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Bizkaiko Ekonomi eta Lurraldearen Garapena Sustatzeko Sailak Bizkaiko Bizikleta Bideen Sektoreko 
Lurralde Planaren (SLP) aurreproiektua idazteko lanei ekin die.

Bizikleta bideen arloko arau berria egiteak berekin dakar 2020an bukatuko den lana, eta bizikleta Bizkaian 
funtsezkotzat jotzen du mugikortasun iraunkorrerako, baita hiriko agenda integratuaren funtsezko fakto-
retzat ere.

Lurralde Historikoko Batzar Nagusiek onetsi beharko duten sektoreko plangintza tresna da Bizkaiko Bizi-
kleta Bideen SLP, eta Bizkaiko Bizikleta Bideen Oinarrizko Sare Funtzional osoan bildu beharreko xedape-
nak, helburuak, lehentasunak eta sartu beharreko hobekuntzak ezartzen ditu, betiere gainerako 
administrazioekin koordinatuta, baita garapenerako aurreikuspenak eta planak ere, SLPk zehaztu eta 
gauzatu beharrekoak.

EAEko Lurraldearen Ordenamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legean ezarritakoari erantzungo 
dio haren izaera juridikoak, lurraldea antolatze aldera. Eta Bizkaiko bizikleta bide foralei buruzko ekainaren 
28ko 10/2014 Foru Arauan xedaturiko prozedurarekin bat etorriz onetsiko da. Foru Arau horretan, plana 
egiteko aukera ez baizik eta betebeharra dela ezarri da. 

Hortaz, bereziki garrantzitsua den sektoreko alderdi bat araupetzeko irismena izanik, hau da, bizikleta 
bideak, asmoaren ardatza erreferentzia-esparrua finkatzea izango da, ezarritako xedeko sare osoan siste-
matizatzeko; izan ere, Lurralde Historiko osoan modu integralean eratuko da. Azpiegitura horiek bizikletaz 
ibiltzeko plangintzan, proiekzioan, burutzapenean eta ustiapenean eskumena duten tituluetatik apartekoa 
da.

Prozesu zaila behar da plana burutzeko, non, onespena eman baino lehen, aurretiazko kontsulta-prozesua 
eta parte hartzeko prozesua nahitaezkoa diren. Erakundeentzat, taldeentzat, gizarte eragileentzat eta oro 
har herritarrentzat egon da zabalik prozesua.

Abiarazi da Bizkaiko Bizikleta Bideen SLP
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Hiru kilometroko bide batek Santurtzi eta La Arenako bide-
gorria lotuko ditu (Bizkaian eraikitako lehen bizikleta bidea, 
90eko hamarkadako hasieran, eta Bizkaian gehien erabiltzen 
denetako bat).

Santurtzi da, Trapagarekin batera, Barakaldo eta Muskiz 
lotzen dituen bizikleta bidearekiko loturarik ez duen Ezke-
rraldeko eta Meatzaldeko udalerri bakarra (hala ere, Muski-
zek bizikleta-sarbide «segurua» du antzinako Franco-Belga 
enpresako plataformaren bidez Ortuellaraino). 

Bi noranzko dituen bizikleta bide berria 3,5 metro zabal 
izango da, 2 bizikletaz ibiltzeko eta 1,5 oinezkoentzat. Zenbait puntutan, bihurgune itxietan edo malda 
handietan esaterako, orduko hogei kilometroko abiadura izango da gehienez bizikletentzat. Ia bi milioi 
euroko kostua izango dute lanek, eta bi fasetan burutuko dira; 2019rako bukatuko dira. Metroko Kabiezesko 
geltokitik 500 metro eskasera hasita, lotura ona emango du garraio publikoko sarearekin.

Ez da berria kostaldeko udalerria La Arena hondartzaraino iristen den bidegorriarekin lotzeko egitasmoa. 
Izan ere, 2011tik hasita, Santurtziko Udalak nahiz Aldundiak hainbat azterlan eta proiektu egin dituzte tarte 
horretarako irtenbidea emateko. Azkenik, 2018. urte honetan argitaratuko den eraikuntza-proiektua gau-
zatu zuen foru erakundeak, baina 2019an osatuko da. Santurtziko El Villar auzunea eta Abanto-Zierbenako 
San Fuentes lotuko ditu, non hondartzaraino iristen den bizikleta bidearekin lotuko baita. 

Bizikleta bide berrian, bizikleten trafiko esklusiboko zatiak eta auzokoen motordun ibilgailuen trafikoarekin 
batera izango diren beste zati batzuk uztartzen dira. Bidea eraikiko den eremuan, gaur egun bide-zidorrak 
eta bideak daude, eta bidegorrirako erabili ahal izango direnez gero, desberdinak dira trazaketan zehar 
emango diren irtenbideak, inguruaren ezaugarrietara eta beharretara egokituta.

Bi fasetan burutuko da bide berria: lehenengoa, milioi bat euroko inbertsiotik gorakoa, Santurtziko El Villar 
auzunetik, ia Serantes mendiko magaletan, Tocedo auzuneraino, A-8 autobidearen beste aldean justu. Eta 
bigarrena, 993.000 eurokoa, toki horretatik San Fuenteseraino; autobidearen paraleloan doa eta Ugalde-
bietako zerbitzu-gunea inguratzen du Abanto-Zierbenako auzunera iritsi arte, non egungo bidegorriarekin 
lotuko den.

Santurtzik bat egin du La Arenako bidegorriarekin
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Eraginpeko udalerri guztiek lehentasunezkotzat jotako helburua da errekaren eskuinaldeko udalerriak 
BI-711 errepidetik lotzeko bizikleta bidea, Bilbo eta Getxo artean, eta estrategikotzat hartu da Bilbo Metro-
poliko LZPen eta Bizkaiko Bizikleta bideen Plan Zuzendarian.

Bizikleta bidearen proiektua oso ezaguna da aipaturiko udalerri horietako herritarren artean, baita Bizkai 
osoan ere horren alde gizarte-talde zabalek nahiz Batzar Nagusietako ordezkariek etengabe eginiko adie-
razpenei erreparatuz gero; izan ere, «Bizikleta bideen diseinuari buruzko eskuliburu-gidaliburu praktikoan» 
orduan honelaxe identifikatzen zen «Bizkairako bizikleta bideen proiektu handia: Errekari beste itxura bat 
eman dakion eta bizikleta aldaketaren eragilea izan dadin». 

Errepidea, oso-osorik Portuko Agintaritzaren jabetzapekoa orain dela gutxira arte, Bilbori (833 m) eta 
Getxori (43 m) eskualdatu zitzaien 2017an eta berriki, 2018an, Leioari (1.724 m). Hala, gaur egun portuen 
estatuko erakundeen jabetzapekoa dira Erandion barrena doazen 3.552 m-ak.

2017ko hasieran, Portuko Agintaritzak eginiko aukerei buruzko azterlanaren emaitza helarazi zien Batzar 
Nagusiei agerraldi batean –Batzar Nagusiek eurek 2015ean hala aginduta- bidegorri bat egiteko errepideko 
6.151 kilometroetan barna.

Azterlan horretatik, bizikleta bideen-
tzako balizko lau irtenbide atera ziren. A 
aukera-Bide seinaleztatu partekatua edo 
Ziklo-kaleak (non bizikleta trafikoko gai-
nerakoekin batera doan, seinaleztapena 
indartuta) 173.000 euroko inbertsioa du 
eta 357 aparkaleku ekarriko lituzke. B 
aukeran-bizikleta-errei babestua (eragin-
peko 346 aparkaleku) delakoaren ia ber-
dina, non bizikleta errei espezifiko batetik 
doan, banagailuen bidez bereizita trafi-
koko gainerakoetatik. 5 milioi euroko 
kostua zenbatetsi da. C irtenbidean –Bizi-
kleta-espaloi bidea-, bizikleta gehienbat 
ziklo-oinezkoen plataforma irten berri batetik doa ur-laminaren gainean bertan, hiru metro bizikletentzat 
eta bi oinezkoentzat, Ibarreko Pasealeku gisa. 23,8 milioi euroko kostua du, eta ia ez ditu ukitzen egungo 
aparkalekuak (33 plaza baino ez dira kenduko). D aukera-Mistoa- C aukeraren antzekoa da neurri handi 
batean, baina ez da hain zorrotza ur-laminaren gainean, zeren eta egungo bazterbideak sortuko den 
ertzeko ziklo-oinezkoen plataforma berrian sartzea eta ibilbidea Lamiako ibarrean aldatzea proposatzen 

Portuko Agintaritzak Errekaren Eskuinaldeko Bizikleta 
Bideen Ardatzari buruzko azterlana aurkeztu du
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Portuko Agintaritzak Errekaren Eskuinaldeko Bizikleta 
Bideen Ardatzari buruzko azterlana aurkeztu du

baitu barruko alderantz (ibarreko pasealekua kenduta). Horri esker, 16,3 milioi euroraino jaitsiko litzateke 
kostua eta 333 aparkaleku ukituko lirateke.

Azken hiru ohar bizikleta bidearen egitasmo horri buruz. Lehenik eta behin, esan beharra dago portuko 
herri jabarikoa izateari utzi dion errepidea hiri erabilerako eta jomugako azpiegitura bihurtu dela, non, 
Erandioko zatian izan ezik, bidea doan udalerrietako udalak diren egungo jabeak, nabarmendu izan denez. 
Portuko Agintaritzako presidenteak 2017ko maiatzaren 11ko Batzar Nagusien aurrean esandakoaren ara-
bera, «hiru milioikoa izan liteke proiektuan eginiko ekarpena, eraginpeko udalei errepidea lagatzea daka-
rren “ondare-galeragatik”». Bigarrenik, nabarmendu behar da Bilboko Udalak, 2018ko bere aurrekontuen 
barruan, 500.000 euroko partida duela «San Inazio-Erandioko bidegorriko loturarako». Eta hirugarrenik, 
esan behar da ez dela sartu Sustapen Ministerioaren 2018ko aurrekontu orokorretan EAJk Errekaren Bide-
gorriaren proiekturako aurkezturiko 11 milioi euroko zuzenketa, zeren eta garai hartan ez baitzuen izan 
Mariano Rajoy presidentearen babesa eta, beraz, beste aukera bat galdu zen «Errekako bidegorria» berriz 
bultzatzeko.

Errekako bizikleta biderako irtenbidea bilatzeak berekin dakar, zalantzarik gabe, administrazioen arteko 
(jabeak gehienbat) elkarrizketa eta lankidetza sakontzea, baita Espainiako gobernuaren eta Aldundiaren 
beraren artean ere, Sustapen Ministerioa eta Portuko Agintaritza buru direla, Batzar Nagusiek 2017ko 
urriaren 24an eginiko bilkuran onetsitako ez arauko proposizioan eskatu zuten bezala.
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Bilboko Udalak hiri mugikortasun iraunko-
rraren aldeko ituna sinatu du, eta herrita-
rren ongizatea ezarri du hiri garapenaren 
erdigunean. Udal talde politiko guztien aho 
bateko babesa izan du.

Dokumentuan gogorarazten denez, hiri 
mugikortasunaren testuinguru berriaren 
aurrean gaude, non autoak lehentasuna ez 
duen eta, beste helburuen artean, mugi-
kortasun eredu malgua eta motorrik 
gabeko bidaietarako modu berrietara ego-
kitu daitekeen eredua sortu beharra 
dagoen, bizikletara adibidez. Hartara, gune 
eta azpiegitura egokiak ezarri behar dira. 
Aldaketa horrek bizikidetzarako eta goza-
menerako aukera berri asko zabaltzen ditu, gune berriak aurkitzeko aukera eta herritarrekin jarduteko 
modua, baina horrek ez du esan nahi jarduera ekonomikoak eta kulturalak dinamizatzeko ahalmenerako 
kalterako izango denik. 

Trafikoa moteltzea helburu nagusietako bat den arren, mugikortasuna ez da oinarritzen soilik motordun 
ibilgailuen trafikoan, baizik eta hiri plangintzarekin eta bertan bizi diren pertsonen bizi-kalitatearen eta 
segurtasunaren hobekuntzarekin loturiko askoz kontzeptu zabalagoan, hiriburuko udal gobernuak berriki 
aurkeztu duen Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planak (HMIP) ere badakarrenez.

Hain zuzen ere plan horretan uste da mugikortasuna ez dela soilik harremanen sistemako tresna, baizik 
eta beste lorpen garrantzitsuago batzuk izateko bitartekoa. hala nola osasuna zaintzea, emakumeek hiri 
mugikortasuneko parametroekiko duen desberdintasunaren aldea haustea, CO2 igorpenak gutxitzea edo 
gizarte kohesio handiagoa lortzea eta, jakina, garapen kulturalerako eta ekonomikorako inguru 
erakargarria.

Sinaturiko itunean, Bilboko Mugikortasun Iraunkorrerako Foroa sortzeko oinarriak ere jarri dira. Ituna bera 
jarraitzeaz arduratuko da, baita herritarren, elkarteen, enpresen, administrazioen, alderdi politikoen eta 
abarren ahalik eta partaidetzarik handiena bilatzeaz ere, Bilbo mugikortasun eredu berri erakargarri bihur-
tzeko maila guztietan

Bilboko Mugikortasun Iraunkorraren 
aldeko ituna eta HMIP berria
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Bizkaiko Foru Aldundiak 2003an sustaturiko Bizikleta Bideen Plan Zuzendariak –BPZ- lanerako estrategia 
izan zuen, Bizkaiko herri administrazioak bultzatzeko eta animatzeko (tokiko erakundeak eta eskualdekoak 
gehienbat), bizikletako mugikortasunerako azpiegitura berriak zehazten, proiektuak egiten eta ezartzen 
laguntzeko.

2017ko irailean, Batzar Nagusiak Ezkerraldeko bizikleta bideen ardatz berriaren garapena aztertzearen eta 
bultzatzearen alde agertu ziren. Zierbenatik hasita Santurtzi, Portugalete, Sestao eta Barakaldo zeharka-
tuko ditu Bilborekin lotzeko, ahal dela errekaren paraleloan. Txostena egin zezan eskatu zion Bizkaiko Foru 
Aldundiari, eraginpeko udalek parte hartuta. Bertan aztertzen dira bizikleta bide berriaren balizko defini-
zioa eta kostuak (burutzeko gastuak -azterlana eta proiektuak, lurrak eskuratzea, baimenik, obrak- nahiz 
mantentze- eta kontserbazio-gastuak). Hortik hasita, bizikleta bidearen ardatza hartuko duten udalerriek 
proiektuan izango duten partaidetza erabaki zezaketen.

Ia aldi berean, 2017ko ekainean, Bilboko, Barakaldoko eta Santurtziko udalek, nork bere osoko bilkuran, 
Ezkerraldeko bidegorri berriari bultzada ematea erabaki zuten, Zierbena eta Bilbo lotzeko, Santurtzitik, 
Portugaletetik, Sestaotik eta Barakaldotik igarota.

Beraz, 2018ko udaberritik «Ezkerraldeko bizikleta bidearen ibilbideari buruzko oinarrizko azterlana, Bilbo 
eta Zierbena artekoa» du, tartetan banatuta eta hainbat aukerarekin zenbait tartean eta zenbatetsitako 
kostuekin, hain zuzen ere eraginpeko udalek aintzat har ditzaten eta, hala, zehaztapenetan aurrera egin 
ahal izateko. 

Bilboren eta Barakaldoren artean aukeraturiko ibilbidearen geroko kokapenaren oin-plano orokorra (egungo beste 
tarte batzuekin batera, plangintza zein proiektu faseetan daudenak).

Foru Aldundiak eta Ezkerraldeko udalek lanean 
dihardute bizikleta bideen ardatza eratzeko
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Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitateak eskualderako eginiko bizikleta bidearen ardatzaren proiektuak 
BI-737 errepidea du erreferentzia, eta itxura hartzen hasi da Zamudioko Udalak berriki egin duen jardu-
ketaren ostean: bizikleta-errei bat sortu du, Txorierri etorbidetik doana eta udalerria alboko Derio eta 
Lezama udalerriekin lotzen duena (hala ere, egiteke daude oraindik irtenbidea eman ez zaien zenbait zati). 
Foru Aldundiak osatu du neurria foru bidetik doazen zatietan, hots, loturako biribilguneetan.

Udal arduradunen arabera, bizikleta bidea «bizikleta garraiobidetzat erabiltzen duten pertsonentzat dago 
bideratuta, udalerri horien artean bizikletaz mugitu nahi dutenentzat hain zuzen».

Funtsean, autoak dabiltzan galtzada estuagoa egitean eta moteltzean datza jarduketa (3 m errei bakoi-
tzeko), gunea bizikleta biderako egokitu ahal izateko. Neurri horri esker, gainera, oro har bide-segurtasuna 
indartzean da, motordun ibilgailuak etorbidea ez erabiltzera eta zirkulaziorako bestelako bideak aukera-
tzera bultzatzen direlako (gehienbat igarobidea edo poligonoen arteko bidea).

Eta Zamudiok adierazi den moduan lan egiten duen bitartean, eskualdeko beste udalerrietako bat, beste 
muturrean, Elizondo biztanle-guneko ziklo-oinezkoen eta BI-737 errepidearen eta horren gainean plani-
fikaturiko bizikleta bideen ardatzaren arteko lotunean ari da lanean Loiu. Hala, lehen fasean (2017), uda-
lerriko erdigunetik baratze ekologikoetara doan zatiari ekin zion Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera 
ordaindutako obran. Bigarren zatiak (2018) bizikleta bidea jarraitzen du Lauro ibaiarekiko bideko elkargu-
neraino. Hirugarren eta laugarren faseek, elkarren ondokoak direnek, bizikleta bidea luzatuko dute 
Asua-Erletxeko errepideko elkarguneraino, eta etorkizunean bat egingo du Txorierriko bizikleta 
bidearekin.

Txorierriko udalak aurrera doaz 
eskualdeko bizikleta bideen eraketan

Zamudio eta Loiu udal-mugarteetan sortutako bizikleta bideak, Txorierriko bizikleta bideen ardatzaren baitan.

Albisteak
BIZKAIAZIKL



Muskizko Udalak, 2018ko uztailean, oinezkoen eta ziklisten zirkulazio motelerako ireki zuen Barbaduneko 
ibaiko bidea, Muskizko San Juan auzunetik El Pobal burdinolaraino. Hala, ibilbideko 4 kilometro gehitzen 
zaizkio udalerrian dauden bideen eta bizikleta bideen sareari.

Ibaiko pasealeku berria antzina ubide nagusia izan zen lekutik doa; Kolitza menditik Enkarterriko hainbat 
burdinola eta errota-konplexu hornitzen zituen Pobeñan Kantauri itsasoratu baino lehen. Obra garrantzi-
tsu horri esker, udalerri horretako ingurune horren burdinolen tradizioa balioetsi ahal izango da, baita 
Galdamesko Valdivian edo La Olla burdinolen inguruekiko lotura ere.

Bide berria eginda, gauzatu egiten da Barbadun ibaiaren aldeko apustua, hots, betidanik izan den ardatz 
nagusia izaten jarrai dezan eta gainera aisialdi eta bizitza osasungarrirako aukera eskaintzeko baliabide 
bihurtu dadin Muskizko auzokideentzat eta bertara doazenentzat. Zabalik egongo da pertsona guztien-
tzat, eta El Pobal, Nesilla eta Santelices auzuneetako auzokideei ahalbidetu egingo die hirigunera segur-
tasunez joan ahal izatea. Lehenago, aukera bakarra BI-2701 errepidea erabiltzea zen, Muskiz eta Sopuerta 
artean (auto pribatuan nahiz Bizkaibuseko garraio publikoan). Bideko 4 kilometroetan aisialdirako guneak 
daude, baita hiri altzariak ere: jarlekuak, paperontziak, etab.

Bidea martxan jartzeko lanak 2011n hasi ziren, eta orotara 2 milioi euroko inbertsioa egin behar izan da. 
Egitasmoa gauzatzeko, bi zoru desberdin jarri dira landa-lurrari dagokion zatian, Purisimo zubitik. Batak 
hareazko pikorkatua du eta besteak sareto plastikoko pikorkatua, biak Urak inposatuak ingurumena zain-
tzeko. Eraikuntza-lanek iraun bitartean, toki bereziak aurkitu ziren hala nola Barbadun ibaiko pasealekua 
eta ibaiko hainbat pasabide. Hori dela-eta, zurezko bost pasabide jarri behar izan dira, altzairu herdoile-
zinezko baranda barne (bat 28 metrokoa eta besteak 10 eta 10,5 metrokoak). Horrekin batera, galeria bat 
zabaldu zen, erreka bazterretik bestera pasatzeko modua ematen duena ibai ertzeko ibilbidearekin jarraitu 
ahal izateko.

Ziklo-oinezkoen ibaiko bide berriak Muskiz 
eta El Pobal burdinola lotzen ditu

Barbaduneko ibaiko bide berria, San Juan eta El Pobal artean, Muskizen.
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Autzaganeko errepide zaharrak oinezkoen eta bizikleten erabilerako ibilbide berria dakar Urdinbideko bi 
tunelak martxan jarri ondoren.

Autzaganek, beraz, oinezkoen eta ziklisten erabilerako ibilbide berria du, Zornotzako Katia auzunetik 
hasita, eta BI-635 errepidea aisialdirako eta ziklo-oinezkoen mugikortasunerako eremu berria bihurtu du, 
hain zuzen Urdinbideko tunelak 2018ko apirilaren 14an ireki ondoren ahalbidetu dena. Horren ondorioz, 
BI-635 errepide zaharraren kategoria aldatu da: tokiko sarean dago orain, BI-3325 izenarekin.

BI-635 errepide zaharrean sortutako bizikleta bideko zatia, Zornotzako Katia auzunetik hasi eta Autzaganera doana (2018ko 
ekainean inauguratua).

Inauguraturiko bizikleta-espaloia ekainaren amaieran martxan jarrita (galtzadaren mailan), Amorebie-
ta-Etxano eta Muxika arteko lurralde horretako hobekuntzako obrak bukatu dira. Hala, tunelak egunero 
zeharkatzen dituzten 16.000 ibilgailuentzako segurtasuna hobetu bakarrik ez, aisialdirako eta mugikorta-
sun iraunkorragorako gune berria ere sortu da, Autzagane saihesteko gune seguruagoa.

Bizkaiko Foru Aldundiak 725.000 euro inbertitu zituen jarduketa horretan, eta bide berriari esker, gutxi 
gorabehera 1.600 metroko ibilbidean, jarraipena eman dakioke lehendik dagoen bizikleta-oinezkoen zati 
bati (2016an inauguratua, gehienbat espaloia-bizikleta partekatukoa, galtzadaren gainetik), Zornotzako 
Ernatze eta Katia auzuneen artean. Hala, bizikleta bide berriak Amorebieta-Etxanotik Muxikarainoko eten-
gabeko bizikleta/oinezkoen ibilbidea egitea ahalbidetzen du, hiriguneak eta landa-guneak lotuta.

Jarduketa bukatzeko, euste-barrera mistoak jarri dira (metalezkoak eta zurezkoak), galtzada eta bizikle-
ta-oinezkoen bidea bereizteko, baita honako hauek ere: zurezko barandak oinezkoen erorikoak gertatzeko 
arriskua dagoen eremuetan, hegoaldeko tartean (Amorebieta-Etxanon) dagoen argiteria handitzea eta 
seinaleztapen horizontala eta bertikala berritzea.

Bizikleta-oinezkoen tartea Zornotzako Ernatze eta Katia auzuneen artean (2016an inauguratua).

Autzaganeko saihesbideko obretan 
sortutako bizikleten bide berria

Albisteak
BIZKAIAZIKL



Bi udalerri horietan, handitu egin da udaleko bizikleta-sarea 2018. urtean geroko eraketan funtsezkoak 
diren tarteetan.

Hala, Zallako Udalak Ibarra auzuneko bizikleta bidea luzatu du (mendebaldetik Bolunburu ingurura iritsi 
eta aurrera jarraitzen du, egiteke dagoen BI-3651 errepideko zati labur bat gaindituta, La Mella auzunetik 
Balmasedaraino) Eroskiko ingururantz, eta Aranguren auzuneraino joango litzatekeen bizikleta bidera 
hurbiltzen da. 

Gaituriko tarteak 585 m baino ez ditu, oinezkoentzat eta bizikletentzat irtenbide bereizia da eta udalerriko 
mugikortasun iraunkorreko sistema orokorrak lotzea ahalbidetzen du mendebaldetik eta ekialdetik, zehar-
kako zutabe gisa garatuta Zallako hiriguneko Gallardi, Uribarri eta Aretxea auzuneetatik. 

Jarduketa horretan, 197.248,73 euroko inbertsioa (BEZa barne) egin da, eta Eusko Jaurlaritzaren 80.000 
euroko diru-laguntza jaso du. Horrez gain, jarduketaren baitan, autokarabanen aparkalekua egin da Lan-
zagorta etorbidea eta Aretxaga industrialdea lotzen dituen zuzenean, eta hortik doa bizikleta bide berria 
ere.

Bestalde, Sopelak bizikleta bide berria ireki du, udalerria eta Ander Deuna ikastola lotzen dituena. Horri 
esker, handitu egin dira Uribe Kostako udalerri horretan bizikletaz ibiltzeko ibilbideak.

600 metro luzeko tarte hori Enrique Urrutikoetxea kalearen eta Gatzarriñeren arteko bidegurutzean hasi 
eta ikastolan amaitzen da, Olabidetik igarotzen den bizikleta-erreiari jarraipena emanez. Jarduketa egiteko, 
278.000 euro inbertitu ditu udalak (inguru horretan egiteke dauden saneamendu lanak barne). Hiru metro 
zabal da, gehi espaloikoa, hau da, bi metro ingurukoa. Bizikleta bidea Moreaga, Gure Toki eta Sabino Arana 
inguruan egun dagoenarekin ere lotzen da, auzokideen eskariari erantzuten dio eta udaleko bizikleta 
bideen sarearen barruan sartzen da.

Bizikletentzako azpiegitura berri horrek, gainera, segurtasun handiagoa emango die Ander Deuna ikas-
tolara oinez edo bizikletaz doazen ikasleei.

Zallan eta Sopelan 2018an gaituriko bizikleta bideen tarte berriak.

Zallak eta Sopelak bizikleta bideen 
zati berriak inauguratu dituzte

Albisteak
BIZKAIAZIKL
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SARRERA 


 


Mugikortasuna hiri batek pertsonen eta jardueren artean konexioak egituratzeko 


duen gaitasunaren termometroa da. Leku batetik beste batera joan beharra gero 


eta gehiagotan gertatzen da; eta erraztasun handiagoz, gainera. Horretarako azken 


garaietan mugikortasunaren kontzeptuari beste batzuk gainjarri zaizkio; hala nola, 


unibertsaltasuna eta segurtasuna, harik eta JASANGARRIA izatearen kontzeptura 


heldu arte.   


Ikusmolde honetatik, mugikortasuna ez da trafikoan bakarrik oinarritzen eta 


kontzeptu zabalago batean integratu da. Horrek badu zerikusirik hiri 


plangintzarekin eta bizimoduaren kalitatea hobetzeko ekarpenekin.   


Hirietan gero eta jende gehiago pilatzen denez gero, hiria oinarrizko mailan osatzen 


duten ardatzetako bakoitzak besteekin ikusmolde komuna partekatzea 


beharrezkoa da. Horiek horrela, BILBOKO MUGIKORTASUN JASANGARRIAREN 


PLAN berrian mugikortasuna ez da harremanen sistemako tresna bakarrik, beste 


lorpen garrantzitsuago batzuetarako bitartekoa ere bada; esate baterako, osasuna 


zaintzeko, hiri barruko mugikortasunaren parametroekiko emakumeen 


desberdintasunaren aldea apurtzeko, CO2-ko isurpenak gutxitzeko eta gizartearen 


kohesio handiagoa lortzeko eta, jakina, kultura eta ekonomiaren garapenerako 


ingurune erakargarria lortzeko bitartekoa ere bai.   


Mugikortasuna horrela ulertzeak pertsonen jokamolde berria eta kultura-aldaketa 


eskatzen ditu, aukera kolektiborik onena egiteko. Hiri barruko mugikortasunaren 


paradigma berrian AUTOAK EZ DU LEHENTASUNA eta “erabateko” aldaketa honek 


bizikidetzarako eta gozatzeko aukera zabala irekitzen du. Espazio berriak 


deskubritzen dira eta herritarren arteko elkarrekintzarako aukera irekitzen da 


horrela. Hori guztia egin behar da kultura eta ekonomia-arloko jardueren 


dinamizazio-gaitasunean galerarik izan barik.   


Horiek horrela, Bilboko Udalak mugikortasunaren garai berriei emateko bultzadan 


oinarritutako aukera hori aprobetxatu behar du, mugikortasun-eredu erakargarri 


baten bidez Bilboren eraldaketa berri bat egiten lagundu dezaketen jarduketen ildo 


nagusiak zehazten dituzten balioak eta irizpideak berretsiz.   


12 urte barru zein hiri nahi dugun eta nola mugitu nahi dugun hiri horretan zehar 


pentsatu behar dugu eta hiri hori lortzeko baldintzak blindatu behar ditugu.  
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PRINTZIPIOAK: 


1. Mugikortasun-arloko politikak herritarren osasuna eta bizimoduaren kalitatea 


hobetzera orientatzea genero-ikusmoldetik.   


2. Hartzen diren mugikortasun-neurriak bide-segurtasunarekin bateragarriak direla 


bermatzea. Gainera, trafikoa lasaitzea xede nagusien artean dago.  


3. Elektrifikaziorantz egitea edo “zero emisioko” alternatibak hartzea ibilgailu publiko eta 


pribatuetan, partikula kutsakorrak eta CO2 isurtzea gutxitzeko. 


4. Hiri barruko mugikortasunaren eragin akustikoa murriztea eta herritarrek atsedena 


hartzeko eskubidea bermatzea. 


5. Hiri barruko garraiobideetan genero-mugikortasun berezia sortzeko erronkari ekitea eta 


arlo honetan dagoen aldea apurtzea. 


6. Adina, baldintza fisiko zein psikikoak eta abar edozein izanik ere, pertsona guztien 


mugikortasun inklusiborako eskubidea bermatzen duten mugikortasun-neurriak lantzea 


eta, horrekin, hiriaren leku guztietarako irisgarritasuna erraztea. 


7. Hiriaren gizarte-kohesio eta integrazioaren ikuspuntutik ekitea mugikortasun-politikei, 


auzoen arteko konexioa hobetuz, auzo guztien garapen egokia ahalbidetuz eta leku 


ezberdinetako pertsonen arteko elkarrekintza erraztuz.  


8. Adostasuna eta ikusmolde globala funtsezko irizpide bihurtzea, hain zuzen, Bilbo 


barruko mugikortasuna diseinatzeko, arlokako ikusmoldeen gainetik ikusmolde 


globaletik ekinez.  


9. Hiria eta haren auzoak eta kaleak ekonomikoki dinamizatzen lagundu dezan 


mugikortasun-eredu bat sortzea. Zerbitzu, turismo, merkataritzaren eta abarren 


garapena indarberritzea. 


10. Mugitzeko modu jasangarriak eta eraginkorrak lehenestea (oinez, bizikletaz, garraio 


publikoz,…) eta ingurumenean eraginik handiena (eguratsa, akustika, klima,..) 


dutenekiko arrazionalizazio-neurriak ezartzea.  


11. Oraingo eta etorkizuneko beharrak (epe labur, ertain eta luzera) kontuan hartzen dituen 


mugikortasun-eredua sortzea eta mugikortasun-neurrien diseinuan kontuan hartzea; 


bai hiriaren erabilerei, bai mugikortasun-joeren eta, beste batzuen artean, baldintza 


ekonomiko eta demografikoen bilakaerari dagokienez.  


12. Hiriaren espazio publikoa oinezkoen erabilerarako eta gozamenerako berreskuratzea 


erraztea.  


13. Hiri barruko trafikoaren kudeaketa eta horri buruzko informazioa hobetzeko teknologia 


berrien aurrerapenak aprobetxatzen dituen mugikortasun-eredua sortzea.  
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14. Motorrik gabe mugitzeko modu berrien aurrean irekia eta malgua den mugikortasuna 


sortzea, modu berri horietarako espazioak eta azpiegitura egokiak jarriz.  


15. Aurreko printzipioak lortzeko herritarrek, elkarteek, enpresek, administrazioek eta 


alderdi politikoek ere ardura parteka dezatela lortzea, Bilbo barruko mugikortasun 


jasangarriaren aldeko foro bat eratuz. Mugikortasun jasangarria denon artean lortu 


beharrekoa da eta denon onerako da.  


16. Bilboko Udala itunaren liderra eta lortu nahi dugun hiri-ereduaz adostasuna lortzeko 


arduraduna izango da. 


Itun honen jarraipena Bilbo barruko Mugikortasun Jasangarrirako Foroaren bidez egingo da eta 


haren burua Mugikortasun eta Jasangarritasun Saileko zinegotzia izango da. 


Foroak urtean jarraipena egiteko batzar bi izango ditu.   


Bilboko Mugikortasun Jasangarriaren Aldeko Itunaren printzipioak euren egin dituzte ituna 


sinatu duten alderdi politikoek.  Printzipioen edozein aldaketa sinatzaile guztien adostasunaz 


erabaki beharko da.  


 


 


Bilbon, 2018ko ekainaren 18an 
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