamendua 

Harmonizatzeko Proiektua erredaktatuko da, Ekintza Egituratzaile hau eraginpeko 

eremuen atalmendura moldatu dadin, LPPko irizpide orokorren haritik. 
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Abando-Santurtzi/Muskiz (zabalera iberiarreko linea). 

Deusto-Lezama (zabalera metrikoko linea). 

Bilbo-Bermeo/Durango (zabalera metrikoko linea). 

Bilbo-Balmaseda (zabalera metrikoko linea). 

Metropoliko Bide-Pasealekua (Tranbia linea berria). 

Itsasadarra-Ortuella lotura (tranbia linea berria). 

Itsasadarra-Sondika lotura (tranbia linea berria). 

Urbinaga-Leioa-EHU (Tranbia linea berria).. 

Aireporturako trenbide-lotura. 
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1.15 OINEZKOENTZAKO LOTURAK BILBOKO MEATEGIETAKO PARKEEN ARTEAN 
(EKE.15) 

1.15.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

 Bilbotik lau kilometro baino gutxiagora, 

Behe Nerbioiko aldeak nolabaiteko 

mendekotasun logistikoa du Basaurirekiko, 

eta hiriburuarekin dituen loturak ez dira 

behar bezain sendoak. 

Behe Nerbioiren azken tartean, meategien 

ingurua (Abusu, El Morro, Bolueta, 

Etxebarri) nahiko egoera kaskarrean dago, bertako orogra?a malkarra dela eta.  

Hala ere, Olleriastik Mira?oresera bitartean, orain dela gutxi egokitu duten Los 

Cañosko pasealekuaren ondoan badaude zenbait parke ia metropoli mailakoak direnak 

eta ekintza honi batasuna eman diezaioketenak. 

1.15.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Ekintza honen bitartez, Nerbioiko Ardatzak Bilbon zehar eratzen duen lotura-lerroa 

Basauriraino eta Behe Nerbioiren azkeneraino luzatu nahi da. 

Alde horretan ardatza estuarioko eremu erabilgarrietan baino gozoagoa izanik, bertako 

parkeak lagungarriak izan daitezke inguru atsegin bat sortzen. 

Aparteko ahaleginak egingo dira inguru hauek jarraitasuna izan dezaten, eta horren 

haritik Itsasadarraren bi aldeetan oinezkoentzako ibiltokiak paratuko dira, eta ahal 

delarik, bizikletetarako erreiak ere. 

1.15.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Ekintza egituratzaile hau antolatzeko, honako zehaztapenei helduko zaie: 
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Bilbo Mira?oresko Metropoli Parkearekin lotu nahi da, Bolueta-LaPeña eta Etxebarri-

Basauri parkeen bitartez. Horretarako, herritarrei Parkera iristea erraztuko zaie, oinez 

zein Metroz, Boluetako geltokitik.  

Miribilla auzotik aurrera oinezkoek irispidea izango dute meategietako parkeetara, san 

Anton zubitik Bolutakora bitartean. Miribillako San Luis meategi zaharrean hasi eta La 

Peñako, El Morro meategiko eta Boluetako parkeetan zehar Montefuerteraino ibili 

ahalko da, Itsasadarraren bi aldeetan zehar. 

1.15.4 Xedapen lotesleak 

§ San Luis meategi zaharretik Montefuerterainoko ibiltokia, San Anton 

zubitik Boluetaraino. 

§ Ibilbidea etenik gabea izango da Itsasadarraren bi aldeetan zehar, 

oinezkoentzako eta, ahal dela, bizikletetarako ibiltokiekin. 

§ Bilbo Mira?oresko Metropoli Parkearekin lotu nahi da, Bolueta-LaPeña 

eta Etxebarri-Basauri parkeen bitartez. Horretarako, herritarrei 

Parkera iristea erraztuko zaie, oinez zein Metroz, Boluetako geltokitik. 
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1.16 METROA: ORAINGO SAREA HOBETZEA (EKE.16)  

1.16.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Ekintzak alor honetarako egin diren oinarrizko 

aurreikuspenak biltzen ditu, eta trazadura bat 

dator ?txa honetako eta 2.2 antolamendu-

planoko eskemarekin. Azpiegitura hau 

hobetzeko proposamenak bi oinarri ditu: 

batetik, 2. linearen garatzea, eta bestetik, 1. 

linea luzatzea garraio publikoak eskas 

estaltzen dituen egoitza-guneetaraino. 

Metroaren 2. lineak Ezkerraldea zeharkatzen du Itsasadarraren parean, orain 

Barakaldon eta Sestaon zerbitzua emanez; etorkizunean Portugalete eta Santurtzira 

ere zabalduko da. 

Ibilbidea ia zuzen-zuzena da Barakaldora sartu baino lehentxeago arte, eta Galindoko 

ibarraren parean bihurgune luze eta ireki bat egin ondoren, RENFEren Bilbo-Santurtzi 

eta Muskizerako adarrak elkartzen diren puntura iristen da, garraiobide-aldaketarako 

aukera emanez. 

Behin Barakaldoko hirigunea atzean utzirik, metroa Gurutzeta auzoraino doa, eta hortik 

Itsasadarra zeharkatzen du San Inazioraino. 

Aurreikusita dago, halaber, 2. linea hau Etxebarritik Basauriraino luzatzea. Sarea 

osatzeko, zerbitzua Galdakaoko hirigunera hedatzea proposatzen da. 

Aldaketa horrekin zerbitzua emango litzaieke orain saretik kanpo geratu diren bi 

hirigune handiei, haietatik Bilbora joateko behar den tartea nabarmen murrizteko; 

gainera, linea horrela luzatzeak aukera gehiago emango lituzke beste garraiobideei 

begira. 
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1.16.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Esan denez, ekintza honen helburu nagusia Metroaren 1. eta 2. lineak burutzea da, eta 

horrekin bat, garraiobide sare hau metropoliko garraio kolektiboaren zutabe bilakatzea 

eta bestelako garraiobideekiko aldaguneak ezartzea. 

Sarea Lurralde Ereduan txertatzeko ondoko proposamen hauek planteatzen dira: 

1. Geltokiak biztanle-guneetako toki nagusietan kokatzea. 

2. Linea batetik bestera zuzenean aldatzeko aukera ematea. 

3. Aldagune egokiak sortzea zuzeneko zerbitzurik ematen ez duen tokietarako: 

Urbinaga eta Ansio (lotura tranbiarekin), San Inazio (metroaren bi lineen 

artea), Alde Zaharra (lotura trenbidearekin), Leioa (lotura ibilgailuekin eta 

tranbiarekin) eta Etxebarri (lotura ibilgailuekin). 

1.16.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

San Inazio – Urbinaga tartea 

1. Geltokien banaketa hirigunearen egiturari jarraiki erabaki zen batez ere;  

aldi berean, obraren ezaugarri teknikoak kontuan hartu baziren ere, 

ahaleginak egin ziren oso beherantz ez jotzeko, horrela garraiobidea 

erakargarriagoa izango baitzen bidaiarientzat. 

2. Urbinagako geltokiak aukera egokia eman lezake Bilbo-Muskiz metro 

arinera aldatzeko. 

3. Bagatzatik Urbinagara bitartean ahaleginak egin dira metroa albait gehien 

aldendu dadin Galindoko araztegiaren lurzoruetatik. Izan ere, alde 

horretan trazadura ezin zen lurpetik sartu, geltokiek izan beharko zuten 

kotak hala eragozten zuelako. 

Urbinaga – Santurtzi tartea 
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Gaur egun Sestaorainoko zatia burutu da. Osorik bukatzen denean geltokiak izango 

ditu honako toki hauetan: Abatxolo, Portugalete, Peñota, Santurtzi eta Kabiezes. 

Bertan ez du eraginik izango lurrazalean, ibilbidea osorik beteko baitu lurpetik.  

Bolueta – Basauri – Galdakao tartea 

Etxebarrin eta Basaurin aurreikusita dago metroa bidezubi baten gainetik igarotzea, bi 

tokitan izan ezik, oraingo «Lezama Legizamon» tunelean eta Basauriko hirigunearen 

azpian egingo litzatekeen beste tunel batean. Bigarren tunel horretan Basauriko bi 

geltokiak (Uribarri eta Arizgoiti) eraikiko dira, eta Ibaizabalen eskuinaldetik doan adar 

nagusitik bereizita metroa Galdakaoko hiriguneraino iritsiko da, tartean Aperribaiko 

geltokitik igarota. 

Beste hobekuntza batzuk oraingo sarean 

• Metroaren 1. lineak Urduliz-Plentiza tartean duen trazadura 

bikoiztea eta hobetzea, O.2.2 antolamendu-planoko irudietan ageri 

den moduan. Horretarako bi tunel eta bidezubi bat eraiki beharko 

dira aipatutako tartean. 

• Maidagan eta Urdulizko pasaguneak desagerrarazteko, lehen 

kasuan linea lurpetik joango da Bidezabaleko geltokitik BI-

3722rekiko bidegurutzea gainditu arte, eta bigarrenean geltoki 

ingurua zeharkatuko du lurpean. 

• LPP honek aurreikusten dituen garapenek nolako bilakaera duten, 

baliteke ibilbidea lurpekoa izatea eta Andra Marin eta Iberberangon 

geltoki bana jartzea; hala iradokitzen duen, hain zuzen ere, 

Tranbide Sarearen SLPk, eta halaxe ageri da, alternatiba gisa, 

O.2.2 antolamendu-planoan ere. 

1.16.4 Xedapen lotesleak 

• Sarerako proposatzen den trazaduraren eskema eta oinarrizko 

antolamendua, O.2.2 antolamendu-planoan irudikatuak, lotesleak 
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dira, Galdakaon bukatzen den adarraren kasuan salbu, berau 

orientagarria delako. 

• Metroaren 1. linea bikoiztu eta hobetuko da Urdulizetik 

Plentziarainoko tartean. 

• Maidagan eta Urdulizko pasaguneak desagertuko dira, 1.16.3 

ataleko irizpideen arabera. 

• Getxoko udalerrirako planteatzen diren trazadurak azterturik, 

haietako bat aukeratuko da, eta dagokion plan bereziaren arabera 

burutuko da. 
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1.17 AHTREN SARBIDEAK (EKE.17) 

1.17.1 Eraginpeko eremua eta oraingo 

egoera 

Ekintzak alor honetarako egin diren 

aurreikuspenak biltzen ditu, eta trazadura 

bat dator ?txa honetako eta 2.2 

antolamendu-planoko eskemarekin. Bi 

ibilbide proposatzen dira Bilbora sartzeko 

orduan, hiriburuko geltokiak non kokatuko 

den. Edozein kasutan ere, ibilbide bakarra aterako da Zaratamotik. Geroago, 

Zaratamo, Basuri eta Arrigorriagako mugarteen elkargunean, lehendik dauden 

trazaduretara aldatu ahalko da, eta trazadurak azaleko bideak, bidezubiak eta tunelak 

zeharkatuko ditu. 

1.17.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

LPPk bere egiten du alorreko plangintzak bi proposamenetatik aukeratzen duen 

sarbidea, berau geltokiak izango duen kokapenaren araberakoa berau. 

Aukeratzen dena Lurralde Ereduan jasoko da, eta horretarako ezinbestekoa izango da 

etorkizunean lineak Kantabriara jarraituko duela jakitea. 

1.17.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

1. Lineak zuzenean sartuko da Bilboko geltokian, eta Ollargan pasatu arte 

ez du bat egingo oraingo RENFEren bidearekin. 

2. Ez da Abiadura Handiko unitaterik igaroko Bidebietako geltokitik. 

3. Ez da oztoporik eragingo RENFEren aldiriko eta merkantzietarako trenen 

jardunean (bide-azaoa Bidebietako irtenbidean). 

4. Saihestuko da Basauriko hirigunea.  
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5. Ez da erradio laburrik erabiliko, Basaurin ez delako Bilbo-Miranda 

linearen plataforma bera erabiliko. 

Zaratamon abiadura handiko lineari lotzean, toki egokiena bilatuko da Nerbioi ibaia 

zeharkatzeko, horrela ez baita ibiliko igarobidearen pare. Hori dela eta, tunel bat zulatu 

beharko da Malmasin mendian barna. 

Proposamenaren arabera, pasabide bat eraikiko da A-8ren eta FEVEren trenbidearen 

azpitik, azpiegitura horietan ahalik eta eragin txikiena sortuz. 

Halaber, Basaurin lotura-adar labur bat izango du Hego-Trenbidearekin, garraiobide 

Portu Autonomora iritsi ahal izateko eta, hasierako aldian RENFEren zabaleraz 

baliatzeko. 

1.17.4 Xedapen lotesleak 

• Behin erabakirik geltokiaren kokapena EkE.18ren aukeren artetik, 

haren eskema eta eraketa bat etorriko dira O.2.2 antolamendu-

planak irudikatzen dituenetako batekin, eta loteslea da kasu 

horretako antolamendu tresnetarako. 
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1.18 GELTOKI INTERMODALA: ABANDO – SAN MAMES (EKE.18) 

1.18.1 Eraginpeko eremua  eta hasierako egoera 

 Gaur egun, autobus-terminaletako batzuk 

Bilbon zehar barreiaturik daude, hiri barruko 

tra?koa eta garraiobideen aldagarritasuna 

oztopatuz. Dena den, konpainietako asko 

Garellanon dagoen «behin-behineko» 

geltokitik jarduten dira. 

Abandoko eta La Najako geltokiak 

aukeratuz gero (RENFEren zabalerakoa eta 

zabalera metrikokoa, hurrenez hurren) askotariko geltokiaren proiektuak A-8rekiko 

errepide-loturak bilatu beharko ditu. Batera edo bestera, AHT-k amaierako geltokia 

izan beharko luke ezinbestean. 

Garellanoko autobus geltokirako sarbideak, ordea, onak dira A-8tik nahiz baita N-

634tik sartuta ere. Gainera, metroarekiko eta tranbiarekiko lotuneak izango dituenez, 

leku beretik Eskuinaldera eta Ezkerraldera jo ahalko da. Bakarrik geratuko litzateke 

konektatu gabe zabalera metrikoko trenbidea, baina aukera egongo da aurrerantzean 

AHTren linea handik Kantabriarantz bideratzeko. 

1.18.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak 

Bidaiarientzako garraiobideen ibilbideek eta haien arteko lotuneek osatzen duten sarea 

ikusita, argi dago bai Abandok bai San Mamesek aparteko garrantzia izango dutela 

aldagune gisa. Metroak Bien arteko lotura ziurtatzen duenez, bata edo bestea 

aukeratzeko orduan kontuan hartu beharko da, batetik, zeinetatik izango den 

errazagoa lineak Kantabriarantz jarraitzea, eta bestetik zenbait baldintza urbanistikori 

ere erreparatu beharko zaie, besteak beste: 

1. Tren eta autobus lineak Askotariko Geltokian elkartu beharko dira, bidaiariei 

garraiobidez aldatzea errazteko. 
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2. Aldagunean autobus konpainiak ere koordinatuko dira, bezeroentzako 

zerbitzuaren mesedetan. 

3. Moteldu behar da autobus-terminalak sakabanaturik egoteak tra?koan duen 

eragina, eta ondoriozko terminala banaketa-saretik hurbilago kokatuko 

litzateke. 

4. Jarduera desberdinak bultzatuko dira geltoki berriaren inguruan; Bilborentzat 

erabilgarritasun handiko tokia izango denez, onuragarria litzateke bertan 

eraikin eta eremu berriak agertzea. 

1.18.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Kokaleku bakoitzaren ezaugarriak eta baldintzak baloratzeko beharrezkoak dira 

oraingoak baino zehatzagoak diren azterketa eta iritzi teknikoak, eta bestalde, 

antolamendu-eskala egokien ez da Lurralde Plan partzialak darabilena. 

Bistan da hizpide dugun ekipamendu hau metropoli mailakoa dela, eta beharrezkoa da, 

era berean, erabakia lehenbailehen hartzea. Hori dela eta, uste dugu San Mamesi 

buruzko irizpenak ekarpenak behar dituela, albait arinen, EE1ean (Olabeaga-Basurto) 

zerikusia duten eragile guztien partetik. Horrek ez luke eragotziko, haatik, LPP honek 

egingo duen Itsasadarraren Ingurua Antolatzeko Proiektua erredaktatzearekin batera 

Olabeaga-Basurtorako Xehetasunezko Plangintza ere garatu dadin, bertako 

antolamendu urbanistikoa Proiektu horri dagokio eta. 

Bestalde, plangintza urbanistikoak egoki txertatu beharko du geltokiaren diseinu 

arkitektonikoa hiri-inguruan. 

1.18.4 Xedapen lotesleak 

• Azken buruko erabakia hartzeko eta arrazoitzeko bi aukerei buruzko 

ikerketak aztertuko dira, besteak beste bideragarritasun teknikoaren 

ingurukoa eta kontuan harturik honako EkE honetan zein 17.ean 

emandako irizpideak. 
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• San Mames hautatzeak ondorio nabarmenak izango ditu EE.1eko 

antolamendurako. Horregatik, bada, garapen-plangintzak San 

Mamesen bideragarritasuna ez ezik bertako kokalekuarekin zerikusi 

zuzenik ez duten beste ezaugarri batzuk ere aztertu beharko ditu, 

eragina izan lezakete-eta aukera horretan; horietako bat izango 

litzateke, adibidez, geltokia Abandon eraikitzearen bideragarritasuna. 

• Garrantzia du jakitea lineak Kantabriarantz jarraituko ote duen. 

Bateragarritasuna 

Ekintza Egituratzaile honek eraginpean hartuko duela-eta haren azterketa eremu honi 

erreparatuta egin beharko da: 

• EE.1 Olabeaga-Basurto 

Ekintza Egituratzaile jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan. 

Dagokion Harmonizazio Proiektuak helburua du Eremu hori bateraturik garatzea, 

eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera 

antolatuko dela bermatuz. 
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1.19 SARE BERDEKO IBILBIDE NATURALAK (EKE.19) 

1.19.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

 Ekintza Estrategiko hau ez dago 

Metropoliko leku zehatzei lotuta, aitzitik, 

sarea ibilbide «atseginez» eta alternatiboez 

osatua dago:  inguruan eragin handirik izan 

gabe, ibilbide horiek Sare Berdeko 

atsedentokiak lotzen dituzte, baita haietan 

barna ibiltzeko aukera eman ere. 

Gaur egungo bide, bidegorri eta zidorrak ez 

ziren antolatu metropoli osoa gogoan izanik, eta zenbait udalerritan egoeraren 

zuzentze-saioak egin badira ere, beharrezkoa da lan horri ikuspegi zabalago batetik 

ekitea. Horixe egin nahi du LPP honek, hain zuzen. 

Bestalde, oraingo atsedentokiak (espazio irekiak, metropoli parkeak eta ingurumen-

garrantzia duten landa-eremuak) sakabanaturik ageri dira, eta traba ugari izaten dira 

batetik bestera igarotzeko. 

1.19.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Ekintza Egituratzaile honek, bada, ibilbide naturalen sorta bat osatu nahi du Esparru 

Funtzionalean, inguruagatik, paisaiagatik edo kulturagatik interesgarriak diren lekuak 

nolabait josteko asmoz. 

Bi garraiobide mota planteatzen dira sare honetrako: 

a) Oinez egiteko ibilbideak, besteak beste: 

• Kaleak eta oinezkoentzako aldeak 

• Pasealekuak  
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• Mendiko bide-zidorrak 

• Baso pistak 

• Abelbideak 

b) Txirrindularientzako ibilbideak, besteak beste: 

• Pasealekuak  

• Bidegorriak 

• Baso pistak 

• Abelbideak  

• LOB zirkuituak 

Txirrindulak eta bere bide-sareek alternatiba gisa duten 

garrantziagatik, horien antolamendua ekintza egituratzaile baten 

helburua izango da (Bizikletarien-tzako Sarea, EkE.23). 

Aparteko ahaleginak egingo dira autobus eta trenbideekiko loturak jartzeko. 

Sareak errepide edota trenbideekin bat egiten duen lekuetan sakon aztertu beharko da 

haietan aldaguneak paratzeko aukera. 

1.19.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Oinezkoentzako ibilbideei dagokienez, bizikleta-bideen parean luzatuko dira batzuetan, 

eta bestetan oinez egitekoak izango dira soilik. Nolanahi ere, baliza edo argigarriez 

hornituko beharko lirateke, batez ere Leku Interesgarriekiko lotuneetan eta 

Atsedentokietarako sarbideetan. 

Bizikletarako bideetan ere balizak eta argigarriak jarri beharko lirateke. Haiekin 

paralelo, oinezkoentzako ibilbideak luzatuko dira; inguru berean ibilgailuetarako 
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ibilbideekin bat egingo balute, bereizgarri ?sikoak ezarri beharko lirateke bien artean, 

bizikletak eta motordun ibilgailuak elkartu ez daitezen. 

Baso pistak eta asfaltatu gabeko bideak ez dira inola ere erabilgarri izango lurrorotako 

ibilgailuetarako, 4x4etarako, quadetarako edo cross zein trialeko motorretarako, 

horrelakoek ingurumenean eragiten dituzten kalteengatik (higadura eta kutsadura, 

atmosferikoa zein akustikoa). 

 

 

 

 

 

Itinerarios Ciclables 
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Itinerarios Peatonales 
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1.20 ERRIBERAKO PARKEAK (EKE.20) 

1.20.1 Eraginpeko eremua eta hasierako egoera 

Ekintza Egituratzaile hau Bilboko 

Itsasadarraren inguruetan burutzekoa da. 

Hiri-berrikuntzarako eremu zeuden lehengo 

portu eta industri asko Esparru  

Funtzionaleko beste tokietara aldatu dira. 

Ondorioz hutsik geratu diren lurzoruak, 

bestalde, metropoliko erdialdean bertan 

daude 

Gaur egun, lurzoru horietan eraberritze prozesua gauzatzen ari da, eta aurreikusita 

dagoenez, bertan balio erantsi handiko jarduerak, ekipamenduak eta berdeguneak 

kokatuko dira. 

Dena den, oraindik ia ez dago ibai-bazterreko parkerik, eta berdegune batzuk baino ez 

daude, inolako antolamendu bateraturik gabe ezarriak. 

1.20.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Ekintza Egituratzaile honek, bada, benetako ardatz berde bat sortu nahi du 

Itsasadarraren parean, Metropoliko erdialdean, hain zuzen. Horrela, berez garrantzi 

handikoak diren inguru horiek ingurumen-balioa eskuratuko dute, hiria erakargarriagoa 

eginez eta hiritarren bizi-kalitatea jasoz. 

Ibai-bazterretako parkeek berebiziko garrantzia izango dute, hiriguneak ibairantz 

zabaltzeko bide izango direlako, bi elementuen artean aspalditik izan den urruntasuna 

murriztuz. Izan ere, haiek emango dute, aurrenik, ibai bazterretako hiriguneen irudi 

berritua. 

Ardatz berde honek zenbait leku eta inguru uztartuko ditu: 
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1. Itsasadarra eta bere ertzak (zubiak eta zaldainak, ditxoak, kaiak, ontziratokiak 

eta bestelako portu-instalazioak). 

2. Hirietako alde zaharrak eta berriak, eta erdialdean izateagatik kalitate 

arkitektoniko handia izango duten eraikin berriak. 

3. Oraingo berdeguneak eta eraikiko direnak, hala nola haietako zuhaitz-

espazioak, lakuak eta aintzira arti?zialak, eta kalitatezko hiri-altzariak. 

4. Kultur ondarea, batez ere industri arlokoa eta hiriaren historiaren 

erakusgarriak (lantegiak, tximiniak, mea-kargalekuak, tren-ibilbideak, 

garabiak). 

5. Horrelako inguruetan izaten ohi diren ekipamenduak: museoak (Guggenheim, 

Arte Ederretakoa, Itsasadarreko itsas museoa, Teknikari buruzkoa...), 

Euskalduna Jauregia... 

Arreta handiz aztertuko da berdeguneok lotzeko modua. Ildo horretatik, ibaiaren alde 

bietan oinezkoen-tzako ibilbideak eratuko dira, eta ahal dela, bizikletaz ibiltzekoak ere. 

1.20.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Ezkerraldean, Santurtzin ekingo diogu bideari, Arrantza-Portuan eta haren ondoko 

Parkean. Kirol-aldetik eta Nautika Eskolatik segituz, Portugaleteko Areilza 

Doktorearen Parkea eta Txurrukaren kaia zeharkatu eta Kanila Parkeraino iritsiko 

gara. Behin Sestaora helduta, ibilbidea eraikitzekotan dagoen berdegune batean 

zehar luzatuko litzateke, ibai-ertzeko industrigunearen eta hirigunearen artean. 

Tarte horretako trenbidea desagertuko da metroa iristearekin batera, eta haren 

ordez tranbia ezarriko da. Galindo ibaia gurutzatu eta Barakaldoko Desertuan 

sartuko gara, erabat berritu den inguru batean. Hortik Kadagoaren ibai-ahora 

bitartean ardatz berde bat zabalduko da, luzera; Itsasadarraren ertzean zehar, 

Franco-Belga eta Orconeraren mea-kargalekuak zaharberrituek edo Ercrosen 

«Katedralak» ikuspegi historiko interesgarria azaltzen digute. Zorrotzako 

muturreko industri ondarearen arrastoetatik Olabeagako ibai-bazterrean zehar 
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jarraitzen da. Han, Euskaldunaren Dikeen inguru berrituak, Itsas Museoak eta 

Euskalduna Jauregiak goratu egin dute Doña Casilda Parkeraino doan tarte hori; 

Doña Casilda parkea Abandoibarrara zabaltzen denean, ibilbidea Guggenheim 

Museoraino luzatuko da, eta bertatik, Uribitarteko kaietan zehar, Udaletxera eta 

Areatzako Zubira helduko da. 

Eskuinaldean ibilbidea Areetako kaian hasten da, eta han Uribe Kostako 

itsasaldeko pasealekuarekin lotuko da. Itsasadarrean gora, Bizkaia Zubia 

pasaturik, Leioarekiko mugan agertuko gara. Lamiakon, ibar aldeko eremu zabala 

HUArentzat erreserbaturik dago; bertatik Itsasadarreko errepidera bitartean 

berdegune bat prestatuko da eta Udondoko ditxoarekin batera antolatuko da. 

Hortik Axpeko ditxora iristen da, Sestaoko Muturrarekin eta Metropoliko Bide-

Pasealekuarekin lotura egingo duen zubi berrira hain zuzen. Errepide horrek 

erakarriko ditu Erandioko ibai-bazterreko paseko tra?ko gehiena, eta aukera 

emango du Erandioko tarte hori hiri-kale eta bazterreko pasealeku bilakatzeko. 

Asua ibaiaren beheko ibarra eta Elorrietako ibai-bazterra igaro ondoren, Deustuko 

Kanal berrituan gaude, portu-jarduerak bukatzen direnean aisi eta hirugarren 

sektoreko jarduerak bilduko dituen esparruan, hain zuzen ere. Oinekoentzakoen 

pasabideetan zehar Zorrotzaurreko penintsulara agertu gara. Alde horretan 

kokatzekoak dira hirugarren sektoreko jarduera eremuak, egoitza-guneak eta 

berdegune ugari ere. Hemendik, Deustuko ibaiertza eta Volantin pasealekua 

zeharkaturik, Udaletxean bukatuko da osteratxoa. Handik, eskura ditugu Areatza 

eta Alde Zaharra. 

LPPk Itsasadarraren bi aldeetako ertzak hobetzea aurreikusten du, bana 

horretarako ekintzak zehaztu beharrean, xehetasun horiek garapen-proiektuen 

esku utzi ditu, antolamendu bateratuago lortze aldera. 

Gero, Zazpi Kaleetatik abiatuta, 15. jarduera egituratzailearekin Nerbioiko 

Ardatzean sortutako lotura-egitura linealari jarraipena eman nahi zaio Bilbon zehar, 

eta Basaurirantz eta Behe Nerbioiko amaierako zonarantz jarraitu. 
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1.20.4 Xedapen lotesleak 

• Itsasadarraren bi aldeetan etenik izan ez dadin, oinezkoentzako 

ibilbideak prestatuko dira, eta ahal den neurrian, bizikletarakoak ere 

bai (EkE.15). 

• Ibilbide bat luzatuko da Santurtziko Arrantza Portutik Ezkerraldean 

zehar. Eskuinaldekoa Areetako kaian hasi eta Bilboko Udaletxearen 

parera iritsiko da. Hortik Areatzara eta Alde Zaharrera jo ahalko da. 

 

 

Bateragarritasuna 

Ekintza Egituratzaile hau jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko 

Eremuan, eta dagokion harmonizazio proiektuaren bidez eremu hori modu bateratuan 

garatuko da. 
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1.21  ITSASADARRAREN NABIGAZIORAKO AUKERA (EKE.21) 

1.21.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

 Bilboko Portuak eta Bilboraino sartzen den 

itsasadarraren tarteak garrantzi handia izan 

dute antzinatik, Nerbioiren azken zati hori 

nabigagarria zelako. Hortik, hain zuzen ere, 

bertako zubi urriak eta altuak, merkataritza 

eta industri ontzi handiak pasatzeko 

modukoak. 

Gaur egun industri garaiaren ondorengo 

gizarteak begirune handiagoa du inguruarekiko, eta horren erakusgarri, Itsasadarrean 

zeharreko kaiak eta ibai-er-tzak eurak ere tamaina eta irudi samurragokoak azaltzen 

dira. Ahaztuak ditu, haatik, ibaiak garraio eta aisiarako ematen dizkion aukerak.   

Hala ere, gurean ere sortzen hasi dira ontzi-ibilbide turistikoak edo aisia-bidaldiak. Izan 

ere, itsasadarraren ertzeko proiektuek ez dituzte aintzat hartu horrelako aukerak, 

beharbada soilik ibai-bazterretik bertatik antzematen direlako. Aurrekoaren 

adierazgarri, duela gutxi Guggenheim museoko bazterrean metalezko eskailera bat 

jarri denean, ez da kontuan izan ibaitik eskuragarri izan zedin. 

Mundu zabaleko beste «waterfronts» askotan gertatu izan den bezala, ura nahiko garbi 

egonez gero, paregabeko aukera ematen du garraio eta aisi jardueretarako. 

1.21.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Ekintza Egituratzaile honek, egoerari aurrea harturik, berez azaleratzen ari den joera 

bat antolatu nahi du, ahalik eta atarramentu handiena lortu nahirik. 

Hortaz, bai Ezkerraldeko merkataritza eta industri portua, baita Eskuinaldeko kirol 

portua eta hondartzak ere, Nerbioiren Itsasadarreko erabilerei eta garraio jarduerei 

lotuko zaizkie, Bilboko inguru hori baita, hain justu, Metropoli aldeko bihotza eta muina.  
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Ildo beretik, harira dator hiriaren erakusgarri den elementuren bat sortzea,  oraingo 

Bilboren bereizgarri den zerbait, alegia. «Ibaibus» edo «ibaitaxi» izan litezke, adibidez,  

metropoliaren irudi eta ekonomia berrien behatoki. 

Iradokizun gisa, geltokiak ikur moduko elementuek (uretako edo lehorreko garabiak, 

industri arkeologiaren hondarrak...) iraun duten lekuetan paratuko lirateke; halaber, 

ontzi an?bioak erabiliko balira (Hovercrafts), lehorreraino sar litezke, eta bidaiariak 

bertan utzi. 

Aurrekoa hori pizgarri bat litzateke portu aldean aisi guneak eta hotelak sor daitezen, 

inguruetan era askotako erabilerak eta jarduerak sustatuz eta metropolia egun guztian 

bizirik agerraraziz. 

Itsasadarra nabigagarria izateak bide ematen du aisi jarduerak eta ingurua birgaitzea 

oztopatuko ez luketen bestelako erabilerak ere sustatzeko, itsasotik ibai-ertzetaraino 

iritsi ahal izateak ematen dituen aukera guztiak aprobetxatuz. 

Ez da burutuko Euskalduna Jauregiraino nabigatzea eragozten duen ekimenik, nahiz 

eta gaur egun Zubi Eskegiaren altuera eragozpena izan litekeen alde horretatik. 

Bakarrik onartuko da nabigagaritasuna nolabait murriztea hala aurreikusten bada 

Itsasadarraren Inguru 

1.21.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Nahiz eta Ekintza Egituratzaile honek ez duen antolamendurako irizpide zehatzik 

ezartzen, lagungarri litezkeen zenbait irizpen eta estrategia azaltzen ditu: 

1. Itsasadarra –eta beraz, merkataritza, industri eta kirol portuak ere- garraio eta 

aisiarako azpiegitura bat dira. 

2. Aukeratutzen diren ibai-ibilgailuak Bilboren erakusgarriak izango dira, eta 

ingurua errespetatuko dute. 
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3. Ibaian zeharreko ibilaldia ondoko elementu hauei lotuta egongo da: museoak; 

lan, kultur eta aisi instalazioak; industri arkeologiaren elementuak; zubiak eta 

Itsasadarraren ertzetako parkeak. 

4. Ibilaldiak paisaiaren eta inguruaren irudi bateratu bat eman behar du. 

5. Itsasadarreko ingurua hiru fasetan lehengoratuko da: 

1º Lehenengo pausuak: ingurumena lehengoratzea eta irudia hobetzea. 

Ordurako ibilbideak egin daitezke. 

2º Prozesuak aurrera egin ahala ertzetan eta barrualdean jarduera gune 

berriak sortuz joango. 

3º Ingurumenaren eta irudiaren lehengoratze osoa. 
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1.22 ITSASONTZI HANDIEN ATRAKALEKUA GETXON (EKE.22) 

1.22.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Ekintza hau Algortako kontradikean 

gauzatuko da, Getxoko Kirol Kaiaren 

ondoan; gaurko jardueren osagarria izango 

denez, ez die horiei inolako eragozpenik 

eragingo. 

Atrakalekua, esan bezala Algortako 

Kontradikean egitekoa, Abrara begira 

dagoen aldean eraikiko litzateke, Bilboko 

portuan lehorreratzen diren bidaiari-ontziak bertan biltzeko. Ekintza mesedegarria 

litzateke Santurtziko atrakalekurako, horrek berezkoagoak dituelako merkataritza 

jarduerak. 

1.22.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak 

Honako proposamen honen bidez bereizi nahi dira, Bilboko Portuan bertan, salgaien 

eta bidaiarien joan-etorriak, gaur egun guztiak gertatzen baitira Santurtziko kaian. 

Erraztuko litzateke, bada, bidaiariek metropolira hurbiltzeko egin beharreko bidea. 

Bilbo zerbitzu-hiri gisa bultzatzeaz gain jarduera askotako toki bilakatu nahi da, 

turismoari irekia, baina asmo hori gauzatzeko zenbait betekizun bete behar dira, 

haietako bat bidaiarien itsasontzientzako atrakaleku bat izatea, eta horregatik 

proposatzen da, hain zuzen ere, Algortako kaia zabaltzea. 

Getxon turismoa ez da izan jarduera arrotz bat, bereziki kostaldean, beraz, leku hau 

egokiena da euskal kostara hurbiltzen diren bidaiariak hartzeko. 

1.22.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Proiektuaren zehaztapenak ez du azpiegitura handien beharrik, atrakatze-maiztasuna 

programatu egin behar delako. Izan ere, ontzi mota hauek behar duten zerbitzuak bi 
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baldintza baino ez ditu bete behar: bidaiarien untziratze-lehorreratzea eta materialen 

hornikuntza. 

Helburu berarekin, aztertzekoa da Getxoko errepide nagusietatik Portura doazen 

sarbideak hobetzea, udalerria jada aisi gune denez egoerak okerrera egin lezake eta. 

Atrakaleku berrira metropolira noizbehinka hurreratzen diren itsasontziek erabiliko 

lukete soilik. Beste alde batetik, Portsmouth-Bilbo bidaia egiten duen ferrya ez da auto 

asko eramateko gauza, beraz Santurtziko kaia erabiliko luke, orain arte bezala. 

1.22.4 Xedapen lotesleak 

§ Aztertu beharko da nola lotu Getxoko bide nagusiak Portuarekin. 
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1.23 BIZIKLETA-SAREA (EKE.23) 

1.23.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

 Garapen jasangarriaren alde eginda, hainbat 

herri-instituzio neurriak hartzen ari dira hiria 

abegikorragoa izan dadin eta bizi-kalitate 

hobea izan dezan. Horien artean 

azpimarratzekoa da autoen kaltean oinezkoei 

eskaintzen zaien espazioa, gero eta 

zabalagoa, edo bestelako garraiobideak –

publikoak zein ez- sustatzeko politikak. 

Gure inguruko herrialdeen ereduari helduz, Bizkaiko Foru Aldundia bizikleta sartzen ari 

da tra?ko-politikan, batetik motordun ibilgailuek ekonomian, ingurumenean edo 

gizartean bertan eragiten dituzten arazoak gutxitzearren, eta bestetik, merkea izateaz 

gain ingurumenarentzat eta gizartearentzat ere onuragarria eta berdintzailea delako. 

Hala dago jasota Bizkaiko Errepideen Arloko Lurralde Plana 1999-2016 izenekoan.  

Ekintza hau Bilboko Metropoliko Esparru Funtzional guztira zabalduko da, bizikleta 

garraiobide alternatibo bezala bultzatuko duen bide-sarea osatzeko asmoz. 

Gaur egungo bidegorrien sarea zatikakoa da, barne loturarik gabea. Aldundiko Herri 

Lan eta Garraio Saila prestatzen ari den Bizikletaren Planak sare antolatuago bat 

moldatuko du Bizkaiko Lurralde Historiko osoarentzat. 

1.23.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

LPPk helduleku gisa hartu du Bizikletarako Plan Zuzendaria, eta metropoliko udalerrien 

arteko ibilbideak gehitu dizkio, Esparru Funtzionalaren barruan egiteko modukoak. 

1.23.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Proposatzen den hiriguneen arteko sareak honako egiteko hauekin osatuko da 



 

 

 

EKINTZA EGITURATZAILEAK 

ERANSKINA 

94 

• Txorierriko erdialdeko hirigune guztiak bidegorri batez lotzea. Oraingo 

Errepide Nazionala hiri-errepide gisa egokitzeak aukera emango du 

beste bidegorri bat eratzeko Txorierriko erdialdean zehar. 

• Bidegorri bat sortzea Txorierriko Ipar errepideari lotua, EkE.6an 

azaldu bezala. 

• Lehentasuna emango zaio Itsasadarraren pare eta Metropoli Ardatzari 

loturik Bilbotik Getxora joango den bidegorriari. Lotura izango luke, 

halaber, Leioako Campusarekin. 

• Plentzian aurreikusten den bidegorria Gorlizeraino luzatu, eta 

bideragarri jotzen bada, Lemoiz eta Armintzaraino ere bai. Hango 

aldean bidegorria Basordasen planteatzen den Gaikako Aisi Gunean 

bukatuko litzateke. 

• Bidegorri bat sortzea Sopelana-Urduliz-Plentzia ibilbidean. 

• LOBetarako ibilbide balizatu bat prestatzea Plentziako itsasadarraren 

ertzean zehar; Butroeko gazteluraino iritsiko litzateke, eta bertan bat 

egingo luke oraingo ibilbidearekin. 

• Ugao-Miraballeseraino planteatu den bidegorria bi adarretan 

banantzea: bata Arrankudiagaraino eta bestea Zeberioraino. 

1.23.4 Xedapen lotesleak 

• Metropoliko Ardatz berriak, oinezkoentzat prestatuak, aukera emango 

luke bizikletaz ere ibiltzeko. Bizikletarako azpiegitura horrek, ordea, ez 

luke bakarrik balioko aisi jardueretarako, edo ibaiertzetatik eta 

berdeguneetatik ibiltzeko; izan ere, beste garraiobide bat litzateke 

hiriko egunerokoan erabiltzeko, eta halaxe jasoko luke Ibaia 

Harmonizatzeko Proiektuak. 
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• Berariaz zehazten den Plangintzetarako Bateragarritasun Sistema 

Orokorrak ziurtatu beharko du sareak jarraipena izango duela 

aldameneko udalerrietan. Horrek ez du eragozten, ordea, 

azpiegituraren trazadura zeharkatzen diren eremuen antolamendura 

moldatuko denik. 
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1.24 ITSASADARRAREN HOBEKUNTZA HIDRAULIKOA (EKE.24) 

1.24.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

 Nerbioi ibaia Itsasoratzen den tokitik Abusu 

auzoraino uholde arriskua handia da 

Bilboko Itsasadarreko hainbat puntutan, 

1983an ikusi zen moduan. Uholdeak 

Aurreikusteko Osoko Planak eta beste 

zenbait alorreko planetan egiten diren 

iradokizunak ez dira bete, ordea. Areago, 

hirigintza arloko ekimenek eta proiektuek 

asaldatu egiten dituzte Itsasadarraren 

ezaugarri hidrologikoak, arriskuak larriagotuz. 

1.24.2 Ekintzaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak 

Uholderako arriskuak aurreikustearren, LPPk beste azterketa hidrauliko batzuek 

egindako aholkuak bere eginda honako hauek proposatzen ditu: 

• Ingurumenaren ezaugarriak azterturik aldizkako dragatze-lanak egitea 

ibilguaren egoera hobetzeko, horrela itsasadarreko hondaleak ez luke-

eta aldaketa nabarmenik izango, bereziki San Anton zubitik 

Udaletxeko zubiraino tartean. 

• Arroketan 1.270 m3/s-ko kapazitatea duten desbideratze-tunelak 

zulatzea, ibaiko ur emariari badaezpadako ibilgua eskaintzeko. Tunel 

bakoitzak 9 m inguruko altuera izango luke, eta 3 bat km luze 

Abusuko ebakitik Olabeagako ibaiertzera bitartean. 

• Deustuko Kanala irekitzea eta Zorrotzaurreko penintsula uharte 

bihurtzea. Tunelek Itsasadarreko ibilgua bera izango lukete 

gainezkabide, eta oraingo Kanaleko ibilguak itsasadarraren urak 

bideratuko lituzke. 
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Soilik hiru alternatiba horiek gauzatuz lortuko da Itsasadarrak gainezka ez egitea Alde 

Zaharraren parean. 

Komenigarria litzateke Itsasadarreko Ibilgua Lehengoratzeko Plana prestatzea, eta 

haren bidez honako hauek aztertzea eta zehaztea: oraingo egoera, lortu beharreko 

helburuak, sedimentuak tratatzeko lanak eta azpiegiturak, ezarri beharreko arauak eta 

ekimenerako epeak eta baliabide ekonomikoak. 

1.24.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Abian dauden hirigintza lanek ziurtatu beharko lukete oraingo ur emaria isur daitekeela. 

Beraz, ez litzateke gauzatu beharko ibilgua okupatuko duen ekimenik, non eta 

dagokion azterketa hidrologikoak bermatzen ez badu lan horiek ez dutela nabarmen 

aldaraziko ur azalaren egoera Itsasadarrean zehar. 

Tuneletako ahoetan eta hustubideetan egiten diren hirigintza lanetarako lurzoruak 

erreserbatu beharko dira, Abusuko Parkean  eta RENFEren Olabeagako geltokiaren 

parean tunelen sarbideak eta aterabideak behar bezalako neurrikoak izan daitezen (37 

eta 45 m-ko zabalerak, hurrenez hurren). Dena den, zabalera neurriak eta bestelako 

ezaugarri teknikoak lanen hasierako azterketa teknikoan zehaztuko lirateke. 

Hasierako proiektuan hartzen diren erabakiak aldatu ahalko dira, baldin eta arrazoituta 

badaude dokumentu tekniko batean eta dauden beste azterketekin alderatzen badira, 

eta hala ondorioztatuko da Harmonizazio Proiektuan.  

Deustuko Kanala irekitzen den arte ez litzateke lurzorurik okupatu beharko irekiera-

gune horretan. 
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2 EKIMEN ESTRATEGIKOAK 

2.1 OLABEAGA – BASURTO (EE.1) 

2.1.1  Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Ekintza hau Bilboko udalerri mugartean 

gauzatuko da, eta funtsezkoa da metropolia 

egituratzeko, behar-beharrezkoa baita 

Metropoliko Bide-Pasealekua eraikitzeko. 

Ardatzaren eta Bilboko Zabalgunearen arteko 

lotunea izango da, beraz, erabakigarria da 

hiria Itsasadarreko eremuetara hedatu dadin. 

Oso eraikin adierazgarriak daude inguru 

horretan: San Mames, Basurtoko Ospitalea, Miserikordia Etxea eta Industri 

Ingeniaritzako Eskola. 

Metropoliko hiri-garapenaren une honetan, horrenbeste jarduera berezik inguru berean 

bat egiteak hiru arazo mota dakartza: 

1. Inguru horretarako irispideak gainezka daude. 

2. Topogra?koki behatoki aparta den toki horretan, hiriak traba gaindiezina du 

Metropoli eta Itsasadarrerako bidean. 

3. Lurraldeko zerbitzugune nagusia izateagatik, ekipamendu handiak Bilboko 

barnealdean bildu izan dira. Joera hori orain arteko aglomerazio-ereduan 

eraginkorra izan bada ere, arazoak dakartza gaur egun. Ekipamenduek 

metropoli berriaren egitura hornitu eta ahalbideratuko dute, baina era berean, 

irispide egokiak beharko dituzte hala izan dadin. 

Bestalde, badaude bi faktore metropoliko inguru honetan mugikortasuna aldarazi 

dutenak. Batetik, metroaren 1. eta 2. lineek nabarmen hobetu dute garraio publikoa. 
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Bestetik, kontuan hartzekoa da proiektu bat egin behar dela Bilborako sarbidea Bihotz 

Sakratutik kentzeko eta horren ordez beste bat eraikitzeko, horri esker eragotzi egingo 

bailitzateke autopisten sistema arinak metropoliko eta hiriguneko errepideetan luzatu 

dadin. 

2.1.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Ekimenaren arrazoia eremuko lurzoruek betetzen duten kokaleku estrategikoan datza, 

Ardatzeko muturraren eta hiriaren arteko kontza izango baitira, eta gainera, 

Itsasadarraren Hiri-Berrikuntzarako Eremuetako bat izango lirateke. 

Bi dira helburu nagusiak: batetik hirigunea Itsasadarrerantz zabaltzea eta 

Itsasadarraren eta egoitza-guneen betidanik izan den lotura eza zuzentzea, eta 

bestetik, metropoliko ekipamenduak gaur egun lehiakorragoak diren lekuetan ezartzea. 

Hau ezin izango da bakarkako ekimen gisa burutu; aitzitik, beste batzuekin batera 

gauzatu beharko da. 

2.1.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Aukeratzen den kokalekua edozein delarik ere, Ekimen Estrategikoak oinarrizko 

helburu batzuk bete beharko ditu: 

2.1.3.1.  

Zehaztu beharko da zein diren lehengoratzeko eremuak. Horietarako proposatzen den 

helburuak kontuan izango du non dauden kokaturik eta, gainera, bertan irekiko dela 

hirigunea Itsasadarreko uretara. 

Erabilera aldetik, lurzoruek jarraipena emango diete Zabalguneko egoitza-guneei, 

hirugarren sektoreko eta merkataritzako jarduerekin nahastuta, LPPren ereduko 

erabilera mistoen ildotik. 
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Aztertuko da, orobat, zein den era egokiena eta arrazoizkoena Metropoliko Bide-

pasealekua ekimen honek eratzen duen egiturarekin edo Kale Nagusiarekin lotzeko 

eta, azken batean, EE.2an azaldu diren ardatz nagusiei jarraipena bermatzeko. 

Edonola ere, Olabeaga eta Zorrotzaurreko ibaiertzak proiektu berean ukituko dira. 

EE.2. 

2.1.3.2.  

Orain arte azaldutakoa burutzeko, San Mames futbol-zelaia lekuz aldatu beharko 

litzateke. Hala ere, inguru berean berreraikiko balitz oztopatu egingo luke hirigunea 

Itsasadarreko uretaraino hedatzeko asmoa, eta horixe da, hain zuzen ere, ekimenaren 

helburu garrantzitsuenetako bat, konponbidea ekimenaren azterketa xeheago batean 

izan beharko lukeena. 
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2.1.4 Xedapen lotesleak 

• EE hau garatzeko Plangintzak aintzat izan beharko ditu 2.1.3.1 

atalean azaldutako helburuak eta irizpideak. 

• Ekintza Egituratzaileen elementuei egokitu zaizkien trazadurak, ?txa 

honetako dokumentazio gra?koan irudikatuak, orientagarriak dira. 

• EE honen xehetasunezko antolamenduak jasotzen dituen elementuen 

artean, eta lehen eman diren irizpide eta zehaztapenei helduz, jarraian 

azaltzen diren EkEetako elementuak agertuko dira, bai banakako 

?txetan islatuta daudenak, beherago aipatuak, baita ?txa honetako 

ataletan azaltzen diren berariazkoak ere. Batzuen zein besteen 

bateragarritasuna bermatu behar da, eta denek dute zerikusia Ekimen 

honetan, nahiz eta haren eremutik kanpokoak izan: 

- EkE.1: «Metropoliko Bide-Pasealekua». 

- EkE.2: «Bilborako irispide berrian Olabeagan. Bilboko Atea». 

• EE honetan Bilborako irispide berria burutzeko era bateratu bat 

bilatuko da, EE.2rekin batera («Zorrotzaurre»), eta beste 

horrenbeste egingo da horrek ekar litzakeen ondorioen inguruan. 

- • EkE.14: «Bidaiarientzako burdinbide-garraioa Metropolian». 

• EkE.14.A: Abando-Santurtzi/Muskiz (zabalera iberiarreko 

linea). 

• EkE.14.E: Bilbo-Balmaseda (zabalera metrikoko linea). 

• EkE.14.G: Metropoliko Bide-Pasealekua (tranbia linea 

berria). 
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• Ezkerraldean dagoen trenbidearen trazadura 

independentea: C1 Bilbo-Santurtzi linea. 

- EkE.18: «Askotariko Geltokia: Abando-San Mames». 

- EkE.20: «Ibaiertzetako Parkeak». 

- EkE.21: «Itsasadarraren nabigagarritasuna».  

- EkE.23: «Bizikletarientzako Sarea». 

- EkE.24: «Itsasadarraren hidrologi hobekuntzak».  

• Itsasadarrean uholdeen arriskua eragozteko tunel batzuk 

eraikitzea planteatu da, ibaiaren ordezko ibilgu gisa 

jardunez oraingo ur emaria banatuko lukete eta. 

• Ziurtatu beharko litzateke EkE horietako oinarrizko trazadurak eta 

elementuek jarraipena izango dutela Bilboko EE.2 eta EE.3n 

(«Zorrotzaurre» eta «Zorrotza-Burtzeña», hurrenez hurren). 

Bateragarriak izan beharko lukete, gainera, udalerri mugakideetako 

EEekin. 

Bateragarritasuna 

Ekimen hau jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan, eta 

dagokion harmonizazio proiektuaren bidez eremu hori modu bateratuan antolatuko da, 

eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera 

antolatuko dela bermatuz. 
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2.2  ZORROTZAURRE (EE.2) 

2.2.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Ekimen hau Bilboko udalerri mugartean 

egitekoa da, eta funtsezkoa da metropolia 

egituratzeko, behar-beharrezkoa baita 

Metropoliko Bide-Pasealekua gauzatu 

dadin. 

Eremu hau aukera gehien ematen 

dutenetakoa da, eta haren gainean lan egin 

da LPP hau osatuko zuten dokumentuei 

ekin zitzaionetik. Lehengo industri eta portu jarduerek ingurua zaharkitua eta eskastua 

utzi zuten arren, horiek gaur egun toki ezin hobeak dira, metropoliaren erdialdean 

kokaturik daude eta.  

Horren erakusgarri dira Zorrotzaurreren inguruan egin diren azterketa ugariak; izan 

ere, orain mundu guztian bultzatzen da hiriak beren ertzetako urekin elkartzea.  

Horrelako azterlanez gain, Euskal Herriko Uniber-tsitateak eta Athleticek berak ere 

interes handia azaldu zuten metropoliko berrikuntza-egitasmoetan parte hartzeko eta 

beren instalazioak penintsula berezi honetara aldatzeko. 

Ildo beretik, Teknologi Parkeak ere osagarri zaizkion jarduerak kokatu nahi lituzke 

inguru horietan, eta prest ageri da akordioak edo itunak hitzartzeko administrazioekin 

eta helburu horrekin bat etor litezkeen bestelako eragileekin ere. 

2.2.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide egitura-tzaileak 

Inguru horrek bide ematen du geroko metropoliaren irudi berria sortzeko. Bilboko 

erdialdeko Zabalguneak Itsasadarrerantz heldu beharko luke, eta era horretan, 

Ardatzaren mutur batean Abandoibarra eta bestean Urban-Galindo ikurtzat dituela, 
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metropoliaren erdi-erdiko gune hau adierazgarrienetakoa izango litzateke 

Itsasadarraren Hiri Berrikuntzaren Eremuan. 

Oinarrizko helburua da, beraz, industria-garaiaren ondorengo espazio zabal bat 

eskuratzea, eraikitzekoa den Metropoliko Bide-Pasealekuak zeharkatua eta berdegune 

handiek josia; bestalde, errepide-sare bat oraingo hiri-errepideen luzapen naturala 

izango litzateke. Loturak ezarriko lirateke Itsasadarraren ertzekin eta Deustuko 

Kanalarekin, eta era askotako jarduerek izango lukete lekua bere baitan: egoitzak, aisi 

guneak, hirugarren sektorea, ekonomia eta industria... beti ere maila horretako hiri-

ekimen batek behar dituen ezaugarriei erreparatuz, aitzindaria izango bailitzake XXI. 

mendeko  Bilbora begira. 

2.2.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Ekimenaren helburu funtsezkoena Metropoliko Bide-Pasealekua eraikitzea da. 

Hirialdeko biziaren euskarri, azpiegitura horretan garraio publikoak beratuko luke 

mugikortasuna, metro arinaren bitartez edo, horren ordez, autobusez baliatuta. Haren 

inguruan egiten diren antolamendu lanek ere xede nagusia dute: Zorrotzaurre 

oinezkoek Itsasadarraren parean izango duten eremu bat izatea, baina erdialdean 

duen kokapen apartekoagatik leku horrek behar eta merezi duen erabilera intentsitatea 

ahaztu gabe. 

Hala, bada, Zorrotzaurre berebiziko negozio-gune ere bihurtuko litzateke, eta egoitza-

aldeak eta ekipamenduak uztartuz Bilboko hirigunea itsasoraino luzatuko luke 

Itsasadarrean zehar. 

Bestalde, eta LPP honek proposatutakoari eutsiz, inguruko ezaugarri hidrologikoek 

beharrezkoa egiten dute Deustuko Kanala irekitzea. 

Urbazterrak, bai Kanalekoa bai Itsasadarrekoa, herritarrei irekita geratuko dira, toki 

horietako bakoitzak dituen ezaugarriak errespetatuz eta Bilbon aspaldi desagertuak 

ziren moduak eta jarduerak berreskuratuz. Bi aukera planteatzen dira: lehenaren 

arabera, Kanaleko ertzean, eraikinez hornitutako inguru batean, era askotako 

ekipamenduak eta jarduerak agertuko lirateke: asti alorrekoak, jatetxeak, saltokiak.... 
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Bestearen proposamenaren haritik, ordea, Itsasadarraren parean ibaiertzezko parke 

bat ezarriko litzateke, eta Abrarainoko bidegorri batez gain atsedena hartzeko tokiak 

ere izango lituzke paregabe kokatuak, hego-hegoekialdera begira. 

Itsasadarraren aldea berreskuratzeko estrategia orokorraren haritik, ibaia berriz 

nabigagarria izan dadin lortu nahi da. Ezaugarri hori aprobetxatzeko ibaian garraiobide 

publikoetan ibil liteke, Londresen Tamesisko riverbus-ekin egiten den moduan.     

Orain lurzorua betetzen duten zenbait egoitza-eraikinek balio historikoa dute. Inguruko 

egoitza-erabilerari eta irudi tradizionalari eutsi nahirik, egoera kaskarrenean dauden 

eraikinak osatu edota zaharberrituko lirateke, aisia eta atsedenarekin zerikusia duten 

bestelako erabilerak ere erakarriz: jatetxeak, saltokiak, etab... Asmo horrekin, 

asfaltoarekin zoladura mistoa tartekatuko litzateke, oinezkoak eta tra?ko mota 

murritzak gogoan izanik, eta uraren ondoan zein haren gainean terrazak ezar litezke. 

Aztertzekoa da kultur erabilerak ere ezartzea, eta horren adibide iradokitzen da bertan 

Dokumentazio Zentro Handi bat ezartzea. 

Era berean, baliteke Metropoli Ardatzean auto pribatuak ibiltzea galaraztea, zehazki 

erabilera mistoa (hirugarren sektorea – negozioak - egoitza aldeak) gehien garatze den 

tartean. 

Zorrotzaurreren antolamendua zehaztean ondoko hauek izango dira xede nagusiak: 

2.2.3.1. 

Uhartearen antolamenduak zehaztean kontuan izango da, aldi berean, kanalaren beste 

ertzean, aurrealdean, ageri den eraikin lerroa, garapen berriak eta San Inazio 

auzoaren arteko harremanak estutzeko, izaera desberdineko hiri-tarteak diren arren 

neurri handi batean elkarren osagarri bailitezke. 

Erabilerei dagokienez, LPP mistoen alde agertzen da, oraingo enplegu tasa gainditu 

eta igoarazteko, komenigarri deritzo-eta enpleguaren eta etxebizitzaren arteko oreka 

lor dadin, kontuan harturik asmo horretan bai oraingo etxebizitzak bai berriak ere. Hala 

izan dadin, beharrezkoa da bertako ekonomi jarduera motak ugaltzea, baldin eta 
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bateragarriak badira egoitza-erabilerarekin, eta antolamendua unitate trinkotu batean 

oinarritzea, erdialdean dagoen inguru batek egoki zaion erabilera-intentsitatea izan 

behar baitu, eta garraio publikoa komunikazioen zutabe bilakatu.   

Aztertuko da, halaber, Metropoliko Bide-Pasealekua Basurto-Olabeagan eratuko den 

ardatz nagusiarekin lotzea, are Gran Víarekiko lotura izatea ere, etenik gerta ez dadin 

ardatz nagusi horien arteko artean. EE.1. 

Edonola ere, Olabeagako eta Zorrotzaurreko ibaier-tzetan egitekoak proiektu berean 

ukituko dira. EE.1. 

2.2.4 Xedapen lotesleak 

• EE hau garatzeko Plangintzak aintzat izan beharko ditu 2.1.3.1 

atalean azaldutako helburuak eta irizpideak. 

• Ekintza Egituratzaileen elementuei egokitu zaizkien trazadurak, ?txa 

honetako dokumentazio gra?koan irudikatuak, orientagarriak dira. 
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• EE honen xehetasunezko antolamenduak jasotzen dituen elementuen 

artean, eta lehen eman diren irizpide eta zehaztapenei helduz, jarraian 

azaltzen diren EkEetako elementuak agertuko dira, bai banakako 

?txetan islatuta daudenak, beherago aipatuak, baita ?txa honetako 

ataletan azaltzen diren berariazkoak ere. Batzuen zein besteen 

bateragarritasuna bermatu behar da, eta denek dute zerikusia Ekimen 

honetan, nahiz eta haren eremutik kanpokoak izan: 

- EkE.1: «Metropoliko Bide-Pasealekua». 

- EkE.2: «Bilborako irispide berrian Olabeagan. Bilboko Atea». 

EE honetan Bilborako irispide berria burutzeko era bateratu bat 

bilatuko da, EE.1ekin batera («Olabeaga-Basurto»), eta beste 

horrenbeste egingo da horrek ekar litzakeen ondorioen inguruan. 

- EkE.14: «Bidaiarientzako burdinbide-garraioa Metropolian». 

− EkE.14.G: Metropoliko Bide-Pasealekua (tranbia linea 

berria). 

- EkE.20: «Ibaiertzetako Parkeak». 

- EkE.21: «Itsasadarraren tarte nabigagarria».  

- EkE.23: «Bizikletarientzako Sarea». 

- EkE.24: «Itsasadarraren hidrologi hobekuntzak». 

Deustuko Kanala irekiko da, eta Zorrotzaurreko penintsula uharte 

bilakatuko da. Itsasadarreko oraingo hondalea ibilgua izango da 

proposatu diren desbideratze-tuneletarako, eta Kanalekoa 

hondaleak Itsasadarraren ura bideratuko du. 

• Ziurtatu beharko litzateke EkE horietako oinarriz-ko trazadurak eta 

elementuek jarraipena izango dutela Bilboko EE.1 eta EE.3an 
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(«Olabeaga-Basurto» eta «Zorrotza-Burtzeña», hurrenez hurren). 

Bateragarriak izan beharko lukete, gainera, udalerri mugakideetako 

EEekin. 

Bateragarritasuna 

Ekimen hau jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan, eta 

dagokion harmonizazio proiektuaren bidez eremu hori modu bateratuan antolatuko da, 

eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera 

antolatuko dela bermatuz. 
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2.3 ZORROTZA-BURTZEÑA (EE.3) 

2.3.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

 Ekimen hau Bilbo eta Barakaldo udalerri- 

mugarteetara zabalduko da. Bi eremu 

horietan ugari dira industri aurriak eta 

etxebizitza-multzo kaskartuak. Zorrotza 

aldeari oso tratamendu azalekoa eskaintzen 

zitzaion, urrunegi zelakoan Bilboko 

erdigunetik, Abandoibarratik alegia. 

Burtzeñari dagokionez, Barakaldoko Plan 

Orokorrak ekimen bereziak aurreikusten 

ditu udalerriaren berpizteari begira, besteak beste 22 ha-ko ekoizpen-eremu bat 

sortzea. LPPk, ordea, plan hori bideratu nahi du nolabait, egoitza-guneekin bateragarri 

diren erabilera samurragoak bultzatuz, hau da, industria soiletik aldenduz. 

2.3.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Metropoliko erdi-erdian dagoen eta Itsasadarra Lehengoratzeko Eremuetako bat den 

inguru honetan hainbat jarduera-gune han-hemenka sakabanatuta ageri dira, eta  

errepideak eta trenbideak eurak ere lehengo garaietakoak dira. 

Ekimen honen helburu egituratzaileak hiru irizpideren inguruan antolatzen dira: 

Lehenik, eta maiz azaldu izan den bezala, metropoliko biztanleei eskuragarri jarri behar 

zaie ibai-bazterrez gozatzeko aukera. Bestetik, Bide-Pasealekuaren ekimenaz baliatuz, 

Itsasadarraren ertzean datzan indar bul-tzatzailea aprobetxatu nahi da. Azkenik, hiri-

bilbe berri eta zaindu bat sortu behar da, irekia eta malgua, bere baitan egoitza-

guneak, ekonomi jarduera aurreratuak, hirugarren sektoreak eta ekipamenduak har 

ditzakeena, berdeguneekin eta ibaiko urarekin kontaktuan. Hemen, Kadagoaren 

alboan, egokiera aparta dago uraren presentzia oztopo gisa ez ikusteko, eta ibaia 

gaindituz bi udalerriren lurzoruak elkartzeko. 
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2.3.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak. 

Berriro ere, oinarrizko tresna ageri dira eraikiko diren Metropoliko Bide-Pasealekua eta 

zehar-zubiak. Ardatz hori ekimenaren egituratzailea da, eta hainbat helburu 

planteatzen dira ekimen estrategiko horren inguruan: 

2.3.3.1. 

Metropoliko Bidean barna, antolamenduak oinarritzat hartu beharko du Zorrotza eta 

Lutxanako egitura, auzo horiek ibai-bazterrera hurbiltzeko eta hirian txertatzeko. 

Hiri Berrikuntzarako Eremuetako bat denez gero, egokiena erabilera mistoak dira. 

Uztartuko dira, bada, egoitza-guneak eta ekonomi jarduera berritzaileak (enpresa 

jardueretarako zento bat, adibidez); erabilera-intentsitatea, bestalde, bertako berbera 

izango da, lurzoruei albait atarramentu handiena ateratzeko. Eredua, beraz, ez da 

ohiko Teknologi Parkeena izango. 

Proposatu diren ekonomi jarduerei dagokienez, aztertu beharko da oraingo ekoizpen-

jarduerek bertan jarraituko duten, bereziki Itsasadarreko tarte nabigagarrien beharra 

dutenen kasuan, eta hala behar bada, neurri zuzentzaileak planteatuko zaizkie, 

egoitzazko erabilerarekin bateragarriak gerta daitezen, kalitateko hiri-egitura bat eta 

ingurumen egoki bat lortzeko. 

LPPk beharrezkoa jotzen du eremu hau lehenbailehen antolatzea eta multzo osoarekin 

bateragarria egitea, Harmonizazio Proiektuan aurreikusten den moduan, hain zuzen. 

2.3.3.2.  

Zorrotzaurreko ibaiertzeko parkean hasiko den tartean herritar guztiak iritsi ahalko dira 

zehar urbazterreraino, zuhaitz ugariz hornitutako inguru batean. Hortik aurrera, 

bidegorri bat luzatuko da Itsasadarraren parean. 

Zorrotzako Muturrean erabilera bereziak (atsedenerako elementuren bat edo kirol 

instalazioak) koka litezke, Zorrotzaurreko eta Galindoko ibaiertzeko parkeetako 
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elementuei segida emanez. Eraikinek eta kaleek osatuko duten egitura, ordea, 

Ardatzaren beste aldean egon liteke. 

Aztertuko da, halaber, N-634 errepidearen trazadura aldatzea, egoitza-aldeen egoera 

hobetu eta moldatu ahal izateko. Zorrotzako erdiguneak paseko tra?koa galduko luke, 

eta hiri-bulebar gisa berrantola liteke, metro arinak zeharkatua.      

Ekintza hau gauzatu ahal izateko beharrezkoa litzateke zenbait instalazio (adibidez 

Bilboko Udal Hiltegia edo Portuaren azpiegituraren bat) lekuz aldatzea. Izan ere, 

instalazio horiek, berez oso egoera onean ez dagoen inguru batean eraikiak, ez dira 

batere erakargarriak metropoliko zati hau sustatuko luketen beste enpresa-

ekimenetarako. 

Hiltegiari dagokionez, beharrezkoa joko balitz lehengo eremuan jarraitzea, 

Elikagaigintza-Unitate baten osagai gisa kokatuko litzateke, era horretan elikagaiak 

ekoizteko eta banatzeko sektoreak hobeto aprobetxatuko lituzkeelako aukerak 

metropolia edo herrialdea bera elikagaiak banatzeko gune bilakatuko balitz. 
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2.3.4 Xedapen lotesleak 

• EE hau garatzeko Plangintzak aintzat izan beharko ditu 2.3.3.1 

atalean azaldutako helburuak eta irizpideak. 

• Ekintza Egituratzaileen elementuei egokitu zaizkien trazadurak, ?txa 

honetako dokumentazio gra?koan irudikatuak, orientagarriak dira. 

• EE.3 honek bere baitan hartu du berez EE.4ko eremukoa («Ansio-

Lutxana-Asua») den zati bat, eta horrenbestez, zati horretan 

ondorioak izango dituzte EE.4rako egiten diren zehaztapenek.   
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• EE honen xehetasunezko antolamenduak jasotzen dituen elementuen 

artean, eta lehen eman diren irizpide eta zehaztapenei helduz, jarraian 

azaltzen diren EkEetako elementuak agertuko dira, bai banakako 

?txetan islatuta daudenak, beherago aipatuak, baita ?txa honetako 

ataletan azaltzen diren berariazkoak ere. Batzuen zein besteen 

bateragarritasuna bermatu behar da, eta denek dute zerikusia Ekimen 

honetan, nahiz eta haren eremutik kanpokoak izan: 

- EkE.1: «Metropoliko Bide-Pasealekua». 

- EkE.3: «Asuako zehar-ardatza». 

- EkE.14: «Bidaiarientzako burdinbide-garraioa Metropolian». 

EkE.14.A: Abando-Santurtzi/Muskiz (zabalera iberiarreko linea). 

EkE.14.G: Metropoliko Bide-Pasealekua (tranbia linea berria). 

EkE.14.H: Itsasadarra-Ortuella lotura (tranbia linea berria). 

EkE.14.I: Itsasadarra-Sondika lotura (tranbia linea berria). 

- EkE.20: «Ibaiertzetako Parkeak». 

- EkE.21: «Itsasadarraren tarte nabigagarria».  

- EkE.23: «Bizikletarientzako Sarea». 

• Ziurtatu beharko litzateke EkE horietako oinarrizko trazadurak eta 

elementuek jarraipena izango dutela Bilboko EE.2 eta EE.4an 

(«Zorrotzaurre» eta «Lutxana-Asua», hurrenez hurren) eta 

Barakaldoko EE.5ekin («Galindo»). Bateragarriak izan beharko lukete, 

gainera, udalerri mugakideetako EEekin. 
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2.3.5 Bateragarritasuna 

Ekimen hau jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan, eta 

dagokion harmonizazio proiektuaren bidez eremu hori modu bateratuan antolatuko da, 

eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera 

antolatuko dela bermatuz. 

 

 Ámbito de Armonización de la 
Ordenación del Entorno de la Ría 
Ámbito de Operación Estratégica de 

ZORROZA-BURTZEÑA 



 

 

 

EKIMEN ESTRATEGIKOAK 

ERANSKINA 

117 

2.4 ANSIO-LUTXANA-ASUA (EE.4) 

2.4.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

 Ekimen hau Barakaldo eta Erandioko 

udalerri-mugarteetara zabalduko da; beraz,  

bi azpieremutan gauzatuko denez, 

ekimenak garrantzi handiagoa du. Izan ere, 

asmo hau ere giltzarrietako bat da 

Metropoliko Bide-Pasealekua eraikitzeko, 

eta ondorioz, metropolia bera egituratzeko. 

Asuako eta Ansioko Ibarrek osatzen duten 

ardatza aprobetxatzea eta horrela Itsasadarraren bi ertzetako eremuak lotzea 

erabakigarria da Bilbo inguruetako hiru haran nagusiak (Nerbioi Ibaiaren harana, 

Trapagaran eta Txorierri) artikulatzeko. Izan ere hirurek zedarritzen dute Bilboko 

Metropoliaren muina. 

Askotan esan bezala, egoeraren ezaugarri nagusia inguruaren zaharkitasuna eta 

narriadura dira. Bost ardatz ageri dira ekimen honen oinarri gisa: 

• Ansio aldeko inguruak. AHVren instalazioak erai-tsi ondoren 

eraberrituak, haietan Erakustazoka berriaren pabilioiak eraiki dira 

(Bilbao Exhibition Center). 

• Rontealde-Sefanitro enpresen inguruan ere arazoak daude, han 

elkarren ondoan baitaude industri nabeak eta etxebizitzak. 

• Asua ibaiaren ahoak aukera handiak ematen ditu, haranen arteko 

lotunea delako eta ingurumen aldetik ere balioa duelako. 

• Azpimarratzekoa da, era berean, La Cadenako biribilgunea, BI-737 

eta BI-2704ren elkargunean. Bertan, Aireportutik Itsasadarrerako 

loturan, balio erantsi handiko aldaketak gertatzen ari dira, baina 

metropoli-ikuspegi argirik gabe. 
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• Azkenik, ohartu beharra dago EE.4 honek bere baitan hartzen duela 

EE.3ko eremukoa («Zorrotza-Burtzeña») den zati bat, hau da, 

elkarturik ageri dira aipatutako ardatzetako bi: Nerbioiren Ibarra eta 

Asuakoa. Hori dela eta, hizpide dugun eremua, nolabait, giltzadura 

moduko bat da LPP honetako Ekintza Egituratzaileek dituzten 

elementu nagusien artean, eta ezinbestekoa suertatzen da, 

horrenbestez, Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko. 

2.4.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Behin Ezkerraldea eta Txorierri loturik eta Itsasadarraren bi aldeen arteko ur-ebakia 

josita, ekimenak helburu nagusi du tarte horretako eremu aprobetxagarriak antolatzea, 

bereziki ekonomi jarduerei lotutako sare oparo bat antolatuz hiru haranen 

elkargunearen inguruan, ingurumen aldetik nabarmen hobetutako metropoli-eremu 

batean. Lehentasunekoa da, halaber, garraiobideen arteko aldagarritasuna bermatzea, 

garraiobide horiek publikoak nahiz pribatuak izan. 

Goian azaldutakoaz gain, Lutxana-Burtzeña eremuko zati bat ere Eraberritu nahi da. 

Inguru horrek, ekimen honetan eta EE.3an jasoak, birgaitu premia du, bertako 

instalazio zaharkituen ordez erabilera mistoak kokatzeko. Asua aldeak ere Birgaitu 

beharra du, kasu horretan okupatuta eta ?nkatuta dauden lurzoruak hobetuz, 

zaharturik geratu diren industrialdeak birmoldatuz eta industriarako kali?katuak izan 

arren erabili gabe dauden lurzoruak teknologia berrietarako egokituz, hala egin 

daitekeenean.   

2.4.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak. 

Xede nagusia dena lortzeko, hots, metropoliaren barneko loturak sendotu ahal izateko, 

bete behar dira beste helburu zehatzago batzuk: 

2.4.3.1.  

Ansio aldean, Barakaldoko Plangintza Orokorrean zehaztuari eta jada burututa 

dagoenari helduko zaio. 
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Rontealde-Sefanitro enpresen kasuan komenigarria litzateke oraingo ekoizpen-

azpiegiturek bertan jarrai-tzea jarduerak iraun bitartean. Plangintzak toki horretan 

aurreikusten duen egoitza-aldeari dagokionez, egokiagoa litzateke erabilera 

mistoetarako erreserbatzea, etxebizitzak eta haiekin bateragarriak diren erabilerak 

uztartzeko. Irizpide nagusia, bada, ekonomi jarduerei eustea eta ahal dela era 

berrikoak aukeratzea, etxebizi-tzak-enplegua oreka okertu ez dadin. 

Aztergai daukagun eremua kokaturik dago RENFEren C1 eta C2 lineek eta 

Itsasadarrak mugatzen duten tartean, eta azken hori, bere aldetik, EE.3k («Zorrotza-

Burtzeña») garatuko duen eremuan. Hala da Ekintza Estrategikoen zenbait 

elementuk eragina dutelako aipatutako bi ekimenetan, eta bietara zabaltzen diren 

lurzoruek EE.3 gainditu eta EE.4ko zati bat hartzen dutelako, hortaz, lurzoru horietan 

bi eragiketa estrategikoen gaineko xedapenak aplikatuko dira.  

Itsasadarraren bi aldeak lotzeko planteatzen den sistema, orientagarria berau,  

altuera desberdineko zubiez osatuta dago, eta bat etorri beharko du inguruaren 

antolamenduarekin. Sistema horretan, maila goreneko errepideak Metroaren linea 

gainditu eta lotura edukiko du, Lutxana-Barakaldotik, Enekuriko sarbideekin eta N-

634rekin. Komenigarria litzateke etorkizunean zubi baxu batek bi ibai-bazterreko 

errepideak uztartzea. 

Asua aldean, behin ibaiaren ibilgua lehengoraturik eta ertzetako ingurumen-kalitatea 

hobeturik, batez ere industria arloko jarduerak kokatuko lirateke. Lutxanako zubiaren 

luzapen batek inguru horren barne lotura bermatuko luke, eta Asuako ibarreko 

errepide batean zehar Errontegi-Enekuri lotunera iritsiko litzateke, EkE.3n («Asuako 

zehar-ardatza») adierazten den  bezala. Egitura horri esker bertako lurzoruak 

berreskuratu egingo lirateke, irispide bikainak edukiko lituzke eta. 

Aurrekoekin batera proposatzen den beste irispide bat Errontegi eta Txorierriko 

igarobidearen arteko lotunearen azpitik pasatuko litzateke. Haren bitartez, eta EE.3k 

erakusten duen moduan, Erandio Goikoa loturik geratuko litzateke oraingo BI-

735ekin, zehazki Asuako behealdetik datorren errepide hau Errontegira sartzen den 
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puntuan. Eragiketa honek erraz eta arin elkartuko lituzke «La Cadenako» biribilgunea 

eta Itsasadarra, BI-737 eta BI-2704 errepideen arteko lotunean. 
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2.4.4 Xedapen lotesleak 

• EE hau garatzeko Plangintzak aintzat izan beharko ditu 2.4.3.1 

atalean azaldutako helburuak eta irizpideak. 

• Ekintza Egituratzaileen elementuei egokitu zaizkien trazadurak, ?txa 

honetako dokumentazio gra?koan irudikatuak, orientagarriak dira. 

• EE.4 honek bere baitan hartu du berez EE.3ko eremukoa («Zorrotza-

Burtzeña») den zati bat, eta horrenbestez, zati horretan ondorioak 

izango dituzte EE.3rako egiten diren zehaztapenek.   

• EE honen xehetasunezko antolamenduak jasotzen dituen elementuen 

artean, eta lehen eman diren irizpide eta zehaztapenei helduz, jarraian 

azaltzen diren EkEetako elementuak agertuko dira, bai banakako 

?txetan islatuta daudenak, beherago aipatuak, baita ?txa honetako 

ataletan azaltzen diren berariazkoak ere. Batzuen zein besteen 

bateragarritasuna bermatu behar da, eta denek dute zerikusia Ekimen 

honetan, nahiz eta haren eremutik kanpokoak izan: 

- EkE.1: «Metropoliko Bide-Pasealekua». 

- EkE.3: «Asuako zehar-ardatza». 

- EkE.14: «Bidaiarientzako burdinbide garraioa Metropolian». 

EkE.14.G: Metropoliko Bide-Pasealekua (tranbia linea berria). 

EkE.14.H: Itsasadarra-Ortuella lotura (tranbia linea berria). 

EkE.14.I: Itsasadarra-Sondika lotura (tranbia linea berria). 

- EkE.20: «Ibaiertzetako Parkeak». 

- EkE.21: «Itsasadarraren tarte nabigagarria».  
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- EkE.23: «Bizikletarientzako Sarea». 

• Ziurtatu beharko litzateke EkE horietako oinarrizko trazadurak eta 

elementuek jarraipena izango dutela Barakaldoko EE.5 eta EE.3an 

(«Galindo» eta «Zorro-tza-Burtzeña», hurrenez hurren), eta EE.6rekin 

(«Erandio»). Bateragarriak izan beharko lukete, gainera, udalerri 

mugakideetako EEekin. 

Bateragarritasuna 

Ekimen hau jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan, eta 

dagokion harmonizazio proiektuaren bidez eremu hori modu bateratuan antolatuko da, 

eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera 

antolatuko dela bermatuz. 
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2.5 GALINDO (EE.5) 

2.5.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

 Ekimen hau Barakaldo eta Sestaoko 

udalerri-mugarteetan burutuko da, Galindo 

ibaia, Itsasadarra eta Barakaldoko inguru-

errepide berriaren artean. 

Gaur egun Urban ekimena gauzatzen ari 

da, Galindo izeneko egitasmoan jasotzen 

zen bezala. Lan horiei ekin ahal izateko, 

beharrezkoa izan zen Udalaren arauetan zenbait xehetasunezko aldaketak egitea. 

2.5.2 Ekimenaren helburu eta irizpide estrategikoak 

LPPren asmoa da bertako eraberritze proposamenak bultzatzea, metropolia 

berregituratzeko ingururik garrantzitsuenetako bat delako. Alde horretako lehengo 

industriaren inertzia zuzendu nahian, ahaleginak egiten dira Barakaldo Itsasadarrera 

eta Erandiora hurbiltzeko, azken buruan, erabat desagertua zen harreman bat berriro 

sortzeko. Bestalde, alde horretan Sestaoko hirigunea nahiko egoera kaskarrean 

dagoela-eta, aterabidea bermatu nahi zaio Itsasadarrerantz, Galindorantz eta 

Barakaldorantz. Inguru horretan, hain zuzen ere, garrantzi handia du Metropoliko Bide-

Pasealekuak, Urban-Galindo Eragiketaren erdian egonik errepide eta tranbia bidezko 

lotura egituratu eta bermatu behar duelako, eta ditxoaren paretik oinezkoentzako 

bideari  jarraitasuna eman Sestaoko San Nikolas Muturreraino. Bestalde, Barakaldoko 

inguru-errepidea Errontegi mendiaren azpitik luzatu liteke, eta Sefanitro eta 

Rontealderen lurzoruetan zehar pasaturik, haren ibilbidea itxi.  

Itsasadarreko Hiri-Berrikuntzarako Eremu batez ari garenez, Barakaldo eta Sestaoren 

hedatze-prozesua ibaiertzeko lerrorantz bideratu nahi da, eta horretarako eremu 

horretan hiri-ehun mistoa eta berezitua eratuko litzateke, bertan egoitza-guneak, 

hirugarren sektorea eta aisi eta merkataritza-zentroak kokatuz. Horrela inguru hau 
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Itsasadarreko beste gune garrantzitsu bat litzateke, Abandoibarrako ekimen berri 

bezain arrakastatsuarekin bat eginez, beti ere Guggenheim museoa erdigune delarik. 

Estrategia honetako giltzarrietako bat da ditxoaren ondoan Aisi ekipamenduetarako 

erreserbatu aldea. Elementu horiekin, leku horrek metropoli kutsua hartuko luke, eta 

orain duen Itsasadarreko eremu multzoan ematen irudi kaskarra hobetuko litzateke. 

Onuragarria li-tzateke, halaber, Itsasadarraren eta Galindo ibaiaren ertzak herritarrak 

iristeko moduan paratzea, zuhaitz ugari landatuz, bidegorria ezarriz eta mota horretako 

lekuek behar dituzten atsedentokiak ere egokituz. 

2.5.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

2.5.3.1. 

Metropoliaren mailako aisi ekipamendua ezarri. Atse-dentokiak Galindo inguruan ugari 

den baliabide bat aprobetxatuko luke, ura hain justu, eta bidenabar Barakaldoren 

aurrealdea, orain nahiko endekatua, eraberriturik geratuko litzateke. Atsedentokia 

nolako izango den guztiz zehazturik ez badago ere, badira irizpide batzuk, funtsezkoak 

iruditzen zaizkigunak: 

Eremu irekia izan beharko luke, eta ahal dela, Itsasadarra zeharkatzeko modukoa, 

hirigunea eta ibaiertza uztartuko lituzkeena. 

Gaur egungo BPTren trazadurak, hala ere, ez du errazten inguru honen erabilera 

Trenbidearen Hego Saihesbidea garatzen den arte. Hortaz, beharrezkoa da ibilbide 

horren alternatibak bilatzea, Ekimena burutzen denean azpiegitura hori, LPPk eraitsi 

nahi duena, oztopo urbanistiko gisa gera ez dadin. 

Barakaldoko hirigunetik irispideak egokitu ditxo berritu horretaraino. 

Tranbiari dagokionez, aztertu beharrekoak dira EE.14k («Bidaiarientzako burdinbide-

garraioa Metropolian) horretarako planteatzen dituen aukerak, horietako bat, bi 

ibaiertzak lotzea helburu duena, hizpide dugun eremu honetan kokatuko baita. Beraz, 

Ballontiren Igarobide Itsasadarraren beste aldearekin uztartuko lukeen errepidean 
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aurreikusi beharko litzateke hiriguneak lotuko lituzkeen tarte bat, oinezkoentzako eta 

garraiobide publikoetarako erreiez hornitua.  

Metropoliko Bide-Pasealekua, Urban-Galindo zeharkatu ondoren, Sestaoko 

hirigunearekin lotuko da San Nikolas Muturrean eta Agirre Lehendakari kalearen 

luzapenean. Horrela errepide Ardatzak ez luke zuzeneko loturarik Ballontiren 

Igarobidearekin, hau da, hiri-errepide bat izango litzateke, eta ez ingurua sakabanatzen 

duen bide laster bat. 

Galindorekin eta Barakaldoko garapen eremu berriekin aurrez aurre edukiko duen alde 

berrituan Sestaok egitura misto bat sortuko da, bertan egoitza-guneekin batera 

ekipamenduak edo ekonomi jarduerak kokatuko liratekeelako. 
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2.5.4 Xedapen lotesleak 

• EE hau garatzeko Plangintzak aintzat izan beharko ditu 2.5.3.1 

atalean azaldutako helburuak eta irizpideak. 

• Sestaon, Galindora eta Barakaldoko garapen eremu berrietara begira 

izango duen aurrealdean, egitura misto bat sustatu beharko da, 

egoitza-guneak ekipamenduekin edo ekonomi jarduerekin uztartuz. 

• Ekintza Egituratzaileen elementuei egokitu zaizkien trazadurak, ?txa 

honetako dokumentazio gra?koan irudikatuak, orientagarriak dira. 

• EE honen xehetasunezko antolamenduak jasotzen dituen elementuen 

artean, eta lehen eman diren irizpide eta zehaztapenei helduz, jarraian 

azaltzen diren EkEetako elementuak agertuko dira, bai banakako 

?txetan islatuta daudenak, beherago aipatuak, baita ?txa honetako 

ataletan azaltzen diren berariazkoak ere. Batzuen zein besteen 

bateragarritasuna bermatu behar da, eta denek dute zerikusia Ekimen 

honetan, nahiz eta haren eremutik kanpokoak izan: 

- EkE.1: «Metropoliko Bide-Pasealekua». 

- EkE.4: «Ezkerraldeko Igarobide berrituaren Ardatz 

Egituratzaileak». 

- EE honetatik ondoko elementu hauek hartu behar dira kontuan: 

Ballontiren Igarobidea eta Metropoliko Bide-Pasealekuaren arteko 

lotura, eta Itsasadarraren gaineko zubi berria. 

- EkE.14: «Bidaiarientzako burdinbide-garraioa Metropolian». 

EkE.14.A: Abando-Santurtzi/Muskiz (zabalera iberiarra) 

EkE.14.G: Metropoliko Bide-Pasealekua (tranbia linea 

berria). 
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EkE.14.H: Itsasadarra-Ortuella lotura (tranbia linea berria). 

EkE.14.I: Itsasadarra-Sondika lotura (tranbia linea berria). 

- EkE.20: «Ibaiertzetako Parkeak». 

- EkE.21: «Itsasadarraren tarte nabigagarria».  

- EkE.23: «Bizikletarientzako Sarea». 

• Ziurtatu beharko litzateke EkE horietako oinarrizko trazadurak eta 

elementuek jarraipena izango dutela Barakaldoko EE.3an («Zorrotza-

Burtzeña») eta Sestaoko EE.7rekin («Labe Garaietako Zabaldegia»). 

Bateragarriak izan beharko lukete, gainera, udalerri mugakideetako 

EEekin. 

Bateragarritasuna 

Ekimen hau jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan, eta 

dagokion harmonizazio proiektuaren bidez eremu hori modu bateratuan antolatuko da, 

eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera 

antolatuko 

dela 

bermatuz. 
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2.6 ERANDIO (EE.6) 

2.6.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Erandioko udalerriak bi inguru ditu, 

elkarrengandik ondo bereiziak. Kukularra-

Axpuru mendi lepotik Itsasadarrera 

begiratzen duen aldean, Altzaga auzoan, 

ingurua kaskar samarra da, eta gizarte eta 

ekonomiaren ezaugarriei dagokienez lotura 

estuagoa du Ezkerraldearekin 

Eskuinaldearekin baino. Erandio Goikoak, 

aldiz, antz handia du Eskuinaldeko beste udalerriekin: biztanle-guneak ez dira 

dentsitate handikoak, eta inguru berdeak zabalak dira. 

Lutxana aldeak, bai Erandion bai Barakaldon, sekulako garrantzia du metropoliko 

egituran. Bertan egiten dute bat Nerbioi, Asua, Kadagoa eta Galindo ibaiek, eta Nerbioi 

eta Txorierriko ibarrek bakarrik dute behe-lotune bat Sakoniko ibarrean.  

Ekimen estrategiko honek lehengoratu nahi du Erandioko Itsasadarraren urbazterra. 

2.6.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide estrategikoak 

Ekimen Estrategiko honek eraberritu nahi ditu Itsasadarraren ertzean dauden 

Erandioko aldeak, gaur egun nahiko endekatuak, haien ezaugarriak eta irudia 

egokiagoak izan daitezen, hala behar baitu erdi-erdian dagoen inguru batek, eta 

helburu horrekin, eraberritze ekimenekin batera mantentze eta zuzentze neurriak ere 

har litezke. 

Bai Altzaga auzoko aurrealdean baita Udondo eta Axpeko ditxoetan ere okupatuta eta 

?nkatuta dauden lurzoruak hobetuko dira, eta gauza bera egingo da zaharkiturik geratu 

diren industrialdeetan, leku horiek metropoli aldean dagokien zeregina egoki bete 

dezaten.  
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Asua ibaiaren ahoak aparteko interesa du metropoliko egitura orokorrean, berez 

metropoliko harremanen eta hartu-emanen topalekua delako. 

Ikuspegi orokor batetik, Erandioko urbazterrak inguruko Ekimen Estrategikoekin batera 

tratatu behar dira, bertako ditxoak berriro izan daitezen Itsasadarraren ikurretako bat, 

garai batean izan ziren bezalaxe. 

2.6.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Erandioko ibai aldea berreskuratzeko eta lehengora-tzeko, ondoko jardun-lerro hauei 

eutsiko zaie: 

2.6.3.1. Itsasadarrak udalerrian zehar duen urbazterra lehengoratu eta egokituko da, 

ibaiertzaren parean bizikleta-erreia duen errepide bat ezarriz. 

Axpe eta Udondoko ditxoetan oraingo erabilera motak desagertzen badira, 

ahaleginak egingo dira metropoliaren mailako aisi eta ekonomi jarduerak 

sortzeko, leku horiek erdigunean duten kokapena eta ditxoek ematen dituzten 

baliabideak aprobetxatuz. Horren haritik, ditxoak eurak ez ezik haietako 

urbazterrak eta ura bera ere erabil litezke inguruaren elementu gisa. 

Ildo beretik, Itsasadarrean atarramentua atera behar zaie lehengo 

untzigintzaren erakusgarri diren elementuei, Itsasadarrak irudi eta ikur gisa 

duen balioa berreskuratzeko. 
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2.6.4 Xedapen lotesleak 

• EE hau garatzeko Plangintzak aintzat izan beharko ditu 2.6.3.1 

atalean azaldutako helburuak eta irizpideak. 

• Ekintza Egituratzaileen elementuei egokitu zaizkien trazadurak, ?txa 

honetako dokumentazio gra?koan irudikatuak, orientagarriak dira. 

• EE honen xehetasunezko antolamenduak jasotzen dituen elementuen 

artean, eta lehen eman diren irizpide eta zehaztapenei helduz, jarraian 

azaltzen diren EkEetako elementuak agertuko dira, bai banakako 

?txetan islatuta daudenak, beherago aipatuak, baita ?txa honetako 

ataletan azaltzen diren berariazkoak ere. Batzuen zein besteen 

bateragarritasuna bermatu behar da, eta denek dute zerikusia Ekimen 

honetan, nahiz eta haren eremutik kanpokoak izan: 
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- EkE.14: «Bidaiarientzako burdinbide-garraioa Metropolian». 

§ EkE.14.I: Itsasadarra-Sondika lotura (tranbia linea berria). 

§ EkE.14.J: Urbinaga-Leioa-EHU (tranbia linea berria). 

- EkE.20: «Ibaiertzetako Parkeak». 

- EkE.21: «Itsasadarraren tarte nabigagarria».  

- EkE.23: «Bizikletarientzako Sarea». 

• Ziurtatu beharko litzateke EkE horietako oinarrizko trazadurak eta 

elementuek jarraipena izango dutela Erandioko EE.4an («Lutxana-

Asua»). Bateragarriak izan beharko lukete, gainera, udalerri 

mugakideetako EEekin. 

Bateragarritasuna 

 Ekimen hau jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan, eta dagokion 

harmonizazio proiektuaren bidez eremu hori modu bateratuan antolatuko da, eraginpeko beste 

eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera antolatuko dela bermatuz. 
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2.7 LABE GARAIETAKO «ZABALDEGIA» (EE.7.) 

Ekimen hau aurkeztu aurretik, argi utzi behar da Bilboko Metropoliko lurzoruetan gaur 

egun ?nkatuta dauden jarduerak funtsezkoak direla  Metropoliko ekonomian. Hortaz, 

dokumentu honen helburua ez da jarduera horiek ordezkatzea, mota horretako 

lurzoruek Itsasadarreko hiriguneetan eta lurraldean bertan ere duten garrantzia agerian 

uztea baizik, haien gainean eraikiko baita, hain zuzen, Metropoliko Bide-

Pasealekuaren azken tartea. 

Uste dugu, beraz, lurraldeko zati baten gainean esku-hartzen den neurrian ikuspegiak 

estrategikoa ez ezik, udalerriz gaindikoa ere izan behar duela. 

2.7.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Ekimen Estrategiko hau bakarrik burutuko 

da Sestaoko lurzoruetan. Esparru hori bete 

zuten bi enpresek (Bizkaiko Labe Garaien 

Sestaoko faktoria eta Astilleros Españoles -

La Naval-) itzelezko eragina eduki zuten 

joan den mende eta erdiko 

siderometalurgiak eta untzigintzak izandako 

bilakaeran. 

Esan beharrik ez dago leku hau estrategikoa dela Itsasadarraren inguruan, bere 

iraganagatik eta betetzen dituen lurzoru handiengatik. Gainera, AHVko 

zabaldegitik barrualderantz Itsasadarra nabigagarria denez, bertan ezartzen diren 

ekoizpen eta industri instalazioak oinarrizkoak izango lirateke Bilboko Metropoliko 

ekonomi jardueretarako. 

Gaur egun, Labe Garaiak enpresaren ordez Altzairutegi Trinkoa dago leku berean, 

eta La Naval ontziolak lanean jarraitzen du Izar Taldearen barruan. 
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2.7.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide estrategikoak 

Ekimenak estrategia eta antolamendu malguak behar ditu, egun dauden instalazioei 

eusteaz gain etorkizunean etor litezkeenak ere hartzeko. 

Hemen, Itsasadar osoan bezala, kontu handiz zaindu behar da iraganeko Industriaren 

Arkitekturak eta Ingeniaritzak utzi diguten. Izan ere, «Guggenheim eragina» delakoak 

argi erakutsi du horrelako ondareak duen balio sinboliko eta estetikoa lagungarria 

suerta daitekeela ekonomia suspertzeko, nahiz eta ez eduki inolako zerikusirik gaur 

egungo Ekonomia Jarduerekin. 

2.7.2.1.  

Hortaz, ondoko hauek hartuko ditugu irizpide estrategikotzat: 

a) Inguru hau birgaitzeak ez du ekarriko bertako ekoizpen eta industri erabilerak 

desagertzea, baina era berean arreta handiz zaindu beharko da 

Itsasadarreko ingurumenaren eta paisaiaren kalitateari, hala behar denean 

instalazioak lekualdatuz.  

b) Ekonomi jarduerek bere horretan jarraituko dute, beraz, ez da desagertuko 

oraingo ekoizpen egitura, eta neurriak hartuko dira zaharkiturik geratu diren 

hiriguneko industrialdeak birmoldatzeko. 

c) Ekoizpen instalazio berriak bultzatuko dira, batik bat Itsasadarrerako irteera 

behar izanik beste tokirik aurkitu ez dutenen kasuan, zabaldi honek tarte 

nabigagarri bat edukiko dute eta. 

d) Komenigarria litzateke erabilera mistoetarako tokietan kokatu ahal edota 

behar duten ekonomi jarduerak hemen ez ?nkatzea, behintzat beste 

nonbaitera joateko aukera badute, eta are gutxiago beste leku hori egokiagoa 

bada haietarako. 

e) Inguruko Industri Arkeologiaren elementuak lehengoratuko dira, berez duten 

balioa gal ez dezaten.  
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f) Inguru erakargarriago bat lortzeko, irudiari erabilgarritasunari bezainbesteko 

balioa eman behar zaio, areago kontuan izanik pizgailu bat izan daitekeela 

ekonomiarako. 

2.7.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Oro har, eremu honen antolamenduak irizpide hauei eutsiko die: 

Erabili gabeko lurzoruetan edo industri aurriak desagertutako tokietan sortzen 

diren erabilerek zabaldegiko inguruaren berezitasuna eta balio estrategikoa 

errespetatuko dituzte, beraz, eraikin berriek berreskuratze bidean dagoen toki 

honen balioa nabarmenduko dute. 

BPT trenbidearen trazaduran moldaketak egin litezke, ezarriko den tren arina 

ibilbide horretaz balia dadin. Labe Garaietako zabaldegian parke bat eraiki liteke, 

luzera eta tren berriarekin paralelo. 

Azpiegituren sareari dagokionez, aztertuko da zabaldegia Ballontiren 

igarobidearekin eta Kuetoko biribilgunearekin lotuko den Sestaoko hirigunearen 

azpiko tunel baten bidez. 

Neurriak hartuko dira Altzairutegi Trinkoak Itsasadarrean eragiten duen irudi 

eskasa hobetzeko. 

«1» Labe Garaia industri ondarearen katalogoan sartzeak aukera ematen du 

siderurgiari buruzko osoko museo bat antolatzeko; bestela ere, ekoizpen-kate 

osoa irudikatu beharrean, labea bera izan liteke alorraren ikurra, biribilgune 

batean edo toki estrategiko batean jarrita. 
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2.7.4 Xedapen lotesleak 

• EE hau garatzeko Plangintzak aintzat izan beharko ditu 2.7.2.1 

atalean azaldutako helburuak eta irizpideak. 

• Ekintza Egituratzaileen elementuei egokitu zaizkien trazadurak, ?txa 

honetako dokumentazio gra?koan irudikatuak, orientagarriak dira. 

• EE honen xehetasunezko antolamenduak jasotzen dituen elementuen 

artean, eta lehen eman diren irizpide eta zehaztapenei helduz, jarraian 

azaltzen diren EkEetako elementuak agertuko dira, bai banakako 

?txetan islatuta daudenak, beherago aipatuak, baita ?txa honetako 

ataletan azaltzen diren berariazkoak ere. Batzuen zein besteen 

bateragarritasuna bermatu behar da, eta denek dute zerikusia Ekimen 

honetan, nahiz eta haren eremutik kanpokoak izan: 

- EkE.14: «Bidaiarientzako burdinbide-garraioa Metropolian». 

EkE.14.A: Abando-Santurtzi/Muskiz (zabalera iberiarreko 

linea). 
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EkE.14.J: Urbinaga-Leioa-EHU (tranbia linea berria). 

- EkE.16: «Metroa: oraingo sarea hobetzea». 

- EkE.20: «Ibaiertzetako Parkeak». 

- EkE.21: «Itsasadarraren tarte nabigagarria». 

• Ziurtatu beharko litzateke EkE horietako oinarrizko trazadurak eta 

elementuek jarraipena izango dutela Sestaoko EE.5ean («Galindo»). 

Bateragarriak izan beharko lukete, gainera, udalerri mugakideetako 

EEekin. 

Bateragarritasuna 

Ekimen hau jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan, eta 

dagokion harmonizazio proiektuaren bidez eremu hori modu bateratuan antolatuko da, 

eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera 

antolatuko dela 

bermatuz. 
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2.8 LAMIAKOKO IBARRA (EE.8) 

2.8.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Lamiakoko ibarra, Leioako udalerrian, 

denbora luze egon da antolamendu eta 

orientazio zehatzik izan gabe. 

Errepide batek (Lamiakoko Ditxoa) eta 

Autonomia Etorbideak osorik inguratzen 

dute Lamiakoko Ibarra. Errepideak, gainera, 

Gobelas eta Udondo ibaietatik bereizten du, 

eta etorbideaz bestaldean Nerbioren Itsasadarra eta mareen ateko lokaztia daude. 

Lokazti hori ez da ekimen honen xede, bai ordea Ingurumenaren gaineko Eraginari 

buruzko Baterako Azterketari dagokionez, Bilbo Handiko Saneamendurako Osoko 

Planari esker gora egin duelako bertako sedimentuen kalitateak eta haietan bizi diren 

organismoenak, eta urtetik urtera gero eta gehiago dira lokaztian atseden hartzera eta 

sedimentuetatik elikatzera datozen hegaztiak. 

EE honek bere baitan hartu ditu Lamiakoko Ibarrarekin mugakide diren zenbait lurzoru, 

ondoriozko eremu handiago hori egokiagoa baita Sestaoko Urbinagako geltokia eta 

Leioa tranbia batekin lotzeko aukera. Hala egingo balitz, lotura horrek Metroarekiko 

aldagunea izan beharko luke Eskuinaldean. 

Gaur egun, Itsasadarraren eraldatze prozesuak susperturik, eremu honek garrantzi 

handia hartu du, eta bertan gauzatuko da, hain zuzen ere, Leioa eta Itsasadarraren 

arteko elkargunea. 

2.8.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Leioako Udal Plangintzaren arabera, bere hiriguneko ibai-bazterra izango den inguru 

horretan Hondakin Uren Araztegi berria (HUA) eraikiko da; beharrezkoa da, beraz, Ur 

Partzuergoaren instalazioen eragina zaintzea. 
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Lamiakoko Araztegirako erabiltzen ez diren lurzoruetan ingurua berebiziko arretaz 

zainduko da, mareen arteko lokaztian biltzen diren sedimentuek hegazti 

migratzaileentzat duten garrantziagatik. 

Eremu honen berezitasuna adierazten duten datu berri guztiak jasota geratuko dira 

Ingurumenaren gaineko Eraginari buruzko Baterako Azterketan, eta beste horrenbeste 

egingo da bertako hegazti migratzaile, animalia zein landareak aztertzen dituzten 

ikerketekin.  

Helburua, bada, bikoitza da. Lortu nahi da, alde batetik, Leioako udal plangintzak hiri-

garapenerako duen eredua bat etor dadila Metropoli osoaren garapenarekin, eta 

bestetik, eraikiko den araztegi berriak okerreko ondoriorik izan ez dezan paisaian, 

ingurumenean eta inguruko arkitekturan. 

2.8.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Goiko helburuak betetzeko asmoz, honako irizpide hauek planteatzen dira 

antolamendu orokorraren gidari: 

1. Iradokizun gisa, Lamiakoko Ibarraren aldean tra?koa Autonomia Etorbidetik 

Lamiakoko Ditxoa errepidera eta Langileria Kalera bideratu liteke, eta horrek 

Autonomia Etorbidean libre utziko lukeen tartean bidegorri bat eta ibaiertzeko 

pasealeku bat egingo lirateke. 

2. Ibaiertza ukituko duen proiektu oro aurretiaz eta Udondoko Ditxoarekin batera 

aztertuko da, edo behintzat, frogatu beharko da Ditxoa ere kontuan izan dela 

azterketan. 

3. Gobela eta Udondoren ibilguak lehengoratuko dira, behar adinako 

ingurumen-kalitatea duen inguru bat lortzeko. 

4. Lamiakoko Ibarra Garatzeko Plan Bereziarekin batera Ingurumenaren 

gaineko Eraginari buruzko Baterako Azterketa ere izapidetuko da. Dokumentu 

horrek ingurune ?sikoaren gainean izan daitezkeen eragin guztiei 
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erreparatuko die, eta EEren eraginpeko eremua mareen arteko lokaztiarekin 

batera aztertuko du 

 

2.8.4 Xedapen lotesleak 

EE hau garatzeko Plangintzak aintzat izan beharko ditu 2.8.3 atalean azaldutako 

helburuak eta irizpideak. 

• Ekintza Egituratzaileen elementuei egokitu zaizkien trazadurak, ?txa 

honetako dokumentazio gra?koan irudikatuak, orientagarriak dira. 

• EE honen xehetasunezko antolamenduak jasotzen dituen elementuen 

artean, eta lehen eman diren irizpide eta zehaztapenei helduz, jarraian 

azaltzen diren EkEetako elementuak agertuko dira, bai banakako 

?txetan islatuta daudenak, beherago aipatuak, baita ?txa honetako 

ataletan azaltzen diren berariazkoak ere. Batzuen zein besteen 
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bateragarritasuna bermatu behar da, eta denek dute zerikusia Ekimen 

honetan, nahiz eta haren eremutik kanpokoak izan: 

- EkE.14: «Bidaiarientzako burdinbide-garraioa Metropolian». 

EkE.14.J: Urbinaga-Leioa-EHU (tranbia linea berria). 

- EkE.20: «Ibaiertzetako Parkeak». 

- EkE.21: «Itsasadarraren tarte nabigagarria». 

- EkE.23: «Bizikletarientzako Sarea». 

• Ziurtatu beharko litzateke EkE horietako oinarrizko trazadurak eta 

elementuek jarraipena izango dutela eta bateragarriak izango direla 

udalerri mugakideetako EEekin. 

Bateragarritasuna 

Ekimen hau jasota dago Itsasadarraren Ingurua Harmonizatzeko Eremuan, eta 

dagokion harmonizazio proiektuaren bidez eremu hori modu bateratuan antolatuko da, 

eraginpeko beste eremuekin batera eta LPPn zehaztutako irizpide orokorren arabera 

antolatuko dela bermatuz. 
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2.9 EKONOMI JARDUERETARAKO BIDE SAREA EZKERRALDEAN (EE.9) 

2.9.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Inguru honek lehentasuna du, helburu baitu 

ekonomi jardueretarako lurzoruak sorraraztea 

orain arteko krisialdiek gogor astindutako inguru 

horretan, lurzoruak oso urri diren inguru batean, 

hain justu. Ekimen hau erabakigarria da 

Ezkerraldea suspertzeko, eragina izango baitu 

lanpostuak sortzen eta ingurumena hobetzen. 

Ekimenaren xede diren lurzoru guztiak ez 

daude erabat okupatuta, haietan badago-eta industriaren bat. Komenigarria litzateke, 

ordea, horiek ere parte hartzea, bereziki eraberritze neurriak aplikatuz eta enpresa-

guneetan lortu nahi den irudi erakargarria bultzatuz. 

2.9.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide estrategikoak 

Helburu estrategikoei dagokienez, oraingo bide-azpiegiturak eta eraikitzekoa denak 

metropoli-mailako azpiegiturak izan beharko lukete, ibilbide luzeko errepideen eta toki-

sarekoen arteko mailakoak, alegia. Hortaz, errepide eta trenbideen ehunean azaleko 

egokitzapen batzuk eginez gero, oraingo ekonomi jarduerak eta garapen eremu berriak 

elkarturik geratuko lirateke Barakaldotik Ortuellaraino. 

Aurrekoaren osagarri, Ortuellan eta Trapagaranen mendi-magaletako hiriguneen 

barrualdea hobetuko da, errepide nazional zaharrak, bulebar bilakaturik, luzerako 

hirigune moduan josiko lituzke. 

Ekonomi jardueren esparrutik hiriguneak eraldatuko direnera bitartean eremu natural 

bat tartekatzen da hutsik dauden beste eremu batzuekin, denen artean ingurumen-

iragazki bat eratuz. 
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2.9.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

• Metropoli-sistema bat eratuko da Ugaldebietan zehar; sistemak bi 

metropoli-errepide izango ditu berekin paralelo. 

• Errepide horietako bat, Ballontiren igarobidea, bat dator Errepideen 

SLPk aurreikusten duen trazadurarekin. Bigarrena Abanto-Zierbenako 

San Fuentes auzotik abiatzen da, Capetillo errekaren ondoan, eta 

Ortuellako El Cerroko ipar-hegalean zehar N-634k Portugaleterako 

duen sartunearekin elkartzen da. Errepide horiei esker tra?ko biztanle-

guneetatik aterako da, eta nazional zaharra kale nagusia izango da 

luzera osatu den hirian.   

• Aurrekoen bide osagarri batek lehen aipatu diren hiriguneak eta 

ibaiertzekoak (Sestao, Portugalete eta Santurtzi) lotuko ditu. 

• Ekimen esparruaren ertzetan zehar bi iragazki berde ezarriko dira. 

• Esparru guztia erabilera ekonomi jarduerena izango da, udalerriz 

gaindiko ekipamendu handiren bat salbu. 

• Metropoliko errepide-sare berriari esker, Gurutzetatik Ortuellara 

bitartean N-634 errepidea N-634 hiri-bulebar gisa egokitu ahalko da. 
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2.9.4 Xedapen lotesleak 

Ballontiren igarobidearen trazadura loteslea izango da eremuko plangintza 

tresnetarako. 

Plangintzetarako Bateragarritasun Sistema Orokorrak ziurtatu beharko du ekimenak 

izango duela mugakide diren udalerrietan. Horrek ez du eragozten, ordea, proposatu 

den bigarren errepidearen trazadura zeharkatzen diren eremuen antolamendura 

moldatuko denik. 
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2.10 PORTUA (EE.10) 

2.10.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Ekimen hau Ezkerraldean burutuko da, 

Abrako portuak Santurtzin eta Zierbenan 

dituen instalazioetan. 

Kanpoaldeko Porturako enpresa-estrategiari 

dagokionez, Portu Agintaritzak ekonomi 

jarduerak bultzatu nahi ditu batik bat, balio 

erantsi handiko salgaiak erakarriz eta 

Portuaren eragin-esparrua zabalduz. 

Horregatik, Santurtziko kaiekin batera, itsasoari kendutako lurzoruak ere merkataritza-

jardueretara bideratzen dira, kanpoko dike berritik Santurtziko dikera bitartean 

(edukiontziak, salgaiak –oro har-, Ro-Ro, etab...). 

2.10.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide estrategikoak 

Bilbo aldeko hiri-aglomerazioa Itsasadarrean zehar hedatu ahala, portuko zenbait atal 

elkarrengandik eta irispide-sare nagusitik bereizita geratu dira. Bestalde, eta aukeren 

aprobetxamenduari begira, instalazio horiek betetzen dituzten lurzoruak estrategikoak 

dira bere kokapenagatik beragatik edota hiriguneetatik hurbil egoteagatik. 

Portuko jarduerak (bereziki Deustuko Kanalekoak eta Zorrotzakoak) lekuz aldatzeak 

onurak ekarri dizkio, oro har, portuko jarduteari. Portuko merkataritza-jarduerak leku 

jakin batean eta era bateratuan antolatzeak lana errazten die Portuan diharduten 

jarduleei (kon-tsignatarioak, zama-lanak, aduanak, gordetegi frankoa, atoi-zerbitzuak, 

etab...). Horrekin batera, luze-zabalera eta sakonera handiagoko esparruak eskuratu 

dira, baita Abrako merkantzien geltokirako irispide berria ere. Azkenik, bertarako 

errepideak ere hobetuko dira (BI-634), trenbidearekiko lotura zehaztu bitartean: 

trazadura horrek kapazitate handiagoa izango du eta lotuta geratuko da sare 

orokorrarekin. 
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Industria tra?koari dagokionez, benetan komenigarria da itsas garraioaren behar 

handia duten enpresak erakartzea. Helburu horrekin zenbait lurzoru erreserbatu dira, 

ziklo konbinatuko energia-zentralaren ondoan (Bizkaiko Badia). 

Portuari estu lotuta dauden hainbat industriaren lurzoruak ez daude, batzuetan, lekurik 

egokienean, Itsasadarrean zehar kokaturik baitaude. Hala ere, metropoliko enpleguan 

eta ekonomian duten eragin onuragarriagatik, ez lirateke beste alde funtzionaletara 

aldatuko. 

2.10.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Portu Autonomorako Plan Bereziak, jada behin betiko onetsia jasoak, helburu eta 

antolamendu irizpide horiek garatzen ditu. Planak aurreikusten duenaren arabera, 

behin ditxoa zabaldurik bertan eraiki diren kai berriak merkataritza-jardueretarako 

erabiliko lirateke. Besteak beste, honako instalazio eta jarduera hauek eramango dira 

haietara: 

• Santurtziko kaiak zabalduko dira, oraingo kaiekiko muga-lerroan.  

• Eginkizun askotariko merkantzia-geltokia; oraingo Bilbo-Santurtzi 

trenbidearen bitartez lotura izango du sare orokorrarekin; tren-irispide 

berriak eraikitzen direnean lotura hori Serantes azpiko tunelean zehar 

izango du. 

• Edukiontzietarako terminala, jardule pribatu batek emakida gisa 

eratzekoa. 

• Logistika Jardueretarako Gunea.  

• Bestelako terminalak (Ro-Ro terminalak, autoetarakoak...) eskariaren 

arabera kokatuko dira. 

Industriaren bat Bizkaiko Badiaren ondoan ezarriko balitz, ingurumenaren gaineko 

eragina moteltzeko neurriak hartuko lituzke, besteak beste airerako isuriak gutxitzeko. 



 

 

 

EKIMEN ESTRATEGIKOAK 

ERANSKINA 

148 

Aurrekoaz gain, Portuaren eremuan eta inguruetan ondoren zehazten diren alderdi 

hauei ere erreparatu beharko litzaieke: 

• Alorreko arauei jarraiki, beharrezkoa litzateke inguru horretan energia 

sareak berariazko kanaletan zehar instalatzea. 

• Oinezkoei hiriguneen artean ibiltzea bermatzeko, komenigarria 

litzateke Santurtzitik Zierbenara doan urbazterreko pasealekuak 

jarraipena izatea. 

2.10.4 Xedapen lotesleak 

Beharrekoa jotzen da ibilgailu astunetarako aparkaleku gomendatu bat eraikitzea 

Portuarekiko eta beste instalazio batzuekiko mugan. 
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2.11 JARDUERA EKONOMIKO MISTOAK KANPO PORTUAREN INGURUAN (EE.11) 

2.11.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Ekimena bi tokitan burutuko da batez ere: 

bata Abanto-Zierbenan dago, Ugaldebietak 

eta porturako irispideak bat egiten duten 

tokian, Gallarta ondoan, eta bestea 

Ortuellan, Nozedal auzoaren iparraldean. 

Guztira, ekimen honek 100 ha inguru 

beharko ditu, lau eremu handitan banatuak: 

Murrieta aldea; La Tejera izenekoa, San 

Fuentes auzoaren ondoan; Nozedal 

auzoaren zabalpenarekin mugakide dagoen aldea, eta Nozedal auzorako errepidearen 

ekialdean dagoen aldea. 

2.11.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Euskal Herrian bat egiten duten bi ardatzek estu lotzen dituzte Penintsulako ipar-

mendebaldeko ekonomi jarduerak: Irun-Portugal Ardatza eta Ebroko Ardatza dira. 

Beraz, Euskal Herria igarobidea da Penintsulako kanpoalderantz (Europako beste 

herrialdeak eta Europatik kanpokoak). Era berean, lurralde honek berebiziko garrantzia 

du ekonomiaren garapenak behar dituen logistika-jardueren aldetik. 

Azpiegituren ezaugarriak eta ekoizpen-jardueren kokapena kontuan harturik, Ekonomi 

Jardueretarako Inguru Mistoak bi eremu osagarri izango ditu merkataritza eta industri 

jardueretarako euskarri: Bilboko Metropolia eta Pasaia-Irun igarobidea, berau esparru 

zabalago baten barruan kokatua (Donostia-Baiona Mugaz gaindiko Ardatza). 

Esan bezala, bi eremu horiek Ekonomi Jardueretarako Inguru Mistoa eratzen dute, eta 

horrek batzen dituen lurzoruak ekonomi jarduera desberdinetarakoak dira, desberdinak 

direlako, hain zuzen, lurzoru horiei egokitutako erabilera nagusiak. Kasu honetan hiru 
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erabilera mota bil daitezke: Teknologi Parkea, Logistika-gunea eta Ekoizpenerako 

Industri erabilera. 

Inguru oso honetan egiten den sustapen publikoa, ekonomi jardueretarako lurzoruetara 

zuzenduta dago, Ezkerraldeko ekonomia suspertzeko asmoz. 

Aukeratu den eremu zabalak abantaila handiak ditu ekonomi jarduerei begira, mota 

horretako lurzoruak urriak baitira inguruan; gainera, kapazitate handiko bide bat (A-8) 

ondoan izateak erdi-erdiko toki irisgarri bilakatzen du. 

Bestalde, Abra Industriala izeneko aldean, zehazki Abanto-Zierbena eta Ortuellan 

dagoen 80 bat ha-ko eremu batean, gune handi bat gorde liteke Portuarekin zerikusia 

duten jardueretarako, eta hala adierazi zuen Sprilur-ek 1997ko apirileko txosten batean 

(Ezkerraldea Suspertzeko Egitasmoa). 

Era berean, logistika-gunetzat jo beharko litzateke Kanpoaldeko Portuak itsasoari 

kenduko dion lurzoru atala, aurrerantzean garrantzi handia izango baitu merkantzi 

trenen tra?koak. 

2.11.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Honako erabilera hauek onartuko dira: Teknologi Parkea, Logistika-gunea eta Industri 

erabilera. 

Logistika eta industri erabilerak ezarriz gero, Jarduera-guneetarako irispideak ibilgailu 

astun ugari jasotzeko moduan moldatu beharko lirateke, hots, errepide egokiak 

beharko lituzkete Zierbena eta Santurtziko portu-instalazioetaraino. Beste horrenbeste 

egin beharko litzateke jarduera-guneen barnealdean ere, kamioi artikulatuek arazorik 

izan ez dezaten biratzeko maniobrak egiteko orduan. 

Ortuellako eremua Porturako trenbidetik hurbil dagoenez, adar bat egokitu liteke 

merkantzia-konboien karga eta deskarga-lanak modu zuzenean egiteko. 

Azaldutako esparruen muga-lerroak behar bezala antolatuko dira, ondoko biztanle-

guneekin (San Pedro de Abanto, San Fuentes eta Nozedal) egoki molda daitezen. 
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Ekimen honek Ezkerraldeko ekonomia suspertzeko duen garrantziagatik, LPP hau 

aplikatuko den aurreneko 8 urteetan udal plangintzak bere baitan jaso ahalko ditu 

lehenago aipatu diren sustapen publikorako lurzoru guztiak, eta hala adierazten da XV. 

Eranskinean («Lurzoru Eskaintza Ekonomi Jarduera Berrietarako»).  

EkE.12n («Supersur Saihesbidea») azaltzen denez, Metropoliko Hego-saihesbidearen 

trazadura, LPP honetako dokumentazio gra?koan jasoa, orientagarria da, eta alorreko 

plangintzaren arabera aldatu ahalko da. Trazadura horrek ukituta dago eta, eremu 

honetan kontuan hartu beharko dira Supersur saihesbidearen behin betiko 

proiektuaren ondorioak. 

 

 

2.11.4 Xedapen lotesleak 

• Honako erabilera hauek onartuko dira: Teknologi Parkea, Logistika-

gunea eta Industri erabilera. 
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• Supersur saihesbidearen behin betiko proiektuak ondorioak izan 

ditzake Murrieta izeneko aldearen zedarritzean. 
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2.12  URIBE KOSTAKO GARAPEN BERRIAK. HIRI-JARRAIPENA (EE.12) 

2.12.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

 Ekimen Estrategiko hau Metroaren 1. 

lineak zeharkatzen duen luzerako tartean 

gauzatuko da, Getxo, Berango, Sopelana 

eta Urdulizko udalerrietan, hain zuzen ere. 

Inguru horretan egoitza-erabilera oso 

zabalduta dago, eta Metropoliko 

erdigunearekiko loturak, Bilborekikoak,  

alegia, nahiko onak dira, bai errepidez bai 

trenbidez. 

Aipatutako udalerri guztiek azken urteotan izan duten zabalpen handia dela medio, 

akatsak igartzen dira hiri-lerroalde horretako udalerrien arteko lotuneetan, agerikoak 

eraikin eta kaleen ohiko eraketan eta, horrenbestez, zuzendu beharrekoak. 

Aurrekoaren haritik, aipatzekoak dira inguru honetan azaleratu diren arkeologi 

aztarnategiak, oraindik guztiz zedarritu gabeak, esate baterako Kurtzikoa, Barrikan, 

edo Mendieta I eta Mendieta II izenekoak, duela gutxi aurkituak. Hainbat aztarna 

agertu dira, halaber, itsasertzean zehar, Aixerrotako Errotatik (Getxo) Muriolasko 

paleodunetara bitartean (Barrika). 

2.12.2 Ekimenaren helburu eta irizpide egitura-tzaileak 

Gaur egun Eskuinaldean –Txorierrin adibidez- hainbat egoitza-lurzoru erabilgarri 

sorrarazi dira, metropoliko etxebizitza-eskaerari aurre egiteko moduan. Hala ere, 

Txorierri aldean izan ezik, Uribe Kosta eta Eskuinaldeko lurzoruak egoitzetarako baino 

ez dira erreserbatu; horren ondorioz, ekoizpen-jarduerak bazterturik geratzeaz gain, 

auto pribatuarekiko mendetasun itzela agertu da. 

Gainera, erabilitako lurzoruak alde batera utzirik, erabilgarri dauden beste askotan 

dentsitate txikiko egoitza-guneak aurreikusten dira, kalitatearen adierazgarri 
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direlakoan. Eragina bestelakoa da, ordea, dentsitate baxu horien bitartez agortu egiten 

ari baita berez urria den ondasun bat, eta gainera ez da hirigunerik osatzen. Zer esanik 

ez, autoaren erabilera ere handiagotu egiten da. 

Horren aurreko proposamen gisa, egoitza-gune berrietako dentsitateak eta 

hiriguneetakoak antzerakoak izan beharko lukete; horrekin batera, metroa eta 

gainontzeko garraiobide publikoak erabiltzea bultzatu beharko litzateke, garapen 

jasangarriaren mesedetan.  

Metroaren ondoko lurzoru urbanizagarrietan ere eredu berberari eutsi beharko litzaioke 

eraikitzeari ekin ez zaion kasuetan. Bide horretatik, toki horietan dentsitate-irizpideak 

oraindik antolatu gabe dauden lurzoruetako berbera izan beharko luke. 

2.12.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Birdentsi?kazio prozesuak: 

• Getxo: Metroaren lineatik hurrenen dauden jardununeetarako 

proposatzen den 50-75 etxeb/ha-koa da, eta trenbidetik aldendu ahala 

tarteko dentsitateetara jotzen da. Bestalde, Getxok erabilera mistoko 

eremu bat du; bertan ekonomi jarduerek duten lurzoru erreserba urria 

igoarazteko, hirugarren sektorerako lurzoru kantitateak egoitzetarako 

lurzoruenak adina edo gehiago handitu beharko luke. 

• Berango: Birdentsi?kazioa aurreikusita dauden lurzoru urbanizagarri 

guztietan ezarriko da: 50-75 etxeb/ha-ko dentsitatea metroaren 

ondoko eremuetan eta Getxoarekiko mugaldekoetan. Barnealdeko 

eremuetan 30-50 etxeb/ha-ko dentsitatea ezarriko da. 

• Sopelana eta Urduliz: Proiektuari oraindik ekin ez zaion lurzoru 

urbanizagarri guztietan: 50-75 etxeb/ha-ko dentsitatea. 

• Barrika: 30-50 etxeb/ha-ko dentsitatea planteatzen da, metrotik 

urrunago dago eta. 
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Garapen eremu berriak: 

• Berango: Ezarriko diren irizpideak lurzoru urbanizagarrietako berberak 

dira. 

• Sopelana: Lurzoru berri gehienek urrunago dute metroa, Barrika 

ondoan daude eta. Beraz, 30-50 etxeb/ha-ko dentsitatea planteatzen 

da. 

• Urduliz: Hirigunearen inguruan hazten ari da, eta horrenbestez hiri-

lerroalde bat eratzen ari da BI-634an zehar. Metrotik hurbilen dauden 

guneetan 50-75 etxeb/ha-ko dentsitatea proposatzen da, eta urrunen 

dauden edo malkarragoak direnetan, aldiz, 30-50 etxeb/ha-koa. 

Planaren asmoetarako funtsezkoa den berrorekatze-joeraren ildotik, 

ekonomi jardueretarako lurzoruak aurreikusten dira hiri-lerroaren 

amaieran, zehazki Bilbo-Unbe-Plentzia errepidearekiko lotunean. 

• Barrika: 30-50 etxeb/ha-ko dentsitatea planteatzen da, garraiobide 

publikoak urrun dituelako eta, bidenabar, Sopelanako garapenei 

jarraipena emateko. 
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2.12.4 Xedapen lotesleak 

Ekimen honetako 2.12.3 puntuan azaldutako antolamendu irizpideak eta 

xedapenak lotesleak dira, udalerri bakoitzean behar den moduan zehaztuagoak.  
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Getxoko erabilera mistoko eremuan, hain zuen, hirugarren sektorerako erabilera 

egoitzetarako adina edo gehiago hazi ahalko da, ekonomi jardueretarako lurzoruen 

urritasuna orekatzeko. Horretaz gain, erabilera mistoko eraikinak onartu ahalko 

dira. 
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2.13  AIREPORTUTIK KANPOKO LOGISTIKA-GUNEA (EE.13) 

2.13.1 Eraginpeko eremua eta hasierako egoera 

Aireportutik kanpoko Logistika-gunearen 

Ekimen Estrategikoa oraingo terminalaren 

iparraldean gauzatuko da, Loiun, zehazkiago 

N-633ren eta LPPk proposatzen duen 

Txorierriko Ipar-Errepidearen artean. 

Eremuak, zentraltasun handikoak, 35 

hektarea inguru ditu, Ekonomi Jardueretarako 

Esparru hau instalatzeko adina, beraz. 

2.13.2 Ekimenaren helburu eta irizpide estrategikoak 

Traparango APARCAVISAk azpiegitura egokituago eta lehiakorrago bat behar du bere 

beharrei eta zuzen-tzen zaion eskariari aurre egiteko; zentro berriak honako 

ezaugarriak izan beharko lituzke: irispide onak; eskariari eusteko moduko 

aparkalekuak; behar bezalako zerbi-tzu osagarriak; aurrerantzean ere handitzeko 

aukerak eta erakusketa-esparru bat, oso lauetan kokatua. 

Trapagarango instalazioak ezin dira inora zabaldu, eta ondorioz ezin diote eutsi gero 

eta handiagoa den aparkatokien eskariari. Eremu berria leku ezin hobean dago, La 

Avanzadatik aireportura bitarteko errepideak lotura bikainak ematen dizkiolako 

banaketa-sare nagusiarekiko. 

Hala, bada, Ekonomi Jardueretako Esparru honetan egokituko den Logistika-guneak 

logistika jarduerak ez ezik gunearekin berarekin zerikusia duten instalazioak eta 

industri jarduerak ere hartuko ditu; horretaz gain, Esparruan Garraiorako Laguntza-

gune bat ere kokatuko da, APARCAVISA zabaltzearen ondorioz. Bere kokapenagatik, 

Garraiorako gune hau erabilgarri egongo da logistika jardueretarako, Aireportuak berak 

sorraraz ditzakeenetarako eta Aireportuan bertan ezartzen diren ekonomi 
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jardueretarako ere. Txorierriren ipar aldeko ardatzean aurreikusita, ekimen hau 

Metropoliko eskualde horretan burutuko direnetako bat da. 

Kontuan izan behar da, haatik, nola antolatuko den ekonomi jardutetarako aldea 

Aireportuaren Plan Berezian. Gainera, alde hori hemen proposatzen den moduan 

instalatzeak areagotu egingo luke tra?koren arazoa, jada nahiko nabarmena BI-3707 

errepideak egunean duen batez besteko ibilgailu kopuruagatik. Horiek horrela, LPPk 

ezinbestekotzat jotzen du, ekimen hau Udal Plangintzan jaso dadin, ekonomi 

jardueretarako aldeak irispide egokia edukitzea, eta horretarako beharrezkoa da 

errepidez lotuta gera dadin sare egituratzailearekin, gainontzeko errepideetan 

oztoporik eragin gabe. 

2.13.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Zortasun aeronautikoei buruzko araudiekin bat etorriz (48/60 Legea, Aire Nabigazioari 

buruzkoa; 584/72 Dekretua, Zortasun Aeronautikoei buruzkoa, 2490/74 Dekretuaz eta 

1541/2003 Errege Dekretuaz aldatua, eta ekainaren 20ko 1647/1980 Errege Dekretua, 

Bilboko Aireportuko Zortasun Aeronautikoei buruzkoa), garapen eremu honek 

Sustapen Ministerioaren onetsia behar du, zortasunen eraginpeko inguruaren barruan 

dagoelako, eta hala adierazten du inguru horren irudikapenak 9 zk.ko informazio 

planoan («Portua eta Aireportua»). Areago, tokiren batean garapen eremuko lurzoruek 

gainditu egiten dute zortasunek ezarritako altuera-mugak, eta horrenbestez, aztertu 

beharko da nola moldatuko diren Udal Plangintza Orokorreko hirigin-tza-parametroak 

aipatutako zortasunetara, eremua egoki garatu dadin. 

Bete alde batetik, lotura ona eskaini beharko litzaieke oinezkoei, aireporturako 

irispideak gaindituta tren edo metro arinaren geltokira irits daitezen. Iradokizun gisa, 

proposatzen den geltoki hori Aireportuko terminalean jar liteke.  

Ekimen honen antolamenduak jaramon egin beharko die EkE.16an («Txorierriko Ipar-

Errepidea») egindako zehaztapenei, bertan adierazten denaren arabera eremu 

honetan Ipar-Errepideak ertzeko errepide baten trazadura izango baitu. 
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Bestalde, proposatzen den eremuaren ezaugarrien ondorioz eta kontuan harturik –

lehen esan den bezala- proiektua burutzeko ezinbestekoa dela irispideak zehaztuta 

edukitzea, ekimenaren antolamendua aldi bakar batean aurreikus liteke. Hala egiten 

bada, udal plangintzak antolamendua jaso lezake LPP honen indarraldiaren lehenengo 

8 urteetan, eta halaxe adierazten da XV. Eranskinean («Lurzoruen Eskaintza Ekonomi 

Jarduera Berrietarako»). 

2.13.4 Xedapen lotesleak 

• Udal plangintzaren barruan jasota gera dadin, beharrezkoa da ekimen honek 

errepide bidezko lotura edukitzea sare egituratzailearekin, gainontzeko 

errepideetan oztoporik eragin gabe. 

• Ekimen honen antolamenduak kontuan izan beharko ditu EkE.16n («Txorierriko 

Ipar-Errepidea») egindako zehaztapenak. 

• Eremua egoki gara dadin, Udal Plangintza Orokorrak haren hirigintza-parametroak 

aztertuko ditu, zortasun aeronautikoekin bat datozen egiaztatzeko. 
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2.14 TXORIERRIKO IPAR-ERREPIDEA ETA EGOITZAGUNE BERRIAK (EE.14) 

2.14.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Ekintza Egituratzaileen ataleko ?txak azaldu 

bezala, Ekimen Estrategiko hau Ipar-

Errepidean zehar gauzatuko da, Loiu, Derio 

eta Zamudioko udalerrietan. 

Helburu nagusi gisa, Txorierriko Ipar-

Errepideak Loiutik Teknologi Parkera 

bitarteko biztanle-guneak josi bharko ditu, 

bai orain daudenak baita LPP honek 

aurreikusten dituen hazkuntza-guneak ere. Hori eginez oinarriak jarriko lirateke BI-

3707k etorkizunean izan lezakeen errepide paraleloa eraikitzeko, halakorik egingo 

balitz. 

2.14.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide estrategikoak 

Etxebizitza arloan aurreikusten den eskari handiagoari aurre egiteko, inguru horretan 

zenbait hazkuntza-gune berri sortuko dira, Txostenean azaldutako irizpideen arabera 

antolatuak. Haietako gehienak Txorierrin eta Eskuinaldean kokatuko dira, azpialde 

horiek eskariari eusteko adina lurzoru dituzte eta. Txorierrin, biztanle kopuruarekin 

konparatuta, asko dira hirugarren sektoreari eta industriari egokitutako lurzoruak. 

Beraz, ekimenak orekatze-eragina izango du bertan. 

Esan bezala, egoitza-lurzoru berriek orekatu egingo dituzte hirugarren sektoreko 

jarduera-guneak eta ekipamenduak, eta ekimen honi esker errepide batek lotuta 

geratuko dira. Inguru bat haz dadin eta metropolian garrantzia izan dezan, funtsezkoa 

da bere baitan erabilerak mistoak elkartzea. 

Hortaz, errepide berria egoitza-gune berrien egituratzaile izango da, garraiobide 

publikoa oinarrizko helburu gisa bultzatuko baitu hiri berrian. 
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Hazkuntza-gune berriak oraingo hiriguneetatik abiatuko dira, eta ondorioz osatuko 

diren hiri-eremu horietan azpiegiturak eta dentsitateak leku bakoitzeko ezaugarrien 

araberakoak izango dira.  

Izan ere, inguru horretan Derio da biztanle gehien dituen udalerria, eta azpiegitura-

lotuneei dagokienez lekurik egokienean dago, baita Bilbotik gertu ere. Ondorioz, 

etxebizitza gehienak Derion daude, eta bera da Txorierriko benetako hirigunea eta 

motorra. 

2.14.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

1. Egoitza-ardatz bat bultzatuko da, poligonoen errepideak eta N-637k eratu 

duten erabilera mistoen ardatza orekatzeko. 

2. Egoitza-gune berriei garraiobide publikoa ziurtatuko zaie, auto pribatuaren 

erabilerari aurre egiteko. 

3. Txorierriko zerbitzuak Derion egituratuko dira, azpialdeko hirigune nagusi gisa 

bultzatuz. Helburu horrekin, ahal den kasuetan 50-75 etxeb/ha-ko dentsitatea 

proposatuko da egoitza-gune berrietarako, beste batuetan derrigor bete 

beharrekoa izango baita alorreko arauek zortasun aeronautikoaz agintzen 

dutena. 

4. Zamudion, Teknologi Elkartegiaren osagarri gisa, egoitza-erabilera 

planteatzen da haren mugakide diren lurzoru batzuetan; horrelakoetan 

dentsitatea 30-50 etxeb/ha-koa izango da. 

5. Loiuko hirigunearen iparraldean aurreikusten diren egoitza-guneek 15-30 

etxeb/ha-ko dentsitatea izango dute. 

6. Udal plangintza bakoitzak bere udalerriaren arabera egokituko du LPPn 

errepiderako planteatzen den trazadura, eta kontuan izango ditu, halaber, 

udalerri mugakideekiko loturak.  
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7. Errepide berriaren trazadura bat etorriko da EkE.16 Ekintza Egituratzailean 

(«Txorierriko Ipar-Errepidea») zehaztutakoarekin. 

8. Bestalde, indarreko araudiek zortasun aeronautikoen inguruan agintzen 

dutenaren arabera, proposatzen diren garapen-eremu berriek Sustapen 

Ministerioaren onetsia behar dute, zortasunen eraginpeko inguruaren barruan 

daudelako, eta hala adierazten du, hain zuzen ere, inguru horren 

irudikapenak 9 zenbakiko informazio planoan («Portua eta Aireportua»). 

Areago, zenbait kasutan (egoitza-gune berriak Loiun eta ekonomi 

jardueretarako eremua berriak Loiun, Derion eta Zamudion) lurzoruek 

gainditu egiten dute zortasunek ezarritako altuera-mugak, eta horrenbestez, 

aztertu beharko da nola moldatuko diren Udal Plangintza Orokorreko 

hirigintza-parametroak aipatutako zortasunetara, eremu horiek egoki garatu 

daitezen. 

9. Zamudioko hirigunearen ondoan aurreikusita dagoen Garapen Eremu berriak, 

erabilera mistokoak, egoitza-guneak eta ekonomi jarduerak uztartuko ditu, 

baina Bilboko Aireporturako Plan Zuzentzailearen arabera, eremu horren zati 

bat oraingo zarata-lorratzaren (60 dbA) eta etorkizunerako aurreikusten 

denaren artean dago. Horiek horrela, bertan etxebizitzarik edo osasun- nahiz 

hezkuntza-ekipamenduetarako eraikinik kokatzekotan ezinbestekoa izango 

da aire-nabigazioaren ondoriozko zarata-mailak benetan behera egitea, eta 

hori neurtzeko legez ezarritako prozedurari helduko zaio. Bertan ezarri nahi 

diren erabilerak ekonomi jarduerei lotuta badaude, aldiz, ez da inolako 

eragozpenik egongo alde horretatik. 

2.14.4 Xedapen lotesleak 

§ Errepide berriari dagokionez, EkE.6 zk.ko Ekintza Egituratzaileak 

(«Txorierriko Ipar-Errepidea») egiten dituen zehaztapenak lotesleak 

dira. 
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§ Udal Plangintza Orokorrek aztertu beharko dute zein hirigintza-

parametro erabiliko diren Loiuko egoitza-gune berrietan eta zein Loiu, 

Derio eta Zamudion aurreikusten diren ekonomi jardueretarako 

eremuetan, kasu guztietan bete daitezen zortasun aeronautikoak. 
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2.15 BASAURIREN ZENTRALTASUN BERRIA (EE.15) 

2.15.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Ekimen estrategiko hau Behe Nerbioiko 

azpi-eskualdean gauzatuko da osorik, 

Basauriko udal mugartean. Baina 

beharrezkoa balitz, udalerri mugakideetara 

ere zabaldu liteke, Galdakao, Zaratamo eta 

Arrigorriagara, alegia. Eremuak aparteko 

aukerak ditu, bertan bat elkartzen baita 

Bilbo, Donostia eta Gasteiztik datorren 

tra?koa. 

Baliteke inguruko lurzoruetako instalazio eta azpiegitura batzuk (kartzela, kuartelak eta 

trenbideak) lekuz aldatzea epe ertainean, eta gauza bera gerta liteke txosten honetako 

20. Ekimen Estrategikoak jasotzen duen beste instalazio batekin (Mercabilbao). 

2.15.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide estrategikoak 

Ekimen estrategiko honek bi helburu ditu: batetik, tra?ko handiko errepideen arteko 

lotunea aprobetxatu nahi da, hiru hiriburuetatik datorren ibilgailuen emana bideratzen 

baitute, lehen esan den moduan. Bestetik, ziurtatu nahi da Bilbok nolabaiteko luzapen 

logistiko-kulturala izango duela Basauri aldean. Halaber, ekimenak LPP honek 

planteatzen duen berdeguneen ardatza borobildu nahi du, hain degradaturik dagoen 

Behe Nerbioiko aldea eraberritzeko asmoz. 

Mercabilbaoren instalazioak lekuz aldatzen badira, bertarako proposatuko den 

ekonomi jarduerak horren toki estrategikoan kokatzeko modukoa izan beharko du, 

Basauriko udalerriak zuzeneko nahiz zeharkako kalte ekonomikorik edo enplegu 

galerarik jasan ez dezan, eta horrenbestez, oraingo biztanle kopuruak eutsi diezaion. 
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2.15.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Eremu hau modu egokian eta koherentean garatu dadin beharrezkoa da ondoko 

zehaztapen hauei eustea: 

1. Tokiaren zentraltasunagatik eta errepide-trenbide sare nagusiarekin duten 

loturagatik, lurzoru hauek udalez gaindiko azpiegiturak instalatzeko erabiliko 

dira. 

2. Parkeen Ardatza Basauriko Antzokiarekin elkar-tzen den gunean kalitateko 

berdegune urbano bat eratuko da, Ardatzaren azkena behar bezalakoa izan 

dadin. 

3. Baliteke eremu honetan erabileren harrotzea aplikatzea, egoitza-erabilera 

handitu ahal izateko. 
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2.16 BASORDAS ETXEKO EKIPAMENDU BEREZIA (EE.16) 

2.16.1 Eraginpeko eremua  eta oraingo egoera 

E.E. 16 Ekimen Estrategikoaren erregulazioa, EAEko Itsasertzeko Babesteko eta 

Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren Jardun Programaren 3.4.5 .-  Esku Hartzea. 

Basordas deituriko puntuan ezartzen duenari lotzen zaio. 
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2.17 LA ARBOLEDAKO KULTUR ETA AISI PARKEA (EE.17) 

2.17.1 Eraginpeko eremua  eta oraingo egoera 

Ekimen Estrategiko hau La Arboledaren 

inguruan gauzatuko da, Abanto-Zierbena, 

Ortuella eta Trapagaran udalerrietako 

lurzoruetan, beraz, meatzaritzaren arrasto 

nabarmen eta ugarien artean. 

Inguru horretan beste lehengoratze saio 

batzuk egin dira, eskualdeko atseden-tokirik 

onenetakoa baita, ia bakarra eta handiena 

Ezkerraldea osoan. Bertan burututako ekimenen artetik aipatzeko modukoak dira Haitz 

Beltzetako Interpretazio Zentroa eta Aldundiak La Arboledako prestatu duen Plan 

Berezia. 

2.17.2 Ekimenaren helburuak eta irizpideak 

La Arboleda aldea lehengoratzea eta bertan Metropoliko ekipamendu handi bat 

eratzea. 

2.17.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Inguru honen antolamendua zehazturik dago Meatze-aldea Lehengoratzeko eta 

Babesteko Plan Berezian. Plan horrek behin betiko onetsia jaso du, eta bere baitan 

Abanto-Zierbena, Ortuella eta Trapagako udalerriak hartzen ditu. 

Irispideei dagokienez, Gallarta eta La Arboledaren artean eraikitzen ari den errepidea 

ibilgailuetarako bide nagusia izango da. 
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2.18 ARETXALDEKO ERRESERBA ESTRATEGIKOA (EE.18) 

2.18.1 Eraginpeko eremua  eta oraingo egoera 

Ekimenerako eremu osoa Lezamako udalerrian dago, N-637 eta Txorierriko 

Igarobidearen artean. Bere azalera handiagatik, ordea, Esparru Funtzionalak duen 

lurzoruen erreserba publiko bat da, ezin egokiagoa, bestalde, lurzoru asko behar 

dituzten enpresetarako eta interesgarri irizten zaien ekimenetarako, azaldu diren 

ezaugarriengatik eta garraio publikoa erabiltzeko ematen duen aukeragatik, irispide 

onak dituelako ibilgailu astunetarako eta trenbiderako. 

LPPk bertan proposatzen duen Ekonomi Jarduera Mistoetarako Eremuan lurzoruak 

ekonomi jarduera desberdinetarako erabil litezke, Araudiak ezartzen dituen erabileren 

arabera. Kasu honetan erabilerak honako hauek dira: Tamaina handiko ekoizpen-eta 

industria-erabilera eta Garraioari Laguntzeko Logistika-gunea. 

2.18.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Hirigintza aldetik LPPk mota horretako erreserba estrategikoak eratzen ditu azalera 

handiko lurzoruak behar dituzten enpresei begira, ezaugarri horrengatik nekez kokatu 

litezkeelako beste nonbaiten. Horien ordez, bazter uzten dira edozein tokitan ezar 

daitezkeen erabilerak. 

Esan denez, inguru hau lurzoruen erreserba bat da ekonomi jardueretarako, eta 

horrenbestez, hara jotzen duten erabilerek lurzoru horien ezaugarri eta helburuetara 

moldatu beharko dute. Hemen planteatzen diren erabilerak ere bertan ?nkatu ahalko 

dira ekimena burutzea beharrezkoa jotzen bada.  

Euskal Herrian garraioaren sektorea ekonomiaren bultzagileetako bat izan daiteke 

baldin eta berezkoak zaizkion logistika arazoak zuzentzeaz gain salgaiak eta stockak 

biltegiratzeko gai agertzen bada, eta era berean, merkatu berriak bilatzen baditu 

banaketa sarera produktuak bideratzen dituzten alorren artean.   
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Nekazaritza eta Elikagaigintza sektoreari dagokionez, inguru osoan bilketa eta 

banaketan diharduen egitura bakarra, MercaBilbao, itota dago oraingo kokalekuan, 

hobera jo ezinik, eta gauza bera gertatzen zaio Hiltegiari: bakarturik eta loturarik gabe 

dagoen jarduera batek balio estrategiko handiko lurzoruak betetzen ditu gaur egun. 

Bestalde, Europako Batasuneko barne-mugak desagerturik, EAE giltzarri-eremua 

izango da Iparraldetik Hegoaldera bitartean dabilen salgaien joan-etorrietan, kasu 

honetan elikagaien banaketa sare handietan. 

Hortaz, Ekimen Estrategiko honek dauden beharrak eta aukerak bideratu nahi ditu 

mota desberdineko bi eremuren bitartez: 

• Industrialdea: ekonomi jardueretarako erreserba estrategikoko 

lurzoruak, beren ezaugarri eta helburuengatik, ekoizpen egitura 

bereziei zuzenduta daude. Eremu honetan Elikagaigintza Unitate bat 

ezar liteke, hala beharko balu Bilboko Metropolian elikagai galkorrak 

banatzen dituen zentroak (Mercabilbao) eta lekuz aldatu beharko 

balitz Bilboko Hiltegia. Era horretan, Mercabilbao eta Hiltegiaren 

arteko elkarreragin onuragarria aprobetxatzeaz gain, Zorrotzak 

Metropoliaren erdi-erdian dituen lurzoruak hirigintza-helburuetarako 

erabil litezke. 

• Garraioari laguntzeko Logistika-gunea: garraio zerbitzuetarako 

antolatua, eremu honek jarduera desberdinak bilduko lituzke, esate 

baterako salgaiak eta stockak biltegiratzea eta kargak bereiztea. 

Azalera handiko azpiegitura honi esker, garraio sektorea sendotu eta 

hazi ahalko da, eta bestalde, horrelako instalazioak orain kokatuta 

dauden tokietatik desagertzean bertako hiriguneen ingurumenak 

hobera egingo luke, eta hutsik utzitako lurzoruak birkali?ka litezke. 

2.18.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Garapen Eremu Berrietarako lurzoruak ez dira zertan osorik bete, eta gainera, zenbait 

kasutan ezinezkoa litzateke hori egitea, gerta daitekeelako LPPren arabera okupa 
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daitekeen azalera handiena irudietan ageri den eremua baino askoz murritzagoa 

izatea. Hala gertatzen da, hain zuzen ere, Aretxalden, bertan gehienezko azalera 

okupagarria irudietan proposatzen den eremuaren  

% 75 delako, gutxi gorabehera, eta gutxieneko okupazioa % 46 inguru. 

Horren arabera, ekimen honek garapen berrietarako proposatzen dituen lurzoruen 

azalera, gehienez, 120 hektarea ingurukoa izango da, hots, irudikatua dagoen 

azaleraren % 75 inguru; 120 hektarea horietatik 20 bat Salgaien Garraiaketa eta 

Banaketarako gorde litezke, eta gainontzeko 100 hektareak Industrialderako. Dena 

den, parametro horiek behar zehatzetara molda litezke. 

Azken buruan, Udalek erabakiko dute zenbatekoa den lurzoruen eskaintza, beti ere 

LPPk ezarritako gehieneko eta gutxieneko mugen artean. 

Beraz, azken batean udal plangintzak zehaztuko ditu, LPPk ?nkatutako tarteari eutsiz, 

ekimenaren zenbaterainokoa eta kokapena. Horretarako, udalak egoki deritzen 

ingurumen-irizpideekin batera kontuan izan beharko dira eremuan dauden landa-

ustiapenak, ahalik eta kalte gutxienak eta txikienak jasan ditzaten. 

Era berean, behin betiko zedarritzea egitean kontuan izango dira sakabanaturik 

dauden etxebizitzak, eta beharrekoa irizten bazaio, eremua tartekako guneekin osatu 

ahalko da. 

Edonola ere, beharrezkoa da azaldutako elementuak elkarturik egotea, eta horregatik 

ezinbestekoa da errepide eta sare nagusiekiko lotura ziurtatzea, horren azalera 

handikoa izango den eremuak bi irispide nagusi eduki ditzan Txorierriko Igarobidetik. 

2.18.4 Xedapen lotesleak 

• Eremu hau lurzoruen erreserba estrategiko bat da, sustapen 

publikokoa eta ekonomi jarduera mistoetarako antolatua. 

• Ekonomi jarduera hauek aurreikusten dira: ekoizpen eta industri 

jarduerak eta Garraioari laguntzako Logistika-gunea. 
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• EE honen xehetasunezko antolamenduak jasotzen dituen elementuen 

artean, eta lehen eman diren irizpide eta zehaztapenei helduz, jarraian 

azaltzen diren EkEetako elementuak agertuko dira, bai banakako 

?txetan islatuta daudenak, beherago aipatuak, baita ?txa honetako 

ataletan azaltzen diren berariazkoak ere. Batzuen zein besteen 

bateragarritasuna bermatu behar da, eta denek dute zerikusia Ekimen 

honetan, nahiz eta haren eremutik kanpokoak izan: 

− EkE.7: «Txorierri: poligonoetan barnako errepidea». 

− EkE.8: «Txorierriko zehar-ardatzak». 

• Ziurtatu beharko da EkE horietako oinarrizko trazadurak eta 

elementuek jarraipena izango dutela Lezamatik Larrabetzura 

bitartean, LPPk horretarako ezarri duen tresnaren bidez: Plangintzen 

Bateragarritasun Orokorrerako Sistema. 
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2.19 BARBADUN ITSASADARRAKO ZONA HEZEAREN SUPERTZEA (EE.19) 

2.19.1 Eraginpeko eremua  eta hasierako egoera 

Ekimena Zierbena eta Muskizko 

udalerrietan gauzatuko da, Barbadun 

ibaiaren erdiko tartean eta ahoaren 

inguruan. 

Toki Hezeen Alorreko Planak ondoko hauek 

aipa-tzen ditu ingurumena hobetu 

beharreko tokien artean: ekosistema hobetu 

beharreko eremu gisa «Barbadun 

Itsasadarraren erdiko tartea» eta «Bardadunen paduraren ondoko ibarra», eta 

lehengoratu beharreko eremu degradatu gisa «La Arenako Ibarra» eta «CLHren 

Sektorea». 

Barbadun Itsasadarraren erdiko tartean, ezkerraldeko ertzean, belardiak 

berreskuratutako lurrak zabaltzen dira, eta eskuinaldean bortusainak hazitako 

urbazterrak, autobiaren bidezubitik Txabes auzuneraino bitartean. 

Barbadunen paduraren aldameneko Ibarran padurari kendutako lurrak zabaltzen dira, 

gaur egun belardi bilakatuak. Toki hori Barbadunen paduraren mendebaldean dago. 

La Arenako ibarra, La Arena biztanle-gunearen hegoaldean, betelanek estalita dago, 

eta gaur egun bertan haltzadi eta zelai bakan batzuk baino ez dira ageri. 

CLHren eremuko lurzoruak padurari kenduak dira, eta gaur egun CLHren instalazioek 

okupatzen dituzte. Enpresaren emakida administratiboa iraungita egon arren behin-

behineko luzapena eman zaio, instalazioak eraisteari eta inguruaren lehengoratzeari 

ekiten zaion arte. 
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2.19.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Ekimen hau estrategikotzat jo da Barbadun Itsasadarraren Toki Hezeak metropolian 

eta Euskadin duen ingurumen-balioagatik. Izan ere, inguru bakarra eta berezia da, 

dituen aukerengatik bultzatu beharrekoa. 

Eremuaren barnealdean baliabide naturalak berreskuratzeko eta zaintzeko lanak 

egingo dira. Dena den, metropoli-organoak ekimenaren garrantzia haratagokoa dela 

uste du, eragina izango baitu ondoko La Arena, Kardeo eta Molinillo inguruetan; izan 

ere, toki horiek ekimenaren barruan aurreikusita ez badaude ere, ondorio onuragarriak 

jasoko dituzte ingurumena lehengoratzeko ekintzetatik. 

 

 

2.19.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Eremuari berariazko antolamendua egokitu zaio Toki Hezeei buruzko SLPren bitartez, 

beraz, alorreko plan horrek hartu beharko du xehetasunezko antolamenduaren ardura 

ere. LPPk, horratik, honako iradokizun hauek egiten ditu: 
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Inguru honetan giza jarduerak ardura zuzena izan behar du garapen jasangarriaren 

alde. Haltzadiak eta urbazterrak babestu eta gordeko dira, eta balio natural handieneko 

guneak lehengoratzeari ekingo zaio, eta bertako jatorrizko landaredia berreskuratuko 

da, berezko prozesuak erraztuz edo birlandaketen bitartez; heskaiak, sastrakak eta 

zelaiak landatuko dira; lurrazaleko drainatze-sistema konpondu edo hobetuko da, eta 

horiekin batera bestelako ekintza apalagoak ere planteatuko dira, aurretiaz 

zehaztutako helburuak lortzeko. 

Ingurua ariketa eta ikerketa zienti?koak ere egiteko erabil liteke. Helburu horrekin 

aldizkako instalazio egokituak ezarriko lirateke: behatokiak, laginak biltzeko tokiak eta  

azterketa eta behaketarako ontziak, adibidez. 

Esan bezala, behatokiak ezarriko dira, eta txangoak egiteko bide-zidorrak hobetu eta 

zainduko dira. Horrek aisia, turismoa, ikerkuntza eta inguruaren interpretazioa 

erraztuko ditu, inguruan gehiegizko eragina ez duten jardueren bitartez. Beraz, 

instalazioak eta ekipamenduak ez dira oso nabarmenak izango, gehien bat ibilerak, 

txangoak eta behaketa hutsa bultzatuz. 

Bestalde, onartuko dira lurra landu aurreko jarduerak egiteko, adibidez biltegiratuko 

edo kontsumituko diren uztak bildu, aukeratu eta sailkatzeko lanak; gauza bera egingo 

da larreekin, zuhain-soroekin, eta artzaintza lanekin ere. Zuhaitzak landatuko dira 

ingurua eta paisaia babesteko. 

Ingurumenaren lehengoratzea ez da bateragarri ikusten garraio edo zerbitzuetarako 

azpiegiturak garatzearekin eta hiri-hazkuntzarako proiektuekin. 
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2.20 METROPOLIKO ITSASERTZEKO PARKEA (EE.20) 

2.20.1 Eraginpeko eremua  eta oraingo egoera 

Getxo eta Barrika arteko hondartzek eta 

itsaslabarrek zaindu eta babestu beharreko 

inguru natural bat osatzen dute Getxo, 

Sopelana eta Barrikako udal mugarteetan 

zehar. 

Itsasertzeko parkea sortzeko 

planteamenduak bere egiten du Kostaldeari 

buruzko Legeak gizartean eta inguruan 

eragindako joera. 

2.20.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Ekimen Estrategiko honen bidez kostaldeko berdeguneak eta parkeak lotu nahi dira. 

Elementu horiek elkarturik oinezkoentzako eta bizikletarientzako bide bat sortuko 

litzateke; gainera ibilbidea, ia etenik gabea eta ahal bezain luzea, ez litzateke 

itsasertzetik aldenduko punta batetik bestera. 

Bere ezaugarriengatik inguru honetan atseden-gune zabal eta garrantzitsu bat eratu 

daiteke herritarrentzat, eta Eskuinaldeko biztanleek, bereziki, eskura izango dute 

azpiegitura hori. Atseden jardueretarako aukera emateaz gain, giza eraginetik zaindu 

beharreko ingurunea da, horrelako tokiak erraz honda daitezkeelako, eta horregatik 

uste dugu haren antolamendurako tresna egokiena berariazko Plan Berezi bat 

litzatekeela. Eginkizun nagusi gisa, Plan horrek zehaztuko luke zein toki diren 

babestekoak eta zeinetan esku har daitekeen, bakoitzaren antolamendua ezarriz. 

Inguruneko baliabideen antolamendua zehaztearekin batera Planak haien balio 

naturalak zainduko ditu, bertarako planteatzen den edozein ekimen balio horien 

onerakoa izango dela bermatuz. 
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Aurrekoaren erakusgarri, premiazkotzat jotzen da, batez ere Getxo eta Sopelana 

aldean, ibilbidetik korridore perpendikular batzuk luzatzea, etorkizunean egoitza-

guneek lerro jarraitu bat osa ez dezaten zenbait horietan, eta bide batez, oinezkoak eta 

bizikletak erraz irits daitezen parkera. 

Ahaleginak egingo dira, halaber, ingurumenerako eta ondare naturalerako kaltegarriak 

izan daitezkeen giza eragin guztiak eragozteko edo zuzentzeko. 

2.20.2.1. Ekimenerako irizpide egituratzaileak: 

Azaldutakoaren haritik, egiten den plan berezian lehentasuna izango dute ondoko 

helburu eta zeregin hauek: 

• Ingurumena: habitat berriak sortuko dira, eta animalien eta landareen 

ekosistemak babestuko dira. 

• Ikerkuntza zienti?koa. 

• Paisaia: garrantzia duten tokiak zainduko dira. 

• Aisia eta atsedena: leku irekiak prestatuko dira atse-den 

jardueretarako, antolatuak nahiz antolatu gabeak izan. 

• Heziketa: ekimenak antolatuko dira bertara doazenak inguruneko balio 

naturalez eta arazoez arduratzeko; ingurua bera hobetzeko jarduerak 

ere antola litezke. 

2.20.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Ekimen honetarako proposatzen den zedarritzeari moldaketak egin ahalko zaizkio Plan 

Bereziaren bitartez. Planteatzen da, halaber, estrategia argi eta arrazoizko bat, Planak 

irizpide zehatzagoekin sakondu beharrekoa, berak ezarriko baititu, azken batean, 

antolamendurako arauak. 
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2.20.3.1 Helburu orokorrak: 

Plangintza tresna berezi honek zenbait udalerri hartuko ditu bere eraginpeko eremuan, 

eta antolamendua helburu orokor hauen arabera moldatuko du: 

1. Ingurua zenbait eremutan banatuko ditu, bakoitzaren ezaugarriei eta babes 

beharrari erreparatuz. Zehaztuko dira, horren arabera: babes osoko 

eremuak, babes eremuak, atsedenerakoak, lehengoratzekoak...; itsasertza 

babesteko eremu bati balio natural handia aitortzen bazaio, bertan 

araudiaren XX. artikuluak berariaz ezarritako xedapenak bete beharko dira. 

Era berean, ekimen bat planteatzerakoan Plan Bereziak kontuan izango 

ditu ingurumena hobetzeko eremuak. 

2. Babestuko dira landare autoktonoak. Planak helburu izango du, besteak 

beste, inguru osoko landaredia berreskuratzea. 

3. Inguru hau hiriguneetatik aldendurik ez gera-tzeko, haiekiko lotura arinak 

bilatuko dira; alde horretatik, oinezkoek lehentasuna izango dute, eta 

zeharkako tarte berdeak sortuko dira hirietako berdeguneetaraino. 

4. Irispideak, aparkalekuak eta haien erabilera antolatuta eta araututa egongo 

dira. 

5. Gorde eta bultzatuko dira paisaiarako eta habitatetarako onuragarriak diren 

jarduerak. 

6. Ingurua zaintzeko eta hobetzeko baliagarriak diren ekimen eta jarduerak 

antolatuko dira, besteak beste: ingurumen-gidak, zuhaitz landaketa, 

eraikinak zaharberritzea, hondartegiak kentzea, bideak atontzea... 

7. Aisi jardueren antolamenduari dagokionez, zehaztuko da nolako jarduerak 

diren eta zer ekipamendu beharko den haietarako; bidezidor seinalizatuen 

sare bat osatuko da, eta bizikletarako bideak ere zedarrituko dira. 
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8. Berariazko planak prestatuko dira, inguruak orain jasaten dituen eragin 

kaltegarriak desagerrarazteko: zabortegiak, hondakindegiak, eraikin 

abandonatuak, argindar lineak... 

9. Barne loturak ezarriko dira Getxo, Sopelana eta Barrikako esparru 

naturalen artean. 

2.20.3.2 Udalerrientzako irizpideak: 

Itsasertzeko parkea gauzatzeko zehaztapenak modu egokian azaltzearren, parkearen 

luzerako diseinuaz baliatuko gara, hau da, irizpideak udalerririk udalerri aztertuko dira, 

Getxotik Barrikaraino, Sopelana bitarte 

A) Getxo. 

Udalerri urbanizatuena da Ekimen Estrategiko honen esparruan. Hala ere, haren Hiri 

Antolamendurako Plan Orokorrak berak ere itsasertzeko pasealekua aurreikusten 

zuen. Parkea, nonbait, Txurruka kaiaren amaieran hasiko da. Ereaga hondartzatik Kirol 

Kairaino luzatuko da, eta Arriluzeko kaian zehar Algortako Portu Zaharreraino. Handik 

pasealekua pixka bat aldenduko da urbazterretik, Portu Zaharreko kaleetan barna 

sartzeko; Arrigunaga hondartzaren parean edo udalak erabakiko lukeen beste bide 

alternatibo batean azalduko da berriro itsasertzera. 

Aixerrotako errotara iritsirik, ibilbidea Galea lurmuturretik pasatuko da, eta ondoren 

Gorrondatxe eta Barinatxeko hondartzen ondotik, Getxoko udal mugartea inguratuz.  

Zientoetxe aldean zehar-bide berde bat luzatuko li-tzateke parkeraino. 

B) Sopelana 

Itsasertzeko ibilbidean Aresti, Atxa eta Sopelmar urbanizazioak daude tartekatuta. 

Oztopo hau saihesteko aukerarik egokienak bilatuko dira, ibilbideak Arrietara, 

Atxabiribil eta Beñakoetxe hondartzen ingurutik jarrai dezan. 

Zehar-bide berdeak Iturralde eta Landaluze aldean egongo lirateke. 



 

 

 

EKIMEN ESTRATEGIKOAK 

ERANSKINA 

182 

C) Barrika 

Udalerri honek inguruko hiri-garapen txikiena izan du. Horregatik ere ahaleginak 

egingo dira egoitza-gune berriek kolonizatu ez dezaten, batez ere Barrika Baso aldean. 

Ez da antolamendu lan handirik egingo ibilbideko zidorra zehazteko. 

Lupeolan zehar-bide berde bat egingo litzateke. 

2.20.4 Xedapen lotesleak 

• Metropoliko Parke honen antolamendua Plan Berezi baten bidez 

zehaztuko da, eta kontuan hartuko dira ekimen honetako 2.20.2.1 eta 

2.20.3.1 ataletan azaldu diren helburuak eta irizpideak. 

• Aztertuko beharko da 2.20.3.2 ataleko zehar-bideak egingo diren. 
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2.21 HIRI HONDAKINEN TRATAMENDUA (EE.21) 

2.21.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Ekimen hau Bilboko Metropoliko udalerri 

guztietan gauzatzekoa da, neurri 

handiagoan edo txikiagoan guztiek sortzen 

dituztelako hiri-hondakin solidoak. 

2.21.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide 

estrategikoak 

XX. mendeko beste gizarte moderno eta 

garatuek bezalaxe, Bizkaikoak ere mota guztietako ingurune-arazoak sortzen ditu bere 

ekonomiak eta ongizate mailak gora egin ahala. Konpondu beharreko arazo horietako 

batzuk hiri-hondakin solidoek eragindakoak dira. 

Garapen jasangarriarentzat funtsezkoa da hondakin solidoak murriztea; horrekin 

batera, beharrezkoa da haietan dauden baliabide materialak eta energia ahalik eta 

ondoen aprobetxatzea, eta albait hondakin gutxien botatzea zaborretara, beti ere 

hondakin horien arriskua indargabetu ondoren. Aurreko guztia jasota dago Bizkaiko 

Foru Aldundiak egindako Plan batean (Bizkaiko Hiri Hondakin Solidoak Tratatzeko 

Osoko Plana, Lurralde Historikoko Batzar Nagusiek 1997ko maiatzean onartua). 

Planak zenbait neurri proposatzen zituen Bizkaiko hiri-hondakin solidoak tratatzeko, 

hau da, sailkatzeko eta deuseztatzeko, besteak beste, azpiegitura sorta bat eraikitzea 

eta orduko zabortegiak itxi edota egokitzea. 

Europako Batasunak hondakinak kudeatzeko darabiltzan irizpideekin (buruaskitasuna 

eta hurbiltasuna) bat etorriz, hondakinak tratatzeko instalazioek ahalik eta hurbilen 

egon behar dute sortze-lekutik. Ildo horretatik, Bizkaiko Foru Aldundiak, berak 

diseinatutako Plan Berezia betez, Bilboko Artigasko zabortegiaren ondoan eraikiko ditu 

geroago zehaztuko diren azpiegituretako batzuk. 
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Aurrekoarekin lotuta, metropoli mailako esparru bat zedarritzen da hondakinak 

tratatzeko; oraindik zehaztu gabe daude aukeratutako lekuari aplikatu zaizkion 

ingurumen-arauak eta ingurumen-eraginaz egin behar den balorazio, baina esan 

daiteke planteatu den kokalekua oso egokia dela lurralde ikuspegitik, alde batetik lehen 

ere erabili izan delako horrelako helburuekin, eta bestetik behar bezalako irispideak 

(izango) dituelako. 

Metropoliari dagokionez, Bilboko Artigas-Arraiz aldean metropoliaren mailako 

ekipamendu-gune bat egokituko da hiri-hondakinak kudeatzeko; toki hori egokia da 

lehendik ere horretarako erabili izan delako, eta bestalde, Artigasko ingurua nahiko 

egoera kaskarrean dagoelako, bertako mea-zuloak eta harrobi irekiak direla medio; 

harrobi horietako bat, «Primitiva» Meategia izenekoa, lehengoratzeko moduan dago. 

Esparru zabal honetan Planak aurreikusten dituen azpiegitura hauek bilduko dira:   

1. Artigasko zabortegia, lehendik ?nkatua eta Europar Batasunak alor honetan 

eman duen Zuzentarauari egokitua.  

2. Ontziak bereizi eta sailkatzeko zentroa, Artigasen; ontzi eta ontzi-hondarrei 

buruzko legeak agintzen duenari egokitua.  

3. Konpost-planta berria, Artigasen.  

4. Errausketa-Planta berria, energia berreskuratzeko prestatua. Arraiz-Primitiva 

Meategian eraikia. 

5. Eraikuntza eta eraispen-hondarrak birziklatzeko planta berria, Arraiz-Coto 

Minero Primitiva aldean eraikia. 

Aurreko ekipamenduez gain, LPPk beste proposamen batzuk egiten ditu hiri-

hondakinen tratamenduaz: 

• Ahalegin  handiak egin behar dira, udal mailan, urtean biztanle 

bakoitzak sortzen dituen HHSen haz-kuntza-tasa % 1ekoa izan dadin. 



 

 

 

EKIMEN ESTRATEGIKOAK 

ERANSKINA 

187 

• Hondakinak berrerabiltzea, birziklatzea eta haien energia 

aprobetxatzea bultzatu behar da. Helburu horrekin gaikako 

edukiontziak jarriko dira udalerri guztietan, eta herritarrek ere etxeko 

hondakinak eta antzerakoak errazago sailka ditzaten, behar adina 

bilgune (Garbiguneak) antolatuko dira  udalerrietan edo 

mankomunitateetan. 

• Gaikako bilketa-sistemak egokituko dira industriguneetan eta 

merkataritza zentroetan, baita hiri-hondakinen antzekoak biltzeko 

edukiontziak jarriko ere. 

• Behin itxita, lehengoratu eta berreskuratu egingo da Getxoko HHSen 

zabortegia. 

• Biogasaren garapena sustatuko da energia-iturri moduan. 

2.21.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Proiektuak beteko duen esparruan oraingo Artigasko zabortegi handitua eta ondoko 

Arraiz-Primitiva Meategiko eremu-zati bat daude.  

Aipatutako eremu-zatia jasota dago Bizkaiko Foru Aldundiaren Arraizko Plan Berezian 

(Arraizko Hondakinen Birgaitze Sistema Orokorra Garatzeko Plan Berezia). Planak 

arautzen duen eremuko muga, ipar-mendebaldean, Kadagoako igarobide berria da, 

eta hego-ekialdean Gazteluaren Parkea, eta bere baitan kokatuta daude »Primitiva» 

harrobiaren ustiapen-aldea (Bilboko Arraiz mendiko mendebaldeko hegala), eta 

harrobitik Artigasko zabortegira bitartean zabaltzen dena. Guztira, 100 ha-ko azalera 

du, eta morfologikoki bi alde ditu: batetik hondakinak tratatu, berreskuratu eta 

birgaitzeko instalazioak eraikiko diren gunea (7’5 ha inguru), eta bestetik, 93 ha 

inguruko eremu libre bat, inguru naturala babestekoa; azken horretan ingurua eta 

baso-zuhaitzak berreskuratuko dira, eta errepide berriak eraikiko. 

Plan Bereziaren arabera, bertan metropoliko hondakinak tratatzeaz gain, ingurua 

urbanistikoki birgaituko da, Bilboko Metropoliko hiri- eta ekonomia-egituran txertatzeko. 
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Hortaz, hiriburuko dinamikatik kanpo dagoen inguru bat berreskuratzeaz gain 

desagerrarazi egingo da Bilboko muga/trasteleku bihurtu den eremu kaskartu bat. 

Lehengoratze-lanek hirigunea eta haren ondoko ingururik naturalena uztartu beharko 

ditu, haien artean dagoen harrobiaren aldea berreskuratuz. Horrek josita utziko luke 

hiriaren inguru-gerria, aspalditik jarduera astunek ikaragarri degradatua. 

Bestalde, udaletan lurzoruak gorde beharko dira Garbiguneak jartzeko. Orain arte, 

Diputazioaren Lurralde Ekintza eta Ingurumen Sailak horrelako instalazioak antolatu 

ditu zenbait tokitan, udalez gaindiko ekimen gisa. Maiz, instalazioen tamaina 

erabakitzeko irizpidetzat aukeran zeuden lurzoruak erabil dira, biztanle kopuruari 

erreparatu ordez. Bilboko Metropoliko Garbiguneen tamainari dagokionez, batez 

bestekoa 1.200-2.800 m2 bitartekoa izan da (Derio eta Sestao, hurrenez hurren), eta 

azalera/biztanle estandarra nabarmen aldatzen da leku batetik bestera. LPPk ez du 

estandar-eredu bat ezarri nahi, bai ordea adierazi beharrezkoa dela nolabaiteko 

erlazioa ?nkatzea biztanle kopuruaren eta azaleraren artean. Instalazio gehiago jartzen 

badira, haietako bakoitzak biztanle kopuru txikiago bati emango dio zerbitzua, eta 

beraz, hortik aurrera eraikiko diren instalazioen azalera ere murritzagoa izango da. 

Dena den, beti bermatu beharko da gutxieneko azalera bat, birziklagai mota guztiak 

biltzeko modukoa (papera, beirakiak, plastikoak, pinturak, olioak, pilak eta bateriak, 

etxetresna elektrikoak, obra hondarrak, arropak, etab...). 
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2.22 HONDAKIN ARRISKUTSUEN ETA LURZORU KUTSATUEN TRATAMENDUA (EE.22) 

2.22.1 Eraginpeko eremua  eta oraingo egoera 

Euskal Herriko Ingurumena Babesteko Lege Orokorrean adierazita dago zein irizpidek 

gidatu behar duten Herri Administrazioen jarduna lurzoruak babesteari dagokionez. 

Era berean, 10/98 Legeak, Hondakinei buruzkoak, lurzoru kutsatuen gaia ukitzen du V. 

kapituluan. Bertan lurzoruak kutsatutzat deklarazteko arauak zehazten ditu, eta 

Autonomia Erkidegoei eskumenak aitortzen dizkie lurzoruak kutsatutzat deklaratzeko, 

mugatzeko, haien  inbentarioa egiteko eta lurzoruak ohiko bidez lehengoratzeko. 

Bere aldetik, Eusko Legebiltzarrak lege bat (1/2005 Legea, otsailaren 4koa) onartu du 

lurzoruen kutsadura prebenitzeko eta zuzentzeko. Lege hori, EHAAn 2005eko 

otsailaren 16an argitaratua, argitalpen hau plazaratu eta hiru hilabetera hasiko da 

indarrean. 

Hondakin arriskutsuak eta lurzoru kutsatuak 

trata-tzeak lehentasuna du Bilboko 

Metropoliaren garapen jasangarria 

bermatzeko, hondakin arriskutsuak 

kudeatzeko jarriko diren instalazioek hiru 

denbora-ikuspegitatik lan egingo dutelako: 

orainaldi eta etorkizunera begira –hondakin 

arriskutsuak sortu ahala tratatzea- eta 

azaroaren iraganaz ere arduratuz (kaltetutako guneak eta inguruak lehengoratzea). 

Ekimen estrategiko honen arabera, mota desberdineko arazoei teknologia 

desberdinekin aurre egin behar zaie. Hortaz, azpiegiturak toki desberdinetan itxi edo 

instalatuko dira, arazoaren ezaugarrien arabera edo proposatzen den kokalekuaren 

hartze-kapazitatearen arabera. 

Esan bezala, ekimen hau estrategikoa da biztanle-guneak eta ingurua berreskuratu 

ahal izateko, metropoliko berrurbanizatze-prozesuaren barnean. Haren bidez, industri 
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jarduerek kudeaketa jasangarriagoa izango dute, eta lurzoru kutsatuak hiri edo industri 

lurzoru gisa egokitu ahalko dira; ildo beretik, lindanez kutsatutako eremuak edo hiri-

hondakinetarako luze erabili diren zabortegiak tratatu egingo dira, inguruarentzat 

dakartzaten arrisku latzengatik. Ekimena Loiu, Barakaldo, Getxo eta Zierbenako 

lurzoruetan gauzatuko da –batzuetan, dagoeneko gauzatzen ari da-, beharrezkoak 

diren azpiegiturak gorago azaldutako ezaugarrien arabera antolatuz. 

2.22.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide estrategikoak 

Metropoliko industriak ez du sekula azpiegiturarik izan berak sortzen zituen era 

guztietako hondakinak tratatzeko; halabeharrezko aterabide bezala, inguruko udalerri 

gehienetan hondakinak kontrolik gabeko zabortegietara eramaten ziren. 

Ondorioz, lur kutsatuetarako zabortegiak, haietako batzuk ingurumen-eragin 

itzelekoak, han-hemenka ugaritu ziren, baita industriguneak izandako eremuetan ere; 

antzera gertatzen da industri jarduerekin, azken urteotan hondakinen berreskuratzeko 

aurrerapenak gorabehera, metropoliak ez duelako era horretako azpiegitura egokirik 

eta iraunkorrik eduki. 

Beraz, LPP honek zenbait ekimen proposatzen ditu lehendik pilatutako hondakinak 

tratatzeko. Horren adibide dira lindanoa eta beste gai batzuk biltzeko zabortegi 

handiak, arazoa dagoen inguru berean kokatuak. Ildo beretik, eta metropoliko oraingo 

zein geroko hiri- eta ingurumen-lehengoratze prozesuarekin batera, azpiegitura berriak 

antolatu beharko lirateke eraispen-hondarrei eta lur kutsatuei tratamendu egokia 

emateko. Mota horretako azpiegiturak metropoliko hiri-bilakaera gertatzen den 

tokietatik urrun kokatuko lirateke.  

Gure lurraldeko zenbait tokitan lur kutsatuen arazoak bereziak direla jakinik, udal 

plangintzak kontuan izan beharko du lurzoruen kalitatea, eta industrigune zaharkituak 

birgaitu eta lehengoratzeko ekimenak taxutzean konponbide orokorrak eta tokian 

tokikoak bilatuko ditu.   

Horiek horrela, honako iradokizun hauek egiten ditugu: 
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a) Metatutako lindanoaren arazoari aurre egiteko ekimenak. 

1. Segurtasun-gordetegi guztiei segimendua egitea, besteak beste 

honako toki hauetako gordetegien kasuan: Loiu, Barakaldo, Leioa, 

Erandio, Abanto eta Bilbo. 

b) Hondakindegi handiak lehengoratzeko ekimenak. 

1. Getxon dagoen HHSetarako hondakindegia ixten denean, birgaitu eta 

lehengoratu egingo da. 

c) Hondakin arriskutsuak kudeatzeko azpiegiturak. 

1. Segurtasun-gordetegiak mota desberdineko hondakin 

arriskutsuetarako: oraingo industriguneek sortzen dituztenak; 

hirialdeak eraberritzeko prozesuen ondorioz azaleratzen diren lurzoru 

kutsatuak eta Itsasadarreko sedimentuak tratatzean sortutakoak. 

2.22.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Ekimen estrategikoak behar duen lurzoru kantitatea azpiegituren eta ekintzen 

ezaugarrien araberakoa izango da. 

Lindaneak eragin duen arazoari dagokionez, ekimena gauzatzen hasia da edo nahiko 

zehaztua dago. Beraz, proiektu bakoitzean zenbateko lurzoru behar diren azaltzen da.  

Hondakindegi handiak lehengoratzeko ekimenei dagokienez, lehengoratzea 

hondakindegik eurek okupa-tzen dituzten lurzoruetan egingo da. 
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2.23 URAREN KALITATEA HOBETZEA (EE.23) 

2.23.1 Eraginpeko eremua  eta oraingo egoera 

Metropolirako oraingo eta etorkizuneko ur 

erabilgarriaren kantitatea eta kalitatearekin 

zerikusia duen guztia Bilbo Bizkaia Ur 

Partzuergoak aztertu du Hornidura 

Sisteman eta Saneamendu Planean. 

Planaren arabera, metropolian ondoko 

azpiegitura hauei ekingo zaie: Lamiakoko 

ibarreko saneamendu-ekintzak Leioan, eta 

Galindoko hondakin-urak trata-tzeko instalazioak (HUA) Sestaon. Sistema horren 

osagai dira oraingo saneamendu sarea eta epe labur-ertainerako aurreikusita 

dagoena. Esan daiteke, beraz, ekimen hau Esparru Funtzional osora zabaltzen dela. 

2.23.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide estrategikoak 

Lamiakoko Ibarrerako ekimen estrategikoan planteatzen denez, bertan eraikiko den 

HUAk bateragarria izan beharko du Leioako hiri-plangintzak ibai-bazterretarako dituen 

asmoekin. Horrela izan dadin, ahaleginak egingo dira Ur Partzuergoaren instalazioek 

ondorio kaltegarririk eragin ez dezaten. 

Bestalde, nahiz eta itsas zabaleraino luzatuko den ur-hustubideak ia ez duen lurzorurik 

okupatuko, kontuan izan beharko da aurreikusita dauden inbertsioen aldetik. 

2.23.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Sestaoko Galindoko HUAn eraikiko diren instalazio berriak oraingo hirigintza-

aurreikuspenetara moldatuko dira. LPP ere egokitzapen urbanistikoaren alde agertzen 

da, eta horregatik ezarri du Galindoko Hondakin-uren Araztegiak ahalik eta eragin 

txikiena izan beharko duela paisaian, ingurumenean eta arkitektura aldetik.  
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Lamaiako Ibarra metropoliko erdigunean egonik, bertako HUAren kasuan ere diseinu 

arkitektonikoa arduratsua izango da, eta instalazioak ahalik eta eragin txikiena izango 

du paisaian eta ingurumenean. 



 

 

 

EKIMEN ESTRATEGIKOAK 

ERANSKINA 

194 

2.24 BURBUILA ATMOSFERIKOA (EE.24) 

2.24.1 Jardueraren kokapena eta hasierako egoeraren deskribapena 

Eragiketa estrategiko hau ez da lurraldeko 

leku zehatz batean kokatzen, baina eremu 

metropolitarreko udalerri guztiak hartzen 

ditu eraginpean. 

2.24.2 Eragiketarako helburu eta irizpide 

estrategikoak 

Eremu metropolitarreko airearen kalitatea 

hobetzea eta eskualdean batez ere elektrizitatea sortzeko energia-proiektu berriei 

loturiko emisio-foku berriak instalatzea bezalako helburu kontrajarriak harmonizatu 

beharrak erronka berria planteatzen du: aire metropolitarraren kalitatea emisio-foku 

berriak instalatzeko baimena emisio-mugak legez betetze hutsean oinarrituta emateaz 

haratago doazen kontzeptuetatik kudeatzekoa. 

Azken urteotan hainbat faktoreren konbinazioari esker lortu den aire metropolitarraren 

kalitatea andeatu nahi ez badugu, ezinbestekoa da ingurune hartzailearen 

sentikortasuna aintzat hartzea eta instalazio berrientzako baimenak eremu 

metropolitarrerako immisio-airearen kalitate-helburu jakin batzuk lortzeko eta 

mantentzeko exijituz kudeatzea, betiere ingurumen-inpaktuaren prozeduraren ondorioz 

aplikatzekoak diren ingurumen-eskakizunen kalterik gabe. 

Ildo horretan, Bilbo Metropolitarreko Burbuila Atmosferikoaren kontzeptua garatzea 

proposatzen da. Kontzeptu horretan, eremu barruan kokatutako emisio-fokuen emisio-

mugak betetzea ez ezik, eremu metropolitarreko airearen kalitatea ere kudeatzen da 

aldi oro, immisio-airearen kalitate-helburu jakin batzuk ezartzea eta emisio-iturrien 

funtzionamendua proposatutako airearen kalitate-helburuen eta ingurune hartzailearen 

sentikortasunaren arabera (egoera klimatologikoak, haizeen erregimena, 

tenperaturaren inbertsioa, etab.) dinamikoki kudeatzea oinarri hartuta. 
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2.24.3 Antolamendurako helburuak eta irizpideak 

Eremu metropolitarreko lurzoruaren gain jarduten ez duen eragiketa atipikoa denez, 

lurralde- edo hirigintza-antolamenduaren helburu eta irizpide klasikoak ez dira 

aplikatzekoak. 
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2.25 ARTXANDAKO PARKEA (EE.25) 

2.25.1 Eraginpeko eremua  eta oraingo egoera 

Artxanda mendiaren tontor-lerroa Bilbo eta 

Sondikara zabaltzen da. Berez, ingurua 

begiratoki aparta da Bilbo, Zabalgunea eta 

Txorierriren gainean, eta aspalditik erabili 

izan da Bilboko atsedentoki gisa, eta 

horregatik bertan era desberdineko 

ekipamenduak, zerbitzuak eta azpiegiturak 

agertu dira, besteak beste erietxeak, 

jatetxeak eta kirol instalazioak. 

Ekimen Estrategiko honi begira, Bizkaiko Foru Aldundia berariazko Plan Berezi bat 

eskatu zuen, inguruaren osoko antolamendua prestatu nahian. Plan hori 1998an 

entregatu zen arren, ez da harrezkero haren izapiderik egin. 

2.25.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Ekimen Estrategiko honen helburua Metropoli Parke bat eratzea da; bertan bilduko 

lirateke, modu antolatuan, berdeguneak, ekipamenduak eta atsedenerako azpiegiturak 

(behatokiak, pasealekuak, askaldegiak, jatetxeak, kirol-instalazioak) eta bestelako 

ekipamendu batzuk (erietxeak, ikastetxeak, etab.). 

Leku estrategikoetan atsedentokiak eta begiratokiak eraikiko dira, Nerbioi-Ibaizabal eta 

Txorierriko haranen gaineko bistaz gozatu ahal izateko. 

Ahal denean, oinezkoentzako bideak BI-3741etik aldenduko dira, errepide horrek duen 

tra?ko dentsitateagatik (7.500 autoko EBI gutxi gorabehera). 

Bere ezaugarriengatik inguru honetan atseden-gune zabal eta garrantzitsu bat eratu 

daiteke herritarrentzat, eta Bilboko biztanleek, bereziki, eskura izango dute azpiegitura 
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hori. Atseden jardueretarako aukera emateaz gain, giza eraginetik zaindu beharreko 

ingurunea da. 

Horixe izango da egokituko zaion Planaren eginkizun nagusia, berak zehaztu beharko 

baitu zein toki diren babestekoak eta zeinetan esku har daitekeen. Horretarako 

kontuan izango dira eraginpeko udalerrien plangintzetan egiten diren zehaztapenak eta 

metropoli-parkeei buruzko arauak (XX. artikulua). 

Ahaleginak egingo dira ingurumenerako eta ondare naturalerako kaltegarriak izan 

daitezkeen giza eragin guztiak eragozteko edo zuzentzeko, eta beste horrenbeste 

ingurunea ustiatzen duten jarduera jasangarriak desager ez daitezen. 

2.25.2.1.- Ekimenerako irizpide egituratzaileak: 

Azaldutakoaren haritik, egiten den Plan Berezian lehentasuna izango dute ondoko 

helburu eta zeregin hauek: 

• Ingurumena: habitat berriak sortuko dira, eta animalien eta landareen 

ekosistemak babestuko dira. 

• Ikerkuntza zienti?koa. 

• Paisaia: garrantzia duten tokiak zainduko dira. 

• Aisia eta atsedena: leku irekiak prestatuko dira atse-den 

jardueretarako, antolatuak nahiz antolatu gabeak izan; ekipamenduak 

eta hornidura. 

• Heziketa: ekimenak antolatuko dira bertara doazenak inguruneko balio 

naturalez eta arazoez arduratzeko; ingurua bera hobetzeko jarduerak 

ere antola litezke. 

• Nekazaritza eta Basoak: ustiaketa moduei eta espeziei buruzko 

proposamenak aztertuko dira. 
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2.25.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Plangintza tresna berezi hau udalerriz gaindikoa izanik, haren bidez planteatuko den 

antolamendua helburu orokor hauetara da: 

1. Lehenik eta behin, irispideak oinez eta bizikletaz iristeko moduan hobetuko 

dira, eta lotura izango dute hirigunearekin eta haren berdeguneekin, eta 

ahal dela, itsasertzeko parkearekin ere (EkE.20), azken horrek, bere 

aldetik, lotura baitu hiriko espazio libre guztiekin. 

2. Plan Bereziak parkean dauden oinezko eta bizikletarientzako bideak 

moldatu ahalko ditu, beti ere sare berdearen jarraitasuna bermatuz. 

3. Irispideak, aparkalekuak eta haien erabilera antolatuta eta araututa egongo 

dira.  

4. Babestuko dira landare autoktonoak. 

5. Gorde eta bultzatuko dira paisaiarako eta habitatetarako onuragarriak diren 

jarduerak. 

6. Ingurua zaintzeko eta hobetzeko baliagarriak diren ekimenak eta jarduerak 

antolatuko dira, besteak beste: ingurumen-gidak, zuhaitz landaketa, 

eraikinak zaharberritzea, hondartegiak kentzea, bideak atontzea... 

7. Aisi jardueren antolamenduari dagokionez, zehaztuko da nolako jarduerak 

diren eta zer ekipamendu beharko den haietarako; bidezidor seinalizatuen 

sare bat osatuko da, eta bizikletarako bideak ere zedarrituko dira. 

Motordun ibilgailuen ibilgailuek ez dituzte oinezkoentzako bide berberak 

erabiliko. 

8. Informazio eta heziketa jarduerak antolatuko dira. 
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9. Berariazko planei ekingo zaie inguruneak gaur egun jasaten dituen kalteak 

desagerrarazteko; adibidez, mendiaren ipar-hegaleko hondakindegi 

abandonatua zigilatuko eta lehengoratuko da. Lehengoratze eta zuzentze 

lanak egingo dira, halaber, eraikin abandonatu, zabortegi edo argindar-

lineekin, besteak beste. 

2.25.4 Xedapen lotesleak 

Metropoliko Parke honen antolamendua Plan Berezi baten bidez zehaztuko da, eta 

kontuan hartuko dira ekimen honetako 2.25.2.1 eta 2.25.3 ataletan azaldu diren 

helburuak eta irizpideak 
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2.26 EHUKO PARKE ZIENTI?KOA (EE.26) 

2.26.1 Eraginpeko eremua eta oraingo egoera 

Zientzi Parkea Leioako Campusak dituen lurzoru libreetan eraikitzea proposatzen da.  

Proiekturako eremuak ondoko ezaugarriak ditu: 

• Errepide bidezko loturak onak badira ere, ez dago tren edo 

metroarekiko lotunerik. Bilboko Metropoliko Lurralde Plan Partzialak 

metro arinaren adar bat planteatzen du Leioatik Unibertsitatera 

bitartean.  

• Zientzi Parkea Leioako campusaren barruan eraikiko litzateke, 

Unibertsitate eta Enpresen arteko harremanak erraztu nahian. 

• Leioako campusa Txorierriko ardatzetik hurbil dago, ekonomia, 

teknologia eta berrikuntzarako aukera handiak dituen ardatz baten 

ondoan, beraz. 

• Azalera zabaleko eremu libreak daude. 

Parkeak izango lukeen tamainari dagokionez, esan beharra dago proiektua 

hastapenetan dagoela, hortaz, ez dago oraindik aztertu zenbateko tamaina izango 

lukeen. 

Bestalde, Teknologi Parkeak itunak edo hitzarmenak adostu litzake Unibertsitatearekin 

eta Zientzi Parkean jartzean eta garatzen interesa duen beste edozein eragilerekin. 

2.26.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Ekimen hau oso interesgarria da Euskal Herriko Unibertsitatearentzat; izan ere, 

Unibertsitateak garatu eta zuzenduko luke proiektuko Zientzi Parkea, enpresa 

berritzaileak eta balio erantsi handikoak bertara erakartzeko asmoz. Horri esker 

unibertsitateko ikerketa taldeek harremanak izango lituzkete enpresa-munduarekin. 
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Zientzi Parkea ondokoek osatuko lukete, batez ere: 

• Ikerkuntza eta garapenerako zentroak, uniber-tsitateari atxikiak. 

• Teknologia alorreko enpresa txikiak eta ertainak.  

• Zerbitzu-enpresak: aholkularitza, informatika, etab.  

• Bulego hornituak. 

• Zerbitzu komunak: laborategiak, hezkuntza-zentroak, hitzaldi-aretoak, 

erakustaretoak, etab. 

Zientzi Parkearen osagarri, honelakoak ere aurreikusten dira: 

• Egoitza-aldeak, Parkearen ondoko inguruetan kokatuak. 

• Iradokizun gisa, Errendimendu Handiko Kiroldegi bat ezar liteke, 

estatu eta nazioarte mailako lehiaketei begira. Erabilgarri egongo 

litzateke, halaber, kirolaren inguruko batzar eta mintegiak antolatzeko. 

• Campusaren hego parteak Plan Berezian aipatzen den Lorategi 

Botanikoa har lezake. 

2.26.3 Antolemendua: helburuak eta irizpideak 

Zientzi Parkeak kalitateko lotura ?siko eta telematikoak (intranet) edukiko lituzke 

Leioako Unibertsitatearekin. 

Lotura izango luke garraiobide publikoekin eta, batez ere, Unibertsitaterako Metro 

Arinarekin. Proposamen hau xeheago azaltzen da Ekintza Egituratzaileetan, EkE.14 

banakako ?txan, hain zuen. 

Diseinuaren aldetik, bat etorriko da oraingo Teknologi eta Zientzi Parkeen 

ezaugarriekin: abangoardiako arkitektura-lengoaiak izango dira nagusi, eta ugari zango 

dira lorategiak, zuhaitzak, urmaelak, etab. 
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2.27 PAGASARRI-GANEKOGORTA GUNEAREN INGURUNE-BIRBALIOPENA (EE.27) 

2.27.1 Eraginpeko eremua  eta oraingo 

egoera 

Ekimenaren eraginpeko eremua Alonsotegi, 

Bilbo, Arrankudiaga, Arrigorriaga eta Ugao-

Miraballes udalerrietan zabaltzen da, 

Ganekogortatik Pagasarrira bitarteko tontor-

lerroko iturri-ibaiak isurtzen diren aldean. 

Gaur egun inguru horretan nagusi dira baso 

landatuak, eta oraindik irauten du artzaintza estentsiboak, antzinako jarduera bat 

bertako mendietan. Ez dira, ordea, erabilera bakarrak, alde hau aspalditik izan baita 

atsedentokia hirialdeko biztanleentzat, batik bat bilbotarrentzat. Ezaugarri horrengatik, 

ingurune naturalerako irispide izateagatik, alegia, planteatu du LPPk Ekintza 

Estrategiko hau, inguruak duen atsedentoki izaeraz jabetuta. 

2.27.2 Ekimenaren helburuak eta irizpide egituratzaileak 

Bere ezaugarriengatik inguru honetan atseden-gune zabal eta garrantzitsu bat eratu 

daiteke herritarrentzat, eta Bilboko biztanleek, bereziki, eskura izango dute azpiegitura 

hori. Atseden jardueretarako aukera emateaz gain, giza eraginetik zaindu beharreko 

ingurunea da. Horixe izango da egokituko zaion Plan Bereziaren eginkizun nagusia, 

berak zehaztu beharko baitu zein toki diren babestekoak eta zeinetan esku har 

daitekeen. 

Inguruneko baliabideen antolamendua zehaztearekin batera Planak haien balio 

naturalak zainduko ditu, bertarako planteatzen den edozein ekimen balio horien 

onerakoa izango dela bermatuz. 

Ahaleginak egingo dira ingurumenerako eta ondare naturalerako kaltegarriak izan 

daitezkeen giza eragin guztiak eragozteko edo zuzentzeko, eta beste horrenbeste 

ingurunea ustiatzen duten jarduera jasangarriak desager ez daitezen. 
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2.27.2.1. Ekimenerako irizpide egituratzaileak 

Azaldutakoaren haritik, egiten den Plan Berezian lehentasuna izango dute ondoko 

helburu eta zeregin hauek: 

• Ingurumena: habitat berriak sortuko dira, eta animalien eta landareen 

ekosistemak babestuko dira. 

• Ikerkuntza zienti?koa. 

• Paisaia: garrantzia duten tokiak zainduko dira. 

• Aisia eta atsedena: leku irekiak prestatuko dira atseden 

jardueretarako, antolatuak nahiz antolatu gabeak izan; ekipamenduak 

eta hornidura. 

• Heziketa: ekimenak antolatuko dira bertara doazenak inguruneko balio 

naturalez eta arazoez arduratzeko; ingurua bera hobetzeko jarduerak 

ere antola litezke. 

• Nekazaritza eta Basoak: ustiaketa moduei eta espeziei buruzko 

proposamenak aztertuko dira. 

2.27.3 Antolamendua: helburuak eta irizpideak 

Proposatzen den Plan Bereziaren eraginpeko eremua zedarrituta dago dagozkion 

irudietan. Planteatzen da, halaber, estrategia argi eta arrazoizko bat, Planak irizpide 

zehatzagoekin sakondu beharrekoa, berak ezarriko baititu, azken batean, 

antolamendurako arauak. 

Plangintza tresna berezi hau udalerriz gaindikoa izanik, haren bidez planteatuko den 

antolamendua helburu orokor hauetara da: 
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1. Mendialde hau zenbait eremutan banatuko ditu, bakoitzaren ezaugarriei 

eta babes beharrari erreparatuz. Zehaztuko dira, horren arabera: babes 

osoko eremuak, babes eremuak, atsedenerakoak, lehengoratzekoak... 

2. Zainduko dira landare autoktonoak, planaren helburuetako bat mendialde 

osoko landaredia berreskuratzea baita. Ildo horretatik mendialdean 

eremuak zehaztuko dira, bakoitzeko baso-ezaugarrien arabera. 

3. Ingurune hau eta hirigunea uztartzek, irispide arinak eta errazak antolatuko 

dira, batez ere oinezkoei eta bizikletariei begira eta hiriguneko 

berdeguneekiko lotura ziurtatuz. Oinezkoentzako lotura-bideak luzatuko 

dira Bilbo eta Arrigorriagako espazio libreetaraino (Arraiz, Montefuerte eta 

Mendikosolo).  

4. Irispideak, aparkalekuak eta haien erabilera antolatuta eta araututa egongo 

dira. 

5. Gorde eta bultzatuko dira paisaiarako eta habitatetarako onuragarriak diren 

jarduerak. 

6. Ingurua zaintzeko eta hobetzeko baliagarriak diren ekimenak eta jarduerak 

antolatuko dira ingurumen-gidak, zuhaitz landaketa, eraikinak 

zaharberritzea, hondartegiak kentzea, bideak atontzea... 

7. Aisi jardueren antolamenduari dagokionez, zehaztuko da nolako jarduerak 

diren horiek eta zer ekipamendu beharko den; bidezidor seinalizatuen sare 

bat osatuko da, eta bizikletarako bideak ere zedarrituko dira. Zorrotz 

arautuko dira –are debekatu ere- Planaren helburuen aurkakoak gertatzen 

diren jarduerak: ehiza eta motokrosa, triala eta bestelako ibilgailu 

motordunak han zehar ibiltzea. 

8. Informazio eta heziketa jarduerak antolatuko dira. 



 

 

 

EKIMEN ESTRATEGIKOAK 

ERANSKINA 

206 

9. Berariazko planak prestatuko dira, inguruak orain jasaten dituen eragin 

kaltegarriak desagerrarazteko: zabortegiak, hondakindegiak, eraikin 

abandonatuak, argindar lineak... 

10. Bilboko inguruetako eremu naturalak (Montefuerte-Malmasin, Pagasarri, 

Kobetas Mendia) elkarri josita gertuko dira korridore berdeei esker; horrek, 

gainera, oinezkoen eta animalien ibilia erraztuko du.   

2.27.4 Xedapen lotesleak 

Pagasarri-Ganekogorta inguruaren antolamendua Plan Berezi baten bidez zehaztuko 

da, eta bertan kontuan hartuko dira ekimen honetako 2.27.2.1 eta 2.27.3 ataletan 

azaldu diren helburuak eta irizpideak. 
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