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Bilbo Metropolitarraren LPP-ren berrikuspena

Aurrerapena
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eremu funtzionala
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lurralde eredua

Arazo eta konponbideak, onurak eta 
galerak argitu eta hauetaz 
eztabaidatzean datza, lan bateratu 
eta parte hartzearen bitartez.
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ereduaren definizioa
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lurraldearen alderdiak
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Ingurune fisikoa eta 
Azpiegitura berdea

Landa habitata Hiri habitata Paisaia et a hondarea

Mugikortasuna eta
logistika

Baliabideen
kudeaketa iraunkorra

Ekipamendu eta 
Atsedenlekuen sistema

Zeharkako gaiak



lurraldeko baldintzatzaileak
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EAE-ko hiri poblazio dentsitatea Artifizializatutako lurzorua BM 25%



alderdi sozioekonomiko eta lurraldekoia
8

2006 20272017



familiaren tamaina orokorra
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alderdi sozioekonomiko eta lurraldekoia
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helburu estrategikoak

01 helburua Bioaniztasuna eta naturaren balioak babestea eta sustatzea.

02 helburua Hirigintza ereduan oreka ezartzea etxebizitza beharren eta estaitzaren eta jarduera
ekonomikoaren artean.

03 helburua Indarrean dagoen LPP-ko proposamenen oraingo egoerak aztertzea eta horietara
egokitzea

04 helburua Mugikortasunaren piramidea iraultzea

05 helburua Ondare material eta inmateralaren eta paisaiaren banakako eta baterako ikuspegia,
dentsitatearen, aberastasunaren eta enpleguaren aldarrikapen gisa.

06 helburua Jende askok erabiltzen dituzten aisialdi-guneak eta ekipamendu berriak lehendik
dauden hiri-bilbean jarraitu gabe sortzeko mugak ezartzea.

07 helburua Udalaz gaindiko estrategia bat ezartzea lurralde osoan.

08 helburua Zeharkako alderdiak esplizituki txertatzea proposatutako ereduan.

09 helburua LPP-aren Berrikuspenean proposatzen diren jarduketak lehenestea eta koordinatzea.

10 helburua Lurralde estrategia orekatu, adimentsu, inklusibo, erlazionatu eta parte hartzaile bat
gauzatzen saiatzea.
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� Jarraipen ekologikoa

� Landa eremuen sustapena

� Baso autoktonoaren 
berreskurapena

� Paisaiaren hobekuntza

12
01 helburua Bioaniztasuna eta naturaren balioak babestea eta sustatzea.

azpiegitura berdea



13
01 helburua Bioaniztasuna eta naturaren balioak babestea eta sustatzea.

azpiegitura berdea

kategoriak
Babes berezia

Inguru hobekuntza
Azaleko uren babesa



14
01 helburua Bioaniztasuna eta naturaren balioak babestea eta sustatzea.

azpiegitura berdea

baldintza gainjarriak
Espazio natural babestuak
Interes geogikokok tokiak

Biodibertsitate intereseko beste areak
Korridore ekologikoak (berde eta urdinak)

Gatazkak
Area urperagarriak



15
01 helburua Bioaniztasuna eta naturaren balioak babestea eta sustatzea.

azpiegitura berdea

elementu osagarriak
Parke metropolitanoak

Espazio libreen SO 
Hiri hondartzak



16
01 helburua Bioaniztasuna eta naturaren balioak babestea eta sustatzea.

landa habitata

kategoriak
mendia

nekazaritza eta landazabala
landa nukleoak



17
01 helburua Bioaniztasuna eta naturaren balioak babestea eta sustatzea.

landa habitata

baldintzatzaile gainjarriak
erabilera publikokok mendiak

nekazaritza eta abeltzaintzako area estrategikoak
hiri baratzeentzako kokaleku potentzialak



� Nekazaritza baliodun lurzoruen babes eta balio
jartzea, 2000 eta 2009 artean %32a murriztuak

� Aisialdi ortuen planifikazioa lurraldearen
ikuspuntutik

18
01 helburua Bioaniztasuna eta naturaren balioak babestea eta sustatzea.

landa habitata



Landa-ingurunea ez kaltetzea eta lurzoru 
berriak ez hartzea

� Hirigintza-eredu orekatua

� Landa eremuari kalteak saihestea

� Etxebizitzak birgaitu eta hauen tipologia
egokitzea

� Hirigintza oztopoak kentzea

� Garraio kolektibo sareak garatzea

19
02 helburua Hirigintza ereduan oreka ezartzea etxebizitza beharren eta eskaintzaren eta jarduera

ekonomikoaren artean.



Bizitegi beharrak betetzea eta Area Funtzionalaren oreka lortzea.

� Egungo LPP

� LAG-en modifikazioa

20
02 helburua Hirigintza ereduan oreka ezartzea etxebizitza beharren eta eskaintzaren eta jarduera

ekonomikoaren artean. bizitegi kuantifikazioa



Ereduak hirugarren sektorearen espezializazio erlatiboa du(80%/20%)

� Ahal den heinean enpleguaren ezartzea hiri eremu finkatuetan.

� Jarduketa poloak sustatzea erabilera handiko garraiobide publikoko geltoki eta
ekipamendu maila altuko inguruko lurzoruetan.

� Bizi jarduketarekin bateragarriak diren jarduketa ekonomikoak eremu
industrialetara kanporatzea saihestea.

� Hiri zentroetan komertzioa sustatzea, zentro komertzialak periferian saihestuz.

� Enpresa eta formazioa integratuko duten parke teknologikoen sustapena.

� Irisgarritasuna hobetzea garraiobide publiko bidez produkzio guneetara (Meatze
gunea eta parke teknologiko berria, Txorierri eta parke teknologikoa).

21
02 helburua Hirigintza ereduan oreka ezartzea etxebizitza beharren eta eskaintzaren eta jarduera

ekonomikoaren artean. jarduera ekonomikoak



Erabilera industrialetarako lurzoru berria
izateko zailtasunen aurrean:

� Lurzoru zaharkitu eta kutsatuen birsorkuntza.

� Hutsik dauden lurzoruen balorizazioa.

� Hutsik dauden pabiloi industrialen
berrerabiltze eta birgaitzea.

� Lurzoru kutsatuen kudeaketen integrazioa
planifikazioaren aurren faseetan.

22
03 helburua Indarrean dagoen LPP-ko proposamenen oraingo egoerak aztertzea eta horietara

egokitzea. lurzoru zaharkitu eta kutsatuen birsorkuntza



23
04 helburua Mugikortasunaren piramidearen iraultzea, intermodalitatean, garraio publikoan eta

ibilgailu ez motordunetan oinarrituta.

� Motorrik gabeko garraiobideak eta 
garraiobide publikoaren sustapena

� Eskumena duten konpainia eta 
administrazioen arteko lankidetza indartzea, 
garraio publikoaren zerbitzu integrala 
hobetzeko.

� Eskala ezberdineko oinezkoen eta bizikleten 
sareen arteko planifikazio estrategiko 
koordinatua.

� Motorrik gabeko garraiobideen eta 
garraiobide publikoaren alde espazio 
birbanatzea.

� Garraiobide publikoaren irisgarritasuna 
hobetzea.



� Lurralde sarearen egituratzea:
� Bizileku, lantokiaren eta aisia-eremuen arteko 

eguneroko joan-etorriak.
� Intermodalitate-nodo nagusiekin konexioa.

� Lehenetsi beharreko ardatzak:

� Ezkerraldea (Bilbao-Zierbena-La Arena)
� Eskuinaldea(Bilbao-Areeta, Leioako 

Kanpusarekin konexioa).
� Itsasertza (Getxo-Gorliz, Urduliz-ekin konexioa)
� Txorierri-ko ardatza (Larrabetzu-Derio-Lutxana).
� Meatze Eremuko ardatza (Zorrotza-Trapagaran-

Muskiz).
� Ibaizabal-eko ardatza (Bilbao-Galdakao).
� Nerbioi-ko ardatza (Basauri-Arrankudiaga).
� Cadagua-ko ardatza (Zorrotza-Alonsotegi).

� Beste eremu funtzionalekin konexioa.

24
04 helburua Mugikortasunaren piramidearen iraultzea, intermodalitatean, garraio publikoan eta

ibilgailu ez motordunetan oinarrituta. bizikleten mugikortasuna



� Abandoko AHT geltokia.

� Bilbotik Aireporturako trenbide berria.

� Urbinaga - Leioako EHU trenbidez lotzea.

� Trenbide pasaguneen eliminazioa (Sangroniz eta 
Zorroza).

� Bilboko Metroaren 4. eta 5. lineen eraikuntza.

� Tren-geltokien irisgarritasuna, beste 
garraiobideekin konbinatuz.

� Tranbia linea berrien egikaritzearen sustapena:
� Barakaldoko ingurubidea Urbinagarekin

konexioa.
� Itsasadarreko Ardatzari loturiko tranbia.

� Hirigintza oztopoak kentzearen aztertzea, trenbide-
sareen aldaketekin.

25
04 helburua Mugikortasunaren piramidearen iraultzea, intermodalitatean, garraio publikoan eta

ibilgailu ez motordunetan oinarrituta. trenbideak



� Konexioa Eremu Funtzionalaren kanpoaldearekin:
� Bilboko Portua.
� AHT konexioa Abandon.
� Disuasio intermodalitatea.

� Eremu funtzionalaren barrualdeko zein kanpoaldeko premiei 
erantzuteko intermodalitate-guneak:

� Abando (Renfe, Feve, Metro, tranbia eta Bizkaibus).
� Alde Zaharra(Metro, Euskotren).
� Santimami (Renfe, Metro, tranbia, Bizkaibus eta 

hiriarteko autobusak).

� Barne loturak:
� Garraiobide publikoen artean.
� Garraiobide publikoaren eta autoaren artean.

� Gune logistikoak 
� Portua, Aireportua, Sestao, Basauri.

26
04 helburua Mugikortasunaren piramidearen iraultzea, intermodalitatean, garraio publikoan eta

ibilgailu ez motordunetan oinarrituta. intermodalitate eta logistika



� Hirigintza, industria eta azpiegituren presio handia

� Elementu eta leku interesgarrien handitzea

� Ondare elementuen trataera indibidualizatua eta haien 
testuingurutik aterata

27
05 helburua Ondare material eta inmaterialaren eta paisaiaren banakako eta bertako ikuspegia,

identitatearen, aberastasunaren eta enpleguaren aldarrikapen gisa. paisaia eta ondarea



28
05 helburua Ondare material eta inmaterialaren eta paisaiaren banakako eta bertako ikuspegia,

identitatearen, aberastasunaren eta enpleguaren aldarrikapen gisa. paisaia

aurre-analisia
paisaiaren katalogoa



� Ondarearen aberastasuna eta balioa onartzea ikuspuntu bateratu 
batetik

o Arlo fisiko, biotiko, ekonomiko eta politikoak
o Tipologia; material eta inmateriala

� Lurzoru ondarea

� Ondare elementuen kudeaketa hauen fisiko-, arkitektura-, hiri- eta 
landa-agertokiekin, dauden planekin eta ingurune sozio-
kulturalarekin

� Ondare elementu eta espazioen berreskurapena

� Aldaketa funtzionaletara egokitzapena

29
05 helburua Ondare material eta inmaterialaren eta paisaiaren banakako eta bertako ikuspegia,

identitatearen, aberastasunaren eta enpleguaren aldarrikapen gisa. ondarea



30
06 helburua Dauiden hiri-bilbean jarraipenik ez duten eta jende askok erabilitako aisialdi-gune eta

ekipamendu berriak sortzeari mugak jartzea. irisgarritasuna azpiegitura berdera



31
07 helburua Udalaz gaindiko estrategia batezartzea lurralde osoan.

bateragarritasun area



� generoa

� haurrak

� osasuna

� irisgarritasuna

� euskara

� aldaketa klimatikoa

32
08 helburua Zeharkako alderdiak esplizituki txertatzea proposatutako ereduan.

Loiu

Getxo
Leioa

Derio

Sestao
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Gorliz

Sopela

Muskiz

Lezama

Bilbao

Barrika

Urduliz
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Erandio

Zamudio

Sondika

Basauri

Zeberio

Zierbena

Plentzia
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Galdakao
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Santurtzi
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� Denbora programazioa.

� Gauzapenerako agente 
arduradunak definitzea.

� Udal planeamenduen 
egokitzapena.

33
09 helburua LPP-aren Berrikuspenean proposatzen diren jarduketak lehenestea eta koordinatzea.



Dauden potentzialtasunak erabiltzea Area Funtzionalaren konpetentzia
abantaila moduan, lurzoru euskarria errespetatuz kalitate faktore
bezala, barne ikuspuntutik zein kanpoalderantz begira.

34
10 helburua Lurralde estrategia orekatu, adimentsu, inklusibo, erlazionatu eta parte-hartzaile bat

gauzatzen saiatzea

PARTE HARTZAILEA

OREKATUA

ADIMENTSUA

ERLAZIONATUA INKLUSIBOA



sintesia
35

Eskerrik asko


