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Ermuak erreferentziazko hainbat planeamendu estrategiko dauzka eta horietan bizikletaz mugitzea sus-
tatzeko beharra jaso da, baita bizikleta bideak garatzearen alde lan egiteko erabakia ere, espazio publikoa 
egokituz herritarrak bizikletaz ibiltzea errazte aldera.  

Zalantza izpirik gabe, 2018ko Ermuko Saihesbidearen ondorioak aukeraz betetako agertoki berria aurkezten 
du, eta Udala aukera baliatzen saiatzen da estimulua eta disuasioa uztartuko dituen politika aplikatzeko, 
autoa erabiltzea zailduz eta modu aktiboak (oinezkoa eta bizikleta) modu tinkoan sustatuz.

Agertoki berri hori honako hauek definitu dute:

Ø  Kaleetatik autoen eta ibilgailu astunen ehuneko altu baten joan-etorria modu arinean jaistea.  
Kalkulatu denez, udalerriaren erdigunetik 13.000 ibilgailu gutxiago igaroko dira, eta horietatik 1.300 
ibilgailu astunak izango dira à zarata, emisio gutxiago, eta aukera handiagoak zirkulazioa lasaitzeko tek-
nikak ezartzeko eta plangintza tresna estrategikoetan ezarritako neurriak praktikan jartzeko, tartean hirian 
bizikletaz ibiltzea.

Ø  N634 errepidearen udal titulartasuna eta VI. mendeurrena, udalerriaren bizkarrezurrak, eta hiri-
tarrentzat lasaitutako hiri kalean berreskuratzea à hiri erreforma integral lasaitua,  N-634 errepidetik 
bizikleten trazadurari jarraipena ematea sustatuz Eibarreraino (administrazioen arteko koordinazioa), 
baita hiriaren egituraren beste ardatzetik bizikletaz ibiltzea ere. 

• Ermuko populazioaren %72ren ustez, bizikleta aukera ona da
•  %93,2ren ustez Eibar eta Ermua arteko bidegorria erabilgarria izango litzateke. Ia erdiak 

(%45,5) esan du erabiliko duela.

Ermuko HAPOko lan soziologikoetatik lortutako datuak

Udal barruan bizikleta bidez mugitzea sus-
tatzeko apustu estrategikoaren emaitza 
modura, eta Udalak diseinatutako lehe-
nengoko barne ardatzaren markoan, 2019. 
urte honetan hiri esparrua bizikletaz mugi-
tzeko egokitzapen lanari ekingo zaio, (iru-
dian kolore gorriz), Marqués Valdespina 
parketik (Bizkaia etorbidearekin elkartzen 
den lekuan) San Pelayoko biribilgunera 
(Urtiako poligonorantz joateko irteerako 
errepidean, Zearkalen elkartzen den 
tokian). Ondoren, poligonoraino eta udal 
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Ermuak Bizikleta Planaren  
I. fasea garatu du 2019an

mugara iristeko bizikletaz jarraituko litzateke, bide lasaitu batean, eta, hala, lanera bizikletaz joatea bul-
tzatuko litzateke. 

Diseinatutako udal bizikleta sarearen gainerakoa (berdez) planaren 2. eta 3. faseei dagokie, eta Udalak 
azaldu du ondorengo aurrekontu ekitaldietan garatuko dela, baita foru titulartasuna utzi eta udalerrira 
transferitutako N-634 errepidearen (Bizkaia eta Gipuzkoa etorbideak) hiri tartearen erreforma integralean 
sartutako tartea ere.
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Bizkaiko Foru Aldundiak N-639 errepidea Santurtzi eta Zierbena udalerrien artean birgaitzeko eraikuntza 
proiektua dauka esku artean (Iparragirre etorbidea eta Virgen del Puerto kalea), eta bizikletaz ibiltzeko 
bidegorri berria bertan integratuko da, motor bidezko zirkulaziotik bereizita (erreia txikitu egingo da gal-
tzadan, baita abiadura ere), batez ere bidezidor bizikleta espaloi eta bidegorri babestu modura.  Jarduke-
taren kostua 1.244.200 eurotan aurreikusi da.

Foru aurreikuspenen arabera, 2019ko ekitaldian egingo dira lanak. Jarduketa hau kolaborazio hitzarmen 
batean dago jasota, eta, aipatutako errepidean hobekuntza lanak egin ondoren, hitzarmenaren ondo-
rioz udal titulartasunekoa izango da errepidea.

Santurtzi eta Zierbena arteko bidegorri berriak 3.100 metroko luzera izango du, eta, aldi berean, 2018ko 
ekaineko 2. Buletinean esan bezala (foru webgune honetan bertan argitaratu zena), “Ezkerraldeko bizi-
kleta bidearen ibilbideari buruzko oinarrizko azterlana, Bilbo eta Zierbena artekoa” (2018ko maiatza) 
lanaren parte da, Ezkerraldeko udalerri guztien eta Foru Aldundi honen parte hartzearekin egindakoa. 
Azterlan horretan deskribatu da Ezkerraldeko udalerrien herrigunean egituratu eta elkarri lotzeko aurre 
aukeratutako bizikleta ibilbidea; 14.065 metroko 
luzera izango du (eta gaur egun ia ez da ezer egin, 
13.315 metro egin gabe baitaude), eta Santurtzi 
eta Zierbena artean prestatuko den tartea hortxe 
dago; horrenbestez, egitean jauzi nabarmena 
egingo da aipatutako bizikleta bidea konfigura-
tzen, diseinatutako eta adostutako trazadura 
osoaren %22 hartzen baitu (batez ere udal 
eskumenekoa).  

Santurtzi eta Zierbena bizikleta 
bide batek lotuko ditu 2019an
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Urdulizko Udalak 2018ko azaroan onartu zituen udalerrian metro linea lurperatu ondoren liberatutako 
espazioan urbanizazioa lizitatzeko oinarriak. Obrak egiteko hamabi hilabeteko epea egongo da, eta aurre-
kontua gehienez 1,8 milioi eurokoa izango da (BEZ barne).

Jarduketan hiri espazio berri bat sortzea aurreikusi da, oinezkoek eta bizikletek protagonismoa hartuko 
duten espazioa; metro linean zehar bizikletaz egiteko ibilbidea egingo da, Antzonekoa eta Gobela kaleen 
artean.

Halaber, jarduketa zentral hau esku hartzearekin bat etorriko da elkarren ondoan dauden hiru zonetan:

—  Krutzejadas zonan trafikoa berrantolatzea, bizikletak ibiltzeko bidegorri berria ezartzea ahalbidetzeko.

— Antzonekoan espaloia handitzea, bidegorri bat sortzea ahalbidetzeko.

—  Oinezkoak-bizikletak bizikidetza Eleizalde zonan (La Estación auzoa) eta kiroldegia eta futbol zelaia 
seinaleen bitartez.

Bizikleten hiru irtenbide hauen fase osagarri honetarako aurrekontua 227.916,36 eurokoa da (gehi BEZa). 
Aurrekontuak Eusko Jaurlaritzaren 80.000 euroko laguntza jaso du (Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza Saila); halaber, esparruak urbanizatzeko obra handiago baten barruan dago integratuta, nabar-
mendutako bizikleta irtenbideak biltzen dituena. 

Oinezkoek eta bizikletek espazioa 
irabaziko dute Urdulizen
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Oinezkoek eta bizikletek espazioa  
irabaziko dute Urdulizen

Bizikleta plana berraktibatu du Urdulizek

Urduliz, Uribe Kostako Mankomunitatea osatzen duten gainerako udalerriekin batera, eskualdeko mugi-
kortasun arazoen diagnostiko eta irtenbideak lantzen aritu da 2009. urtean Eskualdeko Mugikortasun 
Plana onartu zenetik.

2012ko ekainaren 26an “Uribe Kostako Bizikleta Plana” garatzeko konpromiso tinkoa hartu zuen, Uribe 
Kostako udalerri guztiak bizikletaz lotzea bermatzeko aukerarik onenak aztertuz.

Metroa lurperatzeko obrak eta ospitale berria eraikitzeko lanak tarteko, bizikleta plana garatzea atzeratu 
egin zen. Lanak bukatu ondoren, Udalak konpromiso horri heldu dio berriz ere.

Hala, 3 km inguruko bizikleta bide berriak eraikitzea eta urtean CO2 isurketak 23,2 Tn-tan gutxitzea espero da. 
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Zornotzak bizikletaz ibiltzeko hirigune zabala eratzeko plana xedatu du; plan horretan bizikletaren pre-
sentzia indartu egingo da, baita lehentasuna ere gainerako trafikoarekiko bizikidetzan, hiri esparru osoan 
ezarritako 30 kaleetan; bidenabar, udalerriak dituen bidegorri zehatzetako tarteak modu seguruagoan 
lotu ahalko dira, hain zuzen ere, 2007ko Bizikleta Plana onartzearen ondoriozkoak.

Hala, 2018an zerbitzuan dauden bidegorrien sarea bikoiztea baino gehiago aurreikusi da (11.430 m: 10,6 
km bereizita autoetatik –horietatik 5,7 km oinezkoekin batera– eta 879,5 m ziklokale edo bide seinalezta-
tuak bizikletek eta autoek partekatzeko), 2022rako eduki nahi den 25.701 metroko tarteraino (zirkulaziotik 
bereizitako 11 km-ko bidea eta 14,7 km-ko ziklokaleak).

Artikuluaren bi irudietan ikus daiteke bizikleta sarean planteatutako bilakaera (2018an existitzen dena eta 
2022rako aurreikusitakoa; nolanahi ere, planak aurreikusitakoaren arabera, bizikleta sare osoa bi urtean 
egongo da bukatuta, 2020rako). Gainerako urteak, 2022an bukatu arte, hasitako lanak indartzeko erabiliko 
dira, hain zuzen ere sustapen, hezkuntza, araudi eta bilakaerari dagozkionak, “Zornotza Bizikletan 2022” 
planean jasotakoak.

Zornotza bizikletaz 2022
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urtean (gorriz egin-
dako tarteak, gai-
kuntza datarekin, eta 
berdez eraikuntza 
lanetan daudenak, 
bukaera datarekin).



Zornotza bizikletaz 2022

Ingurune Lasaia: bizikletaz mugitzearen aliatua 

Ingurune Lasaiaren kontzeptua (ZAP), Zornotzako Planaren garapena 
hartuko duen udal erdigunea eratu eta zedarritzeko baliatzen dena, 
espazio lasai eta atseginak sortzea du abiapuntutzat, herritarrek egu-
neroko jarduerak egiteko aukera izan dezaten trafikoaren zarata oldar-
kor edo presiorik gabe. Kontzeptuak trafikoa lasaitzea du oinarri, baita 
gutxien kutsatzen duten garraiobideei lehentasuna ematea ere. Gure 
kasuan, jauzi erabakigarria izango da hirian bizikletaz ibiltzeko bide 
berriak prestatzeko, orain arte egindako jarduketak osatuz (segregatu 
eta/edo bereiziak) eta operatibitatea emanez, benetan bideen sare 
mailatua sortuz, bizikletak segurtasun maila “onargarriekin” ibiltzeko; 
horretarako, bizikletak hirigunean mugitzeko erabiltzen dituztenak 
ahaldundu eta ikusgarritasun baldintzak hobetu egingo dira. Nolanahi ere, ezarpenari esker istripuak 
murriztu eta mugikortasun iraunkorra sustatuko dela sinesten dugu.

Zornotza aitzindaria izan zen ekimen berritzaileak ezartzen, tartean semafororik gabeko elkarbizitza (baina 
bai trafikoa eta mugikortasuna antolatzeko seinaleak), «Espazio  Partekatua (Shared Space)» deitzen dena; 
horrekin eman zion hasiera XXI. mende berriari, emaitza onekin trafikoaren fluidotasunari eta bide segur-
tasuna hobetzeari dagokienez. Trafiko seinale gehiegi izateak askotan oienezkoek zein gidariek modu 
automatikoan gidatzea dakarrela pentsatzen dugu.

2020. urterako aurreikusitako egoera (gorriz trafikoaren tarte bereiziak eta berde-marroi koloretan ziklokaleen tarteak, baita 
Ingurune Lasaia eratzen duen erdigune zedarritua eta sarbide ateak ere –Px– )
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Lekeitiok hiri bideak egokitzearen aldeko apustua egin du, bizikletari presentzia handiagoa emateko eta 
egunerokotasunez erabiltzea sustatzeko.

Udalak diseinatutako planak bizikleta erabiltzea errazteko formulak bide publikoan txertatzea du helburu, 
eta plan hori hurrengo bi urteetan errealitate bihurtzea da xedea. 

Tarte labur batez bizikletaren presentzia sustatuko duten neurriak eta mugikortasun lasaiaren barruko 
lehentasunak ikusi ahalko dira, udalerriaren hirigune guztian ezarritakoak, 2010ean udal araudiak 30 Area 
gisa aitortu ondoren. Bidenabar, ekimen lasaigarri berriekin indartuko da, muga horiek gogorarazten 
dutenak, eta zona are mugagarriagoekin osatuko da (20 zona), modu desberdinen bizikidetza bateragarri 
eginez bide segurtasunaren maila altuekin; horrekin batera, bizikidetza horretan bizikleten posizionamen-
dua indartu eta babesteko ekimenak ere bideratuko dira, lehentasunez. 

Lekeitio, udalerri lasai eta atsegina

Bizitza eredu pausatuaren aldeko apustua argi geratu zen Lekeitio «Hiri geldoak 
– Slow Cities» taldera gehitu zenean 2006an. Erabakiak berehalako eragina izan 
zuen kalitate handiagoko hirigunea saretzeko ekimen berriak abiarazten, herri-
tarren zerbitzura egotea lehenesteko, ohiturak, ingurumena eta turismo iraun-
korra errespetatuz. 

«Trafikoa lasaitzea ez da helburu bat berez; aitzitik,  
hiriaren aldeko baliabide bat da, ez autoaren aurkakoa»

Irisgarritasun Planak, Eskolape-Larrotegi Hiri 
Ardatzaren Urbanizazio Birgatzea jarduketa gil-
tzarria izanik, Alde Zaharraren Birgaitze Integra-
lak, barne mugikortasun berri lasaiago eta 
iraunkorragoa garatzeko aukerak, 2009an Lekei-
tioko Saihesbidea irekitzeak zekarrena Errepi-
deen LPSren testuinguruan, berehalako eragina 
izan zuten neurri lasaigarriak ezartzen, eta 
2010eko Trafikoaren, Bide Segurtasunaren eta 
Erabileren Udal Ordenantzan 30 Area aitortzea 
horren adierazgarri handienetako bat izan zen; 
Lekeition eratutako errealitate berriaren adibi-
deetako batzuk dira. 

«Lekeitio bizikletaz 2021»,  
bizikleta protagonista 
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“Lekeitio ciclable 2021”,  
la bicicleta como protagonista

“Arima” duen udalerri berria; pertsonek ere lehentasuna izango dute, eta egite fasean dagoen Hiri Anto-
lamenduko Plan Orokor (HAPO) berria etorkizuneko apustua ere bada; horren aurrerapen dokumentua 
2017an onartu zen, eta Arau Subsidiarioak eguneratzea ekarriko du.

Bizikleta erabiltzea sustatzeko Udalak bost neurri garatuko ditu:

— Zirkulazioa lasaitzeko neurrietan sakontzea
—  Bide publikoan bizikletaz dabilena ahalduntzea, beste erabilera batzuen aurrean lehentasuna eta 

presentzia nabarmenduz (batez ere bidea autoekin partekatzen denean)
—  Gaur egun antzemandako bidegorrien gatazka puntuak konpontzea, arriskua saihestea eta segurta-

suna irabaztea
— Bide hezkuntzako, sentsibilizazioko eta informazioko neurriak
— Udal ordenantza eta planeamenduan planteatutako erabilera eta sustapenerako neurriak jasotzea

Albisteak
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Leioa lanean ari da Nerbioiko paduraren azken aztarna ingurumen aldetik berreskuratzeko, hain zuzen 
ere, Lamiakoko ibarrean; horretarako, “Leioako itsasadarraren paisaiaren ekintza plana” idazten ari da, 
ingurumen eraldaketan kontuan hartu beharreko ekintza edo paisaia irizpideak finkatze aldera. 

Udal planak aurreikusitako jarduketen artean itsasadarra-
ren aurrealdea bizikleta eta oinezkoentzat eraldatzea 
dago, ibarraren alboko BI-711 errepidearen esparru guz-
tian (oraindik Bilboko Portu Agintaritzarena da, baina titu-
lartasuna udalerriari lagatzeko akordioaren oinarriak oso 
aurreratuta daude dagoeneko). Horri esker, Udalak etorki-
zuneko BEIren biltegiaren (Autobus Elektriko Adimen-
duna, Eusko Jaurlaritzak aurreikusitakoa Metroa eta 
UPV-EHU lotzeko, tranbiaren aurreko proiektuaren ordez) 
eta Lamiakoko industria zonako lehen eraikinen arteko 
itsasadarren bidearen tartea itxi egingo da trafikoari 
dagokionez. 

Motor bidezko trafikoa murriztuko duen ekimen hau iritsi da Portuko Agintaritzak Felipe del Río kalea 
edo Lamiakoko nasaren errepidea toki erakundeari laga ondoren, toki erakundeak eskatuta (azken 
horretatik bideratuko da gaur egun esparru horretan itsasadarraren errepidetik doan trafiko 
guztia).

Hala, ertz tarte osoa artikulatuko 
litzateke mugikortasun iraunkorre-
rako eta paisaia eta natura aztertu, 
gozatu eta behatzeko. Eta berriki 
Bilboko udal mugartean eginda-
kora gehituko litzatekeen jardu-
keta izango da, bizikleta espaloi 
bat prestatuz, Itsasadarreko Bizi-
kleta Ardatza eskuinean ezartzeko 
helburuarekin, Bilbo eta Getxo 
artean. 

Bizikleta mugikortasuna giltzarri Lamiakoko 
(Leioa) ibarra berreskuratzeko
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Bizikleta mugikortasuna giltzarri Lamiakoko 
(Leioa) ibarra berreskuratzeko

Araztegiaren proiektua baztertuta 

Lamiakoko HUAko proiektuari dagokionez Udala-
ren eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren artean 
zenbait bilera egin ondoren, lehenak webgunearen 
bidez jakitera eman duenez, Partzuergoak jakina-
razi dio gaur egungo baldintzetan ekaitz andela 
handitzea eraikitzearen alde egin duela, baita euri 
aldietan estuariora isuritakoa tratatzeko instalazio 
bat ere; horretarako ez da lokatzen tratamendurako 
ekipamendurik behar (lehorte aldietan hondakin 
urak Galindoko HUAn tratatuko dira, gaur egun egi-
ten den moduan).  Hasieran aurreikusitako arazte-
girako aztertutako azaleraren herena inguru 
beharko du proiektu berri honek; eragin fisikoa zein 
bisuala izugarri murriztuko da, ingurunea hobetuz; 
bidenabar, planifikatutako bizikleta trazaduraren 
ingurumen kalitatea ere hobetuko da.  

Iraganaren aztarnak, euskal mitologiari lotuta 

Lamiakoko ibarra dagoen lekua padura ingurua zen lehen, eta 
aztarna txiki batzuk baino ez dira geratzen gaur egun; bere 
garaian hedadura handia izan zuen, eta Udondo eta Gobela 
ibaiak elkartzen ziren han; Astrabuduako padurekin lotzen zen, 
balio biologiko handiko esparrua sortuz. 

Izenak lotura estua zuen euskal mitologiarekin; izan ere, Baran-
diaranek zioen bezala, Lamiakok “lamien lekua” esan nahi du; 
ibai bazterretan bizi diren pertsonaia mitologikoak dira lamiak. 

XIX. mendera arte populaziorik gabeko espazio bat zen, baserri isolatu batzuk salbu. Padura eta hareatzek 
osatutako lursail komunalak ziren, eta mareek eragin handia zuten. 1856an Máximo Aguirre merkatari 
bilbotarrak lurrak saldu zituen, “ezkutuko hareatzak” izenarekin. Aisialdi eremu bihurtu zen orduan, eta 
hipodromoa, futbol zelaiak, uso tiroketa, polo eremua eta aerodromoa ere bazituen. Den-dena XX. mende 
hasieran desagertu zen.

Lamiakoko ibarra paraje paregabea da, Bilboko itsasadarra bezalako 
inguru humanizatu batean, padura zati txiki honek oraindik hezegu-
neen landarediari eusten dio. Ihidi, lezkadi, sahasti eta lokatz artean 
limoetako hegazti ugari dabil oraindik, tartean txibiliztaiak, lepabel-
tzak edota txirritxoak. Neguan bisitariak ugaritu egiten dira, Europa 
iparraldetik Afrikarantz doazen zenbait hegazti migratzailerentzat 
atsedengunea baita hau. Guztira 168 hegazti espezie jaso dira inben-
tarioan (39 Mehatxatutako Espezien Euskal Katalogotik). Aberastasun, 
berezitasun eta indarragatik, Lamiakoko ibarra Euskadiko Hezegu-
neen Inbentarioan dago jasota (III. taldea). 

Albisteak
BIZKAIAZIKL



Hiri mugikortasun jasangarri eta adimenduna eta Durangoko udal mugartean garraiobide desberdinen 
arteko errespetuzko bizikidetza sustatzeko helburuarekin, udalak «Hiritarren Jardunbide Onen Eskulibu-
rua» argitaratu zuen iaz, 2018an; herritarren artean zabaldu zen (29.031 biztanle).

Bizkaian eta Euskadin zein Europan ere iraunkortasuna kudeatzeari dagokionez erreferente den udalerri 
nagusiaren beste egitasmo bat da honako hau; erreferente izate horren isla da urte horretan bertan «Iraun-
kortasuneko Europar Sariak 2018» (“Transformative Action Award”) aipamenetarako aukeratu izana, Hiri 
Iraunkorren Plataforma Europarrak antolatutakoa (ICLEI). 

Eta azkenean oroigarria lortu ez bazuen ere, hiribildua aipatutako sariaren hautagai izan ziren 40 udalerri eta 
erakunde europarretako bat izan zen; sarirako hautagai izate hutsa ere aitorpen eta merezimendu handia da. 

Durangok bizikleta bidez modu iraunkorrean 
mugitzea sustatzen jarraitzen du

Bizikletaz ibiltzeko sarearen gaur egungo egoera (gorriz bizikletaz esklusibotasunez ibiltzeko bideak –bidegorriak-, eta berdez 
oinezkoekin partekatutako tarteak, azken horrek lehentasuna izanik, eta kolore urdinez ziklokaleak edo autoarekin partekatuz 
kale lasaituetan seinaleztatutako tarteak)
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Durango prosigue su labor en la promoción 
de la movilidad sostenible ciclista

Horren aurretik, Durangok «Euskadiko Udalerri Iraunkorra 2014» saria jaso zuen Tokiko Agenda 21eko 
bikaintasunagatik eta klimaren aldeko konpromisoagatik; konpromiso horretatik etorri ziren udalerriaren 
energia kudeaketarako, mugikortasunerako, hondakinen kudeaketarako eta  bioaniztasunerako bidera-
tutako ekintzak.

Lan horrek ere aipamen berezia jaso zuen Carbonn® Climate Registry 
Report 2015 egitasmoan jasotzean, Klimaren Mundu Bileran (COP 21) 
aurkeztu zena urte horretako abenduan, Parisen. Aipamen horrekin 
hiribilduaren konpromiso eta lan argia aitortu ziren, Udalsarea21 egi-
tasmoak gidatutako ekimenean, klima aldaketaren aurkako borrokan 
eta toki iraunkortasuneko politiketan integratzeari dagokionez. 

Lan horrek badu bere ordaina iraunkortasun arloko emaitza modura. 
Hala, bizikleta bidezko mugikortasunari dagokionez, 2018an herritarrek 5 minutu baino gehiagoko egu-
neroko joan-etorrien banaketa modalaren %7 hartu zuen (Udalak aldizka egiten dituen mugikortasun 
azterlanen arabera). 

Horri laster gehituko zaio Euskotrenen bide eta trenbide zerbitzuek hiriaren orbain handi modura hartzen 
zuten tarte handia berreskuratzea. Liberatutako lurretan ETSek, Udalarekin batera, garatuko duen urba-
nizazio planari esker aisialdi eta harreman espazioak lotu egingo dira, baita beste espazio dinamikoago 
batzuk ere, aisialdi eta kirol jarduerak garatzeko. Espazio berriak, halaber, elkarri zein hiri bilbeari lotutako 
zirkulazioen barne egitura ere izango du, eta horri esker bizikletaz zein oinez mugitzeko zirkulazioak sor-
tuko dira, existitzen diren bide ez motorizatuak komunikatu eta jarraipena emateko (gaur egun hautsita 
daude), bai luzerako ardatzean (trenbidearen ibilbide ohian zehar), zein zeharkako ardatzean (ikastetxeak 
eta iparraldean eta esparruaren hegoaldean kokatutako egoitza zonak lotuz).

Jarduketa berri honen aurrekontua 10,9 milioi eurokoa da, eta gauzatzeko epea, faseka egingo dena, 32,5 
hilabetekoa izango da.
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Bilbok urriaren 27an (2018) «Bilbaobizi bizikletak maileguan hartzeko» udal 
zerbitzu berria estreinatu zuen, berrikuntza garrantzitsuekin, gainera. Bizi-
kleta multzo berria da berrikuntza nagusia; bizikleta guztiak pedalei eragi-
teko laguntza duten bizikletak dira, eta zerbitzua 24 orduz eskaintzen da 
(orain arte zegoena, “BilbonBizi” izenarekin, zazpi ordu eta erdiz luzatu da; 
orain arteko bizikletak soilik mekanikoak ziren).

Flota berrian hasieran 300 unitate zeu-
den, eta 2019ko martxoan 450 unita-
teko kopurura iritsi da; motor elektriko 
lagungarria ere badaukate, 50 kilome-
troko autonomiarekin; litio-ion bateria 
hornitzen du eta hiru abiadura ditu. 
Horrez gain, sistema 31 mailegu pun-
turekin sortu zen, eta beste lau puntu 
gehitu zitzaizkion 2019ko otsailean; 

beste bost puntu gehitu ziren hurrengo hilabetean, guztira 40 puntura 
iritsi arte. 

Bidenabar, zerbitzuaren app ofiziala ere badauka, eta eskuragarri dago 
Androiden zein IOSen; horri esker, posible da erregistratzea, eta bizikletak 
alokatzea, aparkatzea eta itzultzea, besteak beste. 

Bilbaobizi bizikleta erabiltzeko gehienezko denbora 60 minutukoa da (10 minutu igaro ondoren unitate 
berria berriz erabili ahalko da). Zerbitzua erabiltzeko urteko kostua 20 eurokoa da Bilbon erroldatutako 
pertsonentzat, eta 25 eurokoa gainerakoentzat. Zerbitzua erabiltzeko erregistratu egin behar da. 

Bilbaobizi, bizikletak mailegatzeko 
udal zerbitzu berria

web
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2018an Loiuko udalerriaren erdigunea eta Zamarripa auzoa 
lotuko dituen bizikleta bidearen bigarren fasearen obrak 
bukatu ziren; lan horien helburua konexio seguru eta eragin-
korra lortzea da, motorizatu gabeko garraiobideen arriskuak 
saihestuz; izan ere, orain arte txirrindulariak zein oinezkoak 
elkarren alboan ibiltzen ziren autoekin batera, bizikleta bidea 
gaur egun konpontzen ari diren landa bidean (oinez doaze-
nentzako zati batekin batera).

 Bizikleta bide berriaren trazadura, ondorengo faseak bukatu ondoren, BI-737 Asua-Erletxe errepidearekin 
elkartuko da, eta, hala, Zabaloetxe auzoa, Loiuko erdigunea, Zamarripa auzoa eta Txorierriko Mankomu-
nitateak bere garaian diseinatutako bizikleta azpiegitura lotuta egongo dira, BI-737 errepidearen bizikleta 
egokitzapen eta aprobetxamenduaren bitartez eskualdea egituratuz. 

Hala, udalerriaren lurralde kohesiorako erreferente modura eratutako proiektua da; horrez gain, mugikor-
tasun eta aisialdi osasungarria sustatuko du Loiuko herritarren artean zein udalerria bisitatuko dutenen 
artean. Izan ere, paisaia izugarri baten barruan murgiltzen da, Aransutegi ibaian zehar sakabanatutako 
zelaietan, eta bizikleta bideak erreferentzia bisual moduan hartzen du ia trazadura guztian.

Loiuko bidegorriak aurrera 
jarraitzen du urtez urte
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Loiuko bidegorriak aurrera  
jarraitzen du urtez urte

Zalantza izpirik gabe, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza garrantzitsua izan da dagoeneko egindako lehen 
faserako diru-laguntza ematean (2017), baratze ekologikoen zonara arte; hala, udal proiektua abiaraztea 
erraztu zen. 

Hurrengo fasea 2019ko aurrekontuekin hasi ahal izatea espero da, eta Lauro Kukulo ibaiaren gaineko 
bidearen zubia igaro ondoren hasiko da ibilbidea; Zamarriparantz jarraituko du eta, ondoren, hurrengo 
faseetan, Asua-Erletxe errepidera iritsiko da; hala, azaldu bezala, etorkizunean Txorierriko bizikleta bidea-
rekin lotuko da.

1 eta 2 faseetan gaitutako bizikleta bidea (gorriz) eta proiektatutako jarraipena, BI-737  errepideraino eta ingurune horretan 
planifikatu eta/edo proiektatutako gainerako bideak (pastel kolorean).
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Cuando vayas caminando…


Oinez zoazenean…


Zuri dagokizun espaloitik ibili oinezkoen pasabideetatik gurutzatu.eta
Transita por las aceras y cruza siempre por los pasos de cebra.


Gurutzatu baino lehen, begiratu beti alde bietara.
Antes de cruzar, mira siempre a ambos lados.


Ziurtatu ezazu gidariak ikusi zaituela.
Asegúrate de que el conductor te ha visto.


Gurutzatzerakoan ez erabili mugikorra.
No utilices el móvil al cruzar.


Cuando vayas en bicicleta...


Bizikletan zoazenean…


Bidegorrietatik eta gune partekatuetatik zirkulatu.
Circula por los bidegorris y las zonas compartidas.


Gune partekatuetan, oinezkoak lehentasuna dauka.
.En las zonas compartidas, el peatón tiene la prioridad


16 urtetik beherako txirrindulariek kaskoa eraman behar dute.
Los ciclistas menores de 16 años deben ir provistos de casco.


16 urtetik beherakoek, espaloitik, bizikletaz zirkulatu dezakete. Ezin
badute metro 1eko tartea utzi bizikletaren eta oinezkoen artean,
bizikletatik jaitsiko beharko dira


Los menores de 16 años pueden circular en bicicleta por las aceras. Si no
pueden mantener 1m de distancia entre la bici y el peatón, tendrán que
bajarse de ella.


Bizikletek txirrina eraman behar dute, eta gauez, argiak eta elementu erre-
flektagarriak.


Las bicicletas deben llevar un timbre, y por la noche, luces y elementos
reflectantes.


Ciclistas


Oinezkoak







Cuando conduzcas…


Gidatzen duzunean…


Ez edan alkoholik eta ez hartu drogarik.
No tomes alcohol ni drogas.


Ez erabili mugikorrik.
No utilices el móvil.


Erne ibili zebra-bide batera hurbiltzean.
Incrementa tu atención al aproximarte a un paso de cebra.


Ez jarraitu, oinezkoak zebra-bide osoa zeharkatu arte.


Kotxea bidegorriaren ondoan badago, atea zabaldu baino lehen,
begiratu txirrindularirik badatorren.


Herritik, 30 km/orduko abiaduran zirkulatu.
Por el pueblo, circula a 30km/h


Cuando vayas en patinete...


Patinetean zoazenean…


Espaloitik edo bidegorritik zirkulatu. Errepidetik inoiz ere ez.
Circula por la acera o bidegorri. Nunca por la carretera.


Asegúrate de que el peatón ha cruzado todo el paso de cebra antes de
continuar


Si el coche está junto al bidegorri, asegúrate de que no viene ningún
ciclista antes de abrir la puerta.







Errespetua izango da elkarbizitza on baten oinarria. ELKAR ERRESPETA DEZAGUN
Ez ahaztu denok ditugula ESKUBIDEAK, baina baita BETEBEHARRAK ere.
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Txirrindulari batek txirrina jotzen
badit, ez naiz aztoratuko.


Bizikleten pasagunea bizikletan
zeharkatu dezaket. Oinezkoen


pasabidea, oinez egingo dut


En el paso de ciclistas
podré cruzar en bicicleta.


En el paso peatonal lo
haré caminando


Bidegorria
bizikletarekin
zirkulatzeko da, ez dut
handik korrikarik egin-
go ezta oinez ibiliko ere.


Gune partekatuetan,
10 km/orduko


abiaduran joango naiz.


4


Si un ciclista me avisa con el timbre,
no me sentiré ofendido.


El bidegorri es para
circular en bicicleta, no
correré ni caminaré
sobre el.


En las zonas
compartidas mi


velocidad será de
10 km/h.


Cruzaré por el paso
peatonal, no por el paso
ciclista.


Respetaré la prioridad
del peatón en las zonas


compartidas.


La base para una buena convivencia es el respeto. RESPETÉMONOS
No olvidemos que todos tenemos DERECHOS pero también OBLIGACIONES


Gune partekatuetan,
oinezkoen lehentasuna


errespetatuko dut


Oinezkoen pasabidetik
zeharkatuko dut, ez
txirrindularien
pasabidetik.









Tramo objeto de estudio para modificacion de los perfiles viarios existentes


Tramo objeto de estudio para modificacion de los perfiles viarios 
existentes con Bidegorri


Tramo previsto en el proyecto del metro 2018


Tramo con Bidegorri existente


Tramo futuro Bidegorri


Tramo de Bidegorri existente a señalizar en el presente estudio


Tramo a desarrollar del Area 32 dentro del proyecto de urbanización 
(inminente 2018 / 2019)


Tramo a sustituir el embaldosado de aceras


OTRAS INTERVENCIONES


INTERVENCIONES OBJETO DEL PROYECTO


c/ Antsaneko (tramo 300 m)


c/ Basterretxe (tramo 165 m)


c/ Torre (tramo 175 m) 


c/ Krutzejadas ( tramo 300 m)


c/ Arteta ( tramo 130 m) 


c/ Aita Gotzon ( tramo 105 m)
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