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TALDE TEKNIKO EGILEA

2007ko AZAROA
Honako Plan Berezi honek “Eraldaketa-proposamenei buruzko Txostenean” jasotako
ebazpenak biltzen ditu. Txostena jendaurreko epearen ondoren taxututakoa da eta
herritarrek aurkeztutako alegazioak jasotzen ditu...
Gogora dezagun “Bilboko bidegorrien eta bizikleta-bideen Plan Berezia” deritzonaren
hasierako onespena 2007ko urtarrilaren 31ko bilkuran egin zuela Bilboko Gobernu
Batzordeak. Hura izan zen aurreneko urratsa; bigarrena, berriz, jendaurrean jartzea.
Plan horrek oinarrizko sare bat egituratu du, bizikleta-bideen sarea, alegia. Sare horren
baitan, egungo azpiegiturez eta egun indarrean diren ekimenez gain, bizikletaz ibiltzeko
hiri barruko bideak ere aurreikusi dira bizikleta-zirkulazio zabal bezain errealista lortze
aldera; ahal denik eta eragingarriena, Hiriko txirrindu gune interesgarri gehienak
barne hartuko dituena.
Sarea guztiz eragingarria izan dadin, hiri barruan gara daitekeen bizikleta-bide mota
oro hartu da kontuan, hain zuzen ere, ibilbideen arteko jarraitasuna eta zirkulazioaren
segurtasuna bermatzeko eta ibilbideok zein azpiegitura ziklistok hartuko dituen bidearen
funtzionalitatea bermatzeko.
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0.

AITZIN-SOLASA: AURREKARIAK

Bilbok ekimen ugari gauzatu ditu autoa gutxiago erabiltzeko eta hiriaren beraren
kalitatea zein hiriaren ingurumen-kalitatea hobetzeko. Azken urteotan, egitasmo
garrantzitsuak gauzatu izan dira Hiriaren barruan egiten diren joan-etorriak ildo
horietatik bideratzeko; besteak beste, Ibai ertzeko pasealekua zaharberritzea eta
oinezkoentzat egokitzea, edota hiriaren erakarpen-esparruetako irisgarritasuna
hobetzea.
Ekimenok “erdigunearen kalitatearen” eta garraiobideen erabilpen orekatuaren
aldeko apustu garbia osatu dute eta, batez ere, oinezkoarengan jarri dute arreta
berezia. Orain arte, ordea, ez da lortu motor bako garraiobideek (oinezkoak eta
bizikleta) eskaintzen dituzten benetako aukera guztiak hirian uztartzea; ez,
behintzat, modu eraginkorrean, seguruan eta “adeitsuan”. Hein batean, hiriaren
hirigintza-tresna askiezei zor zaie hori dena.
Hala eta guztiz ere, Bilboko Udalak, udalerriaren garapen jasangarria bultzatzeko
beharraz

jabeturik,

1998ko

martxoaren

31ko

osoko

bilkuraren

aho

bateko

adostasunaz, Europako Hiri Jasangarrien Kanpainarekin bat egitea onetsi eta Alkateari
eskuespena eman zion Aalborgeko Gutuna izenpetu zezan. Ondoren, Udalbatzak
Tokiko Agenda 21 prozesuari ekin zion Ingurumen Kalitatearen Eredua onetsiz.
Hartara, Udaleko Sail eta Zerbitzu guztien esku-hartzea eta koordinazioa sustatu
zituen Udalak. Aldi berean, Bilbok Aalborg+10 Konferentzian parte hartu eta
jasangarritasunaren arloan Europan ezarritako konpromiso berriekin bat egin zuen.
Bada, testuinguru horren baitan, 1999an bizikleta gehiago erbiltzea eta oinez
egindako joan-etorriak areagotzea proposatu zen, Bilbao barruko joan-etorrien zati
handi bat garraiobide horiek erabilita egin zedin. Horren ondorioz, “Hiri Mugikortasun
Jasangarria Bultzatzeko Plana” sortu zen, Udalaren orduko Lan, Emakume eta
Ingurumen Sailak bultzaturikoa.
Plan horretan proposaturiko hiri barruko azpiegitura ziklisten sareko hainbat ibilbide
garatuta dago gaur egun. Batzuk, Udalak kudeaturiko egitasmoei esker; adibidez, San
Inazio-Erdigunea ibilbidea eta Ibai-ondoko pasealekuak. Beste batzuk, berriz,
bestelako erakundeek kudeaturikoak; esaterako, Burdinbidearen Etorbidea eta
Abandoibarraren artekoa, Bilbao-Ría 2000 erakundeak gauzaturiko ekimena, alegia.
Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundia “Plan Zuzendari Ziklagarria (2003-2016)” ari da
garatzen. Aldundiaren plan horretan, hiriaren kanpoaldeko ibilbideekin bat egiteko
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aukera ematen duen hiri barruko hainbat ibilbide jasotzen da. Horien bitartez,
bizikletaren erabilpena bultzatu gura da Bizkaian, garraiobide legez.
Era berean, Udalaren Zirkulazio eta Garraio Sailak mugikortasun estrategia bat ezarria
dauka hiri osorako. Estrategia horren harira, “Mugikortasun Seguruaren Udal Plana”
garatzen ari da orain. Gerora, plan horren kudeaketak bizikleta erabiltzeko hiri
barruko azpiegiturak koordinatu eta uztartu beharko ditu gero eta gehiago erabil
daitezen, ez bakarrik bide orokorretan, baizik eta auzoetakoetan ere.
Azkenik,

udalerriak

garapen

jasangarriaren

alde

harturiko

konpromisoaren

erakusgarri, Tokiko Ekintza Planaren (Bilboko Agenda 21 Programa) estrategia markoa
onetsi zen. Plan horretan, herritarren irisgarritasun eskubideei begira Udalak
adosturiko lan-konpromisoak jasotzen dira; besteak beste, mugikortasuna hobetzea
eta mugikortasun jasangarria bultzatzea.
Horregatik, beharrezkoa jotzen dugu udal sailek bizikleta-garraioa eta oinez egindako
joan-etorriak bultzatu asmoz aurrera eramandako ekimen eta egitasmo guztien (edo
kudeaketa fasean daudenak) arteko egungo egoera koordinatzea. Era berean,
ezinbestekoa jotzen dugu “hiri barruko bizikleta azpiegituren sareak” (oraingoa nahiz
etorkizunekoa) hirigintza-arauen babesa izatea Bilboko Bidegorrien eta Bizikleta
Bideen Plan Berezi baten bitartez; izan ere, sarea sendotu ez ezik, bizikletaren eta
udal sailen kudeaketaren arteko uztarketa ere erraztu egingo luke.
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I.
I.1.

AZALPEN ETA JUSTIFIKAZIO MEMORIA
HIRI BARRUKO BIZIKLETA-SAREAREN EGUNERAKETA

1999. urteaz geroztik, Bilbok “Hiri Barruko Bizikleta Sareaz” gozatzeko aukera dauka,
“Bilbon

Hiri

Barruko

Mugikortasun

Jasangarria

Bultzatzeko

Planaren”

baitan

garatutakoa, alegia. Udalaren orduko Enplegu, Emakume eta Ingurumen Sailak jarri
zuen martxan plan hura. Batetik, garraio motorizatuen erabilpena murrizteko aukera
moduan aurkeztu zen; bestetik, oinez egindako joan-etorriak areagotzea bultzatzen
zuen. Ordutik hona, erdigunearen kalitatearen aldeko apustu sendo bilakatu da, baita
garraiobideen erabilera orekatuaren aldekoa ere.
Azken urte hauetan, bai bizikleta-azpiegiturak bai hobeturiko oinezkoentzako
azpiegiturak ere zenbait auzotara heldu dira, batez ere, berriztutako gainerako
sektoreetara; hain zuzen ere, sektore horietako hirigintza-ekimen garrantzitsuei eta
etxe-multzo berriei zerbitzu emateko. Hiriaren alde berri horiek, uztarturik dituzte
jada euren esparru publikoetan aipaturiko azpiegitura ziklista horiek; izan ere,
“urratsez urrats”, hiri barruko mugikortasun jasangarriaren aldeko kultura berria
sartzen doa.
Hortaz, asko dira ildo horretatik doazen ekimenak. Ekimen horietan, Udalarekin batera,
bestelako admimistrazioek ere parte hartzen dute. Azpiegiturok helburu bikoitza
betetzen dute: batetik, mugikortasun-funtzioa, eta, bestetik, aisiarako gune bilakatzea
eta, berorietan, aisialdi ekintzak garatzeko aukera ematea. Horrenbestez, esku-eskura
jartzen dizkigute, modu orekatuan, lurraldeko naturgune garrantzitsuenak, gu guztion
gozagarri. Beraz, etorkizuneko hirian eraikiko diren etxe-multzoetan, kontuan izan
beharko dira “bizikletak erabiltzeko azpiegiturak”. Kontuan izan beharko da aukera
egon

beharko

dela

ekipamendu

eta

zerbitzu

nagusietara

bizikletaz

iristeko;

planifikatzeko eta antolatzeko garaian, berriz, udal kudeaketak kontuan izan beharko
ditu, baita, bizikletaz ibili ahal izateko bide-sistemak eta esparru publikoak.
Bidegorrien eta Bizikleta Bideen Plan Berezi honen xedea, beraz, bizikletaren
erabilpena bultzatzea eta hiri barruan uztartzea da. Helburu hori erdiesteko, bada,
udal sailen eta bestelako hirigintza-eragileen ekimen eta egitasmo guztien oraingo
egoera eta etorkizuneko garapena koordinatuko ditu. Aldi berean, azpiegitura eta
bizikleta-ekipamenduak diseinatzeko eta kudeatzeko irizpideak zehaztuko ditu.
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Hiri Barruko Ibilbideen Oinarrizko Sarearen nondik norakoak zehazteko, 1999an
planifikatutako saretik hasi behar dugu. Ibilbideotako zati batzuk Udalak eta Bilbao-Ria
2000 erakundeak eginak dira; batik bat, Ametzolako eta Abandoibarrako sektoreei
dagozkienak. Gaur egun, egokitutako bizikleta-bide horiek, 13.000 metro baino
gehiagoko luzera dute, eta tratamendu-mota ezberdina jasotzen dute (ia bere
osotasunean trafiko motorizatutik bereiziak, batzuetan bananduta ere). Halaber,
Bidegorrien eta Bizikleta Bideen Udal Sare berriko gainerako kilometroak osatzeko (78
baino gehiago) kontuan hartu dira ordutik hona garatu izan diren bestelako
planeamendu batzuk ere, besteak beste, honako hauek: Bizikletaz Ibiltzeko Kale
Erosoen 2005eko Plana1, eta bestelako erakundeekin adosturiko hitzarmenak (batez
ere, bizikletaren erabilpena sustatzeko foru planaren2 zatikako garapenak eta zenbait
esku-hartze estrategiko; hala nola, Feve trenbidearen lurperaketa Basurtun, Errekalden
eta Iralan, gaur egun Bilbao Ria 2000 erakundea gauzatzen ari dena).
Bestalde, zerbitzuan diren ibilbide-zatien egungo funtzionamendua aztertu da. Aztertu
ez ezik, bizikleta-azpiegiturak bere egin ditzakeen bestelako bideei buruzko
inbentarioa ere egin da, baita eginbidean diren etxe-multzoen zein jarduera-esparruen
aurreikuspenak ere, bizikletaz ibilitzeko erraztasunak emate aldera.
Auzoak eta erdigunea lotzen dituzten ibilbideak, eta bi horiek eta jarduera-sektoreak
elkar lotzen dituztenak diseinatzeko 1999an egituratutako “mugikortasun-ereduak”
baliagarri izaten jarraitzen du eta, beraz, egungo lotura- nahiz lehentasun-irizpideak
orduan erabilitakoen antzekoak izango dira. Kontuan hartu dira, baita ere, beste
irizpide hauek: alde batetik, hiri barruko mugikortasunean bizikleta-azpiegiturak
izaniko uztarketa eta sareak auzo edo etxe-multzo bakoitzari emango dion zerbitzua,
eta

sare

berria

garatzerakoan

lurralde-orekari

eustea;

eta,

bestetik,

bizikleta-ikuspegiaren aldetik, kasuan-kasuan aplika daitekeen irtenbidea aintzat
hartzea. Azken horri dagokionez, bide publikoaren ezaugarriak eta berorren
mugikortasun beharrizanak izango dira konponbide baten alde edo bestearen alde
egitea baldintzatuko dutenak.

1

Besteak beste, hiri barruko bide publikoetan seinaleak jarri ditugu bizikletaz zirkulatzeko; bereziki,
zirkulazio-banda trafiko motorizatuarekin partekatzen denean (Plan honetan jasotako katalogoaren “bide
seinaleztatu partekatua”). Irizpideok erreferentzia legez balia ditzakegu, harik eta Plan honek berezko
araudi bat onetsi arte mota honetako banda ziklagarriak egokitzeko.
2
Bizkaiko Foru Aldundiaren Plan Zuzendari Ziklagarria (2003-2016).
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Bada, honako agiri honen lehenengo idatz-zatian, talde idazlariak3 bizikletaz ibiltzeko
diseinatutako hiri barruko bizikleta-bideen sarea garatzen da. Idatz-zati horretan,
beharrezkoak

diren

planeamenduko

tresna

guztiak

zehazten

dira

bizikleta-azpiegituretako bideen trazatua moldatzeko eta mugikortasunarekin zein
esparru publikoekin uztartzeko.
Bigarren idatz-zati batean, aldiz, erreferentziako hasierako agiriaren egitura eta
edukiak garatu dira, zertxobait aldaturik bada ere. Atal horretan, bizikleta-bideok
seinaleztatzeari, egiteari eta artatzeari buruzko aipamen zehatzak jasotzen dira. Azken
idatz-zatian,

ostera,

zenbait

irizpide

jasotzen

da

udal

arautegiak

eta

udal

planeamendu-agiriak hiri barruko bizikleta-beharrizanetara egokitzeko.

I.2.

SAREA DISEINATZEKO IRIZPIDEAK

A.

Loturak

1999an taxuturiko ibilbide-sarea, alegia, ohiko esparruen arteko joan-etorriei
irtenbidea ematen zien “sare teorikoa”, are gehiago zehaztu daiteke orain; izan ere,
ordutik hona, sare hartan jasotakoa osatzera datozen planeamendu berriak eta zatikako
ekimenak garatu dira hirian. Horiez gain, kontuan hartu behar dira, baita, bizikletaren
aukera zabalak, batez ere, urbanizatutako azalera handi berriei begira eta datozen
urteotan egitekoak diren etxebizitza-multzoei zein jarduera-gune berriei begira.
Kasu batzuetan, “goiko auzoak” erdigunearekin lotzeko zailtasunak igogailuen bidez
gainditu dira. Igogailu hauek oinezkoek zein bizikletariek erabil ditzakete. Beste
batzuetan, ordea, zailtasunok ibilbide luzeagoak egokituz gainditu dira; horrelakoetan,
ibilbidearen zati gehienetan batez besteko malda erosoa izan dadila bilatu da,
bizikletaz eroso ibili ahal izateko. Inoiz, ibilbideok parkeetan eta berdeguneetan4 barna
doaz.
3

Sarea, hasiera bateko “2005eko Bilboko Bidegorrien Plan Berezia” zeritzonean jasotakoaren berrikuspen
legez planteatu zen, baina, azkenean, guztiz eraberritu du planteamendu hura. Beraz, jatorrizkoaren
formulazio berritzat hartu behar da.
4
Ibilbideok dagokion baimena eta egokitzapena behar dute, Zirkulazioaren Udal Ordenantzaren 107.
artikuluak (Udalaren osoko bilkurak 1999ko apirilaren 13an onetsitakoa eta urte bereko irailaren 25ean
indarrean sartu zena) aurreikusi bezalaxe. Gure kasuan, Berdeguneei buruzko Bilboko Udal Ordenantzaren
11.1.5 artikulua gehitu behar zaio. Egokitzapen hori hainbat modutan egin liteke: bizikleta-zirkulazioaren
norabidea zehazten duten ikur transbertsalen bitartez, edo banda ziklagarrietan seinale bertikalak jarriz
berdeguneetarako sarbidea adierazteko.
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Halaber,

oztopo

naturalak

baliagarri

izan

dakizkiguke

bizikletaren

erabilpena

sustatzeko orduan. Horrela gertatzen da, hain justu, egungo zubiekin eta/edo
etorkizunean egingo direnekin, zeinetan bizikletaz ibiltzeko erraztasunak aurreikusi
diren5.
Ildo beretik, hiriaren ordenamenduan aurreikusitako eta Plan Berezi honetan jasotako
zubi berriek aukera gehiago emango dituzte ibai-ertzetatik oinez edo bizikletaz paseatu
ahal izateko. Horrek, gainera, bizikleta-ibilbideak denborarekin programatzeko aukera
emango digu, aipatutako egitasmoen garapenarekin bat etorriz; eta, orokorrean,
ibilbideak fasez fase garatzeko aukera: adibidez, ibilbide jakin batzuk etorkizun
hurbilerako prest izatea, eta aurkako ibai-ertzekoak, berriz, gerorako uztea.
Sare-loturari dagokionez, ekipamendu handiek eta joan-etorri gehieneko guneek
egoiliar eta jarduera ugariko esparruek duten tratamendu bera izango dute.
Hiriaren erdigunea sarearen lehen mailako helburu bilakatu da; izan ere, aldaparik ia ez
dagoenez, oso egokia da bizikleta erabili ahal izateko. Horregatik, Udalak “Bizikletaz
Ibiltzeko Kale Erosoen Plana” prestatu du. Plan horretan jasotako proposamenak oso
kontuan

hartu

dira

eta,

horrenbestez,

bere

ekimenak

Plan

Bereziaren

programazioarekin koordinatu dira.
B.

Funtzionalitatea

Ezaugarri hauetako sare batentzat garrantzitsua da txirrindulariek azpiegitura berri
horiek erabiltzea; izan ere, bestelako mugikortasun-moduekin uztartzen dira, erabilpen
edo egonaldi laburrekoak zein luzekoak izan, baita eraikinetako jarduerekin ere.
Bigarren horiek, alegia, eraikinetako jarduerek, modu egokian funtzionatu behar dute
irisgarritasunari

dagokionez

eta

esparru

publikoetako

hirigintza-ekipamenduari

dagokionez. Horregatik, bizikleta erabiltzeko erraztasunak emateak lehentasuna izan
behar du egokitutako esparruen ingurumen-kalitatea eta kalitate estetikoa lortzeko,
esparru publikoaren funtzionalitatea eta erabilpen anitza ahalbidetuko baitu.

5

Bizikleta-sareak ukitutako berdeguneetatik bizikletaz zirkulatzeko, aurretiaz baimena eskatu behar da.
Garraiobide (oinezkoak eta bizikleta) bat baino gehiago zirkulatzea aurreikusten den oinezkoentzako
zubietan, berriz, joan-etorriak arautzeko seinaleak jarri beharko dira, oinezkoei enbarazu gehiegirik ez
eragiteko. Are gehiago; kasu jakinetan, ibilbide-zati zehatzetan oinez joan daitezela eskatu ahal izango
zaie txirrindulariei, beharrezkoa iritziz gero. Era berean, zubi berrietan Plan Bereziak bizikleta-bideak
egokitzea aurreikusten duenean, bide horiek oinezkoen plataforman egingo dira, baina oinezkoengandik
bereizirik.
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Hiri

barruko

joan-etorriak

bizikletaz

egin

ohi

dituztenak

izango

dira

bizikleta-azpiegiturok erabiltzen lehenak. Nolanahi ere, gero eta erabiltzaile gehiago
izango

dira,

Horretarako,

azpiegiturak
batetik,

erabiltzaileen

ibilbide

egokiak

beharrizanetara
aukeratu

egokituz

behar

dira,

joan

ahala.

hiritarren

mugikortasun-beharrizanei erantzun egokia emango dietenak eta interes ziklagarriko
guneak edo joan-etorri gehieneko guneak elkar lotuko dituztenak; eta, bestetik,
aisiaguneez eta berdeguneez gozatzeko eta horietan zehar paseatzeko aukera emango
diguten loturak aukeratu behar dira, bai eta udalerritik kanpora dauden beste
esparruak ere lotuko dituztenak, dela kirola egiteko, dela aisiarako edo zikloturistek
erabiltzeko.
Azkenik, kontuan hartuz proposaturiko sarearen ibilbidearen zati handi batek hiri-bilbe
finkatua zeharkatzen duela, funtzionalitate hori aprobetxatu beharra dago eta gogoan
izan, bilaturiko helburua erdiesteko, bizikleta-erabileren ikuspegitik aukera ugari
daudela eta guztiak baliagarri suerta dakizkigukeela.
C.

Uztarketa hiri barruan

Bizikleta-bide mota ezberdinak banandurik edo bestelako garraiobideekin batera
uztarturik jartzeko erabakia –oinezkoen esparruan, trafikoan edo garraio publikoanoinarrizko bi irizpide hauek kontuan izanik hartu da. Alde batetik, txirrindulariek eta
trafiko azkarreko ibilgailuek elkarrekin topo egin dezatela saihestea, eta, bide batez,
trafikoa baretzeko neurriak indarrean jartzea, bizikletaz zirkulatzeko beharrezkoak
diren neurrietara egokitzeko. Eta, bestetik, hiriko txokoetan bizikleten eta oinezkoen
arteko elkarbizitza ahalbidetzea sarearen lotura-eginkizuna bultzatzeko, erabilgarria
izan dadin lortzeko eta bizikletaz eginiko joan-etorriak eragingarriak izan daitezela
bermatzeko. Edozelan ere, kasu horretan, oinezkoen eta bizikleten arteko topaketak
murriztea izan beharko dugu oinarrizko irizpide, eta, batez ere, abiaduren arteko
aldeak moteltzea, oinezkoen mesedetan.
Hortaz, irizpide horiek gogoan eta hiriaren egituraketak eskaintzen dituen aukerak
kontuan izanik, honako erabaki hauek hartu ditugu: gurpil-trafikoko bide nagusiak
ekiditea, beti ere baldin eta trafiko motorizatutik bananduz nahikoa ez bada bizikleta
bidezko mugikortasuna bermatzeko; bigarren mailako bideak eta gurpil-trafikoko kale
lasaienak hautatzea, hain zuzen ere, erabilera mota oro uztartzeko egokitzapen
handirik beharko ez dutenak (maiz, “Zona 30” motako eremuaren arauketarekin); eta,
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azkenik, kontu handiz hautatzea oinezkoen trafikoa partekatuko duten hiri barruko
esparruak. Horretarako, bi esparru horien arteko elkarbizitza arautu beharko da eta,
egituraketari dagokionez, beharrezko neurriak ezarri beharko dira horien ezaugarriak
zehazteko eta garatzeko.
Horiek horrela, Plan Berezi honetan zehaztutako sarea garatzeko, arestian adierazitako
irizpideaz gain, bizikleten joan-etorri kopurura egokitutako irtenbide mota oro izan
dugu kontuan, irtenbide horiek hiri barruan uztartu ahal izateko neurri guztiak
beharrezkoak izango direlakoan. Aitzitik, bizikleta bidezko zirkulazioaren beharrizanak
aintzat hartuta, ibilbideen jarraitasunari ahal denik eta norabide homogeneoena
ematen saiatu beharko dugu.
Sarearen ezaugarriak diseinatzerakoan kontuan izan dugun beste aldagaietako bat
bizikletaren eta garraio publikoaren arteko intermodalitatea izan da; izan ere, hiri
barruko

mugikortasun-ohiturek

bere

denbora

behar

dute

hiritarren

artean

“sustraitzeko”. Beraz, errotu bitartean, bizikletak eskaintzen dituen aukera guztiak
izan behar ditugu kontuan. Aukera horien guztien artean, gure inguruko europar
hirietan gehien erabilitako formula hauxe da: auzoetan bizikleta, eta hiriaren
erdigunera edo jarduera handiko sektoreetara joateko (unibertsitatea, kiroldegiak,
etab), garraio publikoa.
Hori

dela

eta,

sarearen

egitura

diseinatzerakoan,

oso

kontuan

izan

ditugu

tren-geltokiak (Metro, Renfe Aldiriak, Feve eta Euskotran) non kokatzen diren; batetik,
txirrindulariak erakartzeko gune garrantzitsuak direlako, eta, bestetik, Bizkaiko Foru
Aldundiak eta erakunde kudeatzaile arduradunek Bilbon izenpeturiko “Bizikleta eta
Garraio Publikoaren arteko Intermodalitatearen lankidetza-protokoloaz” geroztik
baimenduta eta araututa baitago tren barruan bizikletak eramatea.
Bada, ildo beretik, bizikleta bidezko mugikortasunak batasun berriak eratuz jarraitu
behar du gainerako garraio publikoekin (nagusiki, autobusa eta tranbia), eta bateragarri
egin beharko ditu horien jatorrizko erabilera nagusiak, hau da, norbanakoak
garraiatzea, bestelako erabilerekin. Nolanahi ere, jarraian adierazten diren kasuetan
ere, intermodalitatea bideragarria egingo luketen erabilera-arauak ezarri ahal izango
dira; esaterako, hiriaren goiko aldeko auzoetara iristeko, joan-etorria bizikletaz egin
ohi dutenen aldian aldiko eskakizunei erantzuna emateko (adibidez, etxera berandu
bueltatzea bizikletak matxuraren bat izan duelako), etab.
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Horrexegatik, Plan Berezi honek, plataforma barruan garraio publiko horietarako
soilik erretserbatutako erabilerak konbinatu ez ezik (kasu jakinetara6 soilik mugatuta
bada ere), hiri barruko garraio publikoari buruzko araudian jaso litezkeen formula
intermodalak aztertzeko eta bultzatzeko konpromisoa ere hartzen du, bizikletaren
intermodalitatea ahalbidetzeko.
D.

Erdiguneko eta auzoetako zerbitzua

Erraztasun handiagoak emanez gero hiriaren erdigunetik bizikletaz zirkulatzeko,
denborarekin hauxe lortuko dugu: hiritarrak garraio motorizatuetatik bizikletara
pasatzea, izan ere, hiriaren sektore horretan batzen dira hiri barruko joan-etorri
gehienak (joan-etorri gehien hartzen dituzten guneak). Ekipamendu eta zerbitzu
gehienak hiritarrarengandik gertu utziko dituen sarea egituratuz gero, hiritarrak
gutxieneko segurtasun eta erosotasun maila duten garraio-moten artean aukeratzeko
parada izango du, behintzat, beti eukiko baitu baten bat eskura.
Ibilgailuaren aldean, bizikletak abantaila ugari dauka. Besteak beste, aparkatzeko
erraztasuna eta okupatzen duen tarte txikia. Gainera, orokorrean, jomugatik gertuena
aparkatu ahal izaten da (“aterik ate” moduan funtzionatzen du), errazagoa baita
bizikletentzako

aparkalekuak

egokitzea.

Beraz,

Plan

Berezi

honek

bizikleta-aparkalekuak egokitzea bultzatuko du joan-etorri gehieneko helmugetan,
batez ere sarearen ibilbideetan.
Bestalde, egia da, baita, nabarmena dela bizikleta jatorrian jagoteko azpiegituren
eskasia, batik bat, etxebizitzen eta auzokide-erkidegoen baliabide faltarengatik eta ez
dagoelako horren aldeko kontzientziaziorik. Horixe da, hain zuzen ere, Plan honen
bitartez aldatu nahi dena; hau da, Bilbao barruan bizikletaren erabilpena sustatzea eta
hiritarrek bizikleta erabiltzearen abantailez kargu hartzea. Beraz, Plan Berezi honek
eta berori garatzeko ardura duten udal erakundeek, aipatutako eskasiak ezerezean utzi
eta jatorrian jagoteko baldintzen hobekuntza bultzatuko dituzten ekimenak sustatuko
dituzte.

6

Plan Bereziak onartu egiten du bizikleta bidezko lotura-iraganbidea tranbiak eta autobusak zirkulatzeko
bandatik egitea. Horrela, diseinatutako banda ziklagarrian egon litekeen jarraitasun-ezari irtenbidea
ematen zaio. Orokorrean, Planak ez du oztoporik jarriko maldan behera garraiobide bat baino gehiago aldi
berean zirkulatzeko, baina bai maldan gora bada (kasu jakinetan soilik, aukera hoberik ez dagoenean).

13

2007KO BILBOKO BIDEGORRIEN ETA BIZIKLETA-BIDEEN PLAN BEREZIA

Bizikletaren beste abantaila bat da garraio-mota jasangarri horrek auzo barruan
mugitzeko ematen dituen aukera paregabeak. Gogoan izan, eguneroko jarduera
gehienak gure auzoan egin ohi ditugula. Bestela esanda: auzo barruan joan-etorri ugari
egiten da, bai ekipamenduetara bai hiritarrak pilatzen diren guneetara, eta, baldintza
horietan, bizikletak aukera gehiago ematen du batetik bestera mugitzeko “trafikoa
baretzeko” neurriak aplikatuz gero. Beste ezaugarri garrantzitsu bat da hiri barruan
bizikletaz

mugitzeko,

ikastetxera

joateko

orduan

bizikletak

ematen

duen

“hurbiltasuna” (ikastetxearen atean bertan aparkatzeko aukera).
Hori horrela izanik, gure irizpidea da bizikleta-sarea Bilboko auzo guztietara hedatzea,
baita zailtasun orografikoak edo oztopo naturalak dituzten auzoetara ere. Horregatik,
hiriko sektore bakoitzera edo inguruetara (urrunen 200 metrora) heltzen den sarea
diseinatu dugu. Horrenbestez, hiriaren oinarrizko sarearen ibilbideren bati atxikiak
geratzen dira.

I.3.

BIZIKLETA-IBILBIDEAK.

MOTAK.

SAREA

GARATZEKO

GOGOETAK.

PROPOSAMENAK
Oraintsu arte, orokorrean “bidegorri” (alegia, bide gorriak, zoladuraren kolore
gorrixkarengatik) esaten genien bizikleta-azpegiturei, eta izendapen hori bera ematen
genien, baita, trafiko motorizatutik bananduta aisiarako egokitutako azpiegitura
orori, hiri barruan kokaturik zeuden arren. Joera hori, ordea, apurka-apurka atzeraka
doa

gaur

egun;

izan

ere,

proposamen

berriak

agertzen

joan

dira

bizilkleta-azpiegiturak egokitzeko. Behar-beharrezkoak diren proposamenak, bizikleta
ibilgailu lehiakor gisa kokatu nahi izanez gero gure ibilbide-sarean.
Bizikleta-ibilbideetarako proposamenak zehazterakoan, garrantzitsua da terminologia
normalizatua (eta bateratua) erabiltzea. Arlo horri dagokionez, Plan Berezi honek
gure legerian jasotako sailkapenak eta araututako definizioak izan ditu oinarri,
indarreango legeriaren zati diren heinean.
Beraz, egungo arautegira egokitzen saiatuko gara –19/2001 Legea, abenduaren 19koa,
Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzkoa– eta hor jasotako kasuak osatzen, Plan
Berezi honen bitartez lortu gura den hiri barruko sarearen ezaugarriak hobeto
zehazteko beharrezkoa den heinean.
Lehenik eta behin, ikus dezakegu lege horrek definizio bat ematen duela
“bizikleta-bidea” kontzeptua zehazteko, hain zuzen ere, honako hau: “zikloz ibiltzeko
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propio

prestaturiko

bidea,

dagokion

seinaleztapen

horizontalarekin

eta

bertikalarekin. Bidearen zabalerak ibilgailu horiekin seguru paseatzeko aukera
ematen du” (70. art.). Ondoren, legeak, emandako definizioa zehaztu egiten du bost
kasu hauetarako (71. artikulutik 75. artikulura)7: Bizikleta-erreia; Babesturiko
bizikleta-erreia; Bizikleta-espaloia; Bizkleta-pista eta, azkenik, Zidor ziklagarria.
Beraz, esan bezala, Plan Berezi honek aipatutako artikuluetan jasotako definizioak
hartzen ditu oinarri eta, zenbait kasutan, osatu ere egiten ditu, gehiago garatuz.
Adibidez, Bizikleta-espaloiaren kasuan, sailkapen hau egiten du: Bizikleta-espaloi
partekatua, Bizikleta-espaloi zidorra eta Bizikleta-espaloi pista. Hiri barruko
garraiobide gisa bizikleta-bideek izandako terminologia-garapenari dagokionez,
Bizkaiko Foru Aldundiaren “Ibilbide ziklagarriak diseinatzeko Eskuliburu Teknikoan”
jasotakoari jarraituko gatzaizkio. Eskuliburu horretan, bizikletaz ibiltzeko bideen
sailkapen oso bat egiten da, lege horretan jasotakoarekin bat etorriz.
Bide-mota ezberdinen ezaugarri zehatzetara jo orduko, berehala konturatuko gara
hiri barruko sare bat egituratzerakoan eta bertatik zirkulatzeko modua ezartzerakoan
bi multzotan bana daitezkeen proposamen ziklagarriez hitz egin dezakegula,
bizikleta-zirkulazioaren bereizketari zein lehentasunei men eginez gero.
Lehenengo multzoan, bizikletarako azpiegitura propioa eratu duten proposamenak
kokatuko genituzke, gainerako bideetatik banandurik, dela motorizatuetatik dela
oinezkoengandik. Ibilbideotan, bizikleta bidezko zirkulazioak lehentasuna dauka8.
Lehentasunezko

multzo

horren

baitan,

honela

bana

dezakegu

plataforma,

bizikleta-azpiegiturei dagokienez: plataforma oinezkoekin edo gurpil-galtzadarekin
partekatuz, edo trafiko motorizatuarekin partekatuz. Beraz, kasuak honako hauek
izango lirateke: lehenengo kasuan, “Bizikleta-pista”, “Bizikleta-espaloi zidorra” edo
“Bizikleta-espaloi pista”; bigarrenean, berriz, “Bizikleta-erreia” eta “Bizikleta-errei
babestua”.

7

71.- Bizikleta-erreia: norabide bakarreko edo bi norabideko bizikleta-erreia, galtzadari atxikia. 72.Bizikleta-errei babestua: Gainerako galtzada-zatitik eta espaloitik fisikoki banantzen dituen babesgarriak
ditu. 73.- Bizikleta-espaloia: espaloi gaineko bizikleta-bidea. 74.- Bizikleta-pista: trafiko motorizatutik
banandutako bizikleta-pista, errepideetatik bereizitako trazatuarekin. 75.- Zidor ziklagarria: zikloentzako
eta oinezkoentzako bidea, trafiko motorizatutik banandua. Esparru irekietan, parkeetan, lorategietan edo
basoetan barneratzen da.

8

Soilik bestelako ibilgailuekin partekaturik (irristailuak, patineteak, segway-ak, aulki motorizatuak, etab.)
baldin eta udal ordenantzak halakorik jasoko balu oinezkoen eta ibilgailuen zirkulaziorako.
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Bigarren multzoan, berriz, bizikleta-bideak sartuko lirateke orokorrean; ez bakarrik
plataforma gainerako garraiobideekin partekatzen dutenak, baizik eta joan-etorriak
gainerako trafikoaren zirkulazio-sekzio berean egiten dutenak ere bai.
Partekatze edo aldi berekotasun hori oinezkoekin gertatzen denean, oinezkoak dira
zirkulatzeko lehentasuna dutenak. Hala eta guztiz ere, ibilbide-zati horiek behar
bezala seinaleztaturik egongo dira, bi garraiobideon arteko elkar ulertzea errazteko.
Kasu

horiei,

Garraiobide

“Bizikleta-espaloi
motorizatuekin

partekatua”
(autoak,

edo

busak)

“Zidor

ziklagarria9”

partekatzen

denean,

deritze.
aldiz,

trafiko-araudiak zehaztuko ditu lehentasunak eta zirkulatzeko arauak. Arauok
eragingarriagoak izan daitezen, ordea, neurri gehigarriak onar ditzakegu bideen
erabilerak arautzeko, hiri barruko bizikleta-zirkulazioaren segurtasuna bermatze
aldera; adibidez, seinale gehiago jartzea elkarbizitza errazteko (batik bat,
“Seinaleztaturiko bide partekatuak” –trafikoa baretzeko neurrien eta/edo ikurren
bitartez)- eta trafiko motorizatua murriztea –“Bizikleta-bus erreiak”-).
Baina, buelta gaitezen gurera. Zehaztu ditzagun garraiobide bakoitzaren ezaugarriak,
eta

zehaztu

ditzagun

bizikleta

bideetarako

Bizkaiko

Eskuliburuan

jasotako

sailkapenaren arabera. Gogora dezagun, garraiobideak plataformaren eraketaren
arabera eta bestelako moduekin alderatuta eginiko sailkapenaren arabera ordenatu
direla (banandua edo banandu gabea, zirkulazio-plataforma partekatua edo ez, eta
zeinekin partekatzen den).

PLATAFORMAREN ERAKETA BESTELAKO MODUEKIN ALDERATUTA

Plataforma bide
motorizatuekin
partekatzen du

Plataforma
espaloiarekin
partekatzen du

Plataforma
propioa eta
independentea

Babeserako elementu
fisikorik bai
(banandurik)

•Bizikleta-errei
babestua

•Bizikleta-espaloi
pista
(Bizikleta-espaloi
babestua)

• Bizikleta-pista
(Zidor ziklagarri
babestua)

Babeserako elementu
fisikorik ez
(banandu gabe)

• Bizikleta-erreia
• Bus-bizikleta erreia
• Bide seinaleztatu
partekatua
• Bide arrunta

• Zidor edo erreia
Bizikleta-espaloia
• Bizikleta-espaloi
partekatua

•Zidor ziklagarria

9

Kasu honetan, joan-etorriak bereizten dituzten kasuak ditugu, gutxienekoak diren arren. Hala ere,
garraiobide berri baten aurrean gaudela esan genezake, Zidor Ziklagarri Bereizia deritzona.
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•

Bizikleta-errei

babestua:

norabide

bakarreko

edo

bi

norabideko

bizikleta-erreia, galtzadari atxikia. Alboetan, gainerako galtzada-zatitik eta espaloitik
fisikoki banantzen dituen babesgarriak ditu.

•

Bizikleta-espaloi

pista:

espaloi

gaineko

bizikleta-bidea.

Alboetan,

oinezkoengandik fisikoki banantzen dituen babesgarriak ditu, oinezkoen segurtasuna
areagotzeko. “Bizikleta-espaloi babestua” izenez ere ezaguna.

•

Bizikleta-pista:

trafiko

motorizatutik

banandutako

bizikleta-pista,

zirkulazioaren norantza bakarrean edo bi norantzatan, errepideetatik bereizitako
trazatuarekin eta plataformarekin. Alboetan, oinezkoengandik fisikoki banantzen
dituen babesgarriak ditu, oinezkoen joan-etorria plataforma ziklagarritik egiten den
kasuetarako. “Zidor ziklagarri babestua” izenez ere ezaguna.

17

2007KO BILBOKO BIDEGORRIEN ETA BIZIKLETA-BIDEEN PLAN BEREZIA

•

Zidor ziklagarria: zikloentzako eta oinezkoentzako bidea, trafiko motorizatutik

banandua. Esparru irekietan, parkeetan, lorategietan edo basoetan barneratzen da;
txirrindulariak eta oinezkoak banda partekatzen dute, edo erabilera bereizirako
ikurrak dituzte, baina ez dago banandua (seinaleak, zoru-bereizgarriak, etab.).

•

Bizikleta-espaloi

erreia

edo

zidorra:

espaloi

gaineko

bizikleta-bidea,

oinezkoengandik bereizia, baina ez banandua. Bereizgarriak: seinaleak, ikur
transbertsalak, zoladura-aldaketa, ñabardura txikiak, etab.
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•

Bizikleta-espaloi partekatua: behar bezala seinaleztaturiko espaloi-zatia.

Bizikletek oinezkoekin partekatzen dute esparrua, erabilera-bereizketarik gabe.

∗

Bizikleta-erreia: bizikleta-bidea, galtzadari atxikia, trafiko motorizatutik bereizia,
baina ez banandua. Eskuarki, zirkulazioaren norantza berean atxikia, bi
norantzako zirkulazioa izan dezakeen arren.
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•

Bus-bizikleta erreia: erretserbaturiko erreia edo kale-zatia, autobusek eta

txirrindulariek partekatua, eta batzutan, bestelako zerbitzu publikoek ere partekatua
(udalarenak, taxiak, etab.). Trafiko pribatua oso murriztua (zamalanak, egoiliarrak
egoera jakinetan...).

•

Bide seinaleztatu partekatua: azpiegitura ziklagarri txikia. Behar bezala

seinaleztaturiko eta egokituriko bidea edo galtzada. Trafiko motorizatu eskasa
dela-eta bizikletaz eroso eta seguru ibil daiteke, fisikoki banandu beharrik gabe.
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•

Bide arrunta: errepide-sistema orokorra edo gurpil-bideak. Horietatik ibiltzea

zilegi da, ibilgailuen zirkulazioari eta bide segurtasunari buruzko arautegiari jarraiki.
Beharrezkoa balitz, garraiobideen (bizikleta eta motozikleta) arteko elkarbizitza
errazteko neurriak har litezke.
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I.4.

BIDEGORRIEN

ETA

BIZIKLETA-IBILBIDEEN

OINARRIZKO

SAREA.

EZAUGARRIAK
Bilboko Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea eskema orokor bat da, udalerri osorako balio
duena. Erdigunera errazago iristeko aukera ematen du, baita jarduera-sektore
nagusietara ere. Aldi berean, hiriko auzoekin lotzen ditu erdigunea eta hiriko
jarduera-sektore nagusiak.
Bere luzera 78.136 metrokoa da. Hamabi ibilbide ditu, Antolamendu Orokorarren 6
Planoetan jasotakoak (Bilboko Bizikleta Sarearen ibilbideak: R-1etik R-6ra).
Planeamendua egiterakoan, honako hauek hartu dira kontuan: aurrena, ibilbide
bakoitzak zeharkatzen dituen kaleen baldintza fisikoak eta funtzionalak; hurrena, kasu
bakoitzean eraiki beharreko azpiegitura-mota; azkena, banda ziklagarriaren eta ibilbide
bakoitzaren zati bakoitzean bi norantzatan zirkulatzeko beharra, bizikletaz zein
gainerako garraiobideak erabilita.
Ibilbide bakoitzaren homogeneitatea eta bideragarritasuna ere oso kontuan izan da,
ibilbide bakoitzaren ezaugarriak erraz identifikatzeko eta erabiltzaileek beren
beharrizanetara egokitzen den ala ez jakiterik izan dezaten.
Sarearen ezaugarriak “Proposamenak” jasotzen dituzten 5 planotan zehaztu ditugu
(S-1etik S-5era). Plano horietan, aurreko kapituluko bizikleta-bideen katalogorako
eginiko proposamenak ikus daitezke. Proposamen horiek, beste 5 plano osagarrirekin
osatzen dira. Plano osagarri horietan, Plan Berezi hau egitean sarearen zati bakoitza
zein egoeratan zegoen (eginda, egin-bidean, planeamenduan) adierazten da. Horrez
gain, sarearen ibilbide bakoitzeko plano bat jasotzen da, guztira 12 plano (T1etik
T12ra), bakoitzerako eginiko proposamenekin.
Ondoren, Bilbon bizikletaz ibiltzeko bidegorrien eta hiri barruko bizikleta-bideen sarea
eratzen duten hamabi ibilbideen ezaugarriak zehaztuko ditugu, banan-banan.
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1. IBILBIDEA. CAMPO VOLANTIN – MIRIBILLA -ERREKALDE
Luzera: 6.936 metro
Eginda: 738 metro
Egin-bidean: -- metro
Ibilbidearen ezaugarriak: Udala eta Kale Nagusia elkar lotzen ditu. Horrenbestez,
baita Campo Volantín, Areatzako ibaiertza eta Abandoko tren-geltokiaren inguruan
batzen diren merkataritza-guneak ere. Zabalbururaino heltzen da, Hurtado Amezaga
etorbidea zeharkatuta. Batez besteko malda %2 baino gutxiagokoa da. Eremu horietan,
eskola-ekipamendu garrantzitsuei zerbitzu ematen die.
San Frantzisko auzotik barrena Bilbao La Viejan sartzen da, hain zuzen ere, Concepción
kaletik (kale horretara Miribillako norabidea hartuta heltzen da, Gorteak, Laguna eta
Vitoria-Gasteiz kaleetatik), trafiko lasaiko kalea. Aukera horren alde egin da, batetik,
oso zaila zelako, funtzionalitateari begira, bizikleta-bidea Juan de Garay eta Zabala
kaleetatik eramatea; eta bestetik, Miribilla auzo berriarekin lotzeko, hain zuzen,
Miribillako parkean dagoen banda ziklagarriarekin lotzeko. Aldi berean, banda hori 4.
ibilbideko San Anton zubiarekin loturik egongo da, Bilbao La Viejako On Claudio
Gallastegi kalea zeharkatuta. Azken sektore horretan, beste norabidean (Askatasuna
kaleraino), ibilbidearen zati batzuetan batez besteko malda %4 baino gehiagokoa da.
Bestalde, kontuan harturik Concepción kalea norantza bakarrekoa dela Vitoria-Gasteiz
eta Zabala kaleekin bat egiten duen tokian, arestian esandako Gorteen kaleko sarbidea
erabili beharko dugu, bi norantzako zirkulazioa bermatzeko (zirkulazio-begizta).
Fleming doktorearen plazarako norabidean, berriz, zirkulazioa Amparo eta Mena
kaleetatik bideratuko da.
Halaber, egun Miribilla sektorean dauden bizikleta-ibilbideak zati berriekin osatuko dira
hiriaren bi ekipamendu berri garrantzitsuekin lotzeko: pilotalekua eta kirol-jauregia.
Aldi berean, ibilbideak beste bi lotura ditu Miribilla aldean: bata, auzo bereko Santiago
de Compostela kalean zehar egokitutako oinezkoen esparru zabalean (Renfe Aldiriak
geltokia kokatuko den lekuan), eta bestea, San Adrianen barneratzen dena, sekzio
zabaleko Goiko Torre kale jendetsua zeharkatu ostean.
Errekalderako jarraipena, Askatasuna kaleko Bizikleta-espaloi zidorraren bitartez
egingo da, San Adrian auzorako sarbidean, hain zuzen. Juan de Garay kalearen eta
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Autopistako sarbidearen arteko lotunea zeharkatu ostean, berriz, Eskurtze Parkeko
oinezkoen bidetik aurrera jarraituko du (oinezkoentzako eta txirrindularientzako
zidorra) Errekalden, ibilbidearen beste muturrean, 12. ibilbidearekin lotu arte, A-8
autopistaren azpian, Larraskiturako errepidean.
Amaitzeko, San Adrian etorbidea egokitu egingo da bizikletaz zirkulatu ahal izateko;
hain zuzen ere, Pagasarriko Plan Bereziaren esparruko sarbideekin lotu ahal izateko
Bilboko irteeran, 12. ibilbidearekin lotzeaz gain.
Erabiltzaileak:

hirian

bizikletaz

zirkulatzen

dutenak

–

turistak,

Abandoko

tren-geltokitik, Kale Nagusitik, Areatzatik edo Alde Zaharretik pasatzean – auzoetan
bizikletaz zirkulatzen dutenak – Larraskituko irteeran, kirolariak eta zikloturistak,
berriki onetsitako Pagasarriko Naturgunearen Plan Berezian jasotako bi ibilbideetako
bat erabilita, hain justu, Larraskitu-Gaztelondo ibilbidea.
Proposamenak: Buenos Aires kalean, Udaletxeko zubian gertatu bezalaxe (11.
ibilbidearekin lotzen den tokia) txirrindulariek autoekin batera zirkulatuko dute. Beraz,
Buenos Aires kaleko norantza bakarreko zirkulazioa saihesteko, Udaletxeko zubitik
Hurtado Amezaga kalera doan txirrindularia Uribitarte pasealekuko gurpil-ibilgailuen
galtzadan (3. ibilbidean jasotakoa) egokituko den bizikleta-errei babestu batetik joango
da, Pío Baroja plazara heldu arte.
Aldiz, Buenos Aires kaletik Uribitarte Pasealekuko 3. ibilbidearekin lotu arteko zatian
bizikletaz zirkulatzeko dagoen norabide-arazoa saihesteko, alegia, 3. ibilbidearekin lotu
ahal izateko Venezuela plazako bidegurutzearen arazoa saihesteko, bide seinaleztatu
partekatua jarriko dugu Ibañez de Bilbao kaleko lehenengo zatian (udal eraikinaren
aurrez aurre), Acebal Idigoras kalera heldu arte.
Bestalde, Pío Baroja plazara itzulita, Kale Nagusirako norabidean, kale hori zeharkatuko
dugu oinezkoekin batera (Bizikleta-espaloi partekatua), eta Barroeta Aldamar kaletik,
oraingoan autoekin batera (Bide seinaleztatu partekatua), Colón de Larreategi
kaleraino joango gara. Kale horretara, epaitegietako aurrealdean egokitutako bi
norabideko

bizikleta-errei

babestuaren

bitartez

helduko

da,

Berastegi

kaleko

norabidean.
Hortik, Berastegi kaleko oinezkoen esparrura iritsitakoan, Kale Nagusian sartuko gara
(etorkizunean garraio-publikorako eta bizikletarako soilik egokituko dena, 4. ibilbidean
jasotakoaren arabera).
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Ildo beretik, Hurtado de Amezaga kaleko galtzada-zatiak, hain zuzen, García Salazar
kalearekin bat egiten duen zatian, gurpil-trafikoaren sekzioari esparrua irabazteko
aukera

ematen

du,

zirkulazioaren

bi

norantzatan

babesturiko

bizikleta-erreia

egokitzeko. Hortik aurrera, Zabalburu plazara heldu arte, (bere diseinuan bizikleta
erabiltzeko aukera uztartu beharko da) kale osoan zehar bi norantzatan ibiliko den
Tranbia-Bus lineak eragin zuzena izango du galtzadaren esparru-banaketan.
Hortaz, arestian aipaturiko salbuespenezko egoera baten aurrean izango gara, alegia,
“sarea diseinatzeko irizpideak” kapituluko “uztarketa hiri barruan” izeneko idatz-zatian
aipaturikoa. Aurreko lerro horietan, intermodalitateari buruz hitz egin dugu, hau da,
bizikletak busarekin eta tranbiarekin eratu beharreko batasunari buruz (Ikus 6.
orrialdeko beheko oharra). Ibilbide-zati horretan, bizikletak garraio-publikorako
erretserbatutako plataforma erabili ahal izango du, baita aldapan gora ere. Kasu
horretan, Fernandez del Campo kalearekin bat egin arte. Hortxe, gurutzatu eta
Iturrizar kaletik jarraituko du. Zabalburu plazatik letozkeenak, aldiz, buserako eta
tranbiarako erretserbatutako bandaren zatitik jaitsiko lirateke Hurtado de Amezaga
kaleko bizikleta-erreiarekin bat egin arte.
Dr. Fleming plazatik aurrera, bizikleta-ibilbideak autoekin batera jarraitzen du
Gorteen, Laguna eta Vitoria-Gasteiz kaleetan zehar, Concepción kalerako norabidean.
Ibilbide horrek guztiak norantza bakarreko norabidea du. Hortaz, proposamena da bide
seinaleztatu partekatua jartzea (aurretik Iturrizar eta San Frantzisko kaleetako zatietan
egin antzera, Zabalburu eta Fleming plazen artean).
Proposamen bera egiten dugu, baita, Concepción kalerako, bai Zabala kaleraino
(norantza bakarrekoa) doan zatian bai Miribillako parkeraino doan zatian ere (bi
norantzakoa). Amparo eta Mena kaleetarako ere gauza bera; horrelako ibilbideak
beharrezkoak dira Zabala kaleak eta Dr. Fleming plazak bat egin arteko zatian aurkako
norantzako zirkulazioa ekiditeko, eta, bide batez, trafiko motorizatuarekin batera
bizikletaz bi norabidetan lasai asko zirkulatzea bermatuko digun begizta ixteko.
Banda ziklagarriak Miribilla parkeko bizikleta-espaloi zidorrarekin bat egindakoan,
Miribilla inguruan egiteke geratzen diren zatiak, batez ere, bizikleta-errei babestuaren
formularen bitartez osatuko dira. Horixe bera gertatuko litzaioke, hain zuzen,
aipaturiko bizikleta-espaloi zidorra Bilbao La Vieja auzoa zeharkatuz 4. ibilbidearekin
lotuko lukeen zatiari (On Claudio kalea egokituz), baita San Adrian kalean barneratzen
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den Goiko Torre kalearen egokitzapen berriari ere. Baina, inguru horretan ere,
egokitzapen berriak oinezkoen plataformarekin batera egongo lirateke. Esaterako,
Askatasuna kalearen jarraibide-banda, Eskurtze parkera heldu arte, eta horren
luzapena, Udal Kiroldegi berriarekin bat egin arte. Bada, horiei irtenbidea emateko,
bizikleta-espaloi zidorraren formula proposatu dugu; baita Santiago de Compostela
kalean aplikaturiko formula ere, alegia, eraikitzekoa den pilotalekuarekin eta Renfe
aldirien

geltoki

berriarekin

bat

egiten

duen

kalean

aplikaturikoa,

hau

da,

bizikleta-espaloi partekatuaren formula (Dr. Fleming eta Pío Baroja plazen arteko
bidegurutzeetan erabilitako formula bera).
Honenbestez, oinezkoen plataformari buruzko proposamenekin bukatzeko, Eskurtze
parkean zehar doanari (muturretan 7. eta 12. ardatzekin bat egiten du) buruzko
aipamena egitea besterik ez zaigu geratzen. Oinezkoekin batera zirkulatzeko zidor
ziklagarri bat eginez burutuko da.
Azkenik, beste proposamen bat egiten dugu inguru horretan bizikletaz zirkulatu ahal
izateko. Oraingoan, trafiko motorizatuarekin (Bide seinaleztatu partekatua) batera
zirkulatu ahal izateko. Hiritik irten, Pagasarriko Plan Berezian jasotako esparrurako
norabidean, eta bat egin, Larraskitu inguruan, 12. ibilbidearekin.
Hasiera batean, 1. ibilbidea egokitzerakoan, Uribitarte pasealekuko bizikleta-errei
babestuko ibilbide-zatian, lurrazaleko 11 aparkaleku (bizikletak eta motozikletak
aparkatzeko aldeaz gain) ukitzea aurreikusita dago, hain zuzen ere, Udaletxeko
zubiaren eta Pio Baroja plazaren artean10. Ukitutako aparkalekuak, Mazarredoko
zatiaren azpian (180 aparkaleku), Salbeko zubian, eta Gas plazatik gertu (566
aparkaleku) egoiliarrentzat egingo diren (edo egiten ari diren) aparkaleku berriekin
konpentsatuko dira.

10

Tranbia-bideak elkargurutzatu ostean Pío Baroja plazara bitarteko ibilbide-zatian ukituta suerta
litezkeen aparkalekuak (6 edo 7) 3. ibilbideari egotzi zaizkio.
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2. IBILBIDEA. MAZARREDO – ZABALBURU - AMETZOLA
Luzera: 5.024 metro
Eginda: 314 metro
Egin-bidean: -- metro
Ibilbidearen

ezaugarriak:

ibilbidea

Mazarredon

hasten

da,

Ertzilla

kaleko

bidegurutzean, Isozaki dorreen aurrez aurre. Ertzilla kale osotik, Jado plaza zeharkatu
eta gero, Moyua plazaraino heltzen da. Ibilbidearen zenbait zati Abandoibarraren eta
Abusuren arteko 4. ibilbidearekin lotzen da.
Moyua plaza zeharkatu ostean, ibilbideak bi norabide har ditzake. Batetik, Ertzilla
kaletik jo dezakegu, oinezkoentzako eta bizikletetarako bidetik (kale horretan
bizikleta-espaloi partekatuaren eredua proposatu dugu), Indautxu arte. Bestetik,
Errekalde zumarkalea har dezakegu, zuzenean Zabalburura eta Ametzolara heltzeko.
Bi bide horiek, halaber, elkarrekin lotzen dira: aurrena, Perez Galdos eta Egaña
kaleetan hasi eta San Mames zumarkalea zeharkatu ondoren Zabalburu plazaraino doan
ibilbidean; eta hurrena, Simon Bolivar-Fernandez del Campo azpiardatzeko kaleetan
(zirkulazioaren bi norantzak bermatzeko, ekialde-mendebalde). Ibilbidearen zati
horiek, aldi berean, 6. eta 1. ibilbideekin lotzeko aukera ematen digute.
Indautxuko eremura heldutakoan, berriz, Gregorio de la Revilla kalea hartuko dugu
ardatz ibilbidean aurrera jarraitzeko, plazak berak suposatzen duen etena salbu.
Oztopo hori gainditzeko, garraio publikoa eta bizikleta partekatzen dituen ibilbidea
proposatzen dugu (San Fco. Javier plaza 4. ibilbidearekin lotu arte, ia-ia Kale
Nagusiraino heldu arte –ibilbidearen azken zatian autoen joan-etorri murriztua
baimenduko den arren, Campuzano plazako egoiliarrek euren aparkalekuetara sartzerik
izan dezaten-).
Azpiardatz hori osatzeko, Urkijo zumarkalean eta Manuel Allende, Urrutia y Poza Lztua.
kaleetako

hainbat

zatitan,

trafiko

motorizatuarekin

batera

zirkulatzeko

bizikleta-bideak egokituko dira, bi norantzako zirkulazioa bermatzeko norabideak
dituzten bi begizta eratzeko.
Bestalde, erdigunearen hegoalde honetan lehentasunez garatu beharreko beste
ibilbidea Errekalde zumarkalean egokitutako bidea da, alegia, Autonomia kalea
zeharkatu, Ametzolaraino joan eta 7. ibilbideko Dolores Ibarruri eta Santiago Brouard
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kaleek bat egiten duten tokian dagoen bizikleta-espaloi zidorrarekin lotzen dena. Era
berean, ibilbidearen zati jakin batzutarako autoarekin batera zirkulatzeko sistemak
proposatzen ditugunez, C. Machín, Enrique Eguren eta Labayru kaleak sartu ditugu,
bizikletazko zirkulazioa bi norantzatan bermatzeko.
Erabiltzaileak: hirian bizikletaz zirkulatzen dutenak – erdigunean erosketak egiten
dituzten turistak – Abando eta Indautxu auzoetako txirrindulariak. Ondo baino hobeto
lotzen ditu bi ibaiertzetako ibilbideak eta erdiguneko merkataritza zein oinezkoentzako
esparruak.
Proposamenak: Ibilbidearen lehenengo zatian, Ertzilla kaletik Jado plazaraino doana,
bizikleta-errei babestu batetik joango da bizikleta. Horrek, egungo gurpil-galtzada
okupatzea ekarriko du. Ondorioz, 35 aparkaleku galduko dira lurrazalean. Horregatik,
ekimen hori gauzatu orduko, ezinbestekoa izango da Jado plazan egoiliarrentzat egiten
ari diren aparkaleku berriak erabilgarri izatea.
Jado plaza oinezkoekin batera zeharkatu ondoren, gure ibilbideak aurrera darrai
Ertzilla kale beretik, orain garraio publikoarekin batera, Moyua plazara heldu arte
(eremu horretan etorkizunerako planifikatutako proposamenarekin bat etorriz, alegia,
Abandoibarra eta Abusu bitarteko 4. ibilbidean jasotakoa). Proposamen hori bat dator
ibilbide honetan sartutako Gregorio de la Revilla kale osorako proposamenarekin, baita
Urrutia kaleko zati txiki batekin ere, Uhagon Alkatea kalearen eta San Mames
zumarkalearen artekoarekin, alegia.
Ertzilla eta Moyua eta Poza Lztua.ren kaleen arteko zatian, bizikleta-espaloi partekatua
egokitu da jada. Ibilbidearen ezaugarriak deskribatzen hasi garenean esan dugunez,
beharrezkoa da oinezkoekin batera diharduten zatietako joan-etorriak arautzea. Arautu
beharreko aurreneko gauza gehienezko abiadura da. Denda ugariko eremua izanik,
5km/h gehieneko abiadura proposatzen dugu. Oinezkoak asko direnean, aldiz,
bizikletaz doana bizikletatik jaitsi eta oinez jarraitu beharko du, beste oinezko bat
bailitzan, oinezkoen lehentasuna bermatzeko.
Ertzilla kaleko oinezkoen zatian bizikleta sartzen da gurpil-galtzadan, autoekin batera.
Bizikleta eta autoa batera sartzen dituen formula lasaia, honako kale hauetan ere
aplikatuko dugu: Urkijo zumarkalea, Urrutia kaleko lehen eta azken zatia, Manuel
Allende, Simon Bolivar eta Poza Lztua.

28

2007KO BILBOKO BIDEGORRIEN ETA BIZIKLETA-BIDEEN PLAN BEREZIA

Formula bera aplikatuko diegu Perez Galdos eta Egaña kaleetan ukitutako zatiei (azken
kale horretako oinezkoen zatian salbu, Kontxa Generala eta Errekalde zumarkalearen
artean, non Ertzillarako proposatutako bizikleta-espaloi babestua egokitu dugun) eta
aurkako norantzako bizikleta-zirkulazioa ziurtatzen diguten kale-zatiei, bueltako
zirkulazioari begira: Simon Bolivar, Uhagon Alkatea, Iparragirre eta Fernandez del
Campo.
Azkenik, Ametzolan 7. ibilbidearekin bat egiten duten zatietarako (Machín, Ametzola
plaza, Santiago Brouard, Enrique Eguren eta Labayru kaleak) kale erosoaren eredua
proposatzen dugu gurpil-galtzadan, autoarekin batera.
Bestalde, azpimarratu behar dugu, Errekalde zumarkaletik doan ibilbide-zatiak eta San
Mames

zumarkalea

Zabalbururekin

lotzen

duen

azken

zatiak

bi

norabideko

bizikleta-errei babestua izango dutela11.
Proposamen horrek 80 aparkaleku ukituko ditu lurrazalean (54, Errekalde zumarkaletik
Autonomia kaleraino doan zatian; 17, horren jarraipenean Machin kalean amaitu arte;
eta 9 gehiago, San Mames zumarkalea Zabalburu plazarekin lotzen duen kale-zatian).
Leku horiek tokiz aldatuko dira, eta Alhondigan eta Zabalburu plazan egoiliarrentzako
aparkaleku berriak eginez konpentsatuko dira.
Amaitzeko,

ibilbide

hau

egokitu

bitartean

ukitutako

lurrazaleko

aparkalekuei

dagokienez, gogora dezagun 115 lekuz12 ari garela (35, Ertzilla kalean, Mazarredo eta
Jado plazaren artean; 71, Errekalde zumarkalean; eta 9, San Mames zumarkalean). Aldi
berean, gogora dezagun baita, galdutako leku horiek konpentsatu egingo direla
egoiliarrentzako aparkaleku berriak egokituz: Jadon (276 leku), Alhondigan (938 leku)
eta Zabalburun (711 leku).

11

Alde horretan, Alhondigako ekipamendu berriaren egitasmoan jasotako udal jarduerak Errekalde
zumarkaletik jarraitzeko bizikleta-bidea jaso behar du. Arrikibar plazaren diseinu berriak bizikleta-bide
horretan eraginik izan lezake, laister Erdigune berriaren atarikoa bilakatuko baita. Beraz, egitasmoan
jasotako urbanizazio-lanek egokitzapen oro baldintzatu dezakete. Horregtik, azkenean ematen zaion
irtenbidea hasieran Plan Berezi honetan planteatutakoaren desberdina izan daiteke.
12
Ertzillako zatian, Jado eta Moyua kaleen artean kenduko liratekeen 15 lekuak kontuan hartu barik, zati
hori garraio publikorako eta bizikletarako soilik gordetzen bada; eta Errekalde zumarkalean planteaturiko
bizikleta-errei babestuaren aurkako aldean, Moyua eta Rodriguez Arias kaleen artean kenduko liratekeen 9
lekuak kontuan hartu barik, baldin eta 4. ibilbidean zehaztu bezalaxe, azken zati hori garraio publikoa,
bizikleta eta oinezkoak partekatzeko gordetzen bada. Ukitutako leku horiek 4. ibilbideari egotzi zaizkio,
Abandoibarraren eta Abusuren artean.
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3. IBILBIDEA. EUSKALDUNA – URIBITARTE
Luzera: 1.981 metro
Eginda: 1.366 metro
Egin-bidean: - metro
Ibilbidearen ezaugarriak: Hiriko ingururik garrantzitsuenetakoan hasten da, hain
zuzen, Kongresu-jauregian eta Euskalduna zubian (gainera, 4 ibilbidearekin bat egiten
du; horrez gain, 4.a, 6.a eta 10.a, 7. aren hasieratik gertu daude), Abandoibarrako
sektore berria eta Guggenheim Museoa zeharkatu eta Uribitarteko pasealekutik
paraleloan aurrera jarraitzeko.
Bizikleta-ibilbidea ia guztiz egina dago. Uribitarte pasealekutik doan zatia, gaur egun
oinezkoentzako

esparruan

sartua,

gurpil-galtzadara

pasako

litzateke,

trafiko

motorizatutik banandurik, eta Pio Baroja plazara heldu arte jarraituko luke, Udaletxeko
Zubitik eta Venezuela plazatik datorren 1. ibilbidearekin lotzeko.
Ibilbide osoa esparru lauetatik doa.
Erabiltzaileak: hirian bizikletaz zirkulatzen dutenak – turistak eta bisitariak, biltzeko
gune garrantzitsuak lotzen baititu – txirrindulariak euren aisialdian, ibaiertzetatik hurbil
geratzen delako.
Proposamenak: Abandoibarrako ibilbide-zatian (Doña Casilda ertzean bertan, alegia,
Kongresu-jauregiarekin bat egiten duen lekuan) Bizikleta-espaloi zidorra proposatu
dugu. Hortaz, oinezkoengandik banandua, baina espaloiaren plataformaren maila
berean.
Ibilbideak horrela darrai, Ingelesen Zelaian gurpil-galtzada harrapatzen duen arte,
Guggenheim Museoaren atzealdea Bizikleta-espaloi Pistatik zeharkatu ostean.
Hortik,

nahiz

eta

egungo

bizikleta-bidea

oinezkoen

plataformatik

doan

(zirkulazio-plataforman txapa batzuekin mugaturiko Bizikleta-espaloi zidor baten
bidez), etorkizunean, bizikleta-bidea galtzadara pasako da, amaiera arte, bananduriko
bizikleta-errei batez baliatuz. Hortaz, ibilbide-zati horrek, egun Pasealekuan dagoen
banda ziklagarria ordezkatuko du. Beraz, banda ziklagarria desagertu egingo da (edo,
hobe esanda, ordezkatua izango da). Horregatik, ibilbidearen zati hori, ondorio
guztietara “ez egindakotzat” jo da eta, soilik, “planeamenduan” jasotako ibilbide-zati
legez kontsideratu da.
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Bestalde, bizikleta-bide hau martxan jartzeak zirkulazio motorizatua norantza
bakarrera mugatzea ekarriko du, hala aurreikusten baitu Udalaren Zirkulazio eta
Garraio Sailak ibilbide osorako (hau da, Isleta kaletik aurrera norantza bikoitzeko
zirkulazioa kentzea). Guztira, 49 aparkaleku ukituko ditu lurrazalean, hain zuzen ere,
Bizikleta-errei babestu berriak zirkulazioaren bi norantzatan zeharkatuko duen
galtzadaren zatian.
Nolanahi ere, ukitutako leku horiek konpentsatzeko, Mazarredo azpian, hain justu,
Salbeko zubian, egoiliarrentzako aparkaleku berriak egingo dira (180 leku). Aipatu
behar dira, baita, Euskadi plazan egingo diren aparkaleku berriak (799 leku), alde
horretako eragin-eremuan egongo baitira.
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4. IBILBIDEA: ABANDOIBARRA – ALDE ZAHARRA - ABUSU
Luzera: 11.028 metro
Eginda: 395 metro
Egin-bidean: -- metro
Ibilbidearen ezaugarriak: Abandoibarran hasten da, 3. ibilbidearekin lotzen den
gunean; hain zuzen ere, Bizikleta-espaloi zidorraren eta Sheraton hotelaren ondoan
dagoen semaforodun bidegurutzean (10. ibilbidetik oso gertu ere bai). Hortik aurrera,
gure ibilbideak Eduardo Victoria de Lecea kaletik jarraitzen du. Alde batetik, Euskadi
plazaren biribilgune berriraino jo daiteke (banda ziklagarria uztartu beharko du).
Horrek, Abandoibarrarekin lotzeko aukera emango digu Ramon Rubial kalea zeharkatuz.
Bestetik, 2. eta 6. ibilbideekin bat egin dezakegu Doña Casilda parketik, oinezkoekin
batera.
Era berean, Bilboko erdiguneari dagokionez, ibilbideak gerora izandako garapenak,
funtsean, bere egin ditu bere garaian Bizikletaz Ibiltzeko Kale Erosoen Udal Planean
(2005) egiten ziren proposamenak. Hain zuzen ere, Plan honek bere osotasunean jaso
ditu, batetik, Colon de Larreategi kalea, Zabalgune plaza eta Henao kalea; eta
bestetik, Marques del Puerto, Villarias eta Amistad kaleak, baita Rodriguez Arias kaleko
eta Ripa aldeko bestelako zatiak ere (Areiltza doktorea kaleko Bizikleta-espaloi
zidorreraino).
Bestalde, ibilbide honek zirkulazio-bide garrantzitsu bat gehitzen du alde horretan. Egia
esan, arestian aipaturiko Kale Erosoen Planean ere jasotzen zen, baina ezberdintasun
batzuekin,

batez

ere,

ibilbide-zati

batzuetarako

hautaturiko

bizikleta-bideen

ezaugarriei dagokienez. Beraz, Plan Berezi honek Kale Nagusiko ibilbidea bateratu nahi
du, hain zuzen ere, Iparragirre kalearen eta Plaza Biribilaren artean, eta Nafarroa
kaletik Areatzarako luzapenean. Proposamena hauxe da: garraio publikoaren, bizikleten
eta oinezkoen erabilerarako soilik egokitzea.
Proposamen bera egiten dugu Moyua plazarako eta bertaraino heltzen diren
kaleetarako, Marques del Puerto, Rodriguez Arias, Iparragirre eta Colon de Larreategi
kaleek eratzen duten laukizuzenaren mugen barruan. Esklusibitate horretatik kanpo
geratzen da Plaza Biribila, izan ere, bertatik ibilgailu pribatu motorizatuarekin zirkulatu
ahal izango da.
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Areatzan, gure ibilbideak begizta itxi egiten du, bere ardatzean bi norantzako
bizikleta-zirkulazioa ahalbidetzeko, ezinezkoa baita bi norantzak San Anton zubitik
gurutzatzea.
Begiztaren alde bat Askao kaleruntz doa eta 11. ibilbidearekin bat egiten du, oinezkoen
Esperanza kalea zeharkatuta. Hortik gertu, gainera, 5. ibilbidearen hasiera dago,
Begoñako igogailua edo Unamuno-Mallona Metroa. Ronda kaletik San Antonerako
bidean, Alde Zaharrean barneratuko da 8. ibilbidearekin lotzeko. Alde horretan, eta
kontuan izanik Askao kalean ezinezkoa dela aurkako norantzan zirkulaziorik sartzea,
bizikletaz zirkulatzeko bi norabideak bermatzeko, bidea oinezkoekin partekatzeko
proposamena egin beharko dugu Alde Zaharreko zati batzuetan; adibidez, La Cruz,
Sombrereria eta Correo kaleetan.
Begiztaren beste aldea, berriz, Arriaga anztokiaren atzeko aldetik joango da, alegia,
11. ibilbidea amaitzen den tokitik La Merced zubiraino. Ondoren, ibilbideak M. de la
Merced kaletik jarraituko du Marzanako kaira heldu eta San Anton zubian barneratu
arte. Hortxe, gure ibilbideak bat egiten du berriro ere 1. ibilbidearekin eta, zubia
zeharkatutakoan, begizta itxi egiten da 8. ibilbidearekin.
Gure ibilbideak, halaber, San Anton zubia eta Abusu lotzen ditu, Ponton aldea, hain
zuzen (Irindegi zaharraren ondoan, orain Abusu Ikastola dagoen lekuan). Bertatik, 8.
ibilbidearekin bat egiten du berriz Santa Isabel zubia zeharkatu eta gero (Arrigorriagako
udal-mugartetik). Horretarako, hainbat egokitzapen egin dira Urazurrutia kaian,
Zamakola eta Urazurrutia kaleetan, eta Ibaieder parkean.
Hori horrela izanik, beharrezkoa egiten da Bilbao La Viejako San Anton-UrazurrutiaZamakola-Urazurrutiako kai ardatzean zirkulazio-begizta berri bat egokitzea bi
norabideko zirkulazioa ahalbidetzeko; izan ere, ibilbide horretan, bizikleta-bidea
trafiko motorizatu baretuarekin batera doa.
Azkenik, azpimarratu behar dugu, Ponton aldeko lotura-guneaz gain, bi ibilbide
horiexek (4.a eta 8.a) elkarrekin lotzen direla Ibaieder parkeko oinezkoentzako zubia
zeharkatuta, alegia, gure ibilbidea Paseo de los Caños pasealekuarekin lotzen duena,
Mirafloreseko ubidean. Gainera, nabarmendu behar dugu baita ere, ibilbidearen azken
zatian, Abusuren eta Ollarganen arteko mugan, gure ibilbideak Nerbioi-Ibaizabal
foru-ardatz ziklagarriarekin bat egiten duela.
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Erabiltzaileak: hirian bizikletaz zirkulatzen dutenak – turistak eta erdigunea bisitatzen
dutenak – Abando, Indautxu, Alde Zaharra, Bilbao La Vieja eta Abusu auzoetako
txirrindulariak – Txirrindulariak, oro har, bai kirola egiteko bai aisiarako, ibilbidea
ibaiertzetik

doalako

eta

Basaurirako,

Arrigorriagarako

eta

udalerri

horretan

Montefuerterekin mugakide dagoen aisiagunerako irteerak dituelako.
Aldi berean, esan beharra dago, ibilbide honek, 1. eta 12. ibilbideek egin antzera,
Pagasarriko Naturgunearen Plan Berezian jasotako ibilbideetako bat erabiltzeko aukera
ematen duela; hain zuzen ere, La Peña-Buia-Seberetxe bizikleta-bidea. Era berean,
ezin ahaztu Miraflores Parkean egingo den berdeguneak eta aisiaguneak eskainiko
dituen aukera anitzak.
Proposamenak: 4. ibilbide honen trazatu luzerako, hainbat proposamen ditugu. Doña
Casilda eta Ibaieder parkeetako bidegurutzeetan, oinezkoekin partekatzeko zatiak
proposatzen ditugu (Zidor ziklagarriak). Ibilbidearen hasieran, hau da, Eduardo Victoria
de Lecea kalean eta Arriaga antzokia eta La Merced kaleen artean aurki eraldatuko den
Ibaiertzeko Pasealekuaren zatian, Bizikleta-espaloi zidorra. Azkenik, Alde Zaharreko
oinezkoentzako kale-zatietan, baita Amistad kalean eta Martzanako kaian ere,
Bizikleta-espaloi partekatua.
Behin eta berriz esan dugun moduan, oinezkoekin partekaturiko ibilbide-zatiek behar
bezala araututa egon beharko dute erabilera publikoko esparruen arautegian. Horrek
berarekin ekarriko du honako hau: batetik, ibilbideak eta ukitutako ibilbide-zatiak
behar bezala sienaleztatzea eta arautzea; eta bestetik, arautegia bideok erabiliko
dituztenei ezagutzera ematea, etekinik handiena atera diezaieten.
Plaza Biribilaren eta Moyua plazaren arteko Kale Nagusiko zatiari dagokionez, baita kale
horretara

ematen

duten

azken

zatiei

dagokienez

ere,

garraio

publikorako,

bizikletetarako eta oinezkoentzat soilik egokituak, ezaugarri beretsuak dituen Kale
Nagusiko zati batean (Moyuatik Mazarredo zumarkaleak eta Urkijo kaleak bat egiten
duten lekuraino doana) aplikaturiko zirkulazio-irizpideen antzeko irizpideak aplikatzea
proposatzen dugu. Bestalde, Nafarroa kalearen eta Areatzako zubiaren arteko zatiari gaur egun, Buserako eta Tranbiarako13 gordea- erabilera berriak ematea proposatzen
dugu. Oraingo hiru erreietatik, bi, buserako eta tranbiarako egokituko ditugu, eta,
gainera, Areatzaraino bizikletaz jaisteko aukera egongo da banda horretan (busarekin
13

Gaur egun linea bakarra dago, baina etorkizunean, bi tranbia-linea jartzea aurreikusita dago. Hori dela
eta, linea bikoiztea planteatuko da.
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eta tranbiarekin partekatuz). Beste erreia, berriz, honetarako erabiliko dugu: alde
batetik, Plaza Biribileraino igo ahal izateko norabide bakarreko banda ziklagarria
egokitzeko, alegia, Bizikleta-errei babestua egokitzeko; bestetik, oinezkoen espaloiaren
egungo plataforma zabalago egiteko.
Bizikletaz Ibiltzeko Kale Erosoen Udal Planean (2005) ezarritako ereduari jarraiki,
norabide bakarreko bizikleta-errei babestuak Colon de Larreategi kaleko zati batzuetan
ere erabiliko ditugu (kaleko zirkulazioaren ezkerreko aldetik).
Hain zuzen ere, gure proposamena San Jose plazaren eta Mazarredo zumarkalearen
arteko zatietan aplikatzea da (Jado eta Zabalgune plazak gurutzatzen diren zatian izan
ezik). Kasu horietan, bizikleta-erreiak emango ligukeen babesa aurretiaz espaloiaren
ertzetik galtzadaren barrualdera ekarritako aparkaleku-lineak emango digu, eta, aldi
berean, esparru guztian bigarren ilaran aparkatzea galaraziko du.
Bestalde, 1. ibilbidearekin adierazi bezalaxe, esan behar dugu kale berean, alegia,
Berastegi eta Barroeta Aldamar kaleen arteko zatian, bi norantzako Bizikleta-errei
babestua egokituko dela Epaitegiaren aurrealdeko linean. Epaitegiaren aurrean
debekatuta dago autoak aparkatzea (kalearen ezkerreko aldean).
Colon de Larreategiko gainerako zatietan, berriz, baita aipatu ez ditugun erdiguneko
kaleetan ere (Ramon Rubial, Zabalgune plaza, Henao, Marques del Puerto, Villarias eta
Ripa eta Rodriguez Arias kaleen arteko zatiak) bizikleta-bide baretua proposatzen dugu,
autoekin partaketzeko. Proposamen bera egiten dugu Areatzako zatietarako, Askao, La
Mercedeko zubiak, San Anton eta Santa Isabel kaleetarako, eta La Mercedeko kaiak eta
Urazurrutia kaleko galtzadetarako, baita Zamakola eta Urazurrutia kaleen artean
ibilbideak ukitutako zatietarako ere.
Plan Berezi honek, autoarekin partekaturiko bizikleta-bideak gauzatzeko, Bizikletaz
Ibiltzeko Kale Erosoen Udal Plana (2005) izango du oinarri. Plan hori, Hirigintza eta
Ingurumen Sailak garatu du, Zirkulazio eta Garraio Sailaren laguntzarekin.
Moyuako sarbidearen zati batzuetan hainbat aparkaleku ukituko da, izan ere, alde
horretan, eraberritze-lanak egingo dira horko bidea garraio publikorako, bizikletarako
eta oinezkoentzat soilik egokitzeko (beti ere, egokitzapen horrek aparkalekuak kentzea
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eskatzen badu). Ukitutako aparkalekuak 42 izango dira (9 Errekalde zumarkalean, 15
Ertzillan, eta 18 Elkanon)14.
Dena den, ukitutako leku horiek konpentsatzeko, egoiliarrentzako aparkaleku berriak
egingo dira Alhondigan (938 leku) eta Jado plazan (276 leku). Eskolapio inguruan ere,
beste horrenbeste egingo da (160 leku).

14

Kopuru horretan ez dira sartu Errekalde zumarkaleko zatian 2. ibilbideko bizikleta-errei babestuari
egotzitako 10 lekuak.

36

2007KO BILBOKO BIDEGORRIEN ETA BIZIKLETA-BIDEEN PLAN BEREZIA

5. IBILBIDEA: BEGOÑA – SANTUTXU - TXURDINAGA
Luzera: 8.141 metro
Eginda: -- metro
Egin-bidean: 763 metro
Ibilbidearen ezaugarriak: Ibilbidearen hasierako zatia Begoñako eta Mallonako
igogailuetatik (Metroa) abiatzen da 4. eta 11. ibilbideekin lotzeko. Lotura intermodala
izateko, ordea, azpiegiturak hobetu egin behar dira bere baitan bizikletak hartzeko.
Mallonako zeharbidetik doa, oinezkoen zatitik, eta bat egiten du Alde Zaharreko Metro
geltokiko igogailuarekin. Begoñako igogailuak egin ez bezala, azpiegitura-oztopoak
gainditzen ditu honek, hein batean bederen.
Ondoren, ibilbideak Polvorin bidetik jarraitzen du Etxeberria parkeko biribiligunera
heldu arte. Hortik, Uribarriko goiko aldea lotzen duen bidea abiatzen da, Guridi
musikariaren plazaraino heltzen dena. Ibilbide-zati horretan Bizikleta-espaloi pista
egiten ari dira, Zumalakarregi etorbidea eraberritzeko foru-egitasmoaren II. faseko
lanen barruan. Obratan daudela aprobetxatuz, 9. ibilbidearekin lotu ahal izango dugu
banda ziklagarria, semaforodun bidegurutze baretuaren bitartez.
Gure ibilbideak Begoña zeharkatzen du eta aldapa leuna igota, alegia, Amadeo Deprit
eta Mazustegi kaleetako malda, Santutxu auzoraino heltzen da. Azken zati hori,
halaber, Prim eta Iturribide kaleetako goiko aldearekin eta eremu horretako
hezkuntza-zerbitzuekin lotzen da, udal igogailu publikoaren bidez.
Zabalbidera heltzean, bizikleta-bideak bi norabide hartzen ditu: bata, kale beretik
jarraituz, Txurdinagaruntz doa, Zumalakarregi etorbidea zeharkatu ostean; bestea,
Karmelo Kaleruntz, bai Santa Klara kalea hartuz bai Zabalbide beretik jarraituz
metroko irteerara heldu arte (kale berean dagoena edo Fagoaga tenorearen kalean
dagoena; hortik, Karmelo kalera irten daiteke eskailera mekanikoetatik).
Karmelo kaleari buruz ari garela, aipamen berezia merezi dute bertan egiten ari diren
eraberritze-lanak (Santa Klara kaletik, izen bereko eliza igaro arte) ibilbidearen zati
hori garraio publikorako, bizikletarako eta oinezkoentzako soilik egokitu ahal izateko.
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Kalearen zati ziklagarri horrek Boluetaruntz jarraitzen du Luziano Bonaparte kaletik.
Hortxe, Luziano Bonaparte kalean, aparkaleku-linea bat okupatuko dugu, Santa Klaran
egin bezalaxe. Kasu horretan ere, Luziano Bonaparte kaleak eraldaketa sakona jasango
du. Ezin ahaztu, ordea, kale horretan beste zenbait aldaketa egingo direla ere
Zirkulazio eta Garraio Sailaren egitasmoak betetzeko. Aldaketok beste aparkaleku-linea
bat desagertzea ekarriko dute, eta, horrenbestez, Karmelo kalearen luzapen baretua
gauzatzea.

Karmelo

kalea

bezalaxe,

garraio

publikorako,

bizikletarako

eta

oinezkoentzako egokituko da soilik, baina bizikleta-bide ezberdinekin.
Aparkaleku-lineetan planifikatutako bizikleta-bideak martxan jarri ahal izateko,
ezinbestekoa da egoiliarrentzako beste aparkaleku batzuk egokitzea, kendutakoak
ordezkatzeko. Horretarako, Karmelo aldean egiten ari direnak (306 leku) bukatu
beharko dira, baita etorkizunean Prim-Dolaretxe aldean egingo direnak (623 leku) ere.
Luziano Bonaparte kaleko azken zatia Sagarminaga kalearekin lotzen da (Mina del
Morron), Kalamuarekin bat egiten duen oinezkoen esparruan. Halaber, Kalamua
Leagaburu parkearekin lotzen da Georgia kalea zeharkatuta.
Alde hori, aldi berean, Basarrateko metro-geltokiarekin lotzen da (Antonio Egiluz
medikuaren kalea eta Juan de la Cosa kalearen arteko zatia) eta, Txurdinagako
behealderako bidean, Cocherito de Bilbao kalearekin eta kiroldegiarekin, Plan
Bereziaren 8. ibilbidearekin bat egin arte.
Planak ezinezkoa ikusten duenez Cocherito kalean bi norantzako banda egokitzea,
azken zati horretan bizikleta-zirkulazioa bi norantzatan bermatu ahal izateko (azken
zatian izan ezik), begizta bat egokitu beharko dugu. Bizikleta-zirkulazioaren kasuan,
beherako maldak aprobetxatuko ditugu. Horretarako, Santa Zezilia kaletik eta Juan
Gisasola kalearen hasierako zati labur batetik sartuko gara Cocherito kaletik
jarraitzeko; hain zuzen ere, bi norantzako banda labur batetik, barrutiaren erdian eta
Txurdinagako kiroldegiaren aurrealdean dagoen berdegunera heldu arte.
Mazustegi eta Zabalbide kaleek bat egiten duten lekura itzuli ondoren, Zabalbidetik
jarraituta, ibilbidea Txurdinaga auzora heltzen da. Txurdinagan, Jesus Galindez
etorbidetik jarraituko du hasierako metroetan izan ezik (aparkaleku batzuk ukitu egingo
dira Ur Biltegiaren eta Ntra. Sra. de la Caridad ikastetxearen aurrez aurre, Alemaniar
Ikastetxerako sarbidera heldu arte). Ibilbideak espaloiak izango ditu bi aldeetan, eta
mendi ondoan daudenak bereziki zabalak izango dira. Horregatik, erraza izango da
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bizikleta-banda bat egokitzea, nahiz eta etorbidearen azken zatian desagertu egingo
den, Ornilla doktorearen kalearekin bat egin baino zertxobait lehenago, hain zuzen.
Beraz, “ezponda egokitzeko” lanen ondorioz egokitutako esparruan oinarrituko gara.
Puntu horretan, ibilbidea 8. ibilbidearen muturretako batekin lotzen da.
Ornilla doktorearen kaletik aurrera egiten du Txomin Garat kalera heldu arte (hortxe
beste aukera bat dago 8. ibilbidearekin lotzeko). Gabriel Aresti kalera heltzean,
bertatik jarraitzen du Txurdinagako kiroldegia inguratzen duen bizikleta-espaloi bidera
heldu arte, eta, horrenbestez, 8. ibilbidearekin bat egiten du beste behin. Halaber,
jada Gabriel Aresti kalean, ibilbidea Artazuriña kaleko oinezkoen pasealekuarekin
osatzen da. Pasealeku horrek Zabalbide kalearekin lotzeko aukera emango digu berriro,
eta, bide batez, Begoña, Santutxu eta Txurdinaga auzo jendetsuetatik doan ibilbide
honen trazatua osatzeko aukera ere. Aaldi berean, trazatu horrek Bolueta eta
Otxarkoaga auzoekin muga egiten du, Plan Berezi honetako 8. ibilbideari atxikiak.
Bilboko

alde

horretan,

ekipamendu

asko

dago:

hezkuntzakoak,

aisiakoak,

dotaziokoak... Horiez gain, badaude bizikletaz zirkulatzeko erakargarriak izan
daitezkeen beste sektore batzuk ere; Etxebarria eta Europa parkeak, esaterako.
Aldapa gogorrenak Santutxun daude, batez ere, Luziano Bonaparte kalean, %4koak15
hain zuzen.
Erabiltzaileak: Hirian bizikletaz zirkulatzen dutenak; Otxarkoaga, Txurdinaga, Santutxu
eta Begoña auzoetako txirrindulariak; txirrindulariak euren aisialdi edo kirol irteeretan,
dela Bolueta-Abusu ibaiertzeko pasealekuan, dela Europa, Etxebarria eta Montefuerte
parkeetako aisiaguneetan eta atsedenguneetan, Arrigorriagako eta Basauriko irteeran.
Ezin ahaztu, bestalde, Miraflores parkean udalak aisiarako egokituko duen berdeguneak
eskainiko dituen aukera anitzak.
Proposamenak: Ibilbidearen zati handi bat Bizikleta-espaloi mota ezberdinetatik doa.
Azpimarratzekoak dira Mallonako zeharbidearen eta Camino del Polvorín delakoaren
arteko oinezkoen zatiko bizikleta-espaloi partekatuak (egoiliarrentzako aparkaleku
berriaren gainean egokitutako esparruan), hain zuzen ere, Zumalakarregi etorbideko
obretako Bizikleta-espaloi pistarekin bat egiten dutenak. Pista hori Guridi musikariaren
kaleraino heltzen da.
15

Kasu berean daude Iturriaga eta Juan Guisasola kaleetako zatiak ere. Ibilbide honetan sartu dira, baina
trafiko motorizatu baretuarekin partekatzea planteatu denez, “proposamenei” buruz aritzen garenean
zehaztuko dugun bezalaxe, bizikletak beherako norantzan soilik zirkulatuko du kale horietatik. Beraz, zati
horietan aldapak ez dira oztopo izango.
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Era

berean,

bidea

oinezkoekin

partekatzeko

(Bizikleta-espaloi

partekatua)

proposamena egiten dugu Artazuriña kalearen erdiko oinezkoen pasealeku zabalerako,
hain zuzen, Fagoaga tenorearen kaleko eskailera-zatirako, baita Georgia kaleko eta
Basarrate plazako zati baterako ere. Halaber, Bizikleta-espaloi zidorrak proposatzen
ditugu oinezkoen plataformako zati hauetarako: Georgia kaleko beste zati baterako,
Gabriel Aresti kalerako eta Jesus Galindez etorbiderako (azken kale horretako azken
zatirako izan ezik; zati horretarako ez dugu oinezkoekin partekatzeko proposamenik
egiten, alegia, ez dugu Bizikleta-errei babesturik proposatzen. Gure proposamena beste
bide batetik joango litzateke eta 23 aparkaleku ukituko lituzke lurrazalean).
Bizikleta-errei

babestuaren

formula

horrekin,

ordea,

irtenbidea

ematen

zaie

ibilbidearen beste zati batzuei, adibidez: Santa Klara kaletik doan zatiari, non
aparkaleku-banda bat kentzen den eta, horrenbestez, 28 aparkaleku ukitzen diren;
Luciano Bonaparte kaleari, non 85 aparkaleku ukitzen diren; eta Cocherito de Bilbao
kaleko azken zatiari, hain zuzen ere, Juan Guisasola kalearekin bat egin eta Gizarte
Etxearen zein Kiroldegiaren aurrealdean dagoen berdegunera heldu bitarteko zatiari,
non 10 leku gehiago ukitzen diren. Eta, azkenik, Txomin Garat eta Ornilla doktorearen
kaleetan ukitutako zatiei, nahiz eta kasu horretan ez litzatekeen lurrazaleko
aparkalekurik ukituko.
Amaitzeko, berriz, Karmelo kaleko zati baretua geratuko lizaiguke, soilik garraio
publikoek, bizikletek eta oinezkoek erabiltzekoa. Bestetik, gainerako zatiak leudeke,
autoarekin modu baretuan partekatzekoak; besteak beste, Amadeo Deprit eta
Mazustegi kaleak, eta Zabalbide, Sagarminaga, A. Egiluz medikua eta Juan de la Cosa
eta Cocherito de Bilbao kaleetan ukitutako zatiak (Bizikleta-errei babestu baten
bitartez konpondutako zati laburra izan ezik). Horiez gain, Ogoño eta Losada
margolariaren kaleetako sarbideetara heltzeko zati laburra. Sarbideok Luziano
Bonaparte kaleko banda ziklagarria osatzera datoz, bizikletaz eginiko maniobrak
errazte aldera.
Laburbilduz: ibilbide honek 146 aparkaleku ukitzen ditu lurrazalean (23, Jesus Galindez
etorbidearen hasieran; 28, Santa Klaran; 85, Luziano Bonaparte kalean; eta azkenengo
10ak Cocherito de Bilbao16 kaleko zati batean). Horietatik, Luziano Bonaparte eta Santa

16

Kopuru ez horietan ez ditugu sartu etorkizunean Zirkulazio Sailak trafiko ordenamenduari buruz har
ditzakeen erabakien ondorioz edo bus-zirkulazioaren beharrizan berrien ondorioz ukiturik suerta litezkeen
aparkalekuak. Hona hemen ukiturik suerta litezkeen aparkalekuak: 15 leku, Santa Klara kaleko
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Klara kaleetako 133, Karmelo kalean egoiliarrentzako egokitzen ari diren aparkaleku
berriekin konpentsatuko lirateke. Jesus Galindez etorbideko 23ak, berriz, Jardines de
Garay

kalean

(Txurdinaga)

egokitutakoekin.

Hortaz,

benetan

ukituriko

aparkaleku-kopurua murritza izango litzateke eta, edozelan ere, alde horretako
inguruko kaleek modu naturalean erraz bereganatzeko modukoak.
Beraz, arau orokor legez (derrigorrezkoa ez, baina bai komenigarria), hauxe aplikatu
genezake: lurrazaleko aparkalekuak ukitzen dituzten bizikleta-azpiegiturak egokitzeko,
aurrena egoiliarrentzako aparkaleku berriak egin behar dira, hau da, aparkaleku berri
gehiago egin behar dira ukitutakoak ordezkatzeko.

Bizikleta-errei babestuaren kontrako aldean; eta 135, Luziano Bonaparte kalean (kale horretako
Bizikleta-erreiaren kontrako aldekoak eta Ogoño kaleko sarbideko bi aldeetakoak barne).
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6. IBILBIDEA: ELORRIETA – EUSKALDUNA - LA CASILLA
Luzera: 5.422 metro
Eginda: 3.266 metro
Egin-bidean: -- metro
Ibilbidearen ezaugarriak: 1999an planifikatutako Bidegorrien Planaz geroztik, neurri
handi batean egin den aurreneko ibilbide-zatia. Trafiko motorizatua banantzearen
(Bizikleta-errei babestua eta Bizikleta-espaloi zidorra) aldeko apustua egin da. San
Ignazio – Deustu – Kale Nagusia eta Indautxu auzoei zerbitzu ematen die eta La Casilla
kiroldegiraino heltzen da.
Elorrietan hasten da. Han, Eskuinaldean egingo den foru-ardatz ziklagarriarekin bat
egingo du, alegia, Ibaiaren ardatz ziklagarriarekin, eta ibaiertzean zehar Getxoraino
helduko da.
Seigarren ibilbide honek hiriko barruti garrantzitsu hauek hartzen ditu barne:
Euskalduna jauregia, Euskal Herriko Unibertsitatea (hain zuzen ere, Sarrikoko
fakultatea eta Igenieritza Eskola Teknikoa), unibertsitate-ikasketez besteko ikasketak
eskaintzen dituen hainbat ikastetxe, etab. Horrez gain, Indautxu auzoan, merkataritzaeta zerbitzu-jardueretako alde esanguratsuak zeharkatzen ditu.
Plan Berezi honek San Ignazion egindako ibilbide-zatia luzatzea aurreikusten du,
ibilbidearen hasieratik Elorrietaraino, Ignacio Ellakuria eta Tellaetxe bidea zeharkatuta.
Horrela, udalerriko mugetaraino iritsiko gara, Ibai ertzeko errepidearekin bat egin arte.
Gaur egun, errepide hori Portuko Agintaritzaren jabetzakoa da. Bertaraino iristeko,
motorizatu gabeko azken zati bat egokitu beharko dugu Bilbogarbiren eta Euskotreneko
trenbide zaharraren artean, alegia, Metroa Lutxana-Erandioko geltokira heltzeko
sartzen den tunelaren parean.
Ibilbidean zehar, hainbat lotura-gune dago gainerako ibilbideekin bat egiteko. Bada, 2.,
3., 4., 7. eta 11. ibilbideekin lotzeko aukera dago. Horrek argi eta garbi erakusten du
bere kokapena estrategikoa dela, eta etorkizunean hiri-barruan bizikletaz egingo diren
joan-etorriak banatzeko eta elkarlotzeko ibilbide ezin hobea egiten du.
Ibilbide gehienean aldapak leunak dira. Apur bat gogorragoak egiten dira Agirre
Lehendakariaren kalean, hain zuzen ere, Julio Urkijoren eta Sarrikoko biribilgunearen
arteko zatian, eta Euskalduna zubiko aldapetan
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Erabiltzaileak: hirian bizikletaz zirkulatzen dutenak –hiri erdigunera doazen turistak
eta bisitariak – ibilbideak zeharkatzen dituen auzoetako txirrindulariak, hortik gertu
ekipamendu, zerbitzu eta merkataritza-gune ugari baitago.
Proposamenak: Ibilbidearen zati gehienetarako trafiko motorizatutik banandutako
bideak proposatzen ditugu. Autoarekin partekatzeko aukera Ignacio Ellakuria kalean
egingo den egokitzapenean soilik aurreikusten dugu.
Bizikleta-bide horien artean, gehienak trafiko motorizatutik bananduak, garrantzi
berezia hartzen dute oinezkoen bideek. Ibilbidearen hainbat zatitan proposatu dugu
horrelako bideak egokitzea: batzuetan, Bizikleta-espaloi zidorretan uztartuta (adibidez:
San

Ignazio

eta

Elorrieta

auzoen

arteko

parkean,

Agirre

Lehendakariaren

kale-amaieran; Iruña, Euskalduna zubia eta Areiltza doktorearen kaleen arteko
ibilbidean; baita horri jarraipena ematen dion zatian ere, alegia, La Casilla plazatik
Igenieritza Teknikoen Eskolako sarbidearen parean egokitutako banda ziklagarria arte,
egungo kiroldegiaren ondoan, non gure ardatza amaitzen den), besteetan, berriz,
Bizikleta-espaloi babestuetan uztartuta (adibidez: Euskalduna jauregiaren aurrez
aurreko lotura-gunean; Doña Casilda bidegurutzetik Anselmo Clave kalera heldu arteko
zatian; edo ibilbidearen hasierako zatian proposatutako luzapenean, Tellaetxe bidea
zeharkatuta Ibaiarekin lotzeko zati labur batean).
Halaber, salatu beharra dago egun Jose Anselmo Clave kalean dagoen Bizikleta-espaloia
oso egoera txarrean dagoela. Hasiera batean, aldi baterako bakarrik egin zen, eta
ordutik hona bere egoerak txarrera egin du (seinaleztapen txarra, zintarriak eta
oztopoak bidegurutze guztietan, etab.). Horregatik, Plan Bereziak ez du zati hori
egintzat joko, baizik eta egin gabetzat. Zati horretarako, Bizikleta-espaloi zidorra
proposatuko dugu etorkizunean.
Trafiko motorizatutik banandutako bizikleta-bideen artean, beste multzo nagusia
Bizikleta-errei babestuek osatzen dute. Bide-mota horiekin, jada, Agirre Lehendakaria
kaleko trazatu gehiena bete da (bus–geltokietako bidegurutzeak izan ezik, hortxe
Bizikleta-espaloi zidorrak jarri baitira). Etorkizunean, horixe bera proposatuko dugu
Tellaetxe Bideko ibilbiderako, Elorrieta auzoan.
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7. IBILBIDEA: EUSKALDUNA – AMETZOLA - IRALA
Luzera: 7.907 metro
Eginda: 2.004 metro
Egin-bidean: -- metro
Ibilbidearen ezaugarriak: aurreko kasuan bezalaxe, ibilbidearen zati gehienak urte
gutxi direla egindakoak dira. Bilbao Ría 2000 erakundeak egin zituen, Ametzola Trenbidearen Etorbidea sektoreko obrak aprobetxatuz. Obra horien bitartez, Renfe
Aldiriak trenbidea lurperatu eta Ametzolako hondartzak estali egin ziren. Halaber,
geltoki intermodala egin zen Feveren eta Renferen arteko esparruan, eta ingurua
urbanizatu zen.
Ibilbide horretatik hasierako zatia egitea falta da, 6. ibilbidearekin bat egiten duen
zatia, hain zuzen. Lehenengo zatirako, hau da, Doña Casildatik Sabino Arana kalea
hasten den lekuraino (Bihotz Sakratuaren plazako igarobidea), plataforma oinezkoekin
partekatzea

proposatzen

dugu.

Euskalduna

eraikineko

espaloira

iritsitakoan,

igarobideak bereizi egingo ditugu. Gauza bera egingo dugu biribilgunea zeharkatu
aurretik, Misericordiako17 espaloira heldu arte.
Hasiera batean, gure ibilbideak Sabino Aranatik jarraituko du Félix Serrate kalera heldu
arte. Planifikatutako proposamenak aztertzerakoan ikusiko dugunez, eta 4. ibilbidean
Nafarroa kaleko zatian eta 1. ibilbidean Hurtado de Amezaga kaleko zati batean egin
antzera, formula mistoak egokitzeko aukera hausnartu dugu. Formula misto horien
artean, tranbiaren bandarekin partekatzeko aukera dago.
Felix Serrate kaletik, bi norabide har ditzakegu: batetik, La Ventosa bidetik joan
gaitezke 10. ibilbidearekin bat egin arte; bestetik, San Mameseko ekipamendu
berrietaraino joan gaitezke. San Mames barriaren eta EHUren ikastetxe berrien (I+G+B
eta liburutegia, eta Telekomunikazioena zein AVena) artean sortuko den oinezkoen
esparrutik igaro eta gero, Urkijo zumarkaleak eta Luis Briñas kaleak bat egiten duten
lekura helduko gara.

17

Nolanahi ere, Bihotz Sakratuaren Plazan egingo diren eraberritze-lanak seguruenik esparru hori ukitu
egingo dute. Besteak beste, barruko zirkulazio-biribilgunea kentzea aurreikusita dago (kanpoko
biribilgunea soilik utziko da), oinezkoei lehentasuna emateko (horrela, oinezkoak eta bizikletak errazago
ibiliko dira elkarrekin, puntu horretan).
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Azken kale horretatik jarraituko dugu, Igenieritza Eskolaren aurrealdetik, Juan
Zunzunegi etorbidea zeharkatu ostean (Olabeagako erlaitzean egingo dituzten Bilborako
sarbide berriek ukitu egingo dute; beraz, bide berriak egiterakoan bizikletarako
bidegurutzeak bermatu beharko dira). Hori horrela, Termibusaren parean, aipatutako
etorbidetik doan Bizikleta-espaloiarekin bat egingo dugu. Sabino Arana berriz zeharkatu
eta gero, Burdinbidearen etorbidera helduko gara Ametzolarako eta Iralarako
norabidean. Bestalde, Gurtubay kaletik 12. ibilbidearekin bat egingo dugu ere bai. Kale
horretara, Termibusen eta Ingenieritza Eskolaren arteko oinezkoen esparrutik helduko
gara.
San Mames inguruan Hirigintza Planak zehaztutako igarobideak 9 aparkaleku uki ditzake
Felipe Serrate kaleko lehenengo zatian. Azken zatian, berriz, Zunzunegi etorbideko
Bizikleta-espaloiarekiko lotura nola ebazten den kontuan hartuta, Luis Briñas kaleko
sarbide nagusiko 8 aparkalekuak, Igenieritza Eskola Teknikoaren aurrez aurre.
Laster, Zunzunegi, Burdinbidearen eta Sabino Arana etorbideek bat egiten duten
lekutik, zati ziklagarri bat jarriko da martxan Sabino Arana etorbidetik Basurturaino
heldu arte, 12. ibilbidearekin lotzeko. Horretarako, beste modu batera antolatu
beharko da etorbide osoaren komunikazio-sistema orokorra. Sabino Aranako sarreran
sarbide berriak uztartu beharko dira eta egungoak kendu (San Mames-Basurtu-Olabeaga
ingurua egokitu ostean, Bilbao berriaren ardatz). Horrenbestez, etorbide osoa
eraberritu beharko da.
Urbanizazio-lan berri horien baitan, Plan Berezi honek Bihotz Sakratuaren Plazaraino
jarraituko lukeen bizikleta-bide bat egokitzeko proposamena jasotzen du, hain zuzen
ere, bizikletaz egin beharreko ibilbideak laburragoak, seguruagoak eta ahal denik eta
zuzenenak izan daitezen eta, bide batez, hiriaren aukera urbanistiko guztiak
aprobetxatu ahal izateko.
Egiteke dauden ibilbidearen gainerako zatiei dagokienez, adierazi beharra dago ibilbide
honek ukituriko azken zatia amaitu barik dagoela. Alde batetik, Ametzolan abiatu
(bertan 2. ibilbidearekin lotzen da), Ugalde kalea zeharkatu eta Irala kaleraino heltzen
den zatia legoke. Zati horrek hiriaren alde horretatik sarearekin lotzea ahalbidetuko
luke, Errege Katolikoen kaleraino heldu arte.
Bestetik, ibilbidearen azken zati honetan ere, amaitzeke legoke Irala auzorako
sarbidearen beste zati bat, hain zuzen, Eskurtzetik doana Iralako Plazaraino heldu arte
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(horretarako, 16 aparkaleku ukituko ditugu) eta, aurreraxeago, 1. ibilbideko bi puntu
hauekin lotzen dena: aurrena, amaieran bertan, Eskurtze Parketik igaro ostean;
hurrena, Juan de Garay biribilgune inguruan, autopistarako irteeran, Medina de Pomar
eta Arane kaleetatik abiatuta. Azken kasu horretan, Iralako Plazaren eta Juan de Garay
biribilgunearen artean zirkulazioa bi norantzatan bermatzeko, Bergara etorbidea eta
Irala kaleko azken zatia egokitu beharko ditugu zirkulatzeko, plazaraino heldu arte.
Ibilbidearen

lehenengo

zati-erdian,

ordea,

bada

bestelako

egokitzapenik

(Burdinbidearen etorbidearen hasieran) 6. eta 2. ibilbidearekin lotzeko xedearekin.
Lotura hori egiteko, Perez Galdos eta Simon Bolivar kaleetako azken zatiak egokitu
behar dira, bai eta bi horien artean dagoen Jose Maria Eskuza kaleko zatia ere. Hori
eginez gero, bermaturik izango dugu bizikletaz bi norantzatan zirkulatzea.
Orain, Ametzolan ari dira lanean, eta bukatzear dago Burdinbidearen Etorbidearen
gainean egiten ari diren lotura-gunea, hain zuzen ere, horko egoiliarrentzat
aparkalekuak egiteko egokitutako alde estaliaren gainean.
Gure ibilbideak ukitutako auzoetan, hezkuntza-ekipamendu bat baino gehiago dago eta
joan-etorri handiko guneak (San Mames, La Casilla eta Termibus). Inguru berean,
tren-azpiegiturak lurperatu ostean sortutako esparru berriak daude. Ez dezagun ahaz
tren-azpiegitura horiek lurperatu aurretik hiriaren alde horretan zegoen itzelezko
haustura.
Erabiltzaileak: hirian bizikletaz zirkulatzen dutenak – turistak eta hiri-erdigunea
bisitatzen dutenak – Basurtu, Ametzola, Errekalde eta Irala auzoetako txirrindulariak.
Proposamenak: Ibilbideak martxan dituen zati guztietan Bizikleta-espaloia jarri da
(batez ere, Bizikleta-espaloi zidorra eta, zati zehatzetan, Bizikleta-espaloi pista;
adibidez, Burudinbidearen Etorbidetik doana, Sabino Arana eta Autonomia kaleen
artean). Ibilbidearen beste zatietan, aldiz, oinezkoekin partekatzeko formulak
proposatzen ditugu: esaterako, Eskurtze Parkean (Bidexka ziklagarria); EHUren San
Mameseko campus berriaren ekipamendu-esparruan; Ugalde kaleko zatiaren eta Bihotz
Sakratuaren Plazako igarobidearen artean, alegia, Euskalduna eraikinaren aurrealdean
(guztietan, Bizikleta-espaloi zidorra); Sabino Arana18 etorbidearen lehenengo zatian,
18

Zati hori ebazteko hainbat aukera dago: adibidez, bizikletaz aldapan behera zirkulatzeko,
tranbia-bandatik, eta aldapan gora zirkulatzeko, espaloiaren platafornatik (bai esparrua oinezkoekin
partekatuz –Bizikleta-espaloi partekatua– bai espaloiaren plataforman norabide bakarreko banda estua
jarrita, Bizikleta-espaloi zidorra bailitzan).
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Felipe Serrate kaleraino heldu arte; Burdinbidearen Etorbidearen eta Jose Mª Eskuza19
kalearen hasierako zatiko lotura-gunean; eta Errege Katolikoen kaleko nahiz
Kaputxinoen Bideko zatietan (Gurtubay eta Luis Briñas kaleen artean), non
Bizikleta-espaloi partekatuaren formula proposatzen dugun.
Gainerako

zatietarako,

galtzadan

uztarturiko

bestelako

proposamenak

egingo

genituzke. Alegia, Felipe Serrate kaleko zatian, San Mameseko eta La Ventosa Bideko
Hirigintza Planak ukitutako esparrua barne, eta Eskurtzeko banda ziklagarriaren
jarraipenean, Iralako Plazaraino heldu arte, zirkulazioa banantzea proposatuko genuke;
beraz, Bizikleta-errei babestuaren formula aplikatuko genuke. Konponbide bera
aplikatuko genuke, era berean, Sabino Arana etorbide eraberrituan egokituko den
banda ziklagarrian, Basurtun 12. ibilbidearekin lotu arte. Hori bai, zati batzuetan
oinezkoekin partekatuta.
Bitartean, egiteke dauden gainerako zatietan (Perez Galdos, Jose Mª Eskuza eta Simon
Bolivar kaleetako zatiak; eta Gurtubay, La Ventosa Bidea, Medina de Pomar, Arane,
Bergara etorbidea eta Iralako azken zatia) bizikletak autoarekin partekatuko du
galtzada baretua, Bide seinaleztatu partekatuen bidez.
Amaitzeko, ibilbide hau egiteko lanak direla-eta lurrazalean ukitutako aparkalekuei
dagokienez, gogoratu 35 leku izango direla guztira (17 leku, Basurtu-San Mames
eremuan; eta 16, Eskurtze kaletik Iralako Plazako sarbideraino). Lehenengo kasuan, San
Mames esparruko lanei esker, lurrazpian egokituko dira aparkalekuak alde horretako
ekipamenduak erabiliko dituztenentzat. Sabino Arana etorbidea eraberritzean ere (edo
horren zati batean, bederen), beste horrenbeste egingo da Olabeagako erlaitzean
Bilborako sarbide berriak egindakoan eta Basurtu-Errekalderako egungo sarbidea
kendutakoan.
Bestalde, Ametzola-Irala aldean ukitutako aparkalekuak Ametzola Plaza estaltzeko
lanak aprobetxatuz egoiliarrentzat egiten ari diren aparkalekuekin ordezkatuko dira,
hain zuzen, Santiago Brouard eta Antonio Trueba kaleen artean, non 550 aparkaleku
berri egingo diren.

19

Kasu honetan, neurri hori hartu da Perez Galdos kalearen azken zatian kontrako norantzako zirkulazioa
saihesteko, Burdinbidearen etorbidera heldu aurretik, hain justu. Dena den, zati horrek aldaketak izan
ditzake baldin eta, aurreikusita dagoen moduan, egungo gurpil-zirkulazioa aldatu eta motordun ibilgailuei
Burdinbidearen etorbidetik Jose Mª Eskuza kalera heltzea ahalbidetzen bazaie, gaur egun debekatuta
dagoen biraketa eginez. Hori gertatuko balitz, bizikletak oinezkoen espaloiaren zabalera aprobetxatuko
luke Jose Mª Eskuza kaleraino heltzeko.
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8. IBILBIDEA: OTXARKOAGA – BOLUETA - ATXURI
Luzera: 7.237 metro
Eginda: 2.004 metro
Egin-bidean: 819 metro
Ibilbidearen ezaugarriak: ibilbidea Otxarkoagan hasten da, Ornilla doktorearen kaleak
eta Jesus Galindez etorbideek bat egiten duten lekuan, Pau Casal etorbidearen
hasieran (5. ibilbidearekin lotzen den lekuan). Azken kale horretatik doa. Kale horretan
auzoko ekipamendu garrantzitsuenetakoak daude.
Ibilbideak Julian Gaiarre etorbideraino jarraitzen du, Txurdinaga auzoko ardatzetako
bat, eta Artalandio kalean egokitutako sarbidearen bitartez berriz ere 5. ibilbidearekin
lotzen

da

Txomin

lanbide-heziketa

Garat

kalearekin

ikastetxeetako

bat

egitean.

aurrealdetik

Gainera,

pasatzen

den

alde

horretako

Bizikleta-espaloi

zidorrarekin lotzeko aukera ematen du. Leku beretik, Europako Parkeko iparraldera
heltzen da.
Julian Gaiarre etorbidera itzulita, ibilbideak kale zabal horretatik aurrera jarraitzen du
Kiroldegiraino,

harik

eta

kiroldegia

eta

zerbitzu-gunea

inguratzen

duen

Bizikleta-espaloiarekin bat egin arte. Europa Parkerako beste sarbide bat ere egokitu
du; oraingoan, hegoaldetik. Horrez gain, 5. ibilbidearekin lotzeko aukera ere ahalbidetu
du Gabriel Aresti kaletik.
Alde horretan, hogei hezkuntza- eta dotazio-ekipamendu baino gehiago daude.
Azpiegitura berria erabil lezakeen gazte asko dago.
Puntu horretara heldutakoan, ibilbidea honako hauekin lotzen da: batetik, Cocherito de
Bilbao kalerako sarbidetik, Santutxu auzoarekin, Erdiguneko Barrutiaren aurrealdeko
berdegunea zeharkatu ostean; bestetik, ibilbideak Boluetaruntz jotzen du, egiteke
dagoen udal ordenamenduaren alde berriruntz (errekaren eta Euskotrenaren zein
Metroaren bideen artean). Alde horretan, aurrekusita dago zati bat banda ziklagarrirako
egokitzea. Gainera, banda hori Nerbioi-Ibaizabal foru ardatz ziklagarriarekin lotuko
litzateke.
Ordenamendu berri horretarako sarbidea Kiroldegiaren eta Erdiguneko Barrutiaren
aurrealdean dagoen berdegunea igarota egingo litzateke, Metro-EuskoTren geltoki
intermodalaren sarbideko oinezkoen bideko norabidean, Bilbao-Galdakao errepidea
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zeharkatu

ostean.

Hortik

aurrera,

banda

ziklagarria

Bolueta

Urbanizatzeko

Egitasmoaren Planeamendu Berriaren baitan uztartzen da erreka-ertzeko errepidera
(Venta del Cuerno) heldu arte.
Gure ibilbideak errepide horretatik darrai Abusuko Pontonera eta Ibaieder parkera
heldu arte. Hortik aurrera, eskuinaldetik jarraitzen du eta parkeko gune batean 4.
ibilbidearekin lotzen da. Ondoren, Paseo de los Cañosetik, Miraflores etorbideko zati
labur batetik eta Atxuri kaletik jarraitzen du San Anton zubiraino heldu eta, berriro
ere, 4. ibilbidearekin lotzeko.
Erabiltzaileak:

hirian

bizikletaz

zirkulatzen

dutenak

–Otxarkoaga,

Txurdinaga,

Santutxu, Abusu, Atxuri eta Alde Zaharra auzoetako txirrindulariak – txirrindulariak
euren aisialdian edo kirola egiteko, ibaiertzetik baitoa eta naturgune garrantzitsuekin
lotzeko aukera ematen baitu (besteak beste, Miraflores eta Basaurirako irteera).
Proposamenak: ohikoa denez, Planean jasotako ibilbideetarako proposamenak ugariak
bezain anitzak dira, baina guztietan jasotzen da bizikleta-bideak konbinatzeko beharra,
hiri barruan modu eragingarrian uztartuko badira.
Kasu honetan, galtzadari eragingo lioketen proposamenak ibilbidearen hasierarako utzi
ditugu, Pau Casal etorbiderako. Zati horretan, Bide seinaleztatu partekatuaren formula
baretua proposatzen dugu, leku gutxi baitago galtzadan eta espaloietan. Halaber,
proposamen bera egiten dugu Atxuritik doan ibilbidearen azken zatirako eta Miraflores
etorbidearen zati baterako, alegia, San Anton zubiaren eta Paseo de los Caños
pasealekuaren hasieraren arteko zatirako; baita Venta del Cuernoko errepide-zatirako,
Santa Isabel zubiaren eta Bolueta20 Urbanizatzeko Egitasmo Berriaren artean.
Galtzadan ere bai, baina oraingoan trafiko motorizatutik babestuta, Bizikleta-errei
babestuaren formula uztartuko genuke Artalandio eta Julian Gaiarre kaleei irtenbidea
emateko. Proposamen horri eutsiko genioke Txurdinagako kiroldegia ia guztiz
(Bizikleta-espaloi zidor zati txiki bat izan ezik) inguratzen duen Bizikleta-espaloi
zidorrarekin bat egin arte.

20

Zati horretarako, Plan Berezian trafiko motorizatu baretuarekin partekatzeko proposamena egin bada ere
(Bide seinaleztatu partekatua), bada beste aukerarik (S-5 planoa); adibidez, espaloiaren plataforma
ur-geruzaraino zabaltzea (hegalean) Boluetako pastilla berrian egindako pasealekuari jarraipena emateko
Ibaieder parkeraino. Bada, aukera hori Planaren kartografian jaso den arren (zati horri erantsitako
Bizikleta-espaloi zidorra) gero ez da kontuan hartu, ez bideen dimentsioak egozteko garaian ez kostuen
aurreikuspenak egozteko garaian ere (bestalde, mota horretako proposamenek izan ohi duten kostu
estandarretatik urrunduko litzateke plataformaren hegaleko zabalkundea dela eta).
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Oinezkoekin

partekatzeko

proposamenak,

berriz,

Europa

Parkeko

iparraldeko

sarbiderako utzi ditugu, Artalandion. Alde horretako ikastetxeetan Bizikleta-espaloi
partekatuak eta Bizikleta-espaloi zidorrak konbinatzen dira. Proposamen bera egingo
dugu Boluetako pastilla berriaren ertzeko zatirako eta Urbanizazio Egitasmo berri honi
atxikitako zatietarako.
Oinezkoekin partekatzeko beste proposamen batzuk Zidor ziklagarrien bitartez
bideratuko ditugu. Talde horretan sartuko lirateke Kiroldegiaren eta Erdiguneko
Barrutiaren zein Cocherito de Bilbao kalearen arteko berdegunearen aurrealdetik
doazen zatiak (5. ibilbidearekin lotzeko gunea), baita errekaren eskuinaldetik Ibaieder
Parkearen pare doan ibilbidea ere, Pontonetik Paseo de los Caños pasealekuraino
barne.
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9. IBILBIDEA: BEGOÑA – LEZAMAKO BIDE ZAHARRA
Luzera: 2.162 metro
Eginda: -- ibilbide-zatia
Egin-bidean: -- metro
Ibilbidearen ezaugarriak: ibilbidea Zumalakarregi etorbidean hasten da, Etxebarria
Parkearen parean. Hortxe, 5. ibilbidearekin lotzen da. Bilborako sarbideak izan duen
eraberriketaz geroztik, Lezamako Bide Zaharraren aurrealdean dagoen oinezkoen
pasabidetik zeharkatzen du etorbidea.
Kalearen lehen zatian, Zumaia kalearekin bat egin arte, gurpil-zirkulazioa norantza
bakarrekoa da, eta aldapan gorakoa. Hortik aurrerakoa, berriz, bi norantzakoa da
Artxandako magaleraino; alegia, Montaño pasa eta “Pesetita” izenez ezagututako
aldearen geltoki zaharreraino heldu arte.
Ibilbidearen lehen zati horretan zirkulazioa bi norantzatan bermatu ahal izateko,
galtzadaren zati bat okupatu beharko dugu. Hori dela eta, autoak aparkatzeko 6 leku
ukituko ditugu.
Hortik aurrera, ibilbidearen izenak argi aditzera ematen duenez, ibilbidea Lezamako
Trenbide Zaharretik doa. Etorkizunean, urbanizazio berriak egingo dira sktore horretan.
Foru Plan Zuzendari Ziklagarrian (2003-2016) jasotzen denaren arabera, ibilbidea
geltoki zaharrera (gaur egun, etxebizitza eta abeltzaintza ustiategia) heltzean amaitzen
den arren, jarraipena izango du Txorierri-Mungialdea ardatzeko trenbide zaharraren
ibilbidea berreskuratutakoan. Ibilbide hori Artxandako tuneletik sartzen da eta
Sondikako, Zamudioko eta Bilboko udal-mugarteak zeharkatzen ditu, Deriora heldu
arte.
Erabiltzaileak: hirian bizikletaz zirkulatzen dutenak – Uribarri auzoko eta “Artxanda
magaleko” txirrindulariak – Kirola eta aisia uztartzen duten txirrindulariak, Artxandara
igotzean.
Proposamenak: plataformaren zabalera dela-eta bizikletak eta autoak soilik uztartu
daitezke. Horretarako, Bide seinaleztatu partekatua egokituko dugu “trafikoa
baretzeko” neurrien bidez.
Amaitzeko, berriro ere aurretik esandakoa gogoratu: ibilbidearen lehen zatian,
gurpil-zirkulazioa norantza bakarrekoa da; beraz, zirkulazioa bi norantzatan (joan eta
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etorri) bermatu ahal izateko, zati labur horretan Bizikleta-errei babestu bat egokitu
beharko dugu aparkatzeko lerroan. Hori dela eta, lurrazalean 6 aparkaleku ukituko
ditugu (orain, taxi-geltokia). Gogoan izan, udalak aparkaleku bat egin berri duela
Polvorin Bidea kalearen azpian alde horretako egoiliarrentzat.
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10. IBILBIDEA: ABANDOIBARRA – OLABEAGA - ZORROTZA
Luzera: 6.049 metro
Eginda: 320 metro
Egin-bidean: 1.039 metro
Ibilbidearen ezaugarriak: ibilbidea Abandoibarran hasten da, Sheraton hotelaren
parean eta Euskalduna jauregiaren ondoan, 3. eta 4. ibilbideekin bat egiten duen
lekuan. Hortik, Olabeagako kairuntz abiatzen da Evaristo Txurruka kaiaren zati bateko
eta Itsas Museoaren kanpoaldeko oinezkoen pasabidetik.
Olabeagako sarbide-errepidetik aurrera jarraitzen du Nicolas de Olabeaga kalearekin
bat egin arte (hortxe, 7. ibilbidearekin bat egiten du La Ventosa Bidera heldu eta
trenbidea azpitik zeharkatu ostean).
Olabeagan zehar aurrera jarraitzeko, eta kontuan hartuz Olabeagako Bidetik eta
Alfonso Txurruka kaitik zirkulatzeko norantza bakarra dugula (azken kasu horretan ez
baitugu leku zehatzik egokitzeko), bi kale transbertsalak erabili beharko ditugu
(norantza bakoitzean bat): Nicolas de Olabeaga eta Ibaiaren aurrealdeko errepide
baxua.
Auzoaren beste muturrera heldutakoan, Alfonso Txurruka eta Nicolas de Olabeaga
kaleek bat egiten duten lekuan, alegia, mendebalderago dagoen aldean, ibilbidea
pasealeku berritik doa Arsenal Bidearekin (leku horretan, 11. ibilbidearekin lotzen da,
Zorrotzaurre lotzen duen zubiaren bitartez) eta Zorrotza beheko lantegiekin zein
industria-pabilioiekin lotzeko, Untziolaren kaiaren aldean, hain zuzen ere.
Archer marinelaren kaleko zatia zeharkatu ostean, ibilbidea Hermogenes Rojo kalera
heltzen da. Kale horretan bi norabide hartzen ditu: bata, Bilboren eta Barakaldoren
arteko mugaraino doa, Kadaguako Altzola trenbide-zubi zaharrean (kultur ondare
izendapena jaso duena). Gune hori abiaburu hartuta, Plan Zuzendari Ziklagarrian
jasotako Ezkerraldea-Meatzaldea foru ardatz ziklagarria gauzatuko da.
Bestea, Zorrotzako kiroldegiaren aurreko alderaino heltzen da; 12. ibilbidearekin lotu
egiten da eta Zorrotzako parkean sartzen da Zorrozgoiti Bideko zati batetik. Parke
horretan, bizikleta-bideak eskuinaldeko ibaiertzetik (kadagua) aurrera jarraitzen du,
Renfe aldirietako trenbideetatik (kirol instalazioen atzeko aldean) Kadaguako foru
ardatz ziklagarriarekin lotuko den A-8 Autopistako zubiraino.
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Erabiltzaileak: hirian bizikletaz zirkulatzen dutenak – Zorrotza eta Olabeaga auzoetako
txirrindulariak – kirola eta aisia uztartzen duten txirrindulariak, ibaiertzeko esparruetan
eta udalerritik kanporako irteeretan.
Proposamenak: ibilbidearen lehen zatian oinezkoekin partekatzeko bidea proposatzen
dugu.

Horretarako,

Bizikleta-espaloi

partekatua

jarriko

dugu

Euskaldunako

biribilgunetik Olabeagako sarbideraino. Horrenbestez, trafiko handiko biribilgune
horretatik bizikletaz zirkulatu behar izatea saihestuko dugu, lan nekeza baita
biribilgune horretan bizikletaz zirkulatzeko proposamenak egokitzea.
Olabeagako kaian zehar, bizikletek trafiko motorizatuarekin partekatzen dute ibilbidea
(Bide seinaleztatu partekatua). Gauza bera egiten dute Nicolas de Olabeaga kalean eta
Alfonso Txurruka kaiko lehen zatitik Olabeaga auzoko eraikinen azken alderaino. Hortik
aurrera, ibilbidea bizikletetarako eta oinezkoentzat soilik egokitutako Bizikleta-espaloi
pista batetik eta Zidor ziklagarri batetik doa, Zorrotza auzoko beheko sarreraraino
heldu arte. Alegia, Hermógenes Rojo kalearen eta Altzolako zubiaren arteko lotura
egiteko eta Zorrotzako parkeko zintarridun bizikleta bidea egokitzeko egin dugun
proposamen bera.
Ibilbidearen amaieran, berriz, honako proposamen hauek ditugu: Arsenal Bidean,
trafiko motorizatu urrituarekin partekatzeko bideak (Bide seinaleztatu partekatua);
Zorrotzako parkearekin lotzeko zatian, Archer Marinelaren kalearen zatian eta
Hermogenes

Rojo

kaleko

jarraipenaren

lehen

zatian,

ostera,

Bizikleta-bide

partekatua21. Edozelan ere, Fray Juan etorbidearekin lotu arteko azken kale horretako
gainerako zatietan, oinezkoekin partekatzeko Bizikleta-espaloi partekatua proposatzen
dugu.

21

Aparkatzeko linea (baldin balego) atzera botaz egokitutakoa; hau da, espaloiaren eta aparkatzeko
linearen artean, aparkatzeko linea ukitu barik.
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11. IBILBIDEA: SAN IGNAZIO - ZORROTZAURRE – ALDE ZAHARRA
Luzera: 7.948 metro
Eginda: 2.855 metro
Egin-bidean: 404 metro
Ibilbidearen ezaugarriak: ibilbidearen aurreneko zatia Zorrotzaurreko sektorea
Urbanizatzeko Egitasmoan jasotako bideetatik joango da. Bide horietatik zubi bana
aterako da, etorkizuneko uhartea honako hauekin lotzeko: batetik, San Ignaziorekin,
Deustuko kanala zeharkatu eta Aragon eta Baleares kaleetatik Agirre Lehendakariaren
kaleko bizikleta-bidearekin (6. ibilbidea) bat egin ostean.
Bestetik,

Zorrotzarekin,

ibaia

zeharkatzeko

zubi

berrian

egokitutako

lotura

ziklagarriaren bitartez. Zubi berri horren bidez, Zorrotzaurreko Master Planak
Zorrotzaurreko Uhartea Bilboko beste auzoetako batekin lotzea ahalbidetzen du,
alegia, Zorrotzarekin (Arsenal Bidearen pare), eta gure kasuan, Plan Berezi honetako
10. ibilbidearekin.
Zorrotzaurreko sektorea egituratuko duen bizikleta-bidea ur-frontearen gainean egitea
proposatu dugu. Ibaiertzetik joango litzatekeen pasealekuan uztartuko genuke, gaur
egungo Zorrotzaurreko eta Deustuko ibaiertzeetan zehar, Botika Zaharreko parkera
heldu arte. Parke horretan, berriz ere bat egiten du 6. ibilbidearekin; eta hortik, Iruña
kaletik, Euskalduna jauregira heltzen da, hura zeharkatzeraino.
Ibilbidearen hurrengo zatiak, Botika Zaharra ibaiertzetik, Unibertsitateen etorbidetik
eta Campo Volantinetik doazenak dira (Arrupe Aitaren zubi azpitik doan zatia izan ezik;
seinaleztapena falta du Bizikleta-espaloi partekatu izendatzeko eta, horregatik,
Planaren kartografian “Egitasmoan” izendapenarekin ageri da). Aurreikusita dago
horien jarraipena Areatzako kaitik egitea, Areatzako zubi azpitik igaro eta Arriaga
Antzokiko lautadaraino heldu arte. Leku horretan, 4. ibilbidearekin lotuko litzateke.
Ibilbidearen azken zati honetan, gure ibilbidea, Udaletxeko zubia zeharkatu eta
Sendeja kalea zeharkatu ostean, oinezkoentzako Esperanza kaletik barneratuko da 4.
ibilbidearekin lotu arte (Askao kalera helduta, Metro eta EuskoTren geltokien ondoan).
Halaber, 5. ibilbidearekin bat egingo du Begoñako igogailuaren bitartez.
Ibilbide osoa laua da. Deustu aldean, maila guztietako ikastetxeak daude (DBH, ESPO,
Unibertsitatea, Hizkuntza Eskola Ofiziala, etab.). Horiei guztiei zerbitzu emateaz gain,
inguru hauetako esparru urbanizatu hauei ere zerbitzu ematen die: udaletxe inguruari,
Areatzari,

Alde

Zaharrari

eta

Zorrotzaurren

egokituko

den

esparru

osoari.

Erabiltzaileak: hirian bizikletaz zirkulatzen dutenak – turistak eta erdigunea bisitatzen
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dutenak – Deustu, Uribarri, Abando eta Alde Zaharra auzoetako txirrindulariak;
etorkizunean, Zorrotzaurrekoak ere bai – Unibertsitate-ikasleak eta eskola-ikasleak –
Txirrindulariak euren aisialdian, ibaiertzeetatik baitoa ibilbidea.
Proposamenak:

ibilbidearen

zati

handi

baterako

oinezkoekin

partekatzeko

proposamenak aurreikusi ditugu. Hori horrela izanik, egungo banda ziklagarrietako zati
handi batek, dagoeneko mota horretako proposamen bat du egokiturik; esaterako,
Botika Zaharreko parketik (6. ibilbidearekiko loturan izan ezik, Bizikleta-espaloi zidorra
egokitu baita) eta Unibertsitateen etorbidetik doan Bizikleta-espaloi pista.
Bizikleta-espaloi zidorra egokitu dugu, baita, Erribera eta Botika Zaharra kaleen artean
egokitutako zatian, hain zuzen ere, Fco. Macías eta Hermanos Agirre kaleek bat egiten
duten lekuan (Deustuko Unibertsitatearen aurreko alderaino). Hortxe, Areatzako kaiko
oinezkoen pasealeku berria egiten ari dira, lurrazpiko aparkalekua egin osteko
urbanizatze-lanak aprobetxatuz.
Proposamen bera egiten dugu Zorrotzaurreko planeamendu berriko ibaiertzeko
pasealeku osorako, alegia, Deustuko ibaiertza eta Zorrotzaurreko ibaiertza kaleetan
zehar.
Oinezkoen plataforman uztartutako partekatze-formulekin amaitzeko, aipa dezagun
honako hauetan ere partekatze-formulak aurreikusi ditugula: Esperanza kaleko
oinezkoen zatian (Bizikleta-espaloi partekatua), Arriaga Antzokiko lautadatik aurrez
aurre igarotzen den ibilbidearen azken zatian, eta, printzipioz, Zorrotzaurretik irtengo
diren hiru zubietan edo pasabideetan (bi, San Iganazioruntz; eta bat, Zorrotzaruntz)22.
Ibilbide honekin amaitzeko, adierazi behar dugu gurpil-galtzadaren plataformarako ere
hainbat proposamen aurreikusita ditugula, guztiak ere Bizikleta-errei babestuak.
Dagoeneko, bi zati ditugu mota horretakoak: bata, Campo Volantin aldean, eta bestea,
Unibertsitateko sarbideetako batekin lotzen duen zatian, Hermanos Agirre kalearen
gainean. Halaber, proposamen bera dugu Agirre Lehendakaria kaleko banda ziklagarriak
(6. ibilbidea) eta Deustuko kanala zeharkatuko duten Zorrotzaurreko oinezkoen
pasabideak lotzeko.

22

Puntu honetan, Sarea diseinatzeko irizpideen atalean “loturei” buruz esaten genuena gogoratzea
gomendagarria bada ere, hau da, zubi berrietako bidegurutzeeetan hobe zela Bizikleta-espaloi zidorrak
egokitzea Bizikleta-espaloi partekatuak baino (“egitasmoan jasotako zubi berrietan Plan Bereziak bizikleta
egokitzapenik aurreikusten badu, egokitzapena oinezkoen plataforman egingo da, baina oinezkoengandik
bereizita”).

56

2007KO BILBOKO BIDEGORRIEN ETA BIZIKLETA-BIDEEN PLAN BEREZIA

12. IBILBIDEA: ZORROTZA – BASURTU – ERREKALDE - IRALA
Luzera: 8.301 metro
Eginda: -- metro
Egin-bidean: 2.801 metro
Ibilbidearen ezaugarriak: ibilbidearen zati handi bat Feveren trenbideak Basurtu eta
Irala auzoen artean lurperatzeko lanen (Bilbao Ría 2000 erakundeak eginak) ondorioz
egokituriko esparruan egindako banda ziklagarri berrietatik doa.
Ardatz ziklagarri horrek Zorrotzarainoko jarraipena izango du, Montevideo etorbidea
(N-634) zeharkatuta. Bilbao Ria 2000 erakundearen ekimena N-634 errepide parean
dagoen gasolindegiraino helduko da. Hortik aurrera, banda ziklagarria foru-errepidean
uztartuko da Zorrotzako biribilgune berriraino heldu arte, alegia, Zorrotza-Kastrexana
errepideak (horren gaineko jabetza udalari eskualdatutakoan) eta Fray Juan kaleak bat
egiten duten lekuan. Bide batez, Kadaguako foru-ardatz ziklagarriarekin ere lotuko da.
Ibilbideak azken kale horretatik jarraituko du Zorrotzako kiroldegiaren parean 10.
ibilbidearekin bat egin arte. Beste muturrean, berriz, 7. eta 1. ibilbideekin bat egingo
du Eskurtze parketik. Larraskitun ere beste lotura bat izango du. Hori egin aurretik,
ordea, gure bideak 7. ibilbidearekin lotzeko beste hainbat gune baliatuko ditu: bata,
Ametzola parean; eta bestea, Basurtun, A-8ko egungo sarbidea kentzearen ondorioz
Sabino Arana etorbidean zehar egokituko den bizikleta-bidean.
Amaitzeko, esan, Feve trenbidearen gaineko bizikleta-bide horretatik ibilbidea
Errekalde auzoan sartuko dela Salou eta Benito Alberdi kaleetatik. Horrek, Errekaldeko
Parkera heltzea ahalbidetuko digu, zirkulazioaren bi norantzatan. Era berean,
Ciudadela kaletik eta Errekalde-Larraskitu errepidetik abiatuta, berriki onetsitako
Pagasarriko Naturgunearen Plan Berezian jasotako ibilbide zikoturistiko batez gozatzeko
aukera izango dugu, hain zuzen ere, Larraskitu-Gaztelondo bizikleta-bideari dagokiona.
Erabiltzaileak: Zorrotza, Basurtu, Errekalde eta Irala auzoetako txirrindulariak – Aisia
eta kirola batzen duten txirrindulariak, natur-guneetara eginiko irteeretan –
zikloturistak, aterpetxera joateko.
Proposamenak:

ibilbidearen

zati

handi

bat

Feveren

trenbidea

lurperatzeko

egitasmoaren eta lan horien ondorioz egokituko den bulebarraren menpe dagoenez,
ibilbide horren zati gehienetarako Bizikleta-espaloi pista proposatuko dugu.
Aldiz, Errekalde parkeko zatietan, Zidor ziklagarriak uztartuko ditugu oinezkoen
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plataforman.
Bestalde, Montevideo etorbidearen gainerako zatitik Zorrotzako biribilgune berriaren
sarreraraino heldu arte, printzipioz, Bizikleta-errei babestua uztartuko dugu
plataforman. Kiroldegiraino jarraitzen duen bidean, ostera, Bide seinaleztatu
partekatua jarriko dugu.
Amaitzeko,

Salou

eta

Benito

Alberdi

kaleetan,

bizikletekin

partekatzeko

proposamenak uztartuko ditugu gurpil-galtzadan (Bide seinaleztatu partekatua); eta
gauza bera egingo dugu Ciudadela kalean eta Errekalde-Larraskitu errepidean, azken
horretan trafikoa baretzeko neurri azpimarragarriak hartu behar izango baditugu ere.
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I.5.

SAREAREN EGOERA ETA PLANIFIKATUTAKO PROPOSAMENEN GARAPENA

1. IBILBIDEA

2. IBILBIDEA

3. IBILBIDEA

Luzera: 6.936 metro

Luzera: 5.024 metro

Luzera: 1.981 metro

Campo Volantin-Miribilla-Errekalde

Campo Volantin-Zabalburu-Ametzola

Euskalduna-Uribitarte

BIDE-MOTA

PAB

EGINDA
---

EGIN-BIDEAN PLANEAMENDUA
-----

EGINDA
---

EGIN-BIDEAN PLANEAMENDUA
-----

EGINDA
252

EGIN-BIDEAN PLANEAMENDUA
-----

SAB

738

---

488

---

---

---

1.114

---

---

SC

---

---

548

---

---

---

---

---

---

ABC

---

---

831

314

---

151

---

---

---

CBP

---

---

1.726

---

---

1.205

---

---

615

B-TP

---

---

293

---

---

675

---

---

---

VSC

---

---

2.312

---

---

2.679

---

---

---

HIRIKO BIZIKLETA-BIDEEN IKURRAK
A.- Oinezkoen plataforman

B.- Gurpil-ibilgailuentzako galtzadan

.- bizikleta-banda zehatzarekin
PAB

Bizikleta-espaloi banda

SAB

Bizikleta-espaloi zidorra

.- oinezkoekin aldi berean
SC
ABC

Zidor ziklagarria
Bizikleta-espaloi partekatua

.- bizikleta-banda zehatzarekin
CBP

Bizikleta-errei babestua
CB

Bizikleta-erreia

.- ibilgailu motorizatuekin aldi berean
B-TP
VSC

Garraio publikorako bizikleta-erreia
Bide seinaleztatu partekatua
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4. IBILBIDEA

5. IBILBIDEA

6. IBILBIDEA

Luzera: 11.028 metro

Luzera: 8.141 metro

Luzera: 5.422 metro

Abandoibarra-Alde Zaharra-Abusu

Begoña-Santutxu-Txurdinaga

Elorrieta-Euskalduna-La Casilla

BIDE-MOTA

PAB

EGINDA
---

EGIN-BIDEAN PLANEAMENDUA
---

EGINDA
---

EGIN-BIDEAN PLANEAMENDUA
501
---

EGINDA
---

EGIN-BIDEAN PLANEAMENDUA
-----

SAB

---

---

707

---

---

1.643

1.606

---

1.277

SC

---

---

1.395

---

---

---

---

---

---

ABC

---

---

1.350

---

---

1.437

117

---

222

CBP

---

---

808

---

---

1.468

1.543

---

488

B-TP

395

---

1.136

---

262

---

---

---

---

VSC

---

---

5.237

---

---

2.830

---

---

169

HIRIKO BIZIKLETA-BIDEEN IKURRAK
A.- Oinezkoen plataforman
.- bizikleta-banda zehatzarekin

B.- Gurpil-ibilgailuentzako galtzadan
.- bizikleta-banda zehatzarekin

PAB

Bizikleta-espaloi banda

CBP

Bizikleta-errei babestua

SAB

Bizikleta-espaloi zidorra

CB

Bizikleta-erreia

.- oinezkoekin aldi berean

.- ibilgailu motorizatuekin aldi berean

SC

Zidor ziklagarria

B-TP

Garraio publikorako bizikleta-erreia

ABC

Bizikleta-espaloi partekatua

VSC

Bide seinaleztatu partekatua
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7. IBILBIDEA

8. IBILBIDEA

9. IBILBIDEA

Luzera: 7.907 metro

Luzera: 7.237 metro

Luzera: 2.162 metro

Euskalduna-Ametzola-Irala

Otxarkoaga-Bolueta-Atxuri

Begoña- Lezamako bide zaharra

BIDE-MOTA

PAB

EGINDA
376

EGIN-BIDEAN PLANEAMENDUA
-----

EGINDA
863

EGIN-BIDEAN PLANEAMENDUA
-----

EGINDA
---

EN OBRA
---

PLANEAMIENTO
---

SAB

1.527

---

405

337

597

---

---

---

---

SC

---

---

342

804

---

1.123

---

---

239

ABC

101

---

1.017

---

222

282

---

---

56

CBP

---

---

1.570

---

---

1.517

---

---

44

B-TP

---

---

---

---

---

---

---

---

---

VSC

---

---

2.569

---

---

1.492

---

---

1.823

∗

HIRIKO BIZIKLETA-BIDEEN IKURRAK
A.- Oinezkoen plataforman
.- bizikleta-banda zehatzarekin

.- bizikleta-banda zehatzarekin

PAB

Bizikleta-espaloi banda

CBP

Bizikleta-errei babestua

SAB

Bizikleta-espaloi zidorra

CB

Bizikleta-erreia

.- oinezkoekin aldi berean

∗

B.- Gurpil-ibilgailuentzako galtzadan

.- ibilgailu motorizatuekin aldi berean

SC

Zidor ziklagarria

B-TP

Garraio publikorako bizikleta-erreia

ABC

Bizikleta-espaloi partekatua

VSC

Bide seinaleztatu partekatua

Ez dira sartu Venta del Cuerno izeneko ibilbide-zatirako S-5 planoan jasotako ordezko irtenbideari dagozkion 580 metroak.
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10. IBILBIDEA

11. IBILBIDEA

12. IBILBIDEA

Luzera: 6.049 metro

Luzera: 7.948 metro

Luzera: 8.301 metro

Abandoibarra-Olabeaga-Zorrotza

San Ignazio-Zorrotzaurre-Alde Zaharra

Zorrotza-Basurtu-Errekalde-Irala

BIDE-MOTA

PAB

EGINDA
320

EGIN-BIDEAN PLANEAMENDUA
-----

EGINDA
923

EGIN-BIDEAN PLANEAMENDUA
-----

EGINDA
---

EGIN-BIDEAN PLANEAMENDUA
1.824
---

SAB

---

---

---

813

404

3.223

---

847

---

SC

---

1.039

1.076

---

---

---

---

---

201

ABC

---

---

1.140

78

---

1.004

---

---

479

CBP

---

---

364

1.041

---

462

---

---

1.411

B-TP

---

---

---

---

---

---

---

---

---

VSC

---

---

2.110

---

---

---

---

130

3.409

HIRIKO BIZIKLETA-BIDEEN IKURRAK
A.- Oinezkoan plataformanl
.- bizikleta-banda zehatzarekin
PAB

Bizikleta-espaloi pista

SAB

Bizikleta-espaloi zidorra

.- oinezkoekin aldi berean

B.- Gurpil-ibilgailuentzako galtzadan
.- bizikleta-banda zehatzarekin
CBP

Bizikleta-errei babestua

CB

Bizikleta-erreia

.- ibilgailu motorizatuekin aldi berean

SC

Zidor ziklagarria

B-TP

Garraio publikorako bizikleta-erreia

ABC

Bizikleta-espaloi partekatua

VSC

Bide seinaleztatu partekatua
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LABURPENA: PLANIFIKATUTAKO SAREAREN ETA EGITASMOAN JASOTAKO BIZIKLETA-BIDEEN
EGOERA

(metrotan)
Egin-bidean Planeamendua

BIDE-MOTA

Eginda

PAB

2.734

2.325

SAB

6.135

SC

GUZTIRA

%

---

5.059

6,47

1.848

7.743

15.726

20,13

804

1.039

4.924

6.767

8,66

ABC

610

222

7.969

8.801

11,27

CBP

2.584

---

11.678

14.262

18,25

B-TP

395

262

2.104

2.761

3,53

VSC

---

130

24.630

24.760

31,69

GUZTIRA

13.262

5.826

59.048

78.136

100

Jarraian, taldeka banatuko ditugu Bilboko udal bizikleta sarearen planifikazioan
jasotako proposamenak, banda bakoitzaren ezaugarrien arabera:
BIZIKLETA-BIDEAREN
EZAUGARRIAK
Gainerako garraiobideetatik
bereizitako bizikleta-banda
Bere baitan beste
garraiobide batzuk hartzen
dituen bizikleta-banda

GUZTIRA
(metro)

PORTZENTAJEA
%

OHARRAK

35.047

44,85

43.089

55,15

Bizikleta-banda oinezkoen
plataforman
Bizikleta-banda
gurpil-ibilgailuentzako
galtzadan

36.353

46,53

41.783

53,47

Garraiobide
motorizatuetatik
babesturiko bizikleta-banda
Bere baitan garraiobide
motorizatuak hartzen dituen
bizikleta-banda

50.615

64,78

PAB, SAB, SC, ABC eta CBP
bizikleta-bandei dagokio

27.521

35,22

B-TP eta VSC motako
bizikleta-bandei dagokio

PAB, SAB eta CBP motako
bizikleta-bandei dagokio
SC, ABC, B-TP eta VSC motei
dagokio
PAB, SAB, SC eta ABC
bizikleta-bandei dagokio
CBP, B-TP eta VSC
bizikleta-bandei dagokio

HIRIKO BIZIKLETA-BIDEEN IKURRAK
A.- Oinezkoen plataforman

B.- Gurpil- ibilgailuentzako galtzadan

.- bizikleta-banda zehatzarekin

.- bizikleta-banda zehatzarekin

PAB Bizikleta-espaloi pista

CBP Bizikleta-errei babestua

SAB Bizikleta-espaloi zidorra

CB

.- oinezkoekin aldi berean
SC

Zidor ziklagarria

ABC Bizikleta-espaloi partekatua

Bizikleta-erreia

.- ibilgailu motorizatuekin aldi berean
B-TP Garraio publikorako bizikleta-erreia
VSC Bide seinaleztatu partekatua
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I.6.

LURRAZALEKO APARKALEKU MOTORIZATUKO PARTZELATAN SAREAK
IZANDAKO ERAGINA

Ondoren, planeamendu-fasean eratutako sarearen egoera zertan den aztertzen duten
ikerketak amaitutzat emateko, berriz ere gogora ekarriko ditugu, balantze modura,
Ibilbideon ezaugarri nagusiak; batez ere, sarea eratzeko lanak direla-eta ukitutako
lurrazaleko aparkaleku-kopuruari dagokionez. Kalkulu hori, jakina, baldintzatuta
egongo da, izan ere, sarearen ibilbide bakoitzerako hautatutako proposamenaren
menpe

egongo

da.

Nolanahi

ere,

Plan

honetan,

gerora

egokituko

diren

bizikleta-bideetan kontuan izango diren proposamen koherente bezain baliagarriak
aurreratzen ditugu.
Aparkatzeko

Oharrak

lekuak

Ukitutako lekuen ordez, egoiliarrentzako aparkaleku
1. ibilbidea

11

berriak egingo dira Mazarredoko zatian egokitutako
esparru berriaren azpian, hain zuzen ere, Salbeko
zubian, baita Gasaren plaza inguruan ere.

2. ibilbidea

11523

Ukitutako lekuen ordez, egoiliarrentzako aparkaleku
berriak egingo dira Jadon, Alhondigan eta Zabalburun.
Ukitutako lekuen ordez, egoiliarrentzako aparkaleku
berriak egingo dira Mazarredoko zatian egokitutako

3. ibilbidea

49

esparru berriaren azpian, hain zuzen ere, Salbeko
zubian.

Aipagarriak

dira

baita,

Euskadi

Plazan

egokituko diren aparkaleku berriak, eragin-esparru
berean baitaude.

23

35 Ertzillan, Mazarredo eta Jado kaleeen artean; 71 Errekalde zumarkalean, eta 9 San Mames
zumarkalean. Ertzillako zatian, Jado eta Moyua kaleen artean kenduko liratekeen 15 lekuak kontuan hartu
barik, zati hori garraio publikorako eta bizikletarako soilik gordetzen bada; eta Errekalde zumarkalean
planteaturiko bizikleta-errei babestuaren aurkako aldean, Moyua eta Rodriguez Arias kaleen artean
kenduko liratekeen 9 lekuak kontuan hartu barik, baldin eta 4. ibilbidean zehaztu bezalaxe, azken zati hori
garraio publikoa, bizikleta eta oinezkoak partekatzeko gordetzen bada. Ukitutako leku horiek 4.
ibilbideari egotzi zaizkio, Abandoibarraren eta Abusuren artean.
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Ukitutako lekuen ordez, egoiliarrentzako aparkaleku
4. ibilbidea

42

24

berriak egingo dira: batzuk, Alhondigan; beste batzuk,
Jado plazan.
Ukitutako

5. ibilbidea
6. ibilbidea

146

25

0

leku

gehienen

ordez

(ia-ia

guztiak),

egoiliarrentzako aparkaleku berriak egiten ari dira
Karmelon eta Garaiko Lorategietan (Txurdinaga).
---Ukitutako aldeetan aparkaleku asko egingo dira. Alde
batetik, San Mameseko ekipamendu-esparru berrian
(egingo
zuzenduak)

7. ibilbidea

3526

diren
eta

ekipamenduetako
Ametzolako

plaza

erabiltzaileei
estali

berrian

egoiliarrentzako egiten ari diren aparkaleku berriak,
hain zuzen ere, Santiago Brouard eta Antonio Trueba
kaleen artean, non 500 aparkaleku berri egokitzen ari
diren. Bestetik, Sabino Arana etorbidean egingo diren
aparkalekuak, Olabeaga erlaitzean Bilborako sarbideak
amaitu eta Basurtu-Errekaldeko sarbidea kendutakoan.

8. ibilbidea

0

9. ibilbidea

6

10. ibilbidea

0

----

11. ibilbidea

0

----

12. ibilbidea

0

----

Berriki, Udalak egoiliarrentzako aparkalekuak egin
ditu, Polvorin Bidea kalearen azpian.

24

9 Errekalde zumarkalean, 15 Ertzillan eta 18 Elkanon. Kopuru horretan ez dira sartu 2. ibilbideko
Errekalde zumarkalean egokitutako bizikleta-errei babestuari egotzitako 10 lekuak.
25
23 Jesus Galindez etorbidearen hasieran, 28 Santa Klaran, eta 85 Luziano Bonaparte kalean eta
Cocherito de Bilbao kaleko azken zatian. Kopuru horretan ez dira sartzen Zirkulazio Sailaren eskariz
garraio publikoaren antolamendua eta autobusen beharrizanak asetzeko uki litezkeen lekuak. Horiei
dagokienez, aurreratu genezake 15 leku izan litezkeela Santa Klara kaleko Bizikleta-errei babestuaren
kontrako aldean eta 135 Luziano Bonaparte kalean (kale horretako bizikleta-erreiaren kontrako aldean
dauden guztiak Ogoñoko sarbidearen bi aldeetakoak barne).
26
17 leku Basurtu eta San Mames aldean, eta 16 Eskurtze kalean Irala plazara sartzeko.
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Beraz, bizikletak garraiobide legez garapenik izango badu, bere hiriko esparru
publikoa okupatu behar du, gainerako garraioek egin bezalaxe. Hartara, egun duen
presentzia urria bada ere (joan-etorri kopuruari dagokionez), azpimarratzekoa da
bizikleta-bideen sarea martxan jartzeak, gure kasuan ez duela eragin handirik izango
bide publikoetan, ez baititu bide publiko gehiegirik ukituko. Are gehiago esan liteke:
egungo bideek jasaten duten trafiko motorizatua kontuan harturik, oso gutxi dira
lurrazalean ukitutako aparkalekuak.
Hortaz, horrelako errealitateek bizikleta erabiltzerakoan mesfidati agertzen direnen
aitzakiak gainditzeko balio behar dute. Besteak beste aitzakiarik ohikoenak hauetxek
izan ohi dira: oraindik oso gutxi erabiltzen dela garraiobide legez, beste garraioen
aldean herritarrek gutxi estimatzen dutela, etab. Horren aurrean, ozenki salatu
beharra dago: hiri barruan erdi hutsik doan ibilgailua oso jasangaitza da.
Sarearen

alde

positiboei

etekin

ateratzen

jakin

behar

dugu:

diseinua,

erabilerraztasuna, baliagarritasuna... Horrek guztiak sarea lehenbailehen martxan
jartzeko balio behar digu; herritarrak bizikleta erabil dezaten animatu behar ditugu,
garraio jasangarriko politikak garatu ahal izateko garraio publikoekin eta oinezkoekin
elkarlanean.
Edonola ere, Plan Berezi honek aurreikusita dauka, garapen ziklagarriak kale bateko
aparkalekuak ukitzen dituenerako, aparkaleku berriak egokitzea alde horretako
egoiliarrentzat. Konpentsatzeko modu bat da, azken batean.
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II. ARAUTEGIA ETA ARAUTZEKO IRIZPIDEAK
II.1.

UDAL ARAUTEGIAK BIZIKLETEI EGOKITZEA

Hirigintza-arautegiek

eta

mugikortasunari

buruzko

ordenantzek

hirietako

bizikleta-zirkulazioaren beharrizan berezietara egokitu beharra dute.
Izan ere, mugikortasunari buruz ari garela, Bilbon oinezkoei lehentasuna eman behar
zaie, baita garraio publikoa bultzatu ere. Baina udalaren erantzukizuna da, baita,
bizikletari leku egitea hiriko garraioen artean, zirkulazio motorizatuaren eragin
negatiboak murrizteko neurriak eskatzen dituztenei erantzuna emateko. Bada,
printzipio eta helburu horiek guztiek arauen eguneratze zabala eskatzen dute gure
hiriko mugikortasuna eta irisgarritasuna hobetzeko.
Ikuspegi berri hori, hein handi batean, Bilboko Agenda 21 Programan27 jasota dago.
Plan Berezi horretan, “bizikletaren kultura berri baten aldeko” apustu garbia egiten
da; izan ere, “bidai motorizatuak murrizteko alternatibatzat” jotzen da Planaren
ezarpena, hau da, jasangarritasunaren alde egiteko formula legez. Horrek berarekin
dakar, norbanakoen ibilgailuek eragindako trafikoa murrizteaz gain, herritar gehiagok
garraio publikoa erabiltzea, eta oinez edo bizikletaz egindako joan-etorriak
areagotzea.
Agiri markoan baieztatzen denez “Bilbao oraindik urrun dago Europako gainerako
hirietatik bizikletaren erabilerari dagokionez”. Hala ere, Udalak bere egiten duen
apustua eguneratu ez ezik (Plan Berezia prestatu izana goraipatzen du) agiri horrek
ildo horretatik abiatutako hainbat ekimen ere aipatzen ditu (bizikleta-bide berriak,
bizikletetarako aparkaleku gehiago egokitu izana, bideak baretzea eta oinezkoak,
bizikletak eta motorizatuak batera ibili ahal izateko baldintzen hobekuntza, “Bilbon
Bizi” lelopean bizikletaren erabiltzearen aldeko ekimenak, etab.).
Beraz, Agenda 21eko 2.2 Jarduera Programa oinarri hartuta (lehentasuna oinezkoari
eta bizikletari, norberaren ibilgailuaren gainetik), honako hauek lirateke garatu
beharreko ekimenak:
27

Tokiko Agenda 21aren 2. Lerro Estrategikoa. Honako helburu hauek ditu: batetik, irisgarritasuna eta
mugikortasuna hobetzea eta garraio publikoaren erabilpena bultzatzea; eta bestetik, norbere ibilgailua
ordezkatzeko sistema alternatiboak garatzea, bizikleta-bideen arteko loturak bultzatuz eta oinezkoei
garrantzi handiagoa emanez ibilgailuen aldean”.

67

2007KO BILBOKO BIDEGORRIEN ETA BIZIKLETA-BIDEEN PLAN BEREZIA

.- udal bizikleta-sarea handitzea Plan Berezi hau oinarri hartuta;
.- bizikletaren erabilpena bultzatzea garraio alternatibo eta jasangarri legez;
.- turismo-zirkuitoen eta udal sare ziklagarriaren artean harremanak ezartzea;
.- bizikletak aparkatzeko lekuak ebaluatzea eta ekipamendu berriak jartzea;
.- oinez egindako joan-etorriak bultzatzea norberaren ibilgailuaren kaltetan eta
.- joan-etorri jasangarriaren aldeko komunikazio- eta karguhartze-kanpainak
bultzatzea28.
Beraz, zehaztutako helburu horiek lortzeko eta Bilboko garraioen artean bizikletaren
erabilpena bultzatzeko, dagokion zehaztasunekin jaso beharko da bizikleta hiriaren
Hirigintza Ordenamendurako Plan Orokorrean, baita bizikletak eskatzen dituen
aldaketak ere. Horrek hauxe eskatuko du: ahalegin berezia egitea bideak
banatzerakoan, adostutako egitasmo orekatua egituratzea, eta elkarbizitzan zein
esparru publikoen errespetuzko erabileran heztea.
Hortaz, Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarearen egitura orokorra planeamenduaren
oinarrizko

agiritzat

hartu

behar

dugu,

eta

kontuan

izan

behar

dugu

bai

lurzoru-erretserbak egiterakoan (berorietan uztartzeko) bai Hirian programatuko
diren jardueretan, horien garapen funtzional egokia bermatzeko, beste garraioekin
egin bezalaxe.
Plan Orokorrean zehaztutakoak hedagarria izan behar du ibilbideen sarea definitzeko
eta bizikleta-azpiegiturak egokitzeko, baita aurreikusitako azpiegitura horiek aurrera
eramateko jarduera- eta finantzaketa-programa bat eratzeko ere.
Era berean, Plan Orokorrean jasotako hirigintza-arauek bizikleta-azpiegiturak
diseinatzeko estandarrak jaso behar dituzte (bide-motak, proposatutako formularen
araberako zabalera, buelta emateko erradioa, babes-bandak, oinezkoekiko eta
motorizatuekiko bateragarritasuna...), hau da, erreferentziako irizpide izan behar
dute kasuan kasuko beharrizanetara egokitzeko. Udaletxeko arduradunek aintzat

28

Puntu honetan, Plan Berezi honek agerian utzi nahi du zer nolako garrantzia duen bideak erabiltzen
dituztenek zirkulazio-arauak errespeta ditzatela, batez ere, partekatutako bideetan oinezkoei zor zaien
errespetuari dagokionez. Bizikletek eta oinezkoek esparru bera partekatzen dutenean, bizikletek 5 km/h
abiaduran joan beharko dute.
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hartu

beharko

dituzte,

une

oro

Sarearen

bide

zein

ibilbide

bakoitzaren

funtzionalitatea eta eragingarritasuna bermatzeko.
Gauza bera gertatzen da garapen-planeamenduarekin (Zatikako Planak, Hirigintzako
Jarduketa Planak, Xehetasun Azterketak eta Barrualdeak Zaharberritzeko Planak).
Bizikletak

hiriko

txoko

guztietara

heltzea

bermatzen

diguten

bideen

eta

mugikortasun-sareen diseinuan agertu behar du. Are gehiago oraindik, baldin eta
bideok Plan Berezi honetan zehazturiko sarearen eragin-esparruaren barruan
gelditzen badira sarearekin loturak ezartzeko.
Edozelan ere, arau orokor legez, urbanizatze-egitasmo orok kontuan izan beharko
luke bere zerbitzu-programaren baitan bizikleta-azpiegiturak uztartzeko aukera.
Horretarako, Planean zehaztutako Oinarrizko Sarearen ibilbide-zatiak jaso ez ezik,
sareari auzo berrietan edo hiri-barruko gune finkatuak zaharberritzeko egitasmoetan
jarraipena emango lioketen “neurri arinak” eta egokitzapen txikiak ere jaso beharko
lituzke.
Hortaz, bizikletak hiriaren planifikazioaren eta mugikortasun-sistemen diseinuaren
beste osagaietako bat izan behar du, hain zuzen ere, aldagailuena, egoteko lekuena
eta garraio publikoko geltokiena. Beraz, garraio-ekipamendu handietan bermatu
beharra dago Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareak emandako zerbitzua, bai sarbideetan
bai turistek zein erdiguneko bisitariek bizikleta erabiltzea ahalbidetzen duten
bizikleta-aparkalekuen dotazioetan eta kontsignetan. Bizikleta-aparkalekuak jartzen
joan beharko dugu ere bidaien helmuga-puntuetan edo bizikleta joan-etorri gehien
hartzen duten aldeetan.
Bizikletaren eta garraio publikoaren erabilera osagarriak, hirian bizikletaz ibiltzeko
gehien laguntzen duen faktoreetako bat izanik, gomendagarri egiten du Aldirikoen,
Metroaren eta Tranbiaren geltokietan bizikleta-aparkalekuak jartzea. Aldi berean,
gomendagarria da, baita, formulak egokitzea hiriaren erdigunera (batez ere auzo
garaietatik) eta beste jarduera-sektoreetara doazen garraio publikoetan bizikleta
sartu ahal izateko eta bizikletarekin erdiguneraino hurreratu ahal izateko.
Bestalde,

baina

hiriaren

planeamenduan

bizikletaz

mugitzeko

beharrizanak

jasotzearen aldeko ildo beretik, “eraikuntza-arauek” bizikleta-aparkalekuak hartuko
dituzten lekuek bete beharreko betekizunak jaso beharko lituzkete: gutxieneko
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leku-kopurua, neurriak, irisgarritasuna eta lotura-gailuak, eta azpiegiturok babesteko
neurriak, hain zuzen ere, azpiegitura falta dela-eta jatorrian izan ohi diren
zaintza-arazoak ekiditeko29.
Halaber, bide publikoei buruzko bestelako udal ordenantzek kontuan izan beharko
dute bizikletaz mugitu ahal izateko egun dugun egoera nahitaez normaldu beharra
dagoela. Horregatik, garraiobideen zirkulazioa eta mugikortasuna antolatzen duten
ordenantzek bizikleta erabiltzen dutenen presentzia eta zirkulazio-premiak arautu
beharko dituzte; bizikleten lehentasuna bermatu beharko dute Sareak bizikletarako
beren beregi gorderiko ibilbide-zatietan, eta lehentasun egokiak eta elkarbizitzarako
arau egokiak ezarri beharko dituzte ibilbidearen zati partekatuetan.
Bestalde,

“baldintza

teknikoen

orriak”

eta

“urbanizatze-lanak

egiteko

eraikuntza-osagaien normalkuntzak”, eta bide publikoen zein esparru askeen
ordenantzek ere, kontuan izan behar dute bizikleta mugikortasuna bultzatzeko, hiri
barruko joan-etorriak bizikletaz egiteko edota aisialdian bizikletaz gozatzeko, baldin
eta hiriko esparruek horretarako aukerarik ematen badute.
Baldintza-orriek

eta

arautegiek

hainbat

artikulu

zuzendu

behar

dute

bizikleta-azpiegiturak sortzeko eta artatzeko beharrezkoak diren zehaztasunak
jasotzeko.
Berrikusi egin behar dira esparru publikoa egituratzeko orduan udal zerbitzuen
eguneroko jardunean ohikoak diren agiri horiek; batetik, bizikleta-azpiegituretako
zenbait osagai jaso eta bizikleta-erabiltzaileen beharrizanetara egokitzeko, eta
bestetik, mikrodiseinuan bizikleta-zirkulazioa oztopatuko duen piezarik ez sartzeko
(adibidez, hustubideak eta txarto ipinitako erregistro-estalkiak, etab.).
Esparru askeen, parkeen eta baso-esparruen, naturguneen eta “berdeguneetako
igarobideen” egitasmoek ere kontuan izan beharko dituzte Bizikleta Bideen Oinarrizko
Sareak eskaintzen dituen aukerak esparru publikoak erabiltzeko. Hortaz, leku horiek
guztiak bizikleta modu erosoan eta jarraituan erabili ahal izateko egokitu behar dira.

29

Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planean jasotako ekimena. 2.2.4 Jarduera Programak “garajeetan edo
ekipamenduak dituzten esparru erkideetan eta etxebizitzen sustapen publikoetan zein pribatuetan
aparkalekuak jartzea” bultzatzen du. Bestalde, Plan Bereziak II.6 kapituluan jasotzen ditu
“bizikleta-aparkalekuak egokitzeko baldintza arautzaileei buruzko irizpideak”.
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Mugitzeko modu horren bitartez, oinezkoen eta egonaldi-erabileren lehentasuna
errespetatuz,

leku

horietara

guztietara

hel

daiteke.

Bizikleta

edozein

inguruabarretara egokitzen da, ez du kutsatzen, eta baliabide egokia da aisiarako,
kirola egiteko eta, orokorrean, herritarren osasun ona zaintzeko. Beraz, etorkizun
hurbilean erdietsi beharreko helburua hauxe da: baso-esparruak, hiri-barruko
parkeak, eta bizikletaz ibiltzeko ibaiertzak eta naturguneak elkar lotuko dituen sarea
egituratzea. Zati handi batean, oinezkoen pasealekuekin bat egingo du, eta, horrek,
mugikortasunaren eta esparru publikoak erabiltzearen aldeko “kultura jasangarria”
eratzen lagunduko digu.

II.2.

ZER DIO TRAFIKOARI, ZIRKULAZIOARI ETA BIDE-SEGURTASUNARI

BURUZKO LEGEAK?
Bizikletaren eta txirrindularitzaren arloko arautegiei dagokienez, estatu-mailan hiru
arau nagusi daude, ibilgailuen zirkulazioa arautzen dutenez gain –ez dezagun ahaz
bizikleta ibilgailua dela eta, horrenbestez, aplikagarri zaizkiola izaera orokorrarekin
zirkulazioa arautzen duten arauak– zuzenean aplikagarri zaizkionak.
Alde batetik, “43/1999 Legea, azaroaren 25ekoa, Txirrindularitzari, eta Hiri Barruko
nahiz Hiriarteko Zirkulazioari buruzkoa, zirkulazio-arauak txirrindularitzari egokitzeko
dena. Bestetik, arau hori “19/2001 Legeak eraldatu zuen, abenduaren 19koak,
Trafikoari buruzko Legea eraldatzeko denak”. Lege hori, Trafikoari buruzko Legeak
(martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzazko Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa. EAO,
306. zenbakia, abenduaren 23koa) txirrindularitzaren gainean ezarritako aldaketak
jasotzeaz gain, hutsuneak betetzera dator, eta, bide batez, 99ko Legeari hainbat
zuzenketa egiten dizkio. Azkenik, “Zirkulazioaren Araudi Orokorra” daukagu
(1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa). Trafikoari buruzko Legea garatzen
du eta bizikletaz ibiltzen direnei zuzenean aplikagarri zaizkien arauak jasotzen ditu.
19/2001 Legea indarrean sartzearekin batera izaera juridikoa aintzatetsi zitzaien
azpiegitura ziklagarriei; behintzat, izendapenari, definizioari eta izaerari dagokienez.
Bizikleta-ibilbideak aztertu ditugunean adierazi dugun bezalaxe, Lege horrek
Trafikoari buruzko Legearen Eranskin berria jasotzen du. Hain zuzen ere, eranskin
berri horretan 70. artikulutik 75. artikulura bitarteko idatz-zatiak aldatu egin dira.
Idazketa

berriarekin

kontzeptu

berriak

zehaztu

egin

dira:

Bizikleta-bidea,
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Bizikleta-erreia, Bizikleta-errei babestua, Bizikleta-espaloia, Bizikleta-pista eta Zidor
ziklagarria. Horiei guztiei buruz bizikletaz zirkulatzeko bideei buruzko atalean aritu
gara luze eta zabal.
Horrez gain, arau honek hainbat alderdi zuzentzeko balio du; dela orain arte arautu
barik egon direlako, dela akatsekin arautu direlako. Zentzu horretan, 19/2001 Legeak
Trafikoari buruzko zenbait manu aldatzen ditu, hain zuzen, bizikletarekin zerikusia
dutenak, izan ere, arau hori onetsi eta indarrean sartu zenetik 10 urte igaro direnean
zenbait akats eta hutsune antzeman dira Arau horretan. Beraz, bide batez, 43/1999
Legearen hainbat gabezi osatzeko ere balio du. Lege hori berariaz egin zen
bizikletazko zirkulazioaren hainbat alderdi arautzeko.
Bada, 19/2001 Legean jasotako aldaketa nagusien artean hainbat alderdi goraipatu
behar ditugu euren garrantzia dela eta, nahiz eta horietako zenbaitek ez dioten
zuzenean geure errealitateari eragiten, gehienbat hiri-barruan zehar joango baita:
•

Udal eskumena: udal eskumenei buruzko 7. artikuluan izandako aldaketaz
geroztik,

badirudi

udalerriek

autonomia

gehiago

izango

dutela

Udal

Zirkulazioari buruzko Udal Ordenantzaren bidez hiri-barruko bideen erabilerak
arautzeko; eta, uler daiteke, azpiegitura ziklagarriak bide horietako bat
direla.

•

Bizikleten zirkulazioa galtzadan: 15. artikuluan egindako aldaketaren bidez,
onartu egiten da bizikleta-gidariek ezinbestekoa duten galtzada-zatitik
zirkulatzea,

baldin

eta

bazterbidetik

joatea

ezinezkoa

badute

edo

bazterbideak zabalera nahikorik ez badu. Era berean, onartu egiten da
bizikletek

ez

ohiko

abiadura

murriztuan

doazen

ibilgailuen

abiadura

gainditzea, abiadura handiagoan joatea ahalbidetzen duten bide-zatietan.
Kasu horietan, behar duten galtzada-zatia okupatu ahal izango dute, beti ere
eskuinetik, batez ere kurbadun jaitsiera luzeetan.
•

Bizikletek autobiako bazterbidea erabiltzea: 18. artikuluaren aldaketak
berarekin dakar bizikleta-gidariek autobietako bazterbideetatik joan ahal
izatea, salbu eta, bide-segurtasun arrazoiak direla eta, berariazko seinaleekin
debekatuz gero.

•

Taldekako zirkulazioa, segurtasun-tarteak eta aurreratzeak: 20. artikulua ere
aldatu egin da, hain zuzen ere, gorde beharreko tarteei eta abiadurari
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buruzkoa. Bizikletek taldean zirkulatu ahal izango dute, unitate bakarrean.
Beraz, elkarren arteko distantzia gorde beharko dute eta behar besteko arreta
izan elkarrekin tupust ez egiteko.
Txirrindulari-taldeak unitate legez aintzatetsi izana garrantzitsua da 23.
artikuluaren (lehentasuna) eta 33. artikuluaren (aurreratzea) aldaketei begira.
Halaber, 34. artikulua ere aldatu da. Aldaketa hori txirrindulariari segurtasun
handiagoa

emateko

egin

da.

Aurrerantzean,

txirrindulari

bat

edo

txirrindulari-talde bat aurreratzen dituen ibilgailuak aurkako galtzadaren zati
bat okupatuz edo galtzada osoa okupatuz egin beharko du, Legean
esandakoarekin bat etorriz, eta kontrako norantzan zirkulatzen duenari
trabarik egin gabe edo arriskuan jarri gabe.
Aurkako erreia inbadituz eginiko aurreratze-maniobra debekatuta dagoen
zatietan ere egin ahal izango da, beti ere, aldez aurretik, maniobra-egileak
ziurtatu baldin badu aurreratzea arriskurik gabe egin daitekeela (37.
artilkuluaren aldaketa).
•

Argiak eta jantzi islatzaileak: Lege honek 42. artikulua ere aldatzen du, hain
zuzen ere, artikulu horren 3. idatz-zatia. Aldaketa horren ondorioz, osagai
islatzaile homologatuak jarri behar dira bizikletetan, eta argiak eramatea
derrigorrezkoa den kasuetan, bizikleta-gidariek jantzi islatzaileren bat eraman
beharko dute soinean hiriarteko bideetatik zirkulatzen badute.

Bizikletaz ibiltzen direnak zuzenean ukitzen dituen azken araua “Zirkulazioari
buruzko Araudia” (1428/2003, azaroaren 21ekoa) da. Lehen adierazitako legeak
bezalaxe, araudi honek ere Trafikoari buruzko Legea garatzen du. Zenbait arau berri
gehitzen ditu, beste zenbait, ordea, aldatu egiten ditu. Jarraian, Trafiko
Zuzendaritza Nagusiak egindako laburpen bat jasotzen dugu. Laburpen horretan,
bizikleten eta txirrindularien zirkulazioari eragiten dieten arauak daude (nahiz eta
kasu horretan ere, horietariko asko herriarteko bideetako zirkulazioari buruzkoak
izan):
•

Txirrindulariek lehentasuna dute motordun ibilgailuekiko

•

Lehen: Ez zegoen araututa.
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•

Orain: Txirrindulariek zeharkatzeko lehentasuna izango dute motordun
ibiligailuekiko honako kasu hauetan: eskuinera edo ezkerrera egiten dutenean
beste bide batera sartzeko; eta taldean doazenean, lehenengo doana bidea
zeharkatzen hasi denean edo glorietan sartu denean.

•

Txirrindularien alkohol-tasa

•

Lehen: Ez zegoen berariaz araututa. Gidariak aipatzen ziren, baina
orokorrean.

•

Orain: Gidarien gehienezko alkohol-tasa orokorrak (0,5) txirrindulariei ere
eragiten die. Orain, beren beregi aipatzen ditu txirrindulariak.

•

Jaitsiera luze eta jarraituak

•

Lehen: Ez zegoen araututa.

•

Orain: Kurbadun jaitsiera luzeetan, txirrindulariek bazterbidea utzi eta behar
duten galtzada-zatitik zirkulatu ahal izango dute, beti ere eskuinetik.
Txirrindulariei segika doazen ibilgailuek bazterbidetik zirkulatu ahal izango
dute abiadura motelean.

•

Taldean zirkulatzea, baina ez tropelean

•

Lehen: Ez zegoen araututa.

•

Orain: Txirrindulariek elkarren arteko distantziari erreparatu barik zirkulatu
ahal izango dute; hori bai, arreta berezia jarriz elkarren artean tupust ez
egiteko. Gainera, talde bereko txirrindularien arteko aurreratzeak ez dira
aurrerapen kontsideratuko. Gehienez, bi ilaratan zirkulatu ahal izango dute.
Gutxi ikusten den aldeetan, berriz, banako ilaratan joan beharko dute.
Autobietan bazterbidetik soilik joan ahal izango dira, beti ere 14 urte baino
gehiago badituzte eta zirkulatzea debekatzen duen seinalerik ez badago.
Zirkulatzea debekatzen denean, panel batean adieraziko da ordezko bidea.

•

Islatzaileak derrigor

•

Lehen: Ez zegoen araututa.

•

Orain: Argiak eramatea derrigorrezkoa denean, herriarteko bidetik joanez
gero, bizikletaz doazenek jantzi islatzaile bat eraman beharko dute soinean,

74

2007KO BILBOKO BIDEGORRIEN ETA BIZIKLETA-BIDEEN PLAN BEREZIA

ibilgailu-gidariek eta gainerako erabiltzaileek 150 metroko distantziatik
antzeman ditzaten.
•

Bizikletaz, denok kaskoarekin

•

Lehen: Ez zegoen araututa.

•

Orain: Bizikleta-gidariek eta beraiekin bizikletan doazenek babes-kasko
homologatuak erabili beharko dituzte. Salbuetsita egongo dira aldapa
luzeetan, medikuaren aginduz, edo bero handia dagoenean. Txapelketetan
parte hartzen duten txirrindulariek eta profesionalek entrenamenduetan euren
arauak izango dituzte.

•

Adin txikikoak bi gurpileko ibilgailuetan

•

Lehen: Ez zegoen araututa.

•

Orain: Zazpi urte arteko adin txikikoa eraman ahal izango da bizikletaz baldin
eta jarleku gehigarri homologatuan egiten bada eta bizikleta-gidaria adin
nagusikoa bada. Salbuespenez, zazpi urtetik beherako adin txikikoa eraman
ahal izango da bizikleta aitak, amak, tutoreak edo horiek baimendutako adin
nagusiko batek gidatzen badu; eta beti kaskoarekin.

•

Herriarteko bideetako biraketak, eskuinetik

•

Lehen: Nola herri bideetan hala herriartekoetan, bi gurpiletako zikloek edo
zikomotorrek, ezkerretara bira egiteko errei zehatzik ezean, eskuinean jarri
behar zuten, ahal izanez gero galtzadatik kanpo, eta hortik abiatuta egin
behar zuten bira.

•

Orain: Arau hori herriarteko bideetarako soilik da.

Amaitzeko, hona hemen Zirkulazioa, Trafikoa eta Bide Segurtasuna arautzen duten
lege-testuak, legeak eta araudiak:
.- Trafikoari buruzko Legea honako lege-xedapenaren bitartez ontesi zen:
339/1990 Errege Legegintza Dekretua, martxoaren 2koa, Trafikoari, Motordun
Ibiligailuen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legea onesten duena
(EAO, 63. zk., martxoaren 14koa –Akatsen zuzenketa EAOn, 185. zk. abuztuaren
3koa).
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Eraldaketak
•

5/1997 Legea, martxoaren 24koa (EAO, 72. zk., martxoaren 25ekoa)

•

59/1997 Legea, abenduaren 19koa (EAO, 304. zk., abenduaren 20koa)

•

2922/1998 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, Ibilgailuen Araudi Orokorra
onesten duena (Laugarren azken xedapena) (EAO, 22. zk., 1999ko urtarrilaren
26koa)

•

11/1999 Legea, apirilaren 21ekoa (2. artikulua) (EAO, 96. zk., apirilaren
22koa)

•

43/1999 Legea, azaroaren 25ekoa (EAO, 283. zk., azaroaren 26koa)

•

55/1999 Legea, abenduaren 29koa (Hogeita zortzigarren azken xedapena)
(EAO, 312. zk., abenduaren 30ekoa)

•

19/2001 Legea, abenduaren 19koa (EAO, 304. zk., abenduaren 20koa)
.- Zirkulazioaren Araudi Orokorra honakoaren bitartez onetsi zen:
1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa (EAO, 2003ko abenduaren
23koa)
.- Ibilgailuen Araudi Orokorra betearazpen-araudia da. Bide Segurtasunari
buruzko Legea garatzen, osatzen eta zehazten du. Hala ere, ez du testu osoa
garatzen, baizik eta zati bat; izan ere, Legearen testu artikulatuko I. Tituluaren
eta IV. Tituluaren zati bat besterik ez du garatzen.
2822/1998 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, Ibilgailuen Araudi Orokorra
onesten duena (EAO, 22. zk. 1999ko urtarrilaren 26koa) –Akatsen zuzenketa
EAOn, 1999ko otsailaren 13a)
Eraldaketak eta bestelako arauak:
- 1204/1999 Errege Dekretua, uztailaren 9koa
- 39/1997 Legea, urriaren 8koa
- 1537/1998 Errege Dekretua, ekainaren 26koa
- 1539/1996 Errege Dekretua, ekainaren 21ekoa
- Agindua, 1996ko azaroaren 28koa
- 1247/1995 Errege Dekretua, uztailaren 14koa
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II.3.

ZIRKULAZIOARI BURUZKO UDAL ARAUTEGIAREN EGUNERAKETA

Zirkulazioari buruzko udal ordenantzak ematen dituztenean, udalerriek trafiko arloan
duten eskumena egikaritu besterik ez dute egiten, alegia, herri-barruko bideetan
norbanakoen eta ibilgailuen zirkulazioa arautzeko eskumena. Aitzitik, eskumen hori
egikaritu ahal izateko, aurretik Legeren batek eskualdatu behar izan die. Hona hemen
eskualdaketa ahalbidetu duten legeek: 7/1985 Legea, Toki Eraentzaren Onarriak
Arautzen dituena; 339/1990 Legegintzazko Errege Dekretua, martxoaren 2koa; eta
19/2001 Legea, abenduaren 19koa, Trafikoari, Motordun Ibiligailuen Zirkulazioari eta
Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua eta horrekin bat datozen
arauak garatzen dituena.
Legearen 7. artikuluak eskumena ematen die udalerriei euren titulartasunpeko
herri-bideetan trafikoa antolatzeko eta kontrolatzeko, bai eta udaltzainen bitartez
zaintzeko, bide horietan hausten diren arauak salatzeko eta arau-hauste horiei
dagokien zehapena ezartzeko, beste administrazio bati ez badadagokio.
Halaber, aipatutako artikuluarekin bat etorriz, udalerria eskuduna da zirkulazioari
buruzko udal ordenantzen bidez herri-bideen erabilerak arautzeko. Arauketa horren
bitartez, bateragarri egin behar ditu erabiltzaileen arteko aparkaleku-banaketa
ekitatiboa, gurpilezkoen trafiko arina eta oinezkoentzako kaleak. Eta beti arlo
horietan indarrean dauden lege-xedapenekin bat.
Hortaz, Ordenantzetako manuak udal titulartasuneko edo udal kudeaketako
herri-bideetan aplikatzeko izango dira, eta titularra nahiz kudeatzailea behartuko
ditu, baita bideok erabiltzen dituen oro ere. Beraz, bidearen erabiltzaile esango
diegu oinezkoei, gidariei, txirrindulariei edo bidean edozein izaerako jarduerak egiten
dituztenei.
Bilboren kasuan, Udalbatzak 1999ko apirilaren 13an eginiko ohiko bilkuran onetsi zuen
Zirkulazioari buruzko Udal Ordenantza, eta barikuan argitaratu zen Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean (BAO, 175. zk.), 1999ko irailaren 10ean.
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Nolanahi ere, Ordenantza horrek bizikletazko zirkulazioarekin eta bizikletaz
zirkulatzeko erreiekin30 zerikusia daukaten alderdiak jorratu baditu ere, Plan hau
Udal Ordenantza hori eguneratzera dator, bizikleta hiri-barruan batetik bestera
joateko garraiobide legez berreskuratzera.
Hortaz, Udal Ordenantzak garraio-mota horrekin loturiko alderdi berriak jorratuko
ditu eta, horrekin batera, garraio hori zirkulaziorako berreskuratzeak eragin litzakeen
gatazkak ere kontuan izango ditu. Horretarako, “Bizikleta Bideei buruzko Plan
Bereziaren Arauketa Testuaren” II.5 kapituluan jasotzen den araudi zehatzaren
bitartez osatuko da Ordenantza. Testu horretan zehaztu eta garatuko dira
Zirkulazioari buruzko Udal Ordenantzari dagozkion manuak, eta bide batez, arau
horiek izapidetzeko eta eguneratzeko beharrezkoak diren mekanismoak egokituko
dira. Gogoan izan behar ditugu, baita, indarrean dauden beste ordenantza eta udal
araudi batzuk, Ordenantzan eta Plan Bereziaren arauketa-testuan ezarritako
irizpideak kontuan hartu beharko baitituzte. Hori dela eta, alderdi komunetan,
nahitaezkoa egiten da koordinazio-lana areagotzea elkarren osagarri bilaka daitezen.
Bilboko Udalak egindako “Berdeguneen Ordenantzari” eta “Alde Zaharreko oinezkoen
esparrua arautzeko” araudiari buruz ari gara, hain zuzen.
Arau horiek guztiak, ordea, Zirkulazioari buruzko Udal Ordenantzak (beste guztien
gainetik dago) ezarritakoaren menpe geratzen dira, Ordenantza baita herri-barruko
bide publikoen erabilera arautzen duena, oinezkoen eta ibilgailu motorizatuen
joan-etorria bateragarri eginez eta aparkalekuak modu ekitatiboan erabil daitezela
bermatuz. Beraz, esan dugun moduan, udal-titulartasuneko edo udal-kudeaketako
bide publikoak erabiltzen dituzten guztiek bete beharko dute (oinezkoek, gidariek,
txirrindulariek eta bidea beste edozein gauzetarako erabiltzen duen edozeinek).
Arauketa-tresna horien bitartez hainbat gauza lortu nahi da: alde batetik, galtzadako
bizikleta-zirkulazioa
azpiegituretan

dela

arautzea,

dela

bizikletaz

bizikletaz

ibiltzea

ibiltzeko

baimenduta

propio
dagoen

egindako
oinezkoen

lehentasun-esparruetan; bestetik, azpiegiturok erabiltzeko eta babesteko ekimenak
bultzatzea,

besteak

beste,

maniobrak

errazteko

neurriak,

borondatezko

bizikleta-erregistro bat sortzea bizikleta-lapurretak ekiditeko xedez, etab.

30

Batez ere, IV. tituluaren (“Zirkulazio-arauketa zehatzeko esparruak”) II. kapituluaren bitartez
(“Bidegorriak”).

78

2007KO BILBOKO BIDEGORRIEN ETA BIZIKLETA-BIDEEN PLAN BEREZIA

Jarraian, Plan Berezi honetan jasotako irizpide nagusiak laburbilduko ditugu.
Irizpideok zirkulazio-ordenantzan jasotakoen osagarri dira eta bide publikoaren
eginkizunak zehazten dituzte bizikletazko mugikortasuna kontuan izanik. Beraz,
kontuan izan beharko ditugu bai indarrean dagoen Udal Ordenantza eguneratzerakoan
bai Plan Berezi honetan jasotako Bilboko Bizikleta Bideen Araudiaren II.5 kapitulua
garatzerakoan (“Bizikleta Bideen Plan Berezia arautzeko testua”):
a.- Oinezkoen lehentasuna eta beste erabilerekiko bateragarritasuna
•

Hiri-barruko zirkulazioan oinezkoek eta garraiobide alternatiboek lehentasuna
izango dute. Era berean, oinezkoentzat egokitutako esparruetan murrizketak
ezarriko zaizkio zirkulazioari.

•

Irristailuek eta bizikletek joan-etorri murriztuak egiteko aukera izango dute
oinezkoek lehentasuna duten esparruetatik, baina oinezkoen lehentasunari
kalte egin barik.

•

Erraztasunak emango dira bizikleta-bideetatik motorrik gabeko irristailuekin
edo antzeko tramankuluekin joateko, baina zirkulazio-erreiak oztopatu gabe
eta oinezkoen zein bizikleten lehentasuna bermatzen duten arauei men
eginez.

•

Aitzitik,

ezin

izango

da

monopatinez

joan

espaloietatik,

oinezkoen

esparruetatik eta bizikleta-bideetatik.
•

Monopatinak, motorrik gabeko irristailuak eta antzeko tramankuluak kirola
egiteko

soilik

erabili

ahal

izango

dira,

eta

horretarako

egokitutako

esparruetan.
•

Trafiko motorizatutik banandutako erreietan ezgaitasunen bat dutenen
esku-bizikletekin (handbike) eta motor elektrikoko gurpildun aulkiekin
zirkulatu ahal izango da, horien irisgarritasuna eta autonomia bizikletarekin
bateragarri egiteko.

b.- Gurpilezkoen zirkulazioa orokorrean
•

Erretserbatutako erreietatik horien hasieran jarritako seinaleek adierazten
duten ibilgailuek soilik zirkulatu ahal izango dute.

•

Abiadura

moteleko

edo

mugatuko

esparruak

egokitzeko

aukera

dago

zirkulazioa baretzeko eta garraiobide alernatiboen joan-etorriak errazteko.
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•

Beharrezkoa da seinale argiak ipintzea oinezkoen esparruan baimendutako
zirkulazio-arauketari buruz eta zirkulazio mugatuko edo egonaldi mugatuko
gainerako esparruei buruz.

•

Trafikoaren, oinezkoen eta bizikleten segurtasuna areagotuko duten neurriak
bultzatzea.

Adibidez:

galtzada

gainetik

zeharkatzen

duten

oinezkoen

pasabideak, beti ere irisgarritasun-betekizunak betetzen badituzte; oinezkoek
lehentasuna duten esparruei dagokienez, oinezkoek lehentasuna izan baina
bizikletekin partekatzen dituzten bideetan, oinezkoen seinaleak jartzea
oinezkoen segurtasuna bermatzeko; abiadura moteltzeko bandak jartzea
galtzadan,

behar

bezala

seinaleztatuak,

bizikletarako

egokitutako

pasabideekin, horien zirkulazioa ez oztopatzeko, etab.
•

Hain zuzen ere, zirkulazioan segurtasun eza saihesteko, berariaz debekatzea
honako hauen gainean aparkatzea: babeslekuetan, oinezkoen babesguneetan,
errepidearen
gainerako

erdibitzaileetan,
elementuetan,

babes-eremuetan

trafikoa

langa-pasaguneetan,

bideratzeko

oinezkoen

eta

bizikleta-pasabideetan, ikusmena galarazita dagoen lekuetan eta, azkenik,
erabilera jakin batzuetarako (bizikletak barne) soilik erretserbatutako
erreietan edo bide-zatietan.
c.- Bizikletaz zirkulatzea
•

Bizikletaz zirkulatzeko, horretarako propio egokitutako bizikleta-bandetatik
joan beharko dugu. Horrelako bandarik ez dagoenean, galtzadatik zirkulatu
beharko dugu, indarrean dauden arauekin eta zirkulazio-ordenantzekin bat
etorriz.

•

Hiri-barruan bizikletaz goazenean abiadura araututa eta murriztuta izango
dugu segurtasun-bermeak izateko, bai bizikleta-erabiltzaileen aldetik bai
gainerakoen aldetik ere31. Bizikleta-bidearen arabera, gehieneko abiadura
aldatu egingo da: Bost (5) km/h oinezkoek eta bizikletek partekatzen duten
bereizgarririk

gabeko

bidean,

eta

hamabost

(15)

km/h

banandutako

31

Izan ere, bizikletak oinezkoekin partekatzen ez dituen landa-lurzoruei buruz ari bagara, gogora dezagun
Berdeguneei buruzko Udal Ordenantzak horri buruz dioena. Gai hori 11.1.2 artikuluan jorratzen da eta
honela dio: “udal jabetzatan, landa-lurzoruan, motordun ibilgailuek soilik zirkulatu ahal izango dute euren
jabetzako lurzatietara sartzeko bide-zortasuna badute. Bestela, guztiz debekatuta dago bide horietatik
motordun ibilgailuz zirkulatzea. Debeku horrek ez dio eragiten bizikletari, baina bide horietatik oinezkoak
doazenean, bizikleten gehieneko abiadura 15 km/h izango da”.
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bizikleta-bideetan.

Edonola

ere,

ezin

izango

da

hogei

(20)

km/h

abiadura-muga gainditu.
•

Bizikletek igarotzeko lehentasuna izango dute eurentzako soilik egokitutako
banda ziklagarri batetik zirkulatzen dutenean.

•

Bizikletak, galtzadatik doanean, eskuineko erreietik joan behar du, eta
erreiaren erdiko aldea erabil dezake; hala ere, bideak hala eskatzen badu edo
ezkerretara bira egiteko asmoa badu ezkerreko erreietik joan daiteke.

•

Baimenduta

dago

bizikleta-zirkulazioaren

segurtasuna

eta

erosotasuna

areagotzeko ikur adierazgarriak jartzea, bai trafiko mistoko kaleetan bai
banda ziklagarri berezia duten kaleetan.
•

Bizikletek lehentasuna izango dute motordun ibilgailuekiko32 eskuinera edo
ezkerrera bira egiteko maniobratan. Hortaz, motordun ibiligailuek abiadura
moteldu beharko dute bizikletaren aurrean, eta beharrezkoa balitz gelditu ere
bai.

•

Bizikletak bide publikoan aparkatu ahal izango dira. Horretarako, aparkaleku
bereziak egokituko dira. Aparkalekurik ezean edo beterik egotekotan, bide
publikoko beste leku batzuetan aparkatu ahal izateko prozedura arautuko da.

•

Bizikleta-bideetatik, oinezkoek lehentasuna duten zati seinaleztatuetatik edo
abiadura-muga (20 edo 30 km/h) duten zatietatik zirkulatzen duten bizikletek,
atoia edo atoierdia eraman ahal izango dute atzean. Halaber, baimenduta
egongo da eta behar bezala araututa, zazpi urte arteko adin txikikoa
bizikletetan egokitutako aulki homologatuetan eramatea.

•

Debekatuta dago sakelako telefonoak, entzungailuak edo antzeko gailuak
erabiltzea33.

32

Zirkulazioari buruzko Araudi Orokorraren (1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa) 46. eta 64.
artikuluetan ezarritakoarekin bat; Txirrindularitzari, Herri Barruko zirkulazioari eta Herriarteko
Zirkulazioari buruzko Legearen (43/1999 Legea, azaroaren 25ekoa) 3-d artikuluan ezarritakoarekin bat;
eta Trafikoari, Motordun Ibilgailuei eta Bide Segurtasunari buruzko martxoaren 2ko 339/1990
Legegintzazko Errege Dekretuaren 23. artikuluan ezrritakoarekin bat etorriz.
33
Trafikoari buruzko 19/2001 Legearen 11.3 artikuluan eta Zirkulazioaren Araudi Orokorraren 18.2
artikuluan xedatutakotik eratorria.
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•

Bide-segurtasuna bermatze aldera, zirkulatzean, bizikletek eta txirrindulariek
erraz ikusiak izateko islatzaileak eta ekipamenduak eramango dituzte
prebentzio-neurri legez.

•

Udalak bizikleten erregistroa sortuko du lapurreta- eta galera-kasuetan
bizikletak errazago aurkitu ahal izateko. Izena ematea borondatezkoa izango
da.

•

Ordenantzan34 jasotako arau-hausteak eguneratu eta berritu dira. Alde
batetik, arau-haustearen gaineko erantzukizuna zuzenean arau-haustea egin
duenari egozten jarraituko bazaio ere, erantzuleak 18 urte baino gutxiago
dituenean

(sarri

gertatuko

dena

bizikletez

ari

garenean),

solidarioki

erantzungo dute horrekin batera, gurasoek, tutoreek, harreran dutenek edo
legezko zaintzaileek; izan ere, euren betebeharra da adin txikikoei egotzitako
arau-haustea gerta ez dadin behar besteko neurriak hartzea. Hala ere,
erantzukizun solidario hori isunetik eratorritako diru-zehapenara soilik
mugatuko da, eta zehatzaileak murriztu ahal izango du. Arau-hauste arinak
direnean, berriz, aurretik aipaturiko pertsona horiek onespena ematen
badute, zehapen ekonomikoaren ordez beste neurri hezitzaile batzuk ezar
daitezke.
•

Beste alde batetik, komenigarria litzateke arau-hausteen katalogoan beste
erreferentziaren bat sartzea bizikleta txarto gidatzeak eragin ditzakeen
ondorioei buruz, hain zuzen ere, “bizikleta-zirkulazioaren” zenbait arauren
urraketari dagozkionak (larritasunaren araberako sailkapena eginez).

•

Udalak konpromisoa hartzen du bizikleta-bideei eta ibilbideei buruzko
katalogoa egiteko. Horretarako, “Bizikleta-bideen udal araudia” hartuko du
oinarri. Araudi horretan, bide-mota ezberdinak jasotzen dira herritarren
ezagupenerako. Hartara, bide eta ibilbide berriak sortzeko eta/edo trazatuen
ezaugarriak nabarmen aldatzeko, unean uneko kalifikazioa berraztertu egin
beharko da.

34

Udal ordenantzetako arauak urratzeagatik ezarritako zehapenak izapidetzeko eta, orokorrean,
zirkulazioari, trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko arautegiko urraketengatik ezarritako zehapenak
izapidetzeko prozedura Zehapen Prozeduraren Araudia onesten duen otsailaren 25eko 320/1994 Errege
Dekretuan jasota dago.
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c.- Terminologia-eranskina
Egokia dirudi Udal Ordenantzak kontzeptuak definitzeko katalogoaren eranskin
bat jasotzea. Beraz, jarraian, kontzeptuei buruzko eranskina jasotzen dugu.
Aldaketa txiki batzuk izan ezik, beste guztia Donostiako Udalak35 Ibilgailuen eta
Oinezkoen Zirkulazioa arautzeko egindako Udal Ordenantzatik hartu dugu.

II.4.

ZIRKULAZIOARI BURUZKO UDAL ORDENANTZAREN TESTU ERALDATUA

Plan Bereziak proposatzen du 1999ko apirileko Zirkulazioaren Udal Ordenantzan (BAO,
175. zk., urte bereko irailaren 10ekoa) xedatutakoa zirkulazioari eta txirrindularitzari
buruz estatuko arautegian jasotako puntuetara eta errealitate berrira egokitzea,
baita Plan Berezi honetan jasotakora ere. Plan Berezi honekin zerikusia duten
xehetasunak eta, orokorrean, hiri-barruko bizikleta-zirkulazioarekin zerikusia dutenak
“Bizikleta Bideen Plan Berezia arautzeko testuaren” II.5 idatz-zatian jaso badira ere,
bai aurreikusten da Ordenantzaren IV. Tituluko (zirkulazio arauketa bereziko aldeak)
II. Kapituluaren (bidegorriak) egokitzapena, baita eranskin bat jasotzea ere. Hona
hemen testua:
II. Kapitulua
Bizikleta-bideak
.- 104. art.
Udal Administrazioak neurriak hartu ahal izango ditu bide publikoetan
bizikleta-zirkulazioa errazteko: zikloak erabiltzeko bide bereziak egitea,
oinezkoek

lehentasuna

duten

esparruetan

zikloen

zirkulazio

murriztua

ahalbidetzea, bizikletaz zirkulatzeko erreiak erretserbatzea, bizikletaz ibiltzeko
segurtasun-neurriak

eta

maniobrak

errazteko

neurriak

hartzea

(trafikoa

baretzea, abiadura murriztuko esparruak, seinale gehiago, galtzada gaineko
pasabideak, ibilbideak bereizteko adierazleak, galtzadan abiadura murrizteko
bandak jartzea bizikleta-pasabideekin, geraleku aurreratuak, etab.).
.- 105. art.
Segurtasun eza ekiditeko, berariaz debekatu egiten da babeslekuen, oinezkoen
babesguneen, bidearen erdibitzaileen, babesguneen eta trafiko orokorra zein
bizikleta-trafikoa bideratzeko gainerako elementuen gainean geratzea eta
aparkatzea; baita honako hauetan ere: langa-pasaguneetan eta bizikleta- zein

35

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 31. zenbakia, 2006ko otsailaren 15ekoa.
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oinezkoen pasabideetan, ikusmena galarazita dagoen lekuetan, eta, bereziki,
erabilera jakinetarako erretserbatutako erreietan edo bide-zatietan (bizikletak
barne).
.- 106. art.
1. Bizikletek bizikleta-bideetatik zirkulatu beharko dute. Bizikleta-biderik ez
dagoen lekuetan, galtzadatik zirkulatuko dute indarrean dauden arauekin
eta ordenantzekin bat etorriz.
2. Bizikletek igarotzeko lehentasuna izango dute beraientzat soilik egokitutako
bizikleta-banda batetik zirkulatzen dutenean, galtzadan edo oinezkoen
esparruan egokitu den erreparatu barik, baldin eta bizikletaren “trazatua”
zeharkatzen ez duen oinezko pasabiderik ez badago. Oinezkoen pasabidetik
at oinezkoen plataforman egokitutako banda ziklagarria zeharkatzeko,
oinezkoek aurretiaz ziurtatu beharko dute arriskurik gabe zeharkatu
dezaketela bidea, bizikleta-zirkulazioa oztopatu barik.
3. Bizikletak galtzadatik zirkulatzen duenean eskuineko erreietik egingo du eta
erreiaren erdiko aldea okupatu ahal izango du; hala ere, bidearen
ezaugarriak direla-eta edo ezkerrera bira egiterakoan, ezkerreko erreietik
zirkulatu ahal izango du.
.- 107. art.
1. Oinezkoek lehentasuna duten esparruetan egokitutako bizikleta-bideetatik
zirkulatzen

duten

bizikletek

lehentasuna

izango

dute

baimendutako

gainerako ibilgailuekiko, baina ez oinezkoekiko. Hortaz, dauden seinaleak
errespetatu beharko dira beti eta, batez ere, oinezkoen igarotzeko
lehentasunari eta gehieneko abiadurari buruzkoak. Abiadurari dagokionez,
moteldu edo areagotu ahal izango da oinezkoen kopuruaren arabera;
esaterako,

oinezko

bat

aurreratzerakoan

edo

oinezko

batekin

gurutzatzerakoan metro bateko aldea gorde beharko da. Horrez gain,
maniobrak egitean ezin izango da arduragabekeriaz edo ausarkeriaz jokatu,
oinezkoaren segurtasunean ez eragiteko edo oinezkoari enbarazu ez egiteko.
2. Hiri-barruan bizikletaz goazenean abiadura araututa eta murriztuta izango
dugu segurtasun-bermeak izateko, bai bizikleta-erabiltzaileen aldetik bai
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gainerakoen aldetik ere36. Bizikleta-bidearen arabera, gehieneko abiadura
aldatu egingo da: Bost (5) km/h oinezkoek eta bizikletek partekatzen duten
bereizgarririk gabeko bidean, eta hamabost (15) km/h banandutako
bizikleta-bideetan. Azken kasu horretan, une jakinetan, hogei (20) km/h
abiaduran zirkulatu ahal izango da. Bizikletak, trafiko motorizatuarekin
partekatuta bide publikotik zirkulatzen duen gainerako egoeretan, kasuan
kasuan indarrean dauden arauetan ezarritako gehieneko abiadurarekin eta
zirkulazio-arauekin bat etorriz zirkulatuko du. Hartara, indarreango arauek
erabilera batzuk besteetatik bereizi ahal izango dituzte.
Aldi berean, propoposatu egiten da Ordenantzaren agiriari beste gehigarri bat
eranstea; ez testu artikulatu legez, baizik eta terminologia-eranskin gisa. Hona
hemen eranskinaren edukia:
Terminologia-eranskina
Espaloia:

Errepide-luzeraren

bazterretik

edo

hiri-barruan

gurpilezkoen

galtzada-luzeraren bazterretik doan oinezkoentzako ibiltokia (jasoa ala ez).
Bizikleta: Bi gurpileko ibilgailua, norbere giharren energiarekin soilik
mugiarazitakoa, batik bat, pedalei edo biraderei eraginda.
Erreia: Galtzada zati dezakeen luzera-banda. Bidearen luzera-markek muga
dezakete, edo ez; beti ere, zabalera nahikoa izan behar du motozikletak ez
diren auto-ilara baten zirkulazioa ahalbidetzeko.
Bus-erreia: Garraio publikoa zirkulatzeko erretserbatutako erreia.
Erretserbatutako erreia: Ibilgailu jakin batzuen zirkulazioa soilik onartzen
duen erreia, seinaleztapenaren arabera.
Ziklomotorra: Ondoren deskribatzen diren ibiligailuak dira ziklomotorrak:
-

Bi gurpileko ibilgailua, barne-errekuntzako motorra badu 50 cm3tik
beherakoa, eta jatorrizko gehieneko abiadura 45 km/h.

36

Izan ere, bizikletak oinezkoekin partekatzen ez dituen landa-lurzoruei buruz ari bagara, gogora dezagun
Berdeguneei buruzko Udal Ordenantzak horri buruz dioena. Gai hori 11.1.2 artikuluan jorratzen da eta
honela dio: “udal jabetzatan, landa-lurzoruan, motordun ibilgailuek soilik zirkulatu ahal izango dute euren
jabetzako lurzatietara sartzeko bide-zortasuna badute. Bestela, guztiz debekatuta dago bide horietatik
motordun ibilgailuz zirkulatzea. Debeku horrek ez dio eragiten bizikletari, baina bide horietatik oinezkoak
doazenean, bizikleten gehieneko abiadura 15 km/h izango da”.
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-

Hiru gurpileko ibilgailua, barne-errekuntzako motorra badu 50 cm3tik
beherakoa, eta jatorrizko gehieneko abiadura 45 km/h.

-

Lau gurpileko ibilgailua, hutsean 350 kilotik beherako masakoa
(ibilgailu elektrikoen kasuan baterien masa salbuetsita), eta jatorrizko
gehieneko abiadura 45 km/h duena. Leherketa bidezko motorren
kasuan 50 cm3 ko zilindradakoa edo hortik beherakoa; gainerako
motorren kasuan, berriz, gehieneko potentzia garbia 4 kw-koa edo
hortik beherakoa.

Egonaldia: Geldirik dagoen ibilgailua, baina ez aparkatuta.
Handbike: esku-bizikleta, mugitzeko zailtasunak dituztenek erabilitakoa.
Oinezkoek

lehentasuna

duten

esparruetan

seinaleztaturiko

bizikleta-ibilbideak: oinezkoek lehentasuna duten esparruetan bizikletaz
zirkulatzeko egokitutako ibilbideak. Seinale horizontalak edo bertikalak izan
behar ditu, edo biak. Ibilbide horietan oinezkoak du lehentasuna.
Ibi-lizentzia: tasa edo prezio publikoa ordaintzearen truke norberaren
lokaletarako edo lurzatietarako sarbidea libre izatea ahalbidetzen duen
lizentzia (leku horretan ezin da ibilgailurik egon).
Gurpil-ohola: gurpilak dituen ohol-zatia, zoladura egonkor eta uniforme
batetik irristatzea ahalbidetzen duena.
Motozikleta: bi gurpileko autoa, sidekarduna edo sidekargabea. Sidekarra
motozikletaren albo batean atxikitako bidaiari-lekuari esaten zaio, baita hiru
gurpilekoari ere.
Geraldia: Ibilgailua bi minutu baino gutxiago geldirik izatea gidaria barruan
dela.
Motorrik gabeko irristailuak: bi gurpileko tramankulua, oinari egokitutakoa,
zoladura egonkor eta uniforme batetik irristatzea ahalbidetzen duena.
Oinezkoa: Inolako ibilgailurik gidatu gabe Ordenantzan jasotako bideetatik edo
lurzatietatik oinez ibiltzen den norbanakoa. Oinezkoak dira baita honako
hauek: ume-kotxeak darabiltzatenak, gurpildun aulkietan doazenak edo
motorrik gabeko dimentsio txikietako beste edozein ibilgailuetan doazenak,
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oinez doana bi gurpileko ziklo edo ziklomotor bati bultzaka, edo gurpildun
aulkietan doazenak oinezkoen abiaduran.
Motordun aulkiak: pertsona bakarrarentzako gurpildun aulkiak. Hainbat
diseinutakoak izan daitezke eta motor elektriko batez laguntzen dira
mugitzeko zailtasunak dituztenak batetik bestera eramateko.
Garraio berezia: Ezaugarri teknikoak edo garraiatutako zama zatiezina dela
eta, ibilgailuei buruzko arautegian jasotako xedapenetan ezarritako masak eta
gehieneko dimentsioak gainditzen dituen garraioa.
Ibilgailua: Ordenantzan jasotako bideetatik edo lurzatietatik ibiltzeko egokia
den gailu edo tramankulua.
Bizikleta-bidea: Zikloen trafikorako beren beregi egokitutako bidea, dagozkion
seinale horizontalekin eta/edo bertikalekin. Bere zabalerari eta/edo trafiko
baretuari esker bizikletek segurtasun-neurri handiagoekin zirkulatu ahal dute.
Bide horiek espaloiaren plataforman edo galtzadan bertan egokitu daitezke,
eta, zirkulazioari dagokionez, gainerako garraiobideekiko bereizte- eta/edo
banantze-mailaren arabera sailkatuko dira.
Itxaroteko gune aurreratua: Trafikoa geldiarazten den lineatik aurrerago
egokitutako esparrua bizikletak motordun ibilgailuen aurretik abiarazteko,
semaforoak dauden geralekuetan.
Oinezkoen esparrua: Oinezkoak zirkulatzeko gorderiko bide-zatia, jasoa edo
beste modu batean mugatua. Beste edozein erabilerarekin partekatu ahal
izateko, araudian jasota egon beharko du (ukitutako aldean nola zirkulatu
beharko den jakiteko baldintzak zehaztuz), beti ere, esparru horietan
oinezkoen lehentasuna bermatuz. Definizio horren baitan espaloia eta
pasealekua sartzen dira.
Azkenik, gogoratu aurretik esandakoa: garrantzitsua da Ordenantzan jasotako
arau-hausteak
eguneratzea

eta

arau-hauste

(gurasoen,

horietatik

tutoreen,

harreran

eratorritako
dituztenen

erantzukizunak
eta

legezko

zaintzaileen erantzukizun solidarioa eta horren mugak 18 urtetik beherako
adin txikikoaren urraketaren aurrean; zehapenaren larritasuna arintzeko
aukera eta zehapenaren ordez neurri hezitzaileak jartzea erabakitzeko
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aukera; eta arau-hausteen katalogoan bizikleta txarto gidatzeak eragin
ditzakeen ondorioei buruz beste erreferentzia bat sartzeko aukera).

II.5.

BIZIKLETA-BIDEEI BURUZKO PLAN BEREZIAREN ARAUTEGIA
I.

KAPITULUA –ARAU OROKORRAK-

•

1. artikulua.

1.

Bizikleta Bideei buruzko Plan Berezia bizikleta hiri-barruan erabiltzeko

Izaera, xedea eta esparrua.

azpiegituren zein ekipamenduen garapena definitzen duen tresna da, bai
trazatuei dagokienez bai tipologia ezberdinak diseinatzeko estandarren eta
etorkizuneko

bideetan

nahiz

hirigintza-sektoreetan

uztartzeko

baldintzei

dagokienez.
2.

Planaren xedea hauxe da: bide-egitasmoetan eta esparru publikoetan uztartuko
diren bizikleta-azpiegituren garapenean esku hartzen duten udal sail eta
administrazio

guztien

lana

kudeatzeko, betearazteko eta koordinatzeko

eraentza juridikoa ezartzea.
3.

Ukitutako lur-eremuak dokumentu grafikoetan azaldutakoak dira: alde batetik,
Bilboko hirigintza-, ekipamendu- eta natur-sektoreei zerbitzu ematen dieten
azpiegiturek okupatutakoak; eta bestetik, Bizkaiko Lurralde Historikoko beste
udalerrietako azpiegiturei emandako jarraipena.

•

2. artikulua.

Definizioak.

Hona hemen sarea osatzen duten elementuak:
1.

Bizikleta Bideen Sarea: auzo batetik bestera bizikletaz joateko eta leku
zehatzen

artean

bizikletaz

mugitzeko

azpiegitura

modura

egokitutako

ibilbideak.
2.

Bizikleta-ibilbidea: bizikletaz ibiltzeko egokitutako bideak. Horien ezaugarriak
baldintza berezien eta baldintza teknikoen agirietan jasota datoz. Bere helburua
da zeharkatzen dituen aldeak elkarrekin lotzea eta Sarea osatzen duten alde
horiei zerbitzu ematea.

3.

Bizikleta-bidea: Zikloen trafikorako beren beregi egokitutako bidea, dagozkion
seinale horizontalekin eta/edo bertikalekin. Bere zabalerari eta/edo trafiko
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baretuari esker bizikletek segurtasun-neurri handiagoekin zirkulatu ahal dute,
baldintza berezietan, dokumentu teknikoetan eta dokumentu grafikoetan
ezarritakoaren arabera. Bide horiek espaloiaren plataforman edo galtzadan
bertan

egokitu

daitezke,

eta,

zirkulazioari

dagokionez,

gainerako

garraiobideekiko bereizte- eta/edo banantze-mailaren arabera sailkatuko dira.
4.

Ibilbide-zatia: bizikletaz ibiltzeko egokitutako bidearen edo pasealekuaren
zatia.

5.

Erretserbatutako erreia: Ibilgailu jakin batzuen zirkulazioa soilik onartzen duen
erreia, seinaleztapenaren arabera.

6.

Oinezkoen esparrua: Oinezkoak zirkulatzeko gorderiko bide-zatia, jasoa edo
beste modu batean mugatua. Beste edozein erabilerarekin partekatu ahal
izateko, araudian jasota egon beharko du (ukitutako aldean nola zirkulatu
beharko den jakiteko baldintzak zehaztuz), beti ere, esparru horietan oinezkoen
lehentasuna bermatuz. Definizio horren baitan espaloia eta pasealekua sartzen
dira.

7.

Oinezkoek lehentasuna duten esparruetan seinaleztaturiko bizikleta-ibilbideak:
oinezkoek lehentasuna duten esparruetan bizikletaz zirkulatzeko egokitutako
ibilbideak. Seinale horizontalak edo bertikalak izan behar ditu, edo biak.
Ibilbide horietan oinezkoak du lehentasuna.

8.

Banandutako bizikleta-bideak: gurpilezkoen galtzadan edo oinezkoen esparruan
berezko mugak dituen azpiegitura, gainerako erabilera-moduetatik banandua.

9.

Bizikleta-bide partekatuak: bizikleta-bidea hainbat bidetan edo pasealeku
batean uztarturik dagoenean, esparrua beste garraiobideekin partekatuz.
Plataforma

partekatzen

duten

gainerako

garraiobideek

galtzadari

atxikia,

bereizketa-maila

ezberdinak izan ditzakete.
10.

Bizikleta-erreia:

bizikleta-bidea,

trafiko

motorizatutik

bereizia, baina ez banandua. Eskuarki zirkulazioaren norantza berean atxikia, bi
norantzako zirkulazioa izan dezakeen arren.
11.

Bizikleta-errei babestua: norabide bakarreko edo bi norabideko bizikleta-erreia,
galtzadari atxikia. Alboetan, gainerako galtzada-zatitik eta espaloitik fisikoki
banantzen dituen babesgarriak ditu.
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12.

Bizikleta-espaloia: espaloian seinaleztatutako bizikleta-bidea. Honako hauek
bereiz ditzakegu; Bizikleta-espaloi pista (espaloi gaineko bizikleta-bidea;
alboetan,

oinezkoengandik

fisikoki

banantzen

dituen

babesgarriak

ditu,

oinezkoen segurtasuna areagotzeko.“Bizikleta-espaloi babestua” izenez ere
ezaguna), Bizikleta-espaloi erreia edo zidorra (espaloi gaineko bizikleta-bidea,
oinezkoengandik bereizia baina ez banandua. Bereizgarriak; seinaleak, ikur
transbertsalak,

zoladura-aldaketa,

Bizikleta-espaloi

partekatua

(behar

ñabardura
bezala

txikiak,

seinaleztaturiko

etab.),

eta

espaloi-zatia;

bizikletek oinezkoekin partekatzen dute esparrua, erabilera-bereizketarik
gabe).
13.

Zidor ziklagarria: zikloentzako eta oinezkoentzako bidea, trafiko motorizatutik
banandua. Esparru irekietan, parkeetan, lorategietan edo basoetan barrena doa;
txirrindulariek eta oinezkoek banda partekatzen dute edo erabilera bereizirako
ikurrak dituzte, baina ez dago banandua (seinaleztapena, zoru-bereizgarriak,
etab.).

14.

Bizikleta-pista: trafiko motorizatutik banandutako bizikleta-pista, zirkulazioaren
norantza bakarrean edo bi norantzatan, errepideetatik bereizitako trazatuarekin
eta plataformarekin. Alboetan, oinezkoengandik fisikoki banantzen dituen
babesgarriak ditu, oinezkoen joan-etorria plataforma ziklagarritik egiten den
kasuetarako. “Zidor ziklagarri babestua” izenez ere ezaguna.

15.

Bus-bizikleta erreia: erretserbaturiko erreia edo kale-zatia, autobusek eta
txirrindulariek partekatua, eta batzutan, bestelako zerbitzu publikoek ere
partekatua (udalarenak, taxiak, etab.). Trafiko pribatua oso murriztua
(zamalanak, egoiliarrak egoera jakinetan...).

16.

Bide seinaleztatu partekatua: azpiegitura ziklagarri txikia. Behar bezala
seinaleztaturiko eta egokituriko bidea edo galtzada. Trafiko motorizatu eskasa
dela-eta bizikletaz eroso eta seguru ibil daiteke, fisikoki banandu beharrik gabe.

17.

Seinaleztapen horizontala: ibilbidearen zoladuran margoz (edo tratamendu
baliokidez) irudikaturiko seinaleak. Bizikletaz ibiltzeko baldintzak eta mugak
zehazten dituzte.

18.

Seinaleztapen bertikala: ibilbideko zoladuratik kanpo euskarri autonomoetan
edo partekatuetan sostengaturiko seinaleak. Bizikletaz ibiltzeko baldintzak eta
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mugak zehazten dituzte. Seinaleak finkoak edo automatikoak izan daitezke,
semaforodun elkarguneetan bizikleten joan-etorria kontrolatzeko.
19.

Bereizgailua: zoladurari erantsitako osagaia, zutoladuna edo zutola gabekoa,
erreiak elkarrengandik bereizteko.

20.

Itxaroteko gune aurreratua: Trafikoa geldiarazten den lineatik aurrerago
egokitutako esparrua bizikletak motordun ibilgailuen aurretik abiarazteko,
semaforoak dauden geralekuetan.

•

3. artikulua.

1.

Bizikleta-azpiegituren dimentsioak gutxi gorabeherakoak dira. Hortaz, kasu

Dimentsioak

bakoitzean ibilbide-mota bakoitzerako gutxieneko dimentsioak bermatu behar
dira. Nolanahi ere, ahalegina egin beharko da gomendaturiko zabalerak
betetzeko eta gutxieneko eta gehieneko dimentsioen tartearen barruan
mugitzeko. Salbuespenez soilik ez ditugu dimentsio horiek errespetatuko, eta
behar bezala bidezkotuta.
2.

Hona hemen bizikleta-bide ezberdinetarako (banandurik edo ez) eta bide
horietako zenbait osagaietarako gutxi gorabeherako dimentsioak:
2.1.

2.2.

2.3.

Bi norabideko bizikleta-erreia
Gomendagarria

Gutxien zorrotza

Gutxienez

Gehienez

2,50-2,80

2,00

2,25

3,00

Norabide bakarreko bizikleta-erreia
Gomendagarria

Gutxien zorrotza

Gutxienez

Gehienez

1,50

1,00

1,25

1,75

Bi norabideko bizikleta-espaloi zidorra
Gomendagarria

Gutxien zorrotza

Gutxienez

Gehienez

2,50

1,75

2,00

2,75*
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•

*Oinezkoak gutxi direnean 3,5 metroraino hel daiteke
2.4.

2.5.

Norabide bakarreko bizikleta-espaloi zidorra
Gomendagarria

Gutxien zorrotza

Gutxienez

Gehienez

1,75

1,50

1,75

2

Bi norabideko bizikleta-bide bananduak
(Bizikleta-espaloi pista, Bizikleta-pista, Bizikleta-errei babestua)
Gomendagarria

Gutxien zorrotza

Gutxienez

Gehienez

2,50-3,00

1,75

2,00

3,50*

* kasu berezietarako soilik gomendatua

2.6.

Norabide bakarreko bizikleta-bide bananduak
(Bizikleta-espaloi pista, Bizikleta-pista, Bizikleta-errei babestua)

3.

Gomendagarria

Gutxien zorrotza

Gutxienez

Gehienez

2,00

1,50

1,75

2,50

2.7.

Zintarriarekiko babes-tarte gomendagarria

0,25 - 0,50 m.

2.8.

Aparkalekuarekiko babes-tarte gomendagarria
(gutxien zorrotza 0,50)

0,70 - 0,80 m.

Oinezkoek lehentasuna duten plataforman, partekatutako bizikleta-bideetarako
(Bizikleta-espaloi partekatua, Zidor ziklagarria) ez dugu dimentsio zehatzik
gomendatzen. Hala ere, irizpide orokor legez, bai gomendatzen dugu gutxieneko
dimentsioak banandutako bizikleta-bideetako gehienekoen parekoak edo hortik
gorakoak izatea; hau da, bizikleta-espaloi partekatuaren kasuan, gutxienez 5
metroko zabalera gomendatzen dugu. Zidor ziklagarriaren kasuan, berriz, 3,50
metroko zabalera izan beharko du. Edozelan ere, bai kasu batean eta bai
bestean, esparru horretako zirkulazioa honako aldagai hauek baldintzatuko
dute: oinezkoen joan-etorri ugariak edo urriak, hiri-barruko sarearen baitango
kokapenak, eta ibilbidearen funtzionalitatea bermatuko duten alternatiba
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seguruak diseinatzeko aukerek. Beharrezkoa balitz, dimentsioei dagokienez
murriztaileagoak izango liratekeen banda ziklagarriak egoki litezke.
4.

Bizikleta-azpiegiturak

definitzen

dituzten

osagaien

diseinuaren

gutxi

gorabeherako estandarrak eta trazaturako gomendioak indarrean dagoen
“Erreferentziako Eskuliburu-Gida Teknikoan” ezarritakoak izango dira, Zirkulazio
eta Garraio Sailak eginiko txostenaren arabera. Aldi berean, Sail horri dagokio
irizpideak zehazten joatea eta Plan Berezi honetan jasotako bizikleta-ibilbideak
martxan jarri ahala sor litezkeen zalantzak argitzen joatea. Hala ere, hartutako
irizpideak eta egindako proposamenak modu egokian garatzeko, “lan-egitura
koordinatua” ezarriko da Planaren garapenean esku hartzen duten udal sailen
artean: Hirigintza eta Ingurumena, Lan eta Zerbitzuak, eta Zirkulazio eta
Garraio Saila.

•

4. artikulua.

1.

Irizpide orientatzaileak dira derrigorrezko izaera izan barik bizikleta-sarearen

Irizpide orientatzaileak eta lotesleak

ezartze-prozesuan erabakiak hartzeko oinarriak ezartzen dituztenak. Irizpideok
honako alderdi hauek aztertu ohi dituzte: batetik, lurzoru-erretserben,
eraikuntza-dotazioen edo trafiko-bateragarritasunaren ezaugarri orokorrak; eta
bestetik, dimentsioen, azaleko tratamenduen eta bide-elkarguneen ezaugarri
zehatzak. Aurreko artikuluak xedatu bezalaxe, Plan Bereziak berak emango digu
orientabide

egokia

izateko

irizpidea,

kasu

bakoitzean

indarrean

den

Erreferentziako Eskuliburu-Gida Teknikoaren laguntzaz.
2.

Plan honetan jasotako irizpide lotesletzat hartuko dira, aplikagarri diren
lege-arauetan jasotakoez gain, honako hauek:
2.1

Hamabi ibilbidek osatutako oinarrizko sarea. Egitasmo fasean, egiteke
dauden zatiak egin bitartean, sarearen trazatuan aldaketak egin daitezke;
ez,

ordea,

Sarea

osatzen

duten

ibilbideen

jarraipenean

eta

funtzionalitatean, ezta sarearen izaeran ere (ibilbideen arteko lotura eta
sare-egitura).

Horrenbestez,

Plan

Orokorraren

(Zatikako

planak,

Barrualdeak Eraldatzeko Planak, Xehetasun Azterketak eta Urbanizazio
egitasmoak)

garatzeko

irizpideen

artean

Bizikleta

Bideetako

zati

funtzionalak egongo dira, hain zuzen ere, Plan Berezi honen hasieran
adierazitako terminoetan.
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2.2

Planean jasotako zati zehatzei edo garapena bitartean ager daitezkeen
zati berriei emandako irtenbideak, 3.4 artikuluan adierazitako Sailetako
edozeinek proposatuta. Nolanahi ere, proposamen horiek behin betikotzat
eta lotesletzat jotzeko, Zirkulazio eta Garraio Sailaren azken onespena eta
beste bi Sailen (Hirigintza eta Ingurumena, eta Herrilanak eta Zerbitzuak)
manuzko txostenak behar dira.
Edozein modutan, bide-zati berrietan eta etorkizunean egin litezkeenetan,
Bizikleta Bideen Sarea garatzean indarrean zeuden oinarrizko irizpideak
jarraitu behar dira. Halaber, bideok ekipamenduetara eta joan-etorri
handiko guneetara hurbildu behar ditugu, bai barrualdeko sektoreetako
bidaiei zerbitzu emateko bai erdigunearekin, bestelako auzoekin edo
hiriaren beste jarduera-sektoreekin lotzeko.

•

5. artikulua.

1.

Argitaratu eta biharamunetik hamabost egunera sartuko da indarrean Plana.

Planaren indarraldia eta ondorioak

Zehaztu gabeko indarraldia izango du. Aldian-aldian aldaketak sartzen eta/edo
eguneratzen joango da. Eguneraketak egingo dira 3.4 artikuluan zehaztutako
Plana garatzeko “lan-egitura koordinatuak” hala ezartzen duenean, eta beti
ere, bost urtean behin.
2.

Plana indarrean sartzearekin batera irizpide lotesleak betearazteko eskubide eta
betebeharra sortzen da.

•

6. artikulua.

1.

Bizikleta-bide bereiziak, banandurik egon zein ez, bizikletaz zirkulatu ahal

Bizikleta-bandak erabiltzeko araubidea

izateko egokitu dira, eta hirian zehar bizikletaz goazenean segurtasun-baldintza
hobeak izateko. Udalak, zenbait errei, kale eta kale-zati gorde dezake ibilgailu
jakin batzuek (bizikleta barne) soilik erabil ditzaten. Horiek identifikatzeko,
seinaleak ipiniko dira hasierako zatietan.
2.

Udal-arduradunek bizikleta-zirkulazioa bultzatu ahal izango dute abiadura
moteleko eta/edo murriztuko esparruetan kale-bandak jarriz. Horren helburua
da

zirkulazio

motorizatua

oinezkoen

joan-etorri

handiko

guneekin

edo

etxe-multzo handiak dauden guneekin bateragarri egitea, baita bizikletarekin
eta garraio publikoarekin ere. Era berean, bizikleta-ikur gehiago jarri ahal
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izango dituzte ibilbidean zehar gainerako erabiltzaileei bizikleten presentziaz
ohartarazteko, segurtasun-neurriak areagotu ditzaten.
3.

Motorrik gabeko irristailuek eta antzeko ibilgailuek ere trafiko motorizatutik
banandutako bizikleta-bideetatik zirkulatu ahal izango dute. Motor elektrikoko
gurpildun aulkiek ere bide horietatik zirkulatzeko baimena izango dute.
Baimendutako garraio horiek guztiek bizikletaren joan-etorrira egokitu beharko
dute euren joan-etorria. Bizikletaren aurreratze-maniobrak erraztu beharko
dituzte eta, inola ere ez dituzte arriskuan jarriko edo enbarazurik eragingo.
Aitzitik, monopatinik ezin da erabili inongo bizikleta-bidetan.
Esku-bizikletek edo “handbike” delakoek ziklo-izaera izango dute trafiko
motorizatutik banandutako bizikleta-bideen ondorioetara.

4.

Ezin da aurreko idatz-zatietan azaldutako erabilerez besteko erabilerarik egin,
salbu eta Udalak berariazko baimena ematen badu. Erabilera-araubidearen
urraketak

trafikoari

buruzko

arautegian

edo

sektorean

aplikagarri

den

arautegian ezarritako diziplina-neurriak indarrean jartzea ekarriko du.
5.

Bizikletek

oinezkoek

lehentasuna

duten

esparruetan

egokitutako

banda

ziklagarrietatik zirkulatu ahal izango dute indarreango zirkulazio-ordenantzak
eta bizikleta-bideei buruzko arauek ezarritako baldintza murriztuetan, hartara
ezarritako seinaleekin bat etorriz. Esparru murriztu horietan, bizikletek
lehentasuna izango dute baimendutako gainerako ibilgailuekiko, baina ez
oinezkoekiko.
6.

Galtzadaren edozein alboetan espaloirik edo oinezkoak zirkulatzeko bandarik
badago, oinezkoak ezingo dira gurpil-galtzadaren plataforman egokitutako
bizikleta-bideetatik ibili, zeharkatzeko ez bada. Era berean, oinezkoak ezingo
dira oinezkoen plataforman egokitutako bizikleta-bide bananduetatik ibili.
Bestalde, oinezkoek bizikletaz doazenei bide eman beharko diete errei
bereizitik

doazenean

edo

seinaleztatutako

bizikleta-bidetik

doazenean.

Oinezkoen plataforman ere berdin jokatu beharko dute.

•

7. artikulua.

1.

Bizikletek, trafikoari eta zirkulazioari buruzko arauak aplikagarri zaizkien

Bizikleta-zirkulazioa

aldetik, batez ere bizikleta-bandetatik zirkulatuko dute bandarik baldin badago
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eta zirkulatzeko moduan baldin badaude. Bertatik doazen zikloek 7.3 artikuluan
ezarritako abiaduran zirkulatu beharko dute. Gainerako egoeretan, bai
bizikleta-biderik egokitu ez delako bai abiadura handiagoan zirkulatzen delako,
bizikletek galtzadatik zirkulatuko dute, indarrean dauden arauekin eta
ordenantzekin bat. Nolanahi ere, hamar urte bitarteko adin txikikoek
espaloietatik eta oinezkoen pasealekuetatik nahiz berdeguneetatik zirkulatu
ahal izango dute adin nagusiko batez lagunduta baldin badoaz eta oinezkoei
enbarazu egiten ez badiete. Bestalde, adin txikikoa zaintzeko ardura duen adin
nagusikoa ere bizikletaz baldin badoa, oinezkoekiko arau berdinak gorde
beharko ditu eta zirkulatzen eta bide publikoa erabiltzen irakatsiko dio adin
txikikoari.
2.

Bizikletak oinezkoek lehentasuna duten esparru batetik zirkulatzen duenean
seinaleak errespetatu beharko ditu beti. Horrenbestez, oinezkoen lehentasuna
eta ezarritako gehieneko abiadura errespetatu beharko ditu. Abiadurari
dagokionez, berriz, oinezko gutxi badaude arinago joan ahal izango dira eta
oinezko asko badaude astiroago joan beharko dute. Oinezko bat aurreratzean
edo oinezko batekin gurutzatzean metro bateko segurtasun-tartea gorde
beharko dute, eta ez dituzte egingo oinezkoei enbarazurik edo segurtasun ezik
eragingo dizkieten maniobrarik.

3.

Hiri-barruan bizikletaz goazenean abiadura araututa eta murriztuta izango dugu
segurtasun-bermeak izateko, bai bizikleta-erabiltzaileen aldetik bai gainerakoen
aldetik

ere37.

Horrenbestez,

gainerako

trafikotik

eta

oinezkoentzako

esparruetatik fisikoki banandutako bizikleta-bideak bizikletaz edo irristailuz
doazenek soilik erabili ahal izango dituzte. Abiadura gomendatua ez da
hamabost (15) km/h pasako, eta inola ere ezingo da hogei (20) km/h abiadura
gainditu. Bestalde, oinezkoek lehentasuna duten hiri-barruko esparruetako
bizikleta-bide seinaleztatuetan, banantze fisikorik ez badago, gehieneko
abiadura 10 km/h izango da bizikleta-banda plataformatik (Bizikleta-espaloi
zidorra)egoki bereizita baldin badago. Edozelan ere, oinezko asko badaude
37

Izan ere, bizikletak oinezkoekin partekatzen ez dituen landa-lurzoruei buruz ari bagara, gogora dezagun
Berdeguneei buruzko Udal Ordenantzak horri buruz dioena. Gai hori 11.1.2 artikuluan jorratzen da eta
honela dio: “udal jabetzatan, landa-lurzoruan, motordun ibilgailuek soilik zirkulatu ahal izango dute euren
jabetzako lurzatietara sartzeko bide-zortasuna badute. Bestela, guztiz debekatuta dago bide horietatik
motordun ibilgailuz zirkulatzea. Debeku horrek ez dio eragiten bizikletari, baina bide horietatik oinezkoak
doazenean, bizikleten gehieneko abiadura 15 km/h izango da”.
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abiadura moteldu egin beharko da, eta gutxi badaude, arinago joan ahal izango
da. Oinezkoek eta bizikletek esparru bera partekatzen dutenean, berriz,
bizikleten abiadura 5 km/h izango da (Bizikleta-espaloi partekatua edo erabilera
bereizketarik gabeko Zidor ziklagarria).
4.

Bizikletek igarotzeko lehentasuna izango dute beraientzat soilik egokitutako
bizikleta-banda

batetik

zirkulatzen

dutenean,

galtzadan

edo

oinezkoen

esparruan egokitu den erreparatu barik, baldin eta bizikletaren “trazatua”
zeharkatzen duen oinezko pasabiderik ez badago. Oinezkoen pasabidetik at
oinezkoen plataforman egokitutako banda ziklagarria zeharkatzeko, oinezkoek
aurretiaz ziurtatu beharko dute arriskurik gabe zeharkatu dezaketela bidea,
bizikleta-zirkulazioa oztopatu barik.
5.

Bizikletak galtzadatik zirkulatzen duenean eskuineko erreietik egingo du eta
erreiaren erdiko aldea okupatu ahal izango du; hala ere, bidearen ezaugarriak
direla-eta edo ezkerrera bira egiteko ezkerreko erreietik zirkulatu ahal izango
du.

6.

Baimenduta egongo da bizikleta-zirkulazioaren erosotasuna eta segurtasuna
areagotzeko

gailuak

ezartzea,

dela

trafiko

mistoko

kaleetan

dela

bizikleta-banda duten kaleetan (Trafiko motorizatuaren kontrako norabidean
doazen

bizikleta-bideak;

Itxaroteko

gune

aurreratuak

semaforodun

elkarguneetan; etab.).
7.

Bizikleten

lehentasuna

motordun

ibilgailuekiko.

Bizikletek

zeharkatzeko

lehentasuna izango dute motordun ibilgailu baten aurrean, baldin eta
semafororik ez badago ibilgailu horrek eskuinera edo ezkerrera bira egiten
duenean beste bide batean sartzeko. Zeharkatzean, berdin dio bizikletaz
ibilgailutik

gertu

zirkulatzen

duena

galtzadatik,

bizikleta-erreietik

edo

eskuineko bazterbidetik doan. Semafororik badago, ordea, bakoitzak bere
denbora izango du zeharkatzeko. Dena den, zeharkatzeko banda utzi eta
gainerakoekin gurutzatu behar dutenean, hurrenkera honi jarraituko diote:
oinezkoak, bizikleta, motorizatuak. Aldi berean, bizikletak soilik zirkulatzen
duten esparruetan eta elkarguneetan, zirkulatzen doazen bizikleten ondora
hurbiltzen direnean motordun ibilgailuek abiadura moteldu beharko dute, eta
beharrezkoa balitz, guztiz gelditu beharko dute.
8.

Behar adina aparkaleku jarriko dira bizikleta bide publikoan aparkatu ahal
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izateko. Beraz, bizikletek horretarako egokitutako lekuetan aparkatuko dute,
hain zuzen ere, beren-beregi egokitutako parrilletan behar bezala tenkaturik.
Aldiz, 100 metroko erradioan aparkalekurik ez badago, edo aparkaleku guztiak
okupaturik baleude, bide publikoaren beste leku batzuetan aparkatu ahal izango
dute, beti ere oinezkoen joan-etorria oztopatu barik. Inola ere ezingo dira
zuhaitzetako enborrei lotuta utzi edo hiri-altzariei lotuta utzi, baldin eta
maniobra horrekin kalteak eragiten bazaizkie edo horien erabilera arrunta
galarazten bada. Bestalde, ezingo dira utzi ere 3 metro baino gutxiagoko
zabalera duten espaloietan.
9.

Bizikleta-bideetatik,

oinezkoek

lehentasuna

duten

esparruetako

ibilbide

seinaleztatuetatik edo abiadura-muga (20 edo 30 km/h) duten esparruetatik
zirkulatzen duten bizikletek atoiarekin edo atoierdiarekin zirkulatu ahal izango
dute, bai egunez eta bai gauez, haurrak eta mota guztietako fardelak
garraiatzeko.

Tramankulu

horiek

homologatuak

eta

behar

bezala

egiaztatutakoak izan behar dute, eta ezin izango dute ezarritako pisu-muga
gainditu.
Halaber, bizikleta gidatzen duena adin nagusikoa bada, baimendu egiten da
zazpi urte bitarteko adin txikikoa bizikletetan egokitutako aulki homologatuetan
eramatea, pisu-mugak errespetatuz. Horrelakoetan, gomendatu egiten da adin
txikikoek kaskoa jartzea. Aldiz, kaskoa jartzea derrigorrezkoa izango da trafiko
motorizatuarekin batera zirkulatzen denean.
10

Debekatuta dago sakelako telefonoak, entzungailuak edo antzeko gailuak
erabiltzea bizikletaz ibiltzen den bitartean.

11.

Bizikletek

txirrina

izango

dute.

Era

berean,

gomendagarria

da

argi

diztiratzaileak eta/edo islatzaileak izatea, bai eta kasko homologatua edo
egiaztatua erabiltzea ere. Galtzadatik doazenean trafiko motorizatuarekin
batera, bizikletaz zirkultatzen dutenek jantzi islatzaileak jantziko dituzte, edo
bestela, trafiko-arautegiak hala eskatzen duenean, argiak jarriko dituzte bai
bizikletaren atzean bai bizikletaren aurrean, motordun ibilgailuetako gidariek
eta gainerako erabiltzaileek urrunetik ikus ditzaten. Gainerako bideetan ere
gomendagarria da neurri horiek hartzea; batez ere, plataforma oinezkoekin
partekatzen denean.
12.

Udalak bizikleten erregistroa sortuko du, lapurreta- eta galera-kasuetan
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bizikletak errazago aurkitu ahal izateko. Izena ematea borondatezkoa izango da.
Hirigintza eta Ingurumen Sailak kudeatuko du erregistroa, berori baita Agenda
21 Programaren baitan bizikleta garraio gisa bultzatzeko ardura duena.
Erregistroan serie-zenbakia duten bizikletak erregistratu ahal izango dira.
Bilbon erroldatuta dauden hamalau urtez gorakoek erregistratu ahal izango
dituzte bizikletak. Horretarako, honako datu hauek eman beharko dituzte:
titularraren izen-abizenak; helbidea eta harremanetarako telefonoa; nortasun
agiriaren

zenbakia;

bizikletaren

serie-zenbakia;

marka,

modeloa,

eta

bizikletaren kolorea.
Hamalau urtez beherakoen bizikleten kasuan, berriz, gurasoen edo legezko
tutoreen izenean inskribatuko dira.
Ibilgailua Erregistroan inskribatzean, titularrak aukera izango du jasota gera
dadin borondatezko asegururik duen. Une horretatik aurrera, datuetan izandako
edozein aldaketa (dagokion aseguruan baxan edo altan ematea) eguneratzeko
aukera izango du.
Erregistroa funtzionatzeko jarraibideak organo eskudunaren erabakiz adostuko
dira.

•

8. artikulua.

1.

Edozein bizikleta-bide egiteko jarduera-unitaterik txikiena ibilbide-zatia izango
da.

Hortaz,

Betearazpena eta aldaketak

hirigintza-planek

edo

zatikako

egokitzapen-lanek

ukitutako

ibilbide-zatietan, ekimen horiek baliatuko dira zerbitzuan jartzeko eta, ahal den
neurrian,

ibilbide-zati

ibilbide-zatiekin

lotura

horiek
izan

dagoeneko
dezaten,

zerbitzuan

behin

dauden

behinekoa

bada

beste
ere,

funtzionalitaterik handiena lortzeko.
2.

Plan Bereziak hamabi ibilbide prestatu ditu. Ibilbide bakoitzaren hasieran,
lotura-guneak, beste ibilbideekiko loturak eta ibilbidearen helmugak zeintzuk
diren ikusi ahal izango dira. Zehaztapen horietako baten bat aldatzen bada, Plan
Berezian jaso beharko da aldaketa.

3.

Zatiz zati zehazturiko ibilbideak aldatzeko behar bezala arrazoitu beharko da,
4.2.2 artikuluan ezarritako prozedurarekin bat etorriz, eta aldaketa hori ez da
Plan Berezian jasotako zehaztapenen aldaketatzat joko.
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•

9. artikulua. Izapideak.

1.

Plan Bereziaren zehaztapenak aldatzeko indarreango legeriak ezarritakoari
jarraitu beharko zaio.

2.

Edonola ere, Planean jasotako ibilbide-zatietan eragindako aldaketak, alegia,
Plan

Bereziari

eragiten

hirigintza-legerian

ez

araututako

diotenak

(8.3

artikulua),

indarreango

urbanizazio-egitasmoetarako

ezarritako

prozedurari jarraiki izapidetu beharko dira.

II. KAPITULUA – SAREAREN ARAU BEREZIAK•

10. artikulua. 1. ibilbidea: Campo Volantin – Miribilla -Errekalde.

Ibilbide hori Campo Volantinen hasten da, Udaletxearen parean, eta Abandoko
geltokiaren ondotik jarraitzen du, Zabalbururako norabidean, San Frantzisko, Botika
Zaharra eta Miribilla auzoetara heltzeko. Zehaztapen lotesleak: ibilbide-zatien arteko
lotura, ibilbide osoa bizikletaz egin ahal izateko.
Ibilbide horrek, aldi berean, Sareko beste ibilbideekin lotzeko aukera emango du;
hain zuen ere, 2., 3., 4., 7., eta 12. ibilbideekin.

•

11. artikulua. 2. ibilbidea: Mazarredo – Zabalburu - Ametzola.

Ibilbidea Mazarredo-Ertzilla aldean hasten da, eta Abando eta Indautxu auzoetatik
pasa ondoren Ametzolaraino eta Zabalbururaino heltzen da. Zehaztapen lotesleak:
ibilbide-zatien arteko lotura, ibilbide osoa bizikletaz egin ahal izateko.
Ibilbide horrek, aldi berean, Sareko beste ibilbideekin lotzeko aukera emango du;
hain zuzen ere, 1., 4., 6., eta 7. ibilbideekin.

•

12. artikulua. 3. ibilbidea: Euskalduna – Uribitarte.

Ibilbidea

Abandoibarran

hasten

da

(mendebaldeko

muturrean)

eta

Hiriaren

zabalkunde berri horretan zehar barreiatzen da Uribitarte Pasealeku eraberritutik.
Zehaztapen lotesleak: ibilbide-zatien arteko lotura, ibilbide osoa bizikletaz egin ahal
izateko.
Ibilbide horrek, aldi berean, Sareko beste ibilbideekin lotzeko aukera emango du;
hain zuzen ere, 1., 4., 6., 7., eta 10. ibilbideekin.
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•

13. artikulua. 4. ibilbidea: Abandoibarra – Alde Zaharra – Abusu.

Ibilbidea Abandoibarran hasten da (mendebaldeko muturrean). Abandotik Bilboko
zabalkundera doa, eta ondoren, Alde Zaharretik eta Bilbao La Viejatik jarraitzen du
Abusuraino. Zehaztapen lotesleak: ibilbide-zatien arteko lotura, ibilbide osoa
bizikletaz egin ahal izateko.
Ibilbide horrek, aldi berean, Sareko beste ibilbideekin lotzeko aukera emango du;
hain zuzen ere, 1., 2., 3., 6., 8., eta 11. ibilbideekin.

•

14. artikulua. 5. ibilbidea: Begoña – Santutxu - Txurdinaga

Etxebarriako Parkean hasi eta Txurdinagan amaitzen den ibilbidea. Begoñatik eta
Santutxutik barreiatzen da Bolueta eta Otxarkoaga auzoetako mugetaraino heldu
arte. Zehaztapen lotesleak: ibilbide-zatien arteko lotura, ibilbide osoa bizikletaz egin
ahal izateko.
Ibilbide horrek, aldi berean, Sareko beste ibilbideekin lotzeko aukera emango du;
hain zuzen ere, 9. eta 8. ibilbideekin, eta igogailuaren bitartez, 11. eta 4.
ibilbideekin.

•

15. artikulua. 6. ibilbidea: Elorrieta – Euskalduna – La Casilla.

Elorrieta auzoan hasi eta La Casillan amaitzen den ibilbidea. Tartean, San Ignazio,
Ibarrekolanda eta Deustu auzoak zeharkatzen ditu. Doña Casilda parkea ere
zeharkatzen du, baita Indautxu auzoa, Areiltza doktorearen kaletik. Zehaztapen
lotesleak: ibilbide-zatien arteko lotura, ibilbide osoa bizikletaz egin ahal izateko.
Ibilbide horrek, aldi berean, Sareko beste ibilbideekin lotzeko aukera emango du;
hain zuzen ere, 2., 3., 4., 7., eta 11. ibilbideekin.

•

16. artikulua. 7. ibilbidea: Euskalduna– Ametzola - Irala.

Ibilbidea Abandoibarran hasten da, Euskalduna parean, eta Ametzolaraino eta
Iralaraino heltzen da. Tartean, Sabino Arana etorbidetik, Basurtu-San Mamesen
egokitutako ekipamendu alde berritik eta burdinbidearen etorbidetik pasatzen da.
Zehaztapen lotesleak: ibilbide-zatien arteko lotura, ibilbide osoa bizikletaz egin ahal
izateko.
Ibilbide horrek, aldi berean, Sareko beste ibilbideekin lotzeko aukera emango du;
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hain zuzen ere, 1., 2., 6., 10., eta 12. ibilbideekin.

•

17. artikulua. 8. ibilbidea: Otxarkoaga – Bolueta - Atxuri.

Otxarkoagan hasi eta, Txurdinaga eta Bolueta pasa ostean, Atxuriraino heltzen den
ibilbidea. Zehaztapen lotesleak: ibilbide-zatien arteko lotura, ibilbide osoa bizikletaz
egin ahal izateko.
Ibilbide horrek, aldi berean, Sareko beste ibilbideekin lotzeko aukera emango du;
hain zuzen ere, 5. eta 4. ibilbideekin.

•

18. artikulua. 9. ibilbidea: Begoña – Lezamako Bide Zaharra.

Ibilbidea Begoñan hasten da, hain zuzen ere, Artxandako magalaren eta Etxebarria
parkearen artean. Alde horretan, etorkizuneko foru-ibilbidea hasiko da. Tren-geltolki
zaharrean hasiko da eta Txorierriraino eta Mungialderaino joango da. Bidean, atzean
utziko ditu Montaño-Zurbaran aldeko etxe-multzoak, aintzina Lezamako Trenbide
Zaharra izan zena (gaur egun, izen bereko kalea).
Ibilbide hori Sareari loturik egongo da 5. ibilbidearen bitartez.

•

19. artikulua. 10. ibilbidea: Abandoibarra – Olabeaga - Zorrotza

Abandoibarran (Euskaldunaren mendebaldean) hasi eta Olabeaga zeharkatuta
Zorrotza auzoraino heltzen den ibilbidea. Zehaztapen lotesleak: ibilbide-zatien arteko
lotura, ibilbide osoa bizikletaz egin ahal izateko.
Ibilbide horrek, aldi berean, Sareko beste ibilbideekin lotzeko aukera emango du;
hain zuzen ere, 3., 7., 11., eta 12. ibilbideekin.

•

20. artikulua. 11. ibilbidea: San Ignazio - Zorrotzaurre – Alde Zaharra.

San Ignazio eta Zorrotzaurre bitartean doan ibilbidea Alde Zaharreraino heldu arte.
Bidean, Deustu, Castaños eta Areatza zeharkatzen ditu ibaiertzaren ondotik.
Zehaztapen lotesleak: ibilbide-zatien arteko lotura, ibilbide osoa bizikletaz egin ahal
izateko.
Ibilbide horrek, aldi berean, Sareko beste ibilbideekin lotzeko aukera emango du;
hain zuzen ere, 1., 4., 5. ibilbideekin (igogailuaren bidez) eta 6., eta 10. ibilbideekin.

102

2007KO BILBOKO BIDEGORRIEN ETA BIZIKLETA-BIDEEN PLAN BEREZIA

•

21. artikulua. 12. ibilbidea: Zorrotza – Basurtu – Errekalde - Irala

Zorrotza, Errekalde eta Irala bitartean doan ibilbidea. Bidean, Basurtu zeharkatuko
du,

bai

Feveren

trenbideak

lurperatzeko

urbanizatze-egitasmoaren

ondorioz

egituratutako esparrutik, bai Montevideo etorbidetik, N-634 errepidetik bizikletaz
ibili ahal izateko egindako egokitze lanen onodrioz. Zehaztapen lotesleak:
ibilbide-zatien arteko lotura, ibilbide osoa bizikletaz egin ahal izateko.
Ibilbide horrek, aldi berean, Sareko beste ibilbideekin lotzeko aukera emango du;
hain zuzen ere, 1., 7. eta 10. ibilbideekin.

III. KAPITULUA –BIZIKLETA-IBILBIDEAK•

22. artikulua. Oinezkoen eta bizikleten lehentasuna

Hiri-barruko zirkulazioan oinezkoek dute lehentasuna. Oinezkoen esparruetan, mugak
jarriko zaizkio zirkulazioari. Orokorrean, esparru komunetan ere mugak jarriko dira
baldin eta mugitzeko beste moduetatik bereizteko mugarri fisikorik ez badago
(hurrenkera horretan ondorengoak, bizikletak)

•

23. artikulua. Segurtasuna

1

Printzipioz, bizikleta, mugitzeko ibilgailua izanik, gurpil-bide publikotik joan
badaiteke ere (salbu eta, bide-segurtasun arrazoiak direla-eta dagokion
seinaleztapenaren bidez debekatzen bada), bandak egokitu ahal izango dira bide
publikoan (kaleetan, erreietan eta galtzadako zati jakinetan, espaloietan eta
oinezkoek lehentasuna duten pasealekuetan edo horien zati jakinetan, etab.)
segurtasun-baldintzak eta erosotasuna bermatze aldera.

2

Bide publikoaren zatiren batean banda ziklagarria dagoenean, edozein motakoa
izanik ere, bizikleta hortik joango da, 7.1 artikuluan ezarritakoari jarraiki, eta
banda horrek behar bezala seinaleztatuta beharko du egon. Beraz, ibilbidearen
edozein unetan, bizikleta banda ziklagarrian sartu ahal izango da hurbilen
geratzen

zaion

sarbidetik,

bere

segurtasunari

eta

bidearen

gainerako

erabiltzaileenari inolako murrizketarik eragin barik.
Bizikletaz

doazen

adin

txikikoen

kasuan,

berriz,

manu

hori

betetzea

derrigorrezkoa izango da. Hortaz, adin txikiko orok, kalean egokitutako banda
zehatzetik zirkulatuko du, baldin eta horrelakorik egokiturik badago mota
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horretako azpiegituratan.
3

Banda ziklagarrietako sarbideetan, oinezkoek lehentasuna duten esparruetan
edo zirkulazio mugatuko zein egonaldi mugatuko gainerako esparruetan
jarritako seinaleak, berariazko salbuespenik ezartzen ez bada, perimetroaren
barruko bide guztietarako baliogarri izango dira.

4

Trafikoaren,

oinezkoen

pasabideak

galtzadaren

eta

bizikleten

gainetik

egin

segurtasuna
ahal

dela-eta

izango

oinezkoen

dira,

beti

ere

irisgarritasun-baldintzak betez gero. Aldi berean, oinezkoek lehentasuna duten
esparruetan,

oinezkoen

segurtasuna

areagotzeko

neurriak

har

daitezke

bizikletekin partekatutako ibilbide-zatietan. Halaber, eta arrazoi berberengatik,
behar bezala seinaleztaturiko bandak egokitu ahal izango dira galtzadan ibilgailu
motorizatuek abiadura murriz dezaten. Banda horietan, bizikleta-pasabideak
egokitu dira horien zirkulazioari enbarazurik ez egiteko.
5

Debekatu

egiten

da

babeslekuen,

oinezkoen

babesguneen,

bidearen

erdibiltzaileen, babesguneen eta trafiko orokorra zein bizikleta-trafikoa
bideratzeko gainerako elementuen gainean geratzea eta aparkatzea; izan ere,
arriskutsua da trafikorako, orokorrean, eta batez ere, bizikleta-zirkulaziorako.
Aldi

berean,

debeku

hori

honako

hauetara

ere

hedatu

egiten

da:

langa-pasaguneetara eta bizikleta- zein oinezkoen pasabideetara, ikusmena
galarazita

dagoen

lekuetara,

eta,

bereziki,

erabilera

jakinetarako

erretserbatutako erreietara edo bide-zatietara (bizikletak barne).
Obrak edo antzeko lanak egiteko aldi baterako okupatu behar badira, aldez
aurretik Udalaren baimena eskuratu beharko da. Baimen horretan okupazioaren
baldintza bereziak zehaztuko dira, baimenaren titularrak derrigorrean bete
beharrekoak. Okupazioak dirauen bitartean, ordezko neurriak hartuko dira
okupaturiko bidearen funtzionalitatea bermatzeko.
6

Mugikortasun Seguruaren aldeko Plan Bereziaren (2007-2013) garapenak bide
publikoan segurtasuna eta zirkulazioa hobetzeko ezarritako neurriek eta
ekimenek, Bizikleta Bideen Plan Berezia osatuko dute, bizikleta-zirkulazioari
eragiten dioten heinean.
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•

24. artikulua. Bizikleta-ibilbideen katalogoa

1.

Bizikletaz

zirkulatzeko

bandak

horietan

ematen

diren

bereizketen

eta

lehentasunen arabera sailkatuko dira. Orokorrean, bizikletaz ibiltzeko sarea
egituratzeko proposamen ziklagarriak, bi taldetan bana daitezke.
Lehen taldean, bizikletarako egokitutako azpiegiturak sartuko dira, beste
garraiobideetatik banandutakoak, dela motorizatuetatik dela oinezkoengandik.
Hortaz, bizikleta bidezko zirkulazioak lehentasuna izango du trafikoan38.
Bizikletari lehentasuna ematen dion lehen talde horretan, hainbat aukera
daude: bizikleta-azpiegitura oinezkoekin edo gurpil-galtzadarekin partekatzeko
aukera, edo bestela, plataforma trafiko motorizatuarekin partekatzeko.
Bigarren

taldean,

berriz,

beste

bizikleta-bide

batzuk

sartuko

ditugu.

Bizikleta-bide horietan, plataforma beste garraiobideekin partekatzeaz gain
bizikletak gainerako trafikoen zirkulazio-sekzio beretik egiten ditu bere
joan-etorriak. Oinezkoekin batera zirkulatzen dutenean oinezkoek izango dute
lehentasuna. Dena den, zati horietan, seinaleak jarriko dira bien arteko elkar
ulertzea ahalbidetzeko. Ibilgailu motorizatuekin batera zirkulatzen dutenean,
aldiz, trafiko-arauek ezarriko dute lehentasuna nori dagokion, trafiko-arauei
jarraiki arautuko baita zirkulazioa. Arau horiei, ordea, bestelako neurriak gehitu
ahal zaizkio bizikleta bidezko zirkulazioa bermatzeko (batez ere, baretze
neurrien bidez eta/edo seinaleak aregotuz edo trafiko motorizatuaren erabilera
mugatuz).
2

Bizikletaz zirkulatzeko bideak bizikleta-plataformaren eraketaren arabera
sailkatuko dira, bi aldagai hauek kontuan harturik: lehenik eta behin,
bizikleta-banda banandua den ala ez kontuan harturik; eta ondoren, bizikletak
zirkulazio-plataforma zeinekin partekatzen duen kontuan harturik.

38

6.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, norbere indarraren bultzadaz dabiltzan bestelako ibilgailuekin
partekatu daitezke; hala nola, irristailuak, gurpil-oholak, etab., bai eta motorrezko gurpildun aulkiekin ere.
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PLATAFORMAREN ERAKETA BESTELAKO MODUEKIN ALDERATUTA

Plataforma bide
motorizatuekin
partekatzen du

Plataforma
espaloiarekin
partekatzen du

Plataforma
propioa eta
independentea

Babeserako elementu
fisikorik bai
(bananduta)

• Bizikleta-errei
babestua

• Bizikleta-espaloi
pista
• (Bizikleta-espaloi
babestua)

• Bizikleta-pista
• (Zidor ziklagarri
babestua)

Babeserako elementu
fisikorik ez
(banandu gabe)

• Bizikleta-erreia
• Bus-bizikleta erreia
• Bide seinaleztatu
partekatua
• Bide arrunta

• Bizikleta-espaloi
zidorra edo erreia
• Bizikleta-espaloi
partekatua

• Zidor ziklagarria

∗

Bizikleta-errei babestua: norabide bakarreko edo bi norabideko bizikleta-erreia,
galtzadari atxikia. Alboetan, gainerako galtzada-zatitik eta espaloitik fisikoki
banantzen dituen babesgarriak ditu.

∗

Bizikleta-espaloi pista: espaloi gaineko bizikleta-bidea. Alboetan, oinezkoengandik
fisikoki banantzen dituen babesgarriak ditu, oinezkoen segurtasuna areagotzeko.
“Bizikleta-espaloi babestua” izenez ere ezaguna.

∗

Bizikleta-pista: trafiko motorizatutik banandutako bizikleta-pista, zirkulazioaren
norantza bakarrean edo bi norantzatan, errepideetatik bereizitako trazatuarekin
eta plataformarekin. Alboetan, oinezkoengandik fisikoki banantzen dituen
babesgarriak ditu, oinezkoen joan-etorria plataforma ziklagarritik egiten den
kasuetarako. “Zidor ziklagarri babestua” izenez ere ezaguna.

∗

Zidor ziklagarria: zikloentzako eta oinezkoentzako bidea, trafiko motorizatutik
banandua. Esparru irekietan, parkeetan, lorategietan edo basoetan barneratzen
da; ziklistak eta oinezkoak banda partekatzen dute edo erabilera bereizirako
ikurrak dituzte, baina ez dago banandua (seinaleztapena, zoru-bereizgarriak,
etab.).

∗

Bizikleta-espaloi

erreia

edo

zidorra:

espaloi

gaineko

bizikleta-bidea,

oinezkoengandik bereizia baina ez banandua. Bereizgarriak: seinaleak, ikur
transbertsalak, zoladura-aldaketa, ñabardura txikiak, etab.

106

2007KO BILBOKO BIDEGORRIEN ETA BIZIKLETA-BIDEEN PLAN BEREZIA

∗

Bizikleta-espaloi

partekatua:

behar

bezala

seinaleztaturiko

espaloi-zatia.

Bizikletek oinezkoekin partekatzen dute esparrua, erabilera-bereizketarik gabe.
∗

Bizikleta-erreia: bizikleta-bidea, galtzadari atxikia, trafiko motorizatutik bereizia,
baina ez banandua. Eskuarki zirkulazioaren norantza berean atxikia, bi norantzako
zirkulazioa izan dezakeen arren.

∗

Bus-bizikleta erreia : erretserbaturiko erreia edo kale-zatia, autobusek eta
ziklistek partekatua, eta batzutan, bestelako zerbitzu publikoek ere partekatua
(udalarenak,

taxiak,

etab.).

Trafiko

pribatua

oso

murriztua

(zamalanak,

egoiliarrak egoera jakinetan...).
∗

Bide

seinaleztatu

partekatua:

azpiegitura

ziklagarri

txikia. Behar bezala

seinaleztaturiko eta egokituriko bidea edo galtzada. Trafiko motorizatu eskasa
dela-eta bizikletaz eroso eta seguru ibil daiteke, fisikoki banandu beharrik gabe.
∗

Bide arrunta: errepide-sistema orokorra edo gurpildunentzako bideak. Horietatik
ibiltzea zilegi da ibilgailuen zirkulazioari eta bide segurtasunari buruzko
arautegiari

jarraituta.

Beharrezkoa

balitz,

garraiobideen

(bizikleta

eta

motozikleta) arteko elkarbizitza errazteko neurriak har litezke.

II.6.

BIZIKLETA-APARKALEKUAK EGOKITZEKO BALDINTZA ARAUTZAILEAK.
IRIZPIDEAK

Tokiko Agenda 21 delakoaren Ekintza Planean jasota dagoenez eta agiri marko honetan
adierazi dugunez, bizikleta garraio legez bultzatzeko ekimenei dagokienez, bizikletaz
zirkulatu ahal izateko erraztasunak emateaz gain, beharrezkoa egiten da bide
publikoetan, helmugetan eta bizikleta joan-etorri gehieneko esparruetan ekipamendu
gehiago egokitzea bizikletak zaintzeko, eta, bide batez, ekipamendu horiek prestazio
hobeez hornitzea. Baina, era berean, Plan Bereziaren eta plana garatzen duten udal
erakundeen xedea da ekimen berrietan lan egitea jatorrian antzemandako zaintza eta
jagoletza gabeziak murrizteko. Horrenbestez, Tokiko Agenda 21aren 2.2.4 Jarduera
Programan hartutako konpromisoa beteko litzateke, hau da, “bizikleta-aparkalekuak
jartzea garajeetan, ekipamenduez egokitutako esparru erkideetan, eta etxebizitzen
sustapen publikoetan zein pribatuetan”.
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Hortaz,

“eraikuntzaren

baldintza

arautzaileak”

izeneko

idatz-zati

honetan,

bizikleta-aparkalekuak hartuko dituzten eremuek bete beharreko betekizunei buruz
mintzatuko gara; hala nola, gutxieneko leku-kopurua, dimentsioak, irisgarritasuna,
bizikletak lotzeko gailuak, eta bizikleten zaintza eta jagoletza:
•

Eraikitako etxe-multzo berrietan bizikleta-aparkalekuak eta motorrik gabeko
ibilgailuak gordetzeko lekuak egoki daitezela sustatuko da.

•

Egokitutako leku horiek, neurri hauek izan beharko dituzte gutxienez:
etxebizitza bakoitzeko 1,5 m2 ; luzeran 1,5 m eta altueran 2,0 m.

•

Kanpoaldetik, aipatutako lekurako sarbideak ahal denik eta zuzenena izan behar
du, eta motorrik gabeko ibilgailuetarako egokia.

•

Dagoeneko eraikita dagoen etxe-multzoan egiten den zaharberrikuntza orok edo
eraldaketa sakon orok aurreko irizpide hori izan beharko du gogoan, eta,
irizpideok betetzen ez baditu, azalpenak eman beharko ditu irizpideok bete ez
izanagatik. Hori gertatzen bada, beste alternatiba batzuk proposatu beharko
ditu etxebizitza horietaraino bizikletaz edo motorrik gabeko ibilgailuez heltzeko
aukera dagoela bermatzeko.

•

Halaber, sustatu egingo da, baita, etxebizitza-erabileraz besteko eraikin
berrietan ere bizikleta-aparkalekuak jartzea.

•

Azpiko laukian, eraikin berrietan egokituko diren bizikleta-aparkalekuek izan
beharko dituzten gutxieneko lokailuak zehazten dira:
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BIZIKLETA-APARKALEKUAK ERABILERA MOTAREN ARABERA
ERABILERA
ETXEBIZITZA

BIZIKLETA-APARKALEKUEN DOTAZIOAK
Leku 1 etxebizitza bakoitzeko edo eraikitako 100 m2
bakoitzeko

BULEGOAK

Leku 1 eraikitako 50 m2 bakoitzeko

MERKATARITZA

>2500 m2 saltokietan, merkataritza-azaleraren 50 m2= leku 1
<2500 m2 saltokietan, merkataritza-azaleraren 100 m2=leku 1

BILTEGI-JARDUERA

Azalera estalian, 200 m2=leku 1

AISIA-IKUSKIZUNAK

Ikusle-kopurua < 500 bada, 30 eserleku=leku 1
Ikusle-kopurua > 500 bada, 20 eserleku=leku 1

HOTELAK

5 izar – 6 gela= leku 1

TALDEENTZAKO EGOITZAK

4 izar – 8 gela=leku 1
3 izar – 10 gela=leku 1
2 edo izar gutxiago – 12 gela=leku 1

LIBURUTEGIAK-MUSEOAK

>600 m2 establezimenduetan, 400 m2=leku 1

APARKATZEKO ERAIKINAK

Garajeetan, titulartasuna eta kudeaketa edozeinena izanik,
bizikletetarako

gordeko

dira,

gutxienez,

autoetarako

gordetzen direnen %15
HEZKUNTZA-EKIPAMENDUAK

Eraikiriko 50 m2=leku 1

KULTUR EKIPAMENDUAK

Eraikiriko 100 m2 =leku 1

KIROL-EKIPAMENDUAK

Eraikiriko 50 m2 =leku 1
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III.

SAREAREN KOSTUAREN AURREIKUSPENA: BALORAZIO
EKONOMIKOA

Proposamen bakoitzari eta, bide batez, Plan Bereziari egotz dakiokeen kostua
zenbatean izan daiteke jakiteko, Plan Zuzendari Ziklagarrian (2003-2016) ezarritako
irizpideak

hartuko

ditugu

oinarri.

Baretutako

bide

seinaleztatu

partekatuei

dagokienez, bizikletaz ibiltzeko 2005eko Bilboko Kale Erosoen Planean jasotakoarekin
osatuko dugu.
Balioak unitateka egoztean, saiatu gara egotz daitekeen kostua bizikleta-banda
zerbitzuan sartzen denean kalkulatzen. Beraz, bestelako erabiltzaileentzat kale
batean edo urbanizazio orokorrago batean egiten den obra nagusitik bereizi dugu.
Horrenbestez, lehenengo proposamenean, hau da, kasu guztietan obra berria egitea
eskatzen duen Bizikleta-espaloi pistaren kasuan (benetan berriak direlako eta/edo
egungo espaloiak berriz egitea edo zabaltzea eskatzen dutelako), Plan Zuzendari
Ziklagarrian ezarritako VII. motako kostua erabiliko dugu; hain zuzen ere, asfaltorako
ezarritako parametroa (296,96 Euro/ml).
Bigarren kasurako, alegia, Bizikleta-espaloi zidorraren proposamenerako (aurreko
kasuaren antzera, kasu gehienetan obra berria eskatzen du; bai benetan berriak
direlako bai egungo espaloiak zabaltzea eskatzen dutelako), Plan Zuzendari
Ziklagarrian “XX motako kostu-eredurako” ezarritako balioak hartuko ditugu oinarri
(asfaltoa), hau da, 265,63 Euro/ml.
Hirugarren kasuan, alegia, Zidor ziklagarriari buruzkoan, Plan Zuzendari Ziklagarrian
“IX motako kostu-eredurako” (plataforma berrian planifikatutako bide ziklagarriari
dagokio; bizikletek eta oinezkoek soilik erabiltzekoa, zirkulazio-bereizketarik
gabekoa) ezarritakoa aplikatuko dugu. Horren arabera, asfaltorako baloratutako
batez besteko kostua, 190,84 Euro/ml.koa da.
Sarea osatzeko erabili dugun laugarren kasuan, alegia, Bizikleta-espaloi partekatuari
dagokiona, Plan Zuzendari Ziklagarrian “VI motako kostu-eredurako” (jada esistitzen
den plataforman planifikatutako bide ziklagarriari dagokio; bizikletek eta oinezkoek
soilik erabiltzekoa, zirkulazio-bereizketarik gabekoa) ezarritakoa aplikatuko dugu.
Kalkulu horren arabera baloratutako batez besteko kostua 19,76 Euros/ml.koa da.
Bosgarren

kasuan,

Bizikleta-errei

babestuen

kasuan

alegia,

Plan

Zuzendari
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Ziklagarrian “Xb motako kostu-eredua” legez zehaztutako aurrekontu-modulua
aplikatuko dugu (motordun ibilgailuarekin partekatutako plataforman planifikatutako
bide ziklagarriari dagokio; zoladura eraberritua du eta banantze fisikoa kalearen edo
errepidearen alde bakarrean). Kasu horretan, Plan Zuzendari Ziklagarriak 195,06
Euro/ml.ko batez besteko balio eguneratua ezarri du.
Azkenik, Bide seinaleztatu partekatuen kasuan (Bilboko Kale Erosoen Planeko O eta A
motak) plan horretan oinarri-markazioetarako ezarritako unitate-balioak aplikatuko
ditugu. Gure kasuan, kostu horiei aldagai zuzentzaile bat edo beste gehitu diogu;
batik bat, bizikleta-ikurrei eta A motako oinarrien norabide geziari, elkarguneetako
eta bidegurutzeetako ikurrak jartzerakoan horiek izan baitira ukituenak. Beraz, kasu
horietan, ez dugu kontuan izan trafikoa baretzeko neurriak kalean uztartzeko egin
beharreko aldaketen edo urbanizazioaren kostua, soilik bizikleta-ikurrak jartzearena.
Horrenbestez, kasu horietarako 5,17 euro/ml.ko batez besteko balioa aurreikusten
dugu.
Aurreikuspen bera egin dugu garraio publikorako erretserbatutako erreietan, baldin
eta bizikletaz zirkulatu ahal izateko egokitu behar badira. Hortaz, kasu horietan, 3,50
euro/ml.ko prezioa aurreikusi dugu. Aurreko kasuan egin bezalaxe, ez dugu
erretserbatutako erreia bere horretan baloratu, baizik eta bizikletaz ibili ahal izateko
erreian egindako egokitzapena (seinaleak jarriz eta ikur gehiago irudikatuz).
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PLANIFIKATUTAKO SAREA OSATZEKO AURREIKUSITAKO KOSTUAREN LABURPEN-LAUKIA
(Prezio hauek banda ziklagarria egiteko obraren balio jasangarriari dagozkio)
Planeamendu

Prezioak

Egiten ari

Aurreikusitako

unitateka

diren zatiak

kostua

(Euro/ml)

(metro)

(Euro)

PAB

296,96

2.325

690.432,00

---

SAB

265,63

1.848

490.884,24

7.743

SC

190,84

1.039

198.382,76

4.924

939.696,16

1.138.078,92

ABC

19,76

222

4.386,72

7.969

157.467,44

161.854,16

CBP

195,06

---

---

11.678

B-TP

3,50

262

917,00

2.104

7.364,00

8.281,00

VSC

5,17

130

672,10

24.630

127.337,10

128.009,20

5.826

1.385.674,82

59.048

5.566.548,47

6.952.233,29

1.057.644,21

1.320.922,43

6.624.192,68

8.273.145,72

1.059.870,83

1.323.703,31

7.684.063,51

9.596.849,03

64.295,31

258.287,85

322.583,16

38.558,40

154.972,71

193.531,11

12.859,06

51.657,57

64.516,63

BEZ-MOTA

Betearazpen
materiala
Gastu
Orokorrak eta
Ondasun
higiezinak

19%

Kontratuaren
betearazpena

Aurrekontu
Orokorra

5.826

42

(metro)

1.648.953,04

59.048

263.832,49
5.826

Eraikitze-egitas
moa39
Obra-zuzendari
tza40
Koord. Segur.
eta
Lan-osasuna41
GUZTIRA

zatiak

263.278,22

16%

BEZ

an dauden

5.826

1.912.785,52

2.028.498,29

59.048

59.048

Aurreikusitako

KOSTUAK

kostua

GUZTIRA

(Euro)

(Euro)

---

690.432,00

2.056.773,09 2.547.657,33

2.277.910,68 2.277.910,68

8.148.981,64 10.177.479,93

39

Kalkulua formula honen arabera egin da: (0,04xBetearazpen materialaren kostua)+ % 16 BEZ
Kalkulua formula honen arabera egin da: (0,60xEraikuntza-egitasmoaren kostu garbia)+ % 16 BEZ
41
Kalkulua formula honen arabera egin da : (0,20xEraikuntza-egitasmoaren kostu garbia)+ % 16 BEZ
42
Ez daude barne kolegioaren ikus-onespenarengatik egotz daitezkeen gastuak ezta bizikleta-bideak
egokitzeko (dagoeneko 13.262 metro) orain arte eginiko inbertsioaren gastuak ere.
40
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Horrenbestez, Sarea zerbitzuan jartzeko egotz daitekeen inbertsioa 10.177.479,93
eurokoa da. Horietatik, 2.028.453,48 esleituta leudeke jada (egiten ari diren 5.826
metroei egotzitakoak). Beraz, 8.148.981,64 euro geratuko lirateke inbertitzeko,
gainerako 59.048 metroak egokitu eta 78.136 metroko Sarea osatu arte. Horren
ildotik, gogora dezagun Plan hau prestatzerakoan 13.262 metro eginik zeudela.
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