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Foru Aldundiak aplikazio bat eta web-bistaratzaile berri bat sortu ditu informazio erabilgarriarekin, Bizkaian 
bizikleta-bidaiak antolatzeko eta sustatzeko. 

Baliabide berri horiek, Foru Aldundiaren web-orri berrituan ere sartu diren bizkletari buruzko edukien 
berrikuntza sakona eta eguneratzea osatzeko ere badira.

  

Smartphoneetarako APP berria Android eta IOs bertsio guztietan dago eta guztiz doan deskarga daiteke. 
Bestalde, BISTARATZAILE berria foru aldundiaren webean sartuta dago eta bizikletei buruz sortutako 
leiho berriaren hasieratik bertatik ikus daiteke; baita webetik egindako nabigazioaren edozein unetan ere.

•  Erraza da erabiltzea eta oso bisuala da. Bi baliabide digitalek Lurralde Historikoko bizikleta-bideen 
eta bidegorrien informazio zehatz eta eguneratua jasotzen dute, Bizkaiko maparen euskarri batean, eta 
baita beste baliabide batzuei buruzkoa ere, hala nola bizikleta publiko, bizikleta-ibilbide eta garraio 
publikoaren intermodalitate sistemei buruzkoa. Informazio hori osatzeko beste interesgune asko aipa-
tzen dira Bizkaitik bizikletaz ibiltzeko (museoak eta interpretazio-zentroak, natura- eta kultura-intereseko 
guneak, jolas-eremuak, hondartzak eta abar).

•  Hirueleduna (euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez). Tresna digital berrietan jasotzen den informazioa 
euskaraz eta gaztelaniaz dago. Eta proposatutako bizikleta-bideen bildumaren liburuxkak izan ezik, 
ingelesez ere dago.

Bi tresna digitaletan, klik batez, edukiak eta informazioak (kartografia klasikoa, erliebearekin edo gabe, 
edo satelitea) adierazi nahi diren Bizkaiko oinarri kartografikoa aukera daiteke. Horrez gain, hizkuntza 
hautatu eta ikusi nahi den informazioa gaitu edo desgaitu ere egin daiteke.

Foru Aldundiak sortutako baliabide berri hauek etorkizuneko garapen berriak egiteko aukera ematen dute, 
eta oro har Bizkaiari eta bereziki bizikletaz ibiltzeari buruzko zerbitzu edo informazio berriak gehi 
daitezke.

Horrela, aplikazioak eta bistaratzaile berriak Googlek garatutako eta Google Mapetan indarrean dauden 
funtzionalitateak dituzte, hala nola lurraldeko leku batetik bestera heltzeko “Nola heldu” (bizkletaz) 
funtzioa.

Foru-tresna digital berriak bizikleta 
Bizkaian sustatzeko
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Euskadiko Txirrindulari Fundazioaren Gela Pedagogikoa 1998. urtean sortu zen eta urte osoan dabil lanean, 
oso txikitatik, bizikletaren bide-segurtasunaren eta zirkulazioaren arloan sentikortzen eta prestatzen. 
Udaldian, Udako Campusen bidez (6 eta 12 urte bitarteko txikientzat) eta gainerako urtean, ikasturtean 
zehar, Derion dituen instalazioetan (Arteaga Centrum eraikina - antzinako mintegia) hezkuntza-programa 
bat ematen du horretarako. 

Gelak 170 m2-ko azalera du, honela banatuta: Gela Teorikoa, Gela Teknikoa, aldagelak, dutxak, komunak 
eta administrazioa. Hor, bizikletaren erabilera, gozatze eta kirolari buruzko ezagutzak eta esperientziak 
ematen eta erakusten ditu Euskadiko Txirrindularitza Fundazioak. 

Sortu zenetik eta bere irakaste eta sustatze lanari laguntzeko xedez, besteak beste Bizkaiko Foru Aldundia 
erakundearen laguntza izan du Gela Pedagogikoak, modu iraunkorrak eta erabilera osasungarriak susta-
tzeko konpromisoaren barruan.

Antolatutako prestakuntza-jarduerekin batera beste ekitaldi batzuk ere prestatzen dira Gelak sustatutako 
jarduera-programaren barruan. Horien artean, ibilbideak eta irteerak egiten dira, eta urtero Bizikleta Festa 
ospatzeko deialdia egiten da urrian.

Euskadiko Txirrindularitza Fundazioa, Gela Pedagogikoaren sustatzailea dena, 1993ko ekainaren 17an sortu 
zen irabazi-asmorik gabeko erakunde bat gisa, eta bere helburu nagusia euskal txirrindularitza sustatzea, 
zabaltzea eta garatzea da.

Bizikletaz ibili Euskadi Fundazioak 
prestakuntzaren bidetik joko du

Bizikletaren Festa.

Euskadi Fundazioaren udalekuak. Gela Pedagogikoa.
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Bilboko eta Barakaldoko Udalek akordio bat egin dute bi herrien arteko etorkizuneko loturen inguruan. 
Horrela, bi zubi eraikiko dituzte: bata, Kadagua ibaiaren gainean; bestea, Zorrotza eta Burtzeña artean. 
Zubi horiei esker, errepidez eta tranbiaz lotzeaz gain, pasealeku eta bidegorri bat ere sortuko dira. 

Horietako bat, handiena dena, Renfe-ko aldiriko trenbidetik hurbil egingo da, eta eremuan aurreikusitako 
bide berriekin jarraitzeko izango da. Dagoeneko Zorrotzaurreko garapen berrira heldu dira. Beste zubia, 
ibaian behera, bizikleta eta oinezkoentzako pasabide bat izango da, Kadagua ibaiaren gainean. Horren 
bidez, Bizikleta Plan Nagusiaren “Ezkerraldea-Meatzaldea” 3. bizikleta-ardatza osatuko da, Bilborekin 
lotzen den eremuan. 

Akordio hori, bi udalak Zorrotzako muturrean eta Burtzeñako Enpresa Parkean garatzen ari diren hirigin-
tza-plangintzetan islatu beharko da. Beraz, aipatutako esparruetan bi udalerrien Hiri Antolamendurako 
Plan Orokorrak (HAPO) aldatu beharko dira.

Bizikleta eta oinezkoentzako zubi 
berria Kadaguaren gainean

Irudian, urdinez, autoak eta tranbia igarotzeko proiektatutako bide berria eta, gorriz, Kadaguaren gaineako proiektatutako 
bizikleta eta oinezkoentzako bide berria, Ibaizabal itsasadarraren elkargunetik hurbil.
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Duela gutxira arte Durangon hamar minutu arteko etengabeko itxaronaldiak zeuden hiribilduko sei tren-
bide-pasaguneetan. Zalantzarik gabe, egoera berriak, hots, Euskotreneko trenbide-ibilbidearen lurpera-
tzeak hirigintza-aukera berria ekarri du, bizikidetzarako eremu berriak berreskuratu direlako. Horien artean 
bizikleta-bideen planaren jarraipena dago, libre geratutako lurren urbanizazio-proiektuen bidez. 

  
Irudian, itxitako trenbide-pasaguneetako bat eta lurperatu ondoren urbanizazio berriaren proiektuarekin berreskuratzeko bideek 
hartutako eremua.

Eusko Jaurlaritzaren mendeko Eusko Trenbide Sarea (ETS) sozietate publikoa arduratu da eraispen-lanez 
eta 2016. urtean burutu dira. Horrela, helmuga berri hau honela geratu da: antzinako trenbideak 4,13 km 
luze dira (Santa Apoloniatik-Iurreta-Trañaraino-Abadiño-), Durangoko hiriguneko azaleko antzinako bideak 
9.100 m2; guztira, 42.000 m2 -ko azalera. 

Hirigintza-hobekuntza horrek eremua berritzeko aukera emango du eta auzokoen arteko mugikortasuna 
eta harremanak erraztuko ditu. Bidegorri berriak egingo dira, gaur egun Durangoko bizikleta-sareak dituen 
10 km-ko bizikleta-bideei gehituz. Bidegorri horien eremu berean jolas-eremuak eta mahaiak ere egongo 
dira ETSren proiektuaren arabera. Bestalde, antzerki edo musika emanaldiak ere jolasak antolatuko dira. 
Zuhaitzak, lorategi tematikoak eta zenbait kirol-jarduera egiteko eremu zolatuak ere ez dira faltako. 

Durango, bere bizikleta-sarea 
handitzeko aukera berriak
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Durangoko planifikatutako bizikleta-sarea (gorriz 2015eko abendura arte egindako tarteak, eta horiz planifikatuta dauden gainerako 
tarteak).

Durango azken urteetan izaten ari den bizikleta-bideen hazkundearen ondorioz bizikletaren erabilera 
handitu egin da hiribilduan. Izan ere, ikastetxeetara, lantokira edo erosketak egitera egindako joan-etorrien 
% 6 eta % 7 artean bizikletaz egiten da, 2007ko % 1aren aldean.

Horrekin batera bizikletaz ibiltzea sustatzeko udal egitasmoak beste ekimen bat sortu berri du: biziklete-
tarako lehen gurpil-puzgailua jarri du kalean. Puzgailuak bizikleta jartzeko aukera du gurpilak puzten diren 
bitartean. Horrez gain, zenbait balbula eta presio-adierazlea ditu. Neurri hori udalerriko beste leku batzue-
tara ere zabalduko da. 

 
Durangoko Udalaren ondoan jarritako 
bizikleta-puzgailu berria.

Durango, bere bizikleta-sarea handitzeko aukera berriak
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Bilbok eta Etxebarrik Bilbobus eta Etxebarribus autobusen kanpoaldean (atzealdean) bizikletak garraia-
tzeko sistemak probatu dituzte. Horrela, Bizkaia aitzindaria izan da bizikleta hiritik garraiatzeko sistema 
berri hauek ezartzen. Jarritako gailu bakoitzean bi bizikleta eraman daitezke.

Bilbobusek proba moduan jarri du sistema zerbitzuan 30 lineako autobus batean (hirigunea Miribilla-Txur-
dinagarekin lotzen duena) eta Etxebarribusek 2016an erositako bi autobus berrietan jarri du. Horri esker, 
udalerriko goiko eta beheko eremuen arteko bizikleta-lotura erraztu da. 

    
Bilbobus eta Etxebarribus autobusen bizikleta-eramatekoak.

Ekimen horiek dagoeneko Europako zenbait hiritan, Kanadan eta AEBn gauzatzen dira eta txirrindularien 
irisgarritasunean laguntzeaz gain, gure inguruetan bizikleta garraiobide gisa erabiltzea sustatuko dute. 
Hala ere, goiko auzokoekin lotzen duten gainerako autobusetan jartzen denean lortuko da erabateko 
ahalmena. 

   
Europako eta Amerikako autobus-zerbitzu publikoetan erabiltzen diren bizikleta-eramatekoen irudiak.

Bizikleta-eramatekoak udal autobus publikoetan
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Deustuko kanala irekitzeko lanak 2014. urteko erdialdean hasi ziren eta Zorrotzaurre berriko lehen lan 
handia izan zen. Urtebete beranduago Frank Gehry zubi berria eraikitzen hasi ziren, 75 m luze dena. Hortik, 
bizikletak, oinezkoak eta gainerako ibilgailuak ibil daitezke eta hiriko ikono berria bihurtuko da ziur asko.

Lehen urrats horrekin, geroagoko hiri-hedapena oinarrituko den lehen atal garrantzitsuetako baten oina-
rriak ezarri ditu Bilbok. 

Zaha Hadidek lagundu duen Zorrotzaurreko Master Planaren, Ingeniería Arenas y Asociados enpresak Guillermo Capellán eta 
Héctor Beaderen zuzendaritzapean diseinatu duen Frank Gehry zubiaren eta 2015eko irailaren 15ean inauguratu zen zubiaren 
zirriborroak.

Eraiki zen bigarren zubiaren lanak 2018. 
urtearen erdialdean amaituko dira eta San 
Inaziotik (Bilboko auzoko Illes Balears kaletik) 
etorkizuneko uhartearekin lotuko da. Azpie-
gitura horrek noranzko biko bidegorri bat ere 
izango du bizikletetarako, 2,5 m zabal dena, 
ibilgailuen zirkulaziorako bideen, autobus-bi-
deen eta espaloien ondoan. 

Horiek Zorrotzaurre berriaren lehen bizikle-
ta-bideak badira ere, Plan Bereziak uharteko 
esparru geografiko osoa hartzen duten ibil-
bide berriak aurreikusten ditu, eta San Ina-
zio, Zorrotza eta gainerako Bilborekin lotzea, 
ondoko irudian ikusten den moduan. 

Bizikletek bere eremua handitu dute 
Zorrotzaurreko zubi berrietan
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Udalerria zeharkatzen duen (bizikleta-espaloiaren modukoa) eta auzo nagusiak Barrutialde Institutuarekin 
lotzen dituen bizikleta-bide bat sortzea lortu du Arratzuk Fase desberdinetan (2011. eta 2014. urteen 
artean). Hori, Foru Aldundiak eta Arratzuko Udalak hitzarmenen bidez sinatu zuten lankidetzari esker lortu 
da. Horrez gain, gauzatutako azken tarterako Eusko Jaurlaritzaren laguntza ere izan du Leader Programa-
ren barruan.

Gaur egun, bizikletak eta oinezkoak ibiltzeko eraikitako bizikleta-bideak Belendiz, Uharka, Olesko eta 
Barrutia (DBHko zentroa dagoen tokia) auzoak lotzen ditu. Guztira 3,2 km dira eta etapaka inauguratu dira: 
Belendiz-Uharka (2011. urtean), Uharka-Olesko (2013. urtean) eta Olesko-Barrutia (2014. urtean).

    
Belendiz-Uharka tartea. Uharka-Olesko tartea. Olesko-Barrutia tartea.

Neurri horren bidez, batetik, Barrutialde Institutuan ikasten duten udalerriko ikasle gazteak bizikletaz joan 
daitezke, eta itsasadarreko eremura hurbildu eta Oka itsasadarreko Goi-estuarioaren ingurumena berres-
kuratzeko proiektuaren barruan gaitutako bizikleta-bideen sarera joan daitezke, Urdaibaiko Biosfera Erre-
serbaren erdian. Halaber, bizikleten eta oinezkoen arteko lotura segurua da Gernikako eta inguruko 
biztanleentzat, Arratzuko udalerriaren barnealdera, bideen sarea erabili ahal izateko eta udalerri eder eta 
lasai honek ematen dizkigun naturaz eta aisialdiaz gozatzeko. 

Ildo berean, nabarmendu behar dugu Arratzuko bizikleta-bideen sareak 
dagoeneko Loiolako hirigunearekin burututako tarteak lotzen dituzten 
bizikleta-irtenbide berriekin jarraitzeko asmoa duela, Uharkatik, BI-2224 
errepidearen paraleloan, abiatuko den eta bi kilometroko luzera izango 
duen bizikleta-berri baten bidez. Udalak lehenbailehen egin nahi du 
azken tarte hori eta dagoeneko Urdaibaiko Patronatuaren eta URA agen-
tziaren baimenak ditu. Aldundiak eskatzen dituen baldintzak betetzeko 
lan egiten ari da. Bitartean, azken lotura hori “estrategikotzat” jotzen du, 
“zenbait ondare-baliabide hurbiltzeko aukera emango duelako, hala nola 

Arrolagune -Arrolaguneko Interpretazio Zentroa-, Santo Tomas eliza edo zerbitzuak, esaterako Udala eta 
Herriko Taberna, gainerako auzoetara eta Gernika eta Kortezubira”. 

Arratzuko bizikleta-bideak auzoak eta 
Barrutialde Institutua lotzen ditu

Oka itsasadarreko goi-estuarioaren 
oinezko eta bizikletentzako bideen 
sarea.
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Getxok eta Bilbok telefono mugikorretarako zenbait aplikazio egin dituzte bizikleta publikoa mailegatzeko 
udal zerbitzu automatikoak udalerri bakoitzean hobeto erabiltzeko.

Aplikazio horiekin, telefonoaren eta tableten bidez, esaterako mailegu-guneak non dauden, zein dagoen 
hurbilen eta zer egoeratan dauden, eta zenbat bizikleta dauden erabilgarri jakin daiteke. Halaber, gure 
helmugatik hurbil dauden mailegu-guneetan denbora errealean ainguralekurik edo bankadarik dagoen 
ere jakin daiteke.

Getxon indarrean dagoen aplikazioan, bidegorrien ibilbideen gomendioak eta horiei eta udalerriko zer-
bitzuei buruzko informazioa ere ematen da: anbulatorioak, polizia, elizak, monumentuak, turismo-eremuak 
eta kirol-instalazioak.

Getxoko bizikleta automatikoak alokatzeko zerbitzuak 85 bizikleta eta hamabi mailegu-gune ditu udalerri 
osotik. Getxo Bizik 2.500 erabiltzaile baino gehiago ditu urtean, eta 6.000 noizbehinka erabiltzen dute 
bizikleta. Maileguaren prezioa 2 euro da eguneko edo 10 euro urteko.

Bestalde, Bilboko App aplikazioaren bidez, egindako kilometro kopurua jakin daiteke, nola kudeatu eta 
bizikleta erabiltzeagatik zenbat CO2 igorpen aurreztu diren, garraiobide honek ingurumenari egindako 
ekarpena azpimarratuz.

Bilbon Bizi udal zerbitzu automatikoak 250 bizikleta ditu eta 17.000 pertsona inguru erregistratuta, urtero, 
erabil daitekeen 355 egunetan, 290.000 mailegu egiten dituztenak hiribilduan dauden 31 guneetan. Bes-
talde, urtero, 1,6 milioi km baino gehiago egiten dituzte. Urtebeterako izena emateko kostua 20 euro dira 
Bilbon erroldatuta dauden pertsonentzat (25 euro erroldatuta ez daudenentzat). 2011. urtean ezarri zenetik 
bizikletaren erabilera % 30 inguru handitu da Bilbon.

  
Bilbon Bizi zerbitzua. Bilbon Bizi aplikazioa. Getxo Bizi  
  aplikazioa.

Aplikazio berriak Bizikleta 
Publikoko Zerbitzuetarako
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Bizkaiko Foru Aldundiak dibulgaziozko hiru baliabide sortu ditu txirrindularien segurtasuna hobetzeko 
gakoei buruzko informazioa emateko, sentikortzeko eta hezteko, bidean edo bide publikoan ibilgailu 
motordunekin batera ibiltzen direlako:

•  “BIZIKLETA ZIRKULAZIO SEGURUA - Gure bideak ERRESPETUZKO ETA BIZIKIDETZA eremuak izan 
daitezen”.

Txirrindularien bide-segurtasunerako gako nagusiekin egindako liburuxka-triptikoa.

•  “IBILI KONTZIENTZIAZ – Erabilerek gure kale eta errepideetan elkarbizitza egokia izan ditzaten”.

Auto bat gidatzen duenaren eta bizikletaz ibiltzen denaren ikuspegitik egindako 28 orriko bizikleta-zir-
kulazio segururako eskuliburua.

•  “BIZIKLETAZ IBILTZEKO ARAUTEGIA”

Sei orriko liburuxka bat da, trafikoari edota txirrindularien 
mugikortasunari buruzko arautegi eguneratu guztiarekin, 
auto-gidarien eta bizikleta-gidarien ikuspegian oinarrituz 
egindakoa. 

Bizikleta galtzadako ibilgailurik zaurgarriena da: ahula da, ez 
da oso ongi ikusten, ezegonkorra eta motela nolabait. Beraz, 
arreta berezia eskatzen du beste ibilgailu boteretsuagoen 
aurrean, gehienetan eremu beretik joaten direlako. Horrez 
gain, bizikletaz ibiltzen diren gainerako gidarien eskubide 
eta erantzukizun berak dituzte kalteetan eta errepideetan. 

Eta txirrindulariak nahastuta dauden istripu gehienak 
hiri-eremuan gertatzen badira ere (kasuen % 70 gutxi gora-
behera), hildakoak errepidean gertatzen dira nagusiki (gutxi 
gorabehera istripu guztien % 75ean). Hori dela eta, bidean 
ahalik eta kontzentraziorik eta arretarik handiena izan 
behar dugu. 

Zirkulazio-eremu segurua lortzeko, elkar errespetatzeaz eta 
bidean arreta etengabe izateaz gain, abiadura kontrolatu eta 
segurtasun-distantzia gorde egin behar dira beti. Eta, noski, ZIRKULAZIO ARAUAK EZAGUTU ETA BETE 
behar dira.

Dibulgaziozko foru-baliabide berriak 
bizikidetza bideratzeko
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