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1. BERRIKUNTZAREN ETORKIZUNA BIDE-AZPIEGITURETAN
Mundua aldaketa-prozesu azkarrean dago murgilduta, eta argi eta garbi ikusten da hori
teknologiaren esparruan, ekonomiaren globalizazioan eta ingurumen-inpaktuan. Teknologia
berriak, batez ere digitalizazioak eta automatizazioak, gizarte-sentsibilitate berriekin batera (hala
nola ingurumen-iraunkortasuna eta lankidetzan eta partekatzean oinarritutako ekonomia),
inpaktua izaten ari dira pertsonek eta erakunde ekonomiko eta sozialek elkarreragiteko, ikasteko,
mugitzeko eta lankidetzan aritzeko duten moduan.
Pertsonen garraioaren sektorean, batez ere, joera horiek mugikortasun-eredu berriak agertzean
zehazten dira, pertsonen, ibilgailuen eta bide-azpiegituraren arteko konektibitatea eta
deskarbonizazioa errazten duten irtenbideak garatzean oinarrituta betiere, ibilgailu elektrikoa
gero eta gehiago erabiltzearen eta mugikortasun partekatuaren bidez. Gidatze autonomoaren eta
askotariko erabilerako eta erabilera partekatuko desplazamenduen hedapenerako bilakaera
egunez egun ezartzen den beste errealitate bat da, non autoa ardatz duen garraioaren paradigma
beste eredu bat bihurtzen den, hain zuzen ere erabiltzailea mugikortasun-eredu berriaren
epizentroa izanik, eta bide-sarearen kudeaketa eta eragiketa egokitu egin behar zaizkio etorkizun
hurbilean.
Berrikuntzak ekintza estrategikoko tresna izan behar du errealitate berri horretara egokitzeko, eta
ardatz dinamizatzaile bat, teknologia berriek eta gizarte-eredu berriek ekarriko dituzten erronkei
eraginkortasunez aurre egingo diena, Bizkaiko Foru Aldundiko Azpiegituretarako eta Lurralde
Garapenerako Sailak egiten dituen jarduera guztietan balioa handituz, Lurralde Historikoko bideazpiegituren kudeatzailea den aldetik.
1.1. Mugikortasunaren eta garraioaren joera nagusiak
Bilakaera teknologikoarekin, erabilera-modu berriekin eta iraunkortasunarekin lotutako zenbait
joera identifikatu ditu. Horiek guztiek zalantza handiak sortzen dituzte, baina baita Foru
Erakundeak aintzat hartu beharreko aukera handiak ere, lurraldearen kohesioa, azpiegituren
funtzionaltasuna eta herritarren esperientzia hobetzeko. Hurrengo kapituluetan daude jasota
garrantzitsuenak.
Garraio adimenduneko sistema kooperatiboak (C-ITS)
1
Ibilgailuek beren artean eta bide-azpiegiturarekin zuzenean denbora errealean elkarreragiteko
aukera ematen duten sistemak dira garraio adimenduneko sistema kooperatiboak (C-ITS). Datuak
eskura izateak eta denbora errealean ustiatzeak bidearen eraginkortasuna areagotzen dute, batez
ere segurtasunaren arloan, arrisku-egoeren aurrean erreakzionatzeko gaitasuna duelako.
Horretarako, ezinbestekoa da sistemako eragileen arteko koordinazioa, ekipamendu
teknologikoaz gain, ibilgailuetan eta gaitasun handiko komunikazio mugikorreko sareetan.
Errepide bidezko garraioan, eragileen arteko komunikazioari dagokionez, C-ITSen barruan sartzen
dira ibilgailutik ibilgailurako komunikazioa (V2V), ibilgailutik azpiegiturarako komunikazioa (V2I),
azpiegituratik azpiegiturarako komunikazioa (i2i) eta ibilgailuen eta oinezkoen edo txirrindularien
arteko komunikazioa. Azken batean, "Ibilgailu oro" komunikatzea da (V2X), eta, horri esker,
informazio- eta lankidetza-zerbitzu ugari daude. Komunikazio horiek guztiak egin ahal izateko, sare
ireki bat behar da, guztien mezuak denekin modu seguruan trukatzea ahalbidetuko duena, eta
aurrez ezarritako estazio batekin edo batzuekin mezuak trukatzera mugatuko ez dena.
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Aipatutako abantailez gain, C-ITS sistemek beste erronka batzuei aurre egiteko modua ere emango
dute, hala nola hobekuntza horien ondorioz trafikoa handitzeak dakartzan beharrak, gidarientzako
informazio-gainkarga edo zibersegurtasunaren edo pribatutasunaren arloko arriskuak areagotzea,
sareen bidez datu ugari partekatzeak ekar dezakeena.
C-ITS sistemak daborduko instalatu eta probatu dira ingurune errealetan. Gaur egun, proba horiek
ibilgailu kopuru mugatu batean baino egin ez badira ere, datozen urteetan sistema horiek dituzten
ibilgailuen kopurua handitzea aurreikusten da, baita Europar Batasuneko (EB) herrialdeen barruko
azpiegituretako ekipamendua ere.
Azpiegituren kudeaketa aurreratua
Garraio sistema adimendunak garatzea izan da aurrerapen nabarmenetako bat azpiegituraoperadoreen bide-sarearen eragiketaren eta kudeaketaren arloan. Errepideetako bilakaera
teknologikoaren protagonista nagusiak detekzio-sistemak, erabiltzaileentzako informazioa eta
kontrol-zentroak izan dira, baita trafikoaren kudeaketa dinamikoa ere. Bereziki aipagarria izan da
tunelen segurtasunaren arloan duen aplikazioa, 2004ko apirilaren 29ko 2004/54/EE Zuzentarauan
agerrarazia.
Bilakaera horrek gaur egun ere jarraitzen du, C-ITSen garapenak eta sortzen ari diren teknologia
berrien aplikazioak bultzatuta, hala nola IoT, Big Data eta Adimen Artifiziala, bide-azpiegituren
kudeaketari aplikatuak, ibilgailuak automatizatzearekin batera, bide-azpiegituren kudeaketan eta
diseinuan aro berri bat ahalbidetuko dutenak. Hurrengo irudian, inteligentziak azpiegituran izan
duen bilakaera erakusten duen eredu bat azaltzen da.1
1. irudia: Azpiegiturako adimen-mailak (iturria: azpiegitura adimendunari eta konektatuari buruzko jardunaldia.
España ITS elkartea. Madril. 2019ko martxoa).
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Orain arte, egungo kudeaketa-sistemak 3. maila bati lotu dakizkioke, kasurik onenean. Goiko

1

Azpiegitura adimendunari eta konektatuari buruzko jardunaldia. España ITS elkartea. Madril. 2019ko
martxoa.
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mailetarantz aurrera egitea Bizkaiko azpiegituren kudeaketan lortu nahi den erronka bat da.
Erabat integratu aurretik, Kooperatiba Sistemen 4. inklusio-maila testatzeko eta hedatzeko
hasierako fasean dago, bai estatuen aldetik, bai Europako azpiegituren kudeatzaileen aldetik.
Proiektuek eta plataformek, besteak beste, azpiegituren bilakaeraren berehalako helburuen
barruan, auto-pilaketak murrizteko, segurtasuna hobetzeko eta ingurumen-inpaktuak gutxitzeko
balio erantsi handiko zerbitzuen ezarpena bide-eragiketan txertatzeko asmoa erakusten dute.
Garraio aurreratuko sistema adimendunak 5. mailara lotu daitezke. Azken maila hori eragileen
arteko koordinazio-estrategian (multiagentzia) oinarritutako lankidetzako, automatizatutako eta
oso sentsorizatutako eskema baterantz egindako bilakaerak osatzen du, eta erabakiak hartzeko
orduan eta eragiketen eraginkortasunean ahalik eta optimizaziorik handiena eragiten du.
Erabiltzaileentzako zerbitzuan eta denbora errealeko kudeaketa-adierazleetan oinarritutako
gobernantza-ekintzan arreta jartzea dira eragiketa maila horren berezko eta nahi diren
ezaugarriak.
Konektibitate-teknologiak

Ibilgailuen eta bide-azpiegituren arteko lotura ITS-G5 teknologiaren bidez (irismen
laburrekoa, 5,9 Ghz maiztasun espezifikoko bandan) eta 5G teknologiaren bidez (bosgarren
belaunaldia edo banda zabal mugikor ultralasterra) egitea garrantzi handiko garapenardatzetako bi dira komunikazioen berehalakotasuna eta eraginkortasuna ziurtatzeko.
Teknologia horiei esker, errepideko istripuen kopurua murriztu eta bide-segurtasuna hobetu
nahi da; izan ere, azpiegiturekin konektatuta dauden ibilgailuak gai izango dira oinezkoak edo
txirrindulariak garaiz detektatzeko, gidariak erantzuteko denbora murriztu ahal izan dezan.
Teknologia horietatik eratorritako beste onura batzuk hauek dira: trafiko-pilaketak murriztea,
garraioaren eraginkortasuna handitzea, energia-kontsumoak murriztea eta ingurumenean
duten eragin negatiboa.
Beste joera bat sentsore adimendunak ibilgailuen hainbat osagaitan sartzea da, hala nola, 5G
sarera konektatuta "aquaplanning"-a, izotza edo itsaspen-galerako beste egoera batzuk
aurreikus ditzaketen pneumatikoetan.
Era berean, Big Data eta Adimen Artifiziala erabiltzen ari gara, mugikortasunari eta bide3
azpiegiturei aplikatuta, auto-pilaketen ordutegiei eta komunikazio-bideetako gorabeherei buruzko
estatistika guztiak prozesatzeko. Horrekin, trafikoaren egoera ezagutzeaz gain, istripuak denbora
errealean gertatzen direla jakinarazteko ereduak ere prestatzen ari gara, bide-segurtasuna eta
bide-sarearen erabilera hobetzeko.
Joera teknologiko horiek guztiek segurtasun osoko komunikazio-inguruneak behar dituzte; beraz,
azpiegitura kritikoetako zibersegurtasunak, hala nola ibilgailuen eta azpiegituren arteko
konektibitateak, garapen handia behar du, informazio-fluxu horri guztiari euskarria emango diona
eta ziber-erasoen mehatxuak saihestuko dituena, ibilgailuen urruneko kontrol-hartuneak edo
trukatutako informazioaren aldaketak egon ez daitezen.
Mugitzeko modu berriak
Azken urteotan, mugikortasunaren eskaria hazten ari da, eta, gainera, mugikortasunaren
kontzeptua bera aldatzen ari da. Jabetzako ibilgailu baten titularra izateko nahia gero eta urriagoa
da; izan ere, pertsona askok erabiltzen dituzte mugikortasun partekatuko zerbitzuak, klima-
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aldaketaren eta kutsadura atmosferikoaren aurkako borrokan laguntzeko eta hobetzeko.
Mugikortasuna, beraz, zerbitzu gisa ulertzen hasi da, eta, beraz, kontsumitzaileek kalitate,
erosotasun eta malgutasun hobea eskatzen dute. Horrek esan nahi du ibilgailua bera bigarren
mailara pasatzen dela, eta protagonismo handiagoa hartzen dutela zerbitzuari lotutako
elementuek, hala nola multimodalitateak, zerbitzuaren pertsonalizazioak edo erabiltzailearen
esperientziak.
Iraunkortasuna eta ekonomia zirkularra
Klimaren aldetik neutroa den lehen kontinentea izatea da gure garaiko erronkarik eta aukerarik
handiena. Hori lortzeko, Europako Batzordeak, 2019ko abenduan, Europako Itun Berdea aurkeztu
zuen, asmo handiko neurri-sorta bat, Europako enpresek eta herritarrek trantsizio ekologiko
iraunkorraren onura lortzea ahalbidetzeko hain zuzen ere. Neurriak, politika nagusietarako
hasierako ibilbide-orriarekin batera, emisioak anbizio handiz murriztetik abangoardiako ikerketan
eta berrikuntzan inbertitzera doaz, Europako ingurune naturala babesteko.
Epizentroan edo erdigunean karbono dioxido isuri garbiak zerora murriztea dago 2050ean, eta
klimaren aldetik neutroa izatea lortzea. Helburu hori lortzeko, sektore ekonomiko guztietan
jardutea proposatzen du.
Garraioa berotegi-efektuko gasen isurketen % 25 da Europan, eta gora egiten jarraitzen du. Itun
Berdeak emisio horiek % 90 murriztu nahi ditu hemendik 2050era.
Horretarako, Europak ibilgailu elektrikoentzako milioi bat karga-guneen hedapena bizkortuko du,
Europako baterien industria garatzeko planari jarraipena emango dio, hidrogenoa bezalako
erregai alternatiboen erabilera bultzatuko du eta 2021ean errekuntza-motorrak dituzten auto eta
furgoneten CO2 murrizteko helburuen berrikuspena proposatuko du, 2025ean aplikatzen hasiko
dena.
Gainera, ibilgailuen trafikoaren kudeaketa automatizatzea eta digitalizatzea bultzatuko du,
bereziki hiriguneetan, garraio-sistema adimendunetan, eta garraio multimodalaren aldeko
apustua egingo du, errepidez mugitzen diren salgaien zati handi batek ibai- eta trenbide-garraioa
balia dezan.
EBko klimaren eta ingurumenaren arloko helburuak lortzeko, ekonomia zirkularrean oinarritutako
4
industria-politika berria behar da. 1970 eta 2017 artean, materialen urteko erauzketa globala
hirukoiztu egin zen eta hazten jarraitzen du. Gainera, EBko industriak erabiltzen dituen materialen
% 12 baino ez dator birziklatzetik. 2020ko martxoan, EBk industria-estrategia bat onartuko du
eraldaketa ekologikoa bultzatzeko.
Bide-azpiegituren eraikuntzaren arloan, beste sektore batzuetako hondakinei (eraikuntza,
siderurgia, ikas) bigarren erabilera emateaz gain, errepideen ezaugarriak hobetzen laguntzen du,
neurri handiagoan edo txikiagoan. Adibidez, Europa dagoeneko ari da nahasketa bituminosoak
fabrikatzeko erabiltzen diren pneumatikoak integratzearen aldeko apustua egiten eta, hala, zarata
gutxitzea eta bide-ezaugarriak hobetzea lortuko da. Era berean, eraikitze-modu berriak asmatzen
ari dira plastiko birziklatua erabiliz, fabrikazio-kostuak eta -denborak murriztuz eta errepideen
erresistentzia termikoa areagotuz. Ekonomia zirkularrak, ikusten denez, ingurumen-onurak ez
ezik, erresistentzia-, iraunkortasun- eta beste prestazio batzuen hobekuntza-onurak ere dakartza,
bide azpiegituretarako zoruen eraikuntzan material birziklatu jakin batzuek ematen dituztenak.
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1.2. Instituzio- eta arau-esparrua Europan
Europako 2021-2027 plangintza-esparrua
Hain aldakorra, elkarren artean lotua eta globalizatua den mundu honetan, industria politika
iraunkorrei eta giza garapen solidario, integratzaile eta kohesionatuari dagokienez, Europak
munduko liderra izaten jarraitu nahi badu, EB osatzen duten estatu kideek diseinatutako eta
partekatutako estrategia bateratua izan behar du. Hau da Europa 2021-2027 Estrategia, gaur egun
definitzeko fasean dagoena.
Bestalde, EBk, estatuek eta enpresek ikerketa eta berrikuntza sustatzeko eragileen esku jartzen
dituzten lehentasunak eta baliabide ekonomikoak ezartzen dituen programa Horizonte Europa
2021-2027 programak2 definitzen du. Programa horren helburua da EB I+G+b-ren abangoardian
izaten jarraitzea mundu mailan, beste ekonomia aurreratu eta azaleratu batzuekin lehiatzeko
aukera ematea, eta herritarren etorkizun mesedegarria bermatu ahal izatea. Hori lortzeko, 20212027 aldirako 100.000 milioi euroko aurrekontua proposatu du.
Nabarmentzekoa da EB apustu handia egiten ari dela ingurumena babesteko eta klima-aldaketari
nolabait aurre egiteko. Europako Batzordeak egin duen ekintzetako bat Life 2021-2027
programaren3 finantzaketa handitzea izan da. Programaren elementu nagusietako bat ekonomia
zirkularrari4 etengabe laguntzea da. Estrategia hori iraunkortasunarekin lotuta dago, eta ahalik eta
hondakin gutxien sortzea da helburua, materialak eta baliabideak ahalik eta denbora gehien
mantenduz ekonomian. EBk urteak daramatza bere ekintzak ekonomia zirkularrago baterantz
bideratzen, estatu kideentzat abantaila lehiakor eta jasangarri berriak sortzeko.
Europar Batasunak mugikortasun konektatuari eta automatizatuari buruz duen ikuspegia
EBko errepideko garraioaren bolumen gero eta handiagoak hainbat arazo dakar. Errepide bidezko
garraioa garraioaren sektore osotik datozen berotegi-efektuko gas eta kutsatzaile atmosferiko
gehienen erantzule da. Arazo horiei aurre egiteko eta herritarrei, ekonomiari, ingurumenari eta
klimari kalte larria eragitea eragozteko, beharrezkoa da hainbat frontetan modu koordinatuan
jardutea.
Garraio sistema efizienteago, seguruago, irisgarriago eta etorkizunean gutxiago kutsatzen duen
batean oinarritutako Europa baterantz aurrera egiteko, zenbait berrikuntza teknologiko agertu
dira, errepideko garraioaren sektorean aldaketa berriak bultzatuko dituztenak, hala5 nola
automatizazioa 5, konektibitatea, deskarbonizazioa eta erabilera partekatuak. Joera horiekin,
errepideko garraioaren ondorio negatiboak murriztu eta garraioaren gobernantzarako aukera
berriak sortu nahi dira. Funtsezkoa izango da kontsumitzaileek joera horiei buruzko kontzientzia
hartzea, horien ezarpena sustatze aldera.
Europak mundu-mailako lidergoa hartu nahi du mugikortasun konektatu eta automatizatuaren6
hedapenean, Europako errepideetan hildakoen kopurua gutxitzeko eta garraioaren eta pilaketaren
2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:0321:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_1434
4
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=ES
5
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/future-roadtransport
6
Batzordearen komunikazioa: mugikortasun automatizatura bidean. EBren estrategia etorkizuneko
mugikortasunerako. Brusela. 2018/05/17.
3
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isuri kaltegarriak murrizteko aldaketa nabarmen baten bidez. "Zero ikuspegia" lortzea espero
dute, hau da, 2050ean Europar Batasunean Europako errepideetan hildakoak zero izatea. Hauek
dira Europako Batzordeak 2050erako bete nahi dituen beste helburu batzuk7:
-

Hirietan erregai konbentzionala duten ibilgailurik ez egotea.
% 40 hegazkingintzan karbono gutxiko erregai jasangarriak erabiltzea, eta % 40, gutxienez,
itsas garraioan isurketak murriztea.
Bidaiarien hiriarteko bidaien eta errepideko garraioaren distantzia ertaineko kargaren %
50 trenbidez edo uretako bidez egingo dira.
Horrek guztiak garraioaren emisioak % 60 murrizten lagunduko du.

Europak asmo handizale hori errealitate bihur dezan, eragile pribatuek, estatu kideek eta
eskualdeetako eta tokiko administrazioek lankidetzan jardun beharko dute mugikortasun
konektatu eta automatizatuaren ikuspegi komuna garatzeko. Europako Batzordeak "mugikortasun
automatizatura bidean: EBren estrategia etorkizuneko mugikortasunerako" dokumentuan EBren
planteamendu orokor bat proposatzen du, Europako agenda argia, prospektiboa eta anbizio
handikoa ezartzeko. Helburua da Europak munduko lidergoa hartzea mugikortasun konektatu eta
automatizatuaren hedapenean.
Alderdi teknikoei dagokienez, hauek dira gidatzearen automatizazio-mailak:
2. irudia: Automatizazio-mailak (iturria: Autogintzako Ingeniari Teknikoen Elkartea, SAE)

6

Hala ere, ibilgailu automatizatuak ez daude prestatuta gizakiaren laguntzarik gabe funtzionatzeko.
Beraz, oraindik erronka tekniko asko daude konpontzeke, ibilgailuak bere ingurunea hauteman
ahal izateko funtzionamendu egokia bermatu ahal izateko, erabaki egokiak sortuz eta hartuz.
2020an, auto berriak Internetera konektatuta daude, eta horrek trafikoaren baldintzekin lotutako
informazioa eskuratzeko aukera ematen du. Era berean, 5G teknologia berriak zerbitzu
7

https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en
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konplexuagoak eta eraginkorragoak ematea aurreikusten da.
Automobilen konektibitate-gaitasuna8 faktore erabakigarria da automobil automatizatuak garraio
sistema orokorrean integratu ahal izateko. 2020tik aurrera ITS-G5 edo 5G konektibitateazpiegiturak mugikortasun konektatua eta automatizatua bultzatuko dituela aurreikusten da.
Berrikuntza teknologiko horien laguntzarekin, ibilgailu automatizatuek datuak modu fidagarrian
partekatu ahal izango dituzte ibilgailuen eta bide-azpiegituraren artean, bai eta beren artean ere.
EBk garrantzia ematen dion beste joera bat azpiegituretan inbertitzeko beharra da. Garraiobide
bakarra sortzeko eta deskarbonizazioa sustatzeko, 740.000 milioi euroko gastua egin behar dela
uste da. Beraz, sektore publiko zein pribatuen lankidetza dago, beharrezkoak bezain handiak diren
garraio-sektoreko inbertsio horiek egin ahal izateko.
Bestalde, Europa 2020 Estrategian, baliabideen erabilerari dagokionez gaitasun handiagoa duen
eta ekonomia zirkularrean zentratuta dagoen Europa baterako ibilbide-orria9 txertatzen da, EBri
laguntzen diona 2050erako ekonomia jasangarria lortzen. Digitalizazioan edo automatizazioan
egindako aurrerapenekin, baliabideen eraginkortasunarekin eta ekonomia zirkularrarekin lotutako
aukera berriak sortzen ari dira. Horregatik, ekonomia zirkularrak garrantzia hartu beharko du
urteak igaro ahala, zehazki, material urriak berrerabiltzeari eta lehengaien kostuak mugatzeari
dagokienez.
Horregatik guztiagatik, EBren asmoa izan behar da 2025erako mugikortasun-sistema garbi,
lehiakor eta konektatu bat lortzea, garraiobide guztiak inplikatuko dituena eta Europak munduko
abangoardian egon ahal izan dezan etorkizuneko mugikortasunaren konfigurazioari dagokionez.
Orain arteko aurrerapenak
Azken hamar urteetan, ezohiko aurrerapen berriak egin dira C-ITSak errazten dituzten
teknologietan. Hala ere, onura potentzialak izan arren, oraindik ez da maila handian ezartzea lortu.
2011n, EBko ibilgailu-fabrikatzaileek, CAR2CAR10 Komunikazio Partzuergoarekin bat eginda, elkar
ulertzeko memorandum bat argitaratu zuten, eta 2015ean ezarpena eskala handian hasteko
asmoa adierazi zuten, urte horretan sistemak teknologikoki prestatuta egongo baitziren. Hala ere,
argi geratu zen hori posible izango zela soilik alderdi interesdun nagusiek planteamendu komuna
egiten bazuten, bai alderdi teknikoei dagokienez, bai alderdi ez-teknikoei dagokienez.
7
2014an, Europako Batzordeak plataforma bat sortu zuen EBn garraio adimenduneko sistema
kooperatiboak ezartzeko (C-ITS plataforma). Plataforma horretan batera lan egin ahal izango zuten
agintari nazionalek, C-ITSetan interesa duten alderdiek eta Europako Batzordeak berak osatutako
aditu-taldeak.
C-Roads plataformaren bidez11 (EBko hamasei herrialdek parte hartu dute plataforma horretan,
industriarekin batera), C-ITS V2I (azpiegituraz azpiegiturako ibilgailua) zerbitzuak bateratu dira,
elkarreragingarriak izan daitezen. Hori plataforma honen eta CAR2CAR Komunikazio
Partzuergoaren arteko lankidetzaren emaitza izan da; izan ere, V2V (ibilgailuz ibilgailu) eta V2I

8

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-283-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/76/la-eficiencia-en-el-uso-de-los-recursos-y-laeconomia-circular
10
https://www.car-2-car.org/
11
https://www.c-roads.eu/platform.html
9
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(ibilgailuz azpiegitura) mezu eta sistemen uniformetasuna hobetu du.
2016an, Automotriz 5G Elkartea sortu zen, mugikortasun konektatu eta automatizaturako
teknologiarekin zerikusia duten automobilgintza eta telekomunikazioen sektoreetako erakundeek
osatua. Bertan, C-ITS zerbitzuak sartzen dira. Lotura horretatik, irismen laburreko komunikaziorako
bi teknologia sortu dira, garapen-maila desberdinekin.
Europako Batzordeak, errepideen garraioan ikerketa eta berrikuntza sustatzeko 2018-2020
aldirako deialdien artean, aintzat hartu du, besteak beste, 5G teknologiarekin konektatzeko
probetarako berariazko laguntza, mugikortasun- eta gidatze-zerbitzu erdi-autonomo berrietan.
Halaber, estatu kideetako ordezkarien eta industriako adituen arteko kontaktuen barruan,
errepideko garraioaren konektibitatearen eta automatizazioaren esparruko saiakuntza eta proben
ondoriozko ezagutza hobeto koordinatzeko eta trukatzeko, mugaz gaindiko korridoreen Europa
Osoko 5G sarea garatzen jarraitzea aurreikusten da, eskala handiko eta laster hedatzeko
saiakuntzetan.
Europako Batzordeak 2019ko martxoan onartu ditu garraio adimenduneko sistema kooperatiboak
(C-ITS) Europako errepideetan hedatzea bizkortzen duten arau berriak, 2010/40/EB Zuzentaraua
12
osatzen duen Erregelamendu Eskuordetu baten bidez.
Erregelamendu horrek gutxieneko lege-betekizunak ezartzen ditu erabiltzen diren sistema
kooperatiboen arteko elkarreragingarritasunerako, eta aukera ematen du C-ITS sistemak eta
zerbitzuak eskala handian ezartzeko 2019tik aurrera. Horri esker, bide-segurtasuna eta trafikoaren
eraginkortasuna hobetu daitezke, sistemako eragileak sare ireki batera konektatzen baitira,
gidariari erabakiak hartzen laguntzeko. Teknologia berri horrek ibilgailuen eta bide-azpiegituren
arteko komunikazioa ahalbidetzen du, eta Europako mugikortasuna modernizatzeko prozesuan
laguntzen du, lehen aipatutako "zero ikuspegia" lortzeko.

8

12

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010/40/EB Zuzentaraua osatzen duen Erregelamendu
Eskuordetua, garraio-sistema adimendun kooperatiboen ezarpenari eta erabilera operatiboari buruzkoa.
Brusela. 2019/3/13.
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2. BIZKAIKO HURBILEKO TESTUINGURUA
2.1. Bizkaia Euskadiko testuinguruan
Azken urteotan, Euskadik urrats handiak egin ditu klima-aldaketaren eta iraunkortasun
energetikoaren politikan, eta lortu du klima-aldaketari nolabait aurre egitea eta egokitzea Eusko
Jaurlaritzaren, foru aldundien eta udalerrien proiektu garrantzitsuenetan agertzea lortu du.
Alde batetik, nabarmentzekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Iraunkortasun Energetikoari
buruzko 4/2019 Legea13, Eusko Legebiltzarrak 2019ko otsailean onartua, administrazio publikoen
eremuan iraunkortasun energetikoaren arau-zutabeak ezartzen dituena, betiere energiaeraginkortasuneko neurriak bultzatzean, energia aurreztean eta energia berriztagarriak sustatzean
eta ezartzean oinarrituta.
Bestalde, Urban Klima 2050 proiektua 2020ko urtarrilean aurkeztu zuen Eusko Jaurlaritzak, Klima
2050 Estrategia14 Euskadin zabaltzeko xedearekin. Helburu espezifikoak betetzeko, 9 xede eta 24
jarduera-ildo zehaztu dira, guztira 70 ekintza biltzen dituztenak.
Jarduketa-ildoek aurrera egiteak egiturazko aldaketa ekarriko du egungo gizartean, eta, gainera,
Euskadik klima-aldaketaren aurrean duen jarrera indartuko du, ez bakarrik berotegi-efektuko
gasen (BEG) isuriak murrizteko, baita euskal lurraldeak klima-aldaketari aurre egiteko duen
erresilientzia bermatzeko ere.
Klima-aldaketak, garraioaren sektoreari dagokionez, zuzeneko ondorioak ditu bide-azpiegituren
funtzionamenduan. Tenperaturaren igoerak eragin zuzena du garraio-azpiegituretan, zeren eta
materialen narriadura eta nekea areagotzen baititu. Era berean, muturreko prezipitazioek ere
eragin nabarmena dute, uholde edo lurren irristatze gisa. Inpaktu negatibo horiek guztiek bideazpiegituren bizitza erabilgarria murrizten dute, eta horrek inpaktu sozial eta ekonomiko negatiboa
dakar.
Urban Klima 2050 proiektuaren barruan, 2. helburua, "Emisiorik gabeko garraio baterantz",
mugikortasunaren eta bide-azpiegituren arloan aplikatzen da. Helburu horren barruan, hiru
jarduera-ildo nabarmentzen dira, eta, bereziki, horietako bat bide-azpiegituretara bideratua,
"Garraio-azpiegituretan kalteberatasun eta egokitzapen irizpideak integratzea" izenarekin. Hori,
era berean, honako bi ekintza hauek osatzen dute:
9
-

Garraio-azpiegitura kalteberak identifikatzea eta monitorizatzea, birdimentsionamendueta mantentze-beharrak detektatzeko.
Garraio-azpiegituren erresilientzia handitzeko soluzioen diseinuan berrikuntza sustatzea.

2.2. Bizkaiko Foru Aldundiaren bide-azpiegiturak
Bizkaiak aurre egin beharreko erronkak eta Europak mugikortasunaren arloan aurre egin behar
dienak ez dira desberdinak.

13
14

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3705.pdf
https://urbanklima2050.eu/es/
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Azalerari dagokionez, Bizkaiak 221.488 hektareako azalera du guztira (Euskadiren % 30,6);
horietatik 20.746 hektarea hiri-azalerari dagozkio, eta 200.742 hektarea baso-azalerari eta
nekazaritza-azalerari.
Bizkaiak, guztira, 1.140.662 biztanle ditu (Euskadiko % 52,3), batez ere Bilboko hiri-eremu
integratuan biltzen dena. Eremu hori, aldi berean, 18 udalerrik osatzen dute, 253 km2-ko azalera
dute eta 835.976 biztanle hartzen ditu. Horrek esan nahi du biztanleria-dentsitatea 3.300 bizt/km2
baino pixka bat handiagoa dela.
Beraz, Bizkaiak bere indarguneak baliatu behar ditu Bilboko hiri-eremu integratuan biltzen den
biztanleria-dentsitate handi horrek eragindako mugikortasun-beharrei erantzun egokia emateko.
Hori da mugikortasunaren erronka nagusia Bizkaian.
3. irudia: Bizkaiko hiri-lurzorua eta lurzoru urbanizagaia (Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia)

Horregatik guztiagatik, Bizkaiarentzat oso garrantzitsua da bide-sare moderno eta teknologikoki
aurreratu bat izatea, gertatzen ari diren aldaketetara egokitzen joango dena eta herritarren
mugikortasun-beharrak asetzeko gai izango dena, kalitateari eta segurtasunari dagokienez.
Errepideen eta bizikleta-bideen arloan indarrean dagoen ordenamenduaren arabera15, Azpiegitura
eta Lurralde Garapen Sailari dagokio errepideen eta bideen plangintzan, proiektuan, eraikuntzan,
kontserbazioan, aldaketan, finantzaketan, erabileran eta ustiapenean eskumen esklusiboa 10
izatea,
Euskal Autonomia Erkidegoak lurralde bakoitzeko errepide-sareak koordinatzeko dituen
ahalmenei kalterik egin gabe, hori guztia 8. artikuluko 7. a) idatz-zatian xedatutakoaren arabera.
Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foru Organoen
arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1993 Legearen 10. puntua eta horiekin bat
datozenak, eta martxoaren 5eko eta 12ko 17/1985 eta 31/1985 Foru Dekretuak, hurrenez hurren,
biak ala biak aipatutako legea garatzeko emanak.
Gainera, Bizkaiko Foru Aldundia 1.300 km inguruko bide-sare baten jabea da, aktibo kritikoekin;
horien artean, 43 tunel, 863 zubibide eta 31 ezponda daude etengabe gainbegiratuta, eta behar
bezala monitorizatu eta kudeatu behar dira. Horrez gain, inguruko eremuak zaintzen ditu, foru
eskumenekoak ez izan arren bide-sareari eragin diezaioketenak; batez ere, mendi-mazelak dira.

15

https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/5108349/16+Decreto+Foral.pdf/d4eb87a8-d703d9fe-1cef-9b7703b16091?t=1576241759877
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Berrikuntzak ezartzeak haien bilakaera bizkortzen eta kudeaketaren eraginkortasuna hobetzen
lagunduko du.
4. irudia: Bide-sarea (itiurria: Bizkaiko Foru Aldundia)

Bizkaia leku pribilegiatua da Europan komunikazio-gune gisa, nodo bat baita portuen, aireportuen,
errepideen eta trenbideen Europako sarearentzat, eta, aldi berean, erronka handia da nazioartean
eragina duten proiektuak garatzeko.
2.3. Orain arteko bilakaera eta lorpenak
90eko hamarkadaren bigarren erdian, behin errepideen arloko eskumenak bereganatuta eta bideazpiegiturak berreraikitzeko aldia gaindituta, Herri Lan Saileko arduradunek kudeaketa-tresna
batzuk egin zituzten, Gobernuak garraio-arloan eta bide-azpiegituretan jarduteko oinarriak ezarri
ahal izateko.
11
Herri Lan Sailaren xedea irisgarritasun jasangarria ahalbidetzea zen, prozesuak eta produktuak
eraginkortasunez gauzatzeko modu batera bideratuta, ikuspegi ekonomikotik ez ezik, produktuen
bizi-zikloa handitzeko ere. Horretarako, egokitzapen teknologikoa egin behar zen, inbertsioak
egiteko modua eta prozesuak egokitzeko modua aldatu behar ziren, hau da, berrikuntza erabili
behar zen Sailaren helburuak lortzeko ekintza eraldatzeko oinarri gisa.
Horrela, hiru berrikuntza-bektore landu ziren. Alde batetik, 2001ean ITS europarraren kongresua
egin zen, eta 2009an Tunelen Segurtasunari buruzko Estatuko Kongresua egin zen. Horren
ondorioz, Bizkaia lurpeko azpiegiturak eta horien segurtasuna denbora errealean kudeatzearen eta
horien zerbitzu-egoerari buruzko informazioa Bizkaimove plataformaren bidez eskaintzearen
gailurrean jarri zen.
Bestalde, Euskadiko Errepideen Planaren txosten teknikoan, Bide-zoruen Mahaia sustatu zen, hiru
foru-aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak errepide-sinaduren araudia modu integratu eta
koordinatuan egokitu zezaten.
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Berrikuntzako hirugarren bektorea 4G teknologia berrien eta teknologia satelitearen erabileran
oinarritu zen, besteak beste. Horri esker, azpiegituren kudeaketari ekin ahal izan zitzaion,
ezagutza- eta erantzun-denborak laburtuz, azpiegitura garestienak eta arrisku handienekoak
instrumentalizatzeko erabili ziren sentsoreen sarea monitorizatuz.
Eraikuntzaren eta obren esparruan, 2017. urtean eskanerraren erabilera sartu zen obraren
definizioan eta kontrolean, eta urtebete geroago, Building Information Modeling (BIM)
metodologia hartu zen eraikuntza-fasean eta proiektuen fasean.
Segurtasunaren eta osasunaren esparruan, 2019. urtean teknologia digitala ezarri zen
tuneletarako sarbideen kontrolean, mikrotxipa erabiliz, baita segurtasuneko metalezko hesi
jarraituak erabiltzea ere gaitasun handiko errepideetako behin-behineko desbideratzeetan, eta
nabarmen areagotu zen langileen segurtasuna foru-bideen sarean.
Ingurumenari dagokionez, 2017az geroztik, endoterapia edo zuhaitzen tratamendu fitosanitarioa
eta ingurumen-sentsorizazioa bezalako teknikek markatu dute azken urteotako ildoa. Horrez gain,
2018az geroztik, ingurumen-monitorizazio jarraitua aplikatzen da, droneak erabiliz.
Duela gutxiko jarduera horiek aurreko beste batzuei gehitu behar zaizkie, hala nola drainatzesarean hidrozikloiak erabiltzea obretatik datozen uren kalitatea hobetzeko, edo espezie
autoktonoen haziak biltzea obrak ingurumena berreskuratzeko.
Aipamen berezia merezi du 2005etik aurrera beste industria-prozesu batzuetatik datozen
hondakinak bide-zoruen geruzetan erruz berrerabiltzeak. Hori posible da, haien eraginkortasuna
frogatzeko saiakuntza eta berrikuntza prozesuak garatu direlako, eta errepideei buruzko araudi
propioa garatu delako, hondakin horiek errepideetako obretan erabil daitezkeen obra-unitate
estandartzat jotzen dituena. Hala, eraispenetatik, zepa siderurgikoetatik, agregakin birziklatuetatik
eta abarretatik sortutako hondakinak berrerabiltzen dira.
Geotekniaren esparruan, 2014an georradar teknologiak aplikatzen hasi ziren tunelen
auskultazioan. Jarduketa horiei esker, ad-hoc softwarea garatzeaz gain, foru bideen sareko
elementu kritikoen jarraipen oso zehatza egin daiteke.
2019an, droneak eta satelite-teknologia erabiliz irristatzeak jasan ditzaketen 35 hegaletako
bakoitzari lotutako arrisku maila aztertzen eta ebaluatzen hasi gara, azterketa xehea egiteko
12
eremu kritikoenak hautatu ahal izateko. Mendi-hegal horiek, foru eskumenekoak izan gabe,
monitorizatu egin behar dira, irristatze batek foru-errepideen sarean eraginik izan ez dezan.
Instalazioei dagokienez, 2013az geroztik, argiztapen adimenduna aplikatzen da azpiegituretan,
trafikoaren eta ordutegien baldintzetara egokituta, eta energia-efizientzia handia lortzen da.
2015az geroztik, Trafikoa proiektua Bizkaiko Foru Aldundiko kontrol-zentro guztiak
elkarreragingarriak izatea aztertzen ari da, hau da, guztiek partekatzen eta kudeatzen dute
informazio bera denbora errealean. 2015ean ere, kamera termikoen erabilera sartu zen Bizkaiko
tuneletan, eta segurtasuna hobetu zen. 2019an, abian jarritako azken proiektuak energiaeraginkortasunaren aldeko apustua egin zuen, LED argiztapenaren kudeaketa aurreratuaren bidez.
Berrikuntzak eta horri lotutako teknologiak azpiegituren erabiltzaileari berari eragin behar diote.
2010ean, bidesaria "Free Flow" sistemaren bidez elektronikoki kobratzeko lehen tartea jarri zen
martxan Bizkaian. Horri esker, Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidearen zati jakin baten
erabiltzaileak ez zuen zertan geratu ordainketa-azpiegiturara sartzeko tiketa jasotzeko; denbora
aurreztu zuen hala. 2015. urtean, zorua hobetzeko teknologia berritzaileak aplikatzen hasi ziren,
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hala nola hidroarbastea edo errodadura-geruzako mikrofresaketa, eta hori guztia erabiltzailearen
segurtasunaren onerako izan zen.
Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiak Europako prozesu lehiakorren "Connecting Europe Facilities CEF
2015-2019" deialdietan parte hartu du, eta, gaur egun, "C-Roads Spain" lankidetzako kidea da.
Lankidetza hori, aldi berean, errepide kooperatiboei buruzko Europako proiektu bat da, Europako
Batzordeak % 50eko diru-laguntza ematen duena, eta, proiektu horren esparruan, lankidetzan
aritu da errepide kooperatiboekin eta ibilgailuarekin lotutako Europako lantaldeetan. Europako lan
sistema hori berritzailea izan da.
Azkenik, nabarmentzekoa da Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetza, eskala eta askotariko
ikuspegiak dituzten aktiboak kudeatzeko Europako ekimen batean, pertsonen eta salgaien beste
garraiobide batzuekin informazioa koordinatzea erraztuz (Ragtime proiektua). Proiektu honen
helburua da arriskuen kudeaketan eta azpiegituraren bizi-zikloan oinarritutako inbertsioen
esparruan aktibo eraginkorragoak kudeatzeko ikuspegi berrietan lan egitea, berrinbertsiobeharrak murrizteko aukera emanez eta bide-irisgarritasuneko zerbitzuaren estandarrak
mantenduz eta hobetuz. Enpresa garatzaileek Bruselan, Milanen, Londresen eta Bilbon egindako
topaketak Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Sailaren parte-hartzearen erreferentzia
dira.

13
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3. ERRONKAK, HELBURUAK ETA LAN-ILDOAK
3.1. Berrikuntza-erronkak Bizkaiko Foru Aldundiarentzat bideen arloan
Dokumentu honen hasieran, nabarmen ikusten hasi diren joera orokorrak azaldu dira, hala nola
digitalizazioa, erabiltzailea ardatz duen mugikortasun-kultura, elkarlanekoa eta partekatzekoa,
edo ingurumenaren iraunkortasunaren aldeko gizarte-sentsibilizazioa.
Bide-azpiegituren esparruan, joera horiek mugikortasun-eredu berrietan zehazten dira, pertsonen
arteko konektibitatean eta ibilgailuaren eta errepidearen arteko konektibitatean oinarrituta.
Horren ondorioz, gidatze automatizatua eta erabilera partekatua hedatzen dira.
Beraz, Bizkaiko Foru Aldundiak aurre egin beharreko zenbait erronka sortzen dira, bai azaldutako
joeretara egokitzeko, bai Lurraldeko mugikortasun partikularra konpontzeko. Landu beharreko
erronka nagusiak lau dira.
-

-

Teknologiaren erronka (1E): automatizaziorako eta konektibitaterako trantsizio egokia
bultzatzea, garraio sistema seguruak eta azpiegitura eraginkorrak bermatuta.
Kudeaketaren erronka (2E): foru-bideen sistemaren kudeaketan berrikuntzaren kultura
sustatzea, tartean dauden eragile publiko eta pribatuekiko lankidetzaren eta
lankidetzaren bidez.
Erabiltzailearen erronka (3E): lurraldeko pertsonen bizimodua hobetzea, foru bideen
sistemaren bilakaeraren bidez.
Iraunkortasunaren erronka (4E): azpiegituren bizi-zikloa ikuspegi jasangarri batetik
kudeatzea, berrikuntzaren eta ekonomia zirkularraren bidez.
5. irudia: Berrikuntza Planaren erronkak (Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia)

14
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3.2. Berrikuntza Planaren helburuak
Bizkaiko berrikuntzaren erreferentzia dira egin berri den Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana
– PCTI-2025 – eta Euskadiko Espezializazio adimenduneko Estrategia – RIS3 –, gaur egun
berrikuste-fasean dagoena Bi planek lehentasunezko espezializazio-eremuak, jarduera-ildoak eta
lortu beharreko helburuak ezartzen dituzte. Gainera, dagoeneko bide-azpiegituren esparruan,
Bizkaiko Foru Aldundiak oso gogoan ditu Europak 'The Future of Road Transport – European
Commission'-en ezarritako ibilbidean, 'Bizkaia Egiten' estrategian eta Bizkaiko Errepideen Lurralde
Plan Sektoriala egiteko jarraibide eta irizpide orokorretan ezarritako helburuak.
Testuinguru horretan, 2019-2023 aldirako Berrikuntza Plan honen esparruan, Erronken, Helburuen
eta Lan Ildoen egitura hau planteatzen da, hurrengo irudian ikus daitekeen bezala.

15
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6. irudia: Erronkak, Helburuak eta Lan Ildoak (Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia)
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3.3. Lan-ildoak
Aurreko kapituluan azaldu den bezala (3.2), Bizkaiko Bide-azpiegituretako Berrikuntza Planaren
egiturak Erronka batzuk definitzea eskatzen du: aldi berean, helburuetan hedatuko dira, eta
horiek, aldi berean, Lan Ildoetan, Erronkak eta Helburuak lortzea ahalbidetuko duten jarduketa,
ekimen, plan, programa, zerbitzu edo proiektu zehatzekin.
Horrela, Berrikuntza Planaren barruan gauzatuko diren proiektuak, jarduerak eta ekimenak hiru
lan-ildotan taldekatzen dira. Jarraian deskribatzen dira lan-ildo horiek.
1LI: ITS aurreratuak
Egungo ITSen eraldaketa teknologikoak erreferenterik esanguratsuena du azpiegituraren,
ibilgailuaren, azpiegituraren eta erabiltzailearen komunikazioaren bilakaeran eta berrikuntzan,
baita azpiegituraren eta azpiegituraren berrikuntzan ere. Laburbilduz, azpiegiturak "guztiari" (I2X)
egindako komunikazioaz hitz egin daiteke. Gainera, ibilgailuaren eta ibilgailuaren arteko
komunikazio-gaitasuna gehitzen bazaio, multzoa sistema kooperatiboak edo C-ITS da.
ITS Aurreratuak inplementatu nahi izateak esan nahi du Mugikortasunaren Kudeaketari lotutako
beste garapen batzuk sartzea, batez ere Eskariaren Kudeaketari eta agentzia anitzeko
koordinazioari lotutakoak. IoT, Adimen Artifiziala eta Automatizazioa bezalako teknologia berriak
erabiltzeak, trafiko-ingeniaritzak lagunduta, aukera emango du errepideen kudeaketa
operatiboan, taktikoan eta estrategikoan gauzatu beharreko detekzio-, diagnostiko- eta
aurreikuspen-prozesuak eta erabakiak hartzeko prozesuak optimizatzeko. Gainera, informazioa
partekatzean, estrategiak batera diseinatzean eta tresna bateragarriak edo komunak erabiltzean
oinarritutako agentzia anitzeko koordinazio-ingurune batekin aberasten bada, garraio sistema
adimendunak eboluzionatzeko helburua bizkortu egingo da, eta sistema horiek ezartzearen onurak
epe laburragoan gauzatuko dira.
Lan-ildo horretan, erabiltzaileengan jartzen da arreta, bai bide-sarea lekualdatzeko erabiltzen
dutenengan, bai lan egiten dutenengan edo haren eragina jasaten dutenengan.
Haien beharrak kontuan hartuta, nahitaezkoa da gizartean sortzen ari den paradigma berria
onartzea, non, joerei dagokienez hasieran aipatzen zen bezala, etorkizuneko mugikortasunaren
fokua pertsonengan kokatuko baita, ibilgailuen erabilera baztertuz, mugikortasunerako zerbitzu
multimodalak txertatuz. Eskariek zerbitzua pertsonalizatzerantz eboluzionatuko dute. Gainera,
hainbat alderdi garrantzitsuk, hala nola oinezkoen eta txirrindularien segurtasunak,
erabiltzaileentzako eta/edo herritarrentzako komunikazio- eta informazio-zerbitzuek edo
emandako zerbitzuarekiko gogobetetze-neurriak, kudeaketa-sistema aurreratu berrien multzoan
aintzat hartzea eskatzen dute.
Lan-ildo horretan, besteak beste, jarduera hauek sartzen dira:
-

-

Bizkaian C-ITS korridore kooperatiboa ezartzea
Berrikuntza-probak eta teknologia berriak enpresaren eta azpiegituraren arteko
konektibitatearen eremuan, segurtasunaren eremuan eta C-ITSen eremuan. Horretarako,
foru azpiegiturak eskura jarriko zaizkie enpresa eta erakunde pribatuei, baldintza
errealetan testatzeko laborategi gisa balia daitezen.
ITS-G5 eta/edo 5G komunikazio-probak konektatutako ibilgailuan
Eskaria kudeatzea: erabakiak hartzea, bideratzea eta joan-etorriak planifikatzea
Ibilbide-denborei eta ibilgailuen jatorri/helmuga matrizeei, fluxuei eta trafikoaren
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-

-

egoerari buruzko datuak eta informazioa harrapatzea eta tratatzea.
Trafikoko gertaerak, gorabeherak, larrialdiak eta anomaliak denbora errealean
hautematea eta automatikoki erantzutea. Sarearekin lotutako erabiltzaileei, eragileei eta
operadoreei jakinaraztea.
Ibilgailu astunen kudeaketa eta garraio bereziak. Jarraipena, kontrola eta monitorizazioa.
Ibilgailuen datuak eta informazioa denbora errealean eta historikoan harrapatzea eta
tratatzea.
Modalitate anitzeko planifikatzaileetan eta mugikortasun-plataformetan integratzea,
zerbitzu gisa.
Kudeaketa zentralizatua, aginte-taula integralean oinarrituta.
Trafikoa eta bide-segurtasuna kudeatzeko plataforma, ibilgailu flotatzailearen datuetan
oinarritua, denbora errealean eta historikoan.
Opendata. Datuak eranstea, partekatzeko modukoa, errepideko mugikortasunari
buruzko informazioa emateko eta konponbideak garatzeko.
Bizkaimove informazio-ataria: zerbitzu berriak erabiltzaileentzat

2LI: Azpiegitura adimenduna eta digitala
Azpiegitura "adimentsu" baten bilakaerak digitalizazioaren eta automatizazioaren joera globalekin
bat etorri behar du, nagusiki. Azpiegitura digitalerako eraldaketa-prozesua datuen integraziotik
abiatzen da, konektibitate egoki eta seguruarekin, sarean eta haren kudeaketa operatiboko
prozesuetan gertatzen dena etengabe aztertzeko automatizazio-prozesuak aplikatu ahal izateko.
Oro har, Bizkaiko Foru Aldundiaren barne-unitateei, laguntzaileei eta hirugarrenei eragiten die
(hornitzaileak edo erabiltzaileak).
Azpiegitura digitala hobetu eta optimizatzeak lehendik dauden soluzio digitalak aztertzeko prozesu
jarraitua eskatzen du, hau da, softwarearen, hardwarearen, komunikazioen eta zerbitzuen multzo
integratuak, beharren diagnostikoa, aukeren planteamendua eta soluzio horien proposamena,
diseinua eta ezarpena.
Helburua izango da, batetik, erabiltzaileei ematen zaien balioa handitzea, haien esperientzia
hobetzeko; eta, bestetik, bertako langileei, esleipendunei, laguntzaileei eta bazkideei, bidekudeaketaren eraginkortasuna hobetzeko.
Lan-ildo horrek, besteak beste, honako jarduera hauek jasotzen ditu:
-

-

-

-

-

Kudeaketa-ereduetarantz eboluzionatzea, tresna eta ikuspegi berritzaileekin. Hala,
besteak beste, hauek dira nabarmenenak: azpiegituraren bizi-ziklo osoan oinarritutako
kudeaketa, proiektuen hautaketan arriskuen analisia sartzea, zaurgarritasuna eta
moldagarritasuna bezalako kontzeptuak kontuan hartzea, eta integrazio multimodala.
Sentsoreak, monitorizazioa, automatizazioa eta segurtasuna ezartzea bide-sarean, eta,
batez ere, elementu kritikoak (tunelak, ezpondak eta bidezubiak), azpiegituraren
eragiketa aurreraturako.
Berrikuntza-saiakuntzak eta teknologia berriak aktiboak eta material berriak kudeatu eta
hobetzearen arloan, edo foru azpiegituraren elementu kritikoak kontrolatzearen arloan,
foru azpiegiturak eskuragarri jarriz, enpresa eta erakunde pribatuei baldintza errealetan
testatzeko laborategi gisa balio dezaten.
BIM metodologia pixkanaka aplikatzea eta ezartzea, bai proiektu espezifikoen
kudeaketan, bai bide-sare integralaren kudeaketa-eskalan.
Sareko puntuetako hodeiak eta datuak atzemateko garapen digitalak eta horien

BIZKAIKO BIDE-AZPIEGITURETAKO BERRIKUNTZA PLANA

18

-

elementuak (mobile mapping, droneak, laserra, eskanerra...)
Lurraren eta azpiegituraren kontrol topografikoa (datuak hartzea eta monitorizazioa),
satelite bidezko irudi-teknologiaren bidez.
Aktiboen inbentarioa: bide-sareko ezaugarri geometrikoak, elementu funtzionalak eta
ekipamendua digitalizatzea eta automatizatzea.
Edukierari buruzko datuak hartzea. Teknologia ez-intrusiboak eta datuak denbora
errealean dituztenak.
GIS. BIMekin proiektuetan edo sare-eskalan integratzeko soluzioak.

3LI: Iraunkortasuna eta ekonomia zirkularra
Iraunkortasuna eta ekonomia zirkularra, gaur egun, erreferentziazko bi joera global dira, eta, oro
har, helburu komun bat partekatzen dute, produktuen edo zerbitzuen bizi-zikloko kontsumoak
sortutako ingurumen-inpaktua minimizatzeko.
Alde horretatik, giza ekintzaren ingurumen-inpaktua da, eta, zehazkiago, mugikortasunarena,
Bizkaiko Foru Aldundiak, azpiegitura-operadorea den aldetik, heldu behar dion erronketako bat.
Ingurumen-inpaktua neurtzeko modu bat karbono-aztarna da, isuritako CO2 tonatan adierazia.
Mugikortasuna, batez ere erregaien kontsumoaren ondorioz, berotegi-efektuko gasen (BEG)
isurketen sortzaile handia da, eta, horregatik, Europak deskarbonizazio-helburuak abian jarri
dituen eremuetako bat da. Hala, espero du berotegi-efektuko gasen isuriak % 80 eta % 95 artean
murriztea 2050erako, 1990eko mailarekin alderatuta.
Europan errealitate bat da ekonomia zirkularraren ezarpena, eta, laburbilduz, produktu baten bizizikloaren faseetan helburu argiekin jardutean datza, hala nola lehengaien erabilera minimizatzea,
produktuen bizitza erabilgarria luzatzea, ingurumenerako hain kaltegarriak ez diren materialak
erabiltzea edo sortutako hondakinen kopurua murriztea. Ingurumen-hobekuntza horiez gain,
onura ekonomikoak dakarzkie enpresei.
Bizkaiko Foru Aldundia aspalditik ari da ekonomia zirkularraren eta jasangarritasunaren arloan
lanean bide-azpiegituren garapenean, eta orain ahalegin hori sustatuko da jarduera berritzaile eta
berritzaileagoak txertatuz, orain arte egindako berrikuntza-ekintzen osagarri izango direnak.
Adibide gisa, Bizkaiko Foru Aldundiaren honako jarduketa hauek aipa daitezke: azpiegituren
ingurunean soinu-inpaktua murriztuko duten zoladura berriak aplikatzea, fabrikazioan energiakontsumo txikiagoa dakarten nahasketa bituminosoetarako materialak erabiltzea edo
ekoetiketadun produktuak erabiltzea sustatzea, beren bizi-zikloan zehar hedatzen baitira
(diseinua, fabrikazioa, banaketa, erabilera eta azken xedapena) ingurumen-onurak murriztean.
Oro har, eta berrerabiltzeko ekintzei eutsiz, soluzio berritzaile eta zirkular gehiagoren aplikazioa
uztartu nahi da, lehengai berrien kontsumoa murrizteko, ingurumen-inpaktu txikiagoa sortzeko
eta azpiegituraren balio-katean kostu ekonomiko txikiagoa sortzeko.
Trantsizio energetikoaren esparruan, Bizkaiko Foru Aldundiak azpiegitura garraioaren
elektrifikazioaren garapenera egokitzea sustatu beharko du. Lan horren helburua da ibilgailu
elektrikoarentzat elektrizitatea kargatzeko guneak errepideetan zabaltzea eta hedatzea, eta,
horrela, inguruko airearen kalitatea hobetzen eta deskarbonizatzen laguntzea Kontuan hartu
beharreko ekintzak izango dira, halaber: karga kutsatzaile eta energetikoki eraginkorragoak –
elektrikoak, hibridoak– dituzten ibilgailuak sustatzea eta erabiltzea, sailaren kontratuei lotutako
propioak zein kanpokoak; era berean, irtenbideak ezarriko dira argiztapenean eta instalazio
osagarrietan energia-kontsumoak murrizteko.
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Horrez gain, Bizkaiko Foru Aldundiak aurrera egingo du bide-azpiegituretan bere jardueraren
karbono-aztarna murrizten, eta hori lortzen saiatuko da, produktu eta energia gutxiago
kontsumituz, produktu jasangarriagoak erosiz, teknologia berritzaileagoak ezarriz, etab. Ildo
horretan, dokumentu honen 4.3 puntuan karbono-aztarnarekin lotutako bi adierazle jasotzen dira:
Ingurumen aldetik jasangarria den ibilgailuak norberaren flotan sustatzea eta tuneletan LED
argiztapena erabiltzea.
Lan-ildo horrek, besteak beste, honako jarduera hauek jasotzen ditu:
-

-

-

-

-

Ekoetiketa duten produktuen erabilera sustatzea. Produktu horiek borondatezko
etiketatze ekologikoko sistemak dira eta erakunde ziurtatzaile independente batek
ematen ditu, produktuek ingurumen-irizpide zorrotzak betetzen dituztela bermatzeko.
Hondakinetatik datozen material berrien berrerabilpena sustatzea eta zabaltzea eta bidezoruen geruza guztietara birziklatzea.
Dagoeneko frogatuta dauden hondakinetatik eta birziklapenetik datozen materialen
txertaketa finkatzea eta areagotzea, hala nola: EEH azpioinarrietan eta geruza ezkritikoetan; in situ nahasketa bituminosoak birziklatzea; agregakin siderurgikoak
azpigeruzetan; edo erabiltzen ez diren pneumatikoetatik datorren kautxu-hautsa, material
asfaltikoa fabrikatzeko.
Zoladura berrien aplikazioa sustatzea, soinu-inpaktua murrizteko. Zoladura isilak.
Ingurumen-inpaktuak kontrolatzea obrak egiten diren bitartean, sentsoreen teknologia
berrien bidez, irudiak eta datuak bistaratzea eta hartzea; hau da, datuak hartzeaz gain,
inguruneen azterketa espezifikoagoak egitea (ibilguak, airearen kalitatea eragin
akustikoari dagokionez, hautsak eta partikulek sedimentazioan izandako eragina obretan,
berotegi-efektuko gasen emisioaren eragina, etab.).
Argiztapeneko energia-kontsumoen eraginkortasuna hobetzea, kontsumo txikiagoko
elementuak instalatuz eta sentsoreen bidezko kontrol-prozesuak optimizatuz.
Autokontsumorako eta hornidurarako energia berriztagarrien instalazioak integratzea
sareko elementuetan.
Ikuspen handiko seinale horizontalak eta gainazal fotoluminiszenteak erabiltzea.
Hirugarrenek sustatutako ibilgailu elektrikoa hornitzeko karga elektrikoko sarearen
garapenaren hedapena erraztea.
Karga kutsatzaile txikiagoko eta energetikoki eraginkorragoak diren ibilgailuak
(elektrikoak, hibridoak, etab.) sustatzea eta erabiltzea, bai propioak, bai kanpokoak,
Azpiegitura eta Lurralde Garapen Sailaren kontratuei lotuta.
Produktu berrien, prozesuen, ekodiseinuaren ziurtagirien eta abarren berrikuntzasaiakuntzak eta teknologia berriak, azpiegituran jasangarritasuna eta ekonomia zirkularra
hobetzera eta garatzera bideratuak, foru-azpiegiturak eskuragarri jarriz, enpresa eta
erakunde pribatuei baldintza errealetan testatzeko laborategi gisa balio dezaten.

Deskribatutako jarduera-tipologia guztiek eragin zuzena dute Plan honetan definitutako helburu
batean edo batzuetan. Gainera, horietako bakoitzak ondorengo kategorietako batean du eragina.
16
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FEHRL Strategic European Road and cross-modal Research and implementation Plan 2017-2020 //
The Future of Road Transport, EU Commission, April 2019 (Horizon 2030)
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Alde batetik, helburuaren arabera:
1. Bide-segurtasuna: erabiltzaileentzat eta errepideetan lan egiten dutenentzat;
erabiltzaile kalteberekiko segurtasuna; ingurune digitalean oinarrituta egin
beharreko hobekuntzak.
2. Eragiketa eta mantentzea: azpiegitura kontserbatzea eta kudeatzea, etengabe
eguneratuz eta bizitza erabilgarria berreskuratuz, bizi-zikloa handitzeko.
3. Azpiegituren moldagarritasuna eta erresilientzia: muturreko baldintza
meteorologikoetara, klima-aldaketara eta pertsonek eragindako arriskuetara
egokitzea.
4. Ingurumen-jasangarritasuna: ingurumen-inpaktua minimizatzea, ekonomia
zirkularra, berrerabiltzea eta birziklatzea, eraginkortasun energetikoa,
elektrifikazioaren garapena, deskarbonizazioa, airearen kalitatea, zarataren
kontrola, errodadurarekiko erresistentzia murriztea.
5. Gobernantza: erabiltzailearentzako ikuspegia, jarduera-irizpideetan, kontratazio
publikoko prozesuen berrikuntzan eta aktiboen finantzaketa-, tarifikazio- eta
kudeaketa-sistema berritzaileetan oinarritua.
Bestalde, gaitzaile gisa:
1. Datua gobernatzea eta zibersegurtasuna: bide-azpiegituren, azpiegituren eta ibilgailuen
eta abarren arteko elkarreraginari buruzko informazioaren gobernantza. Bide-sistema
berriari segurtasuna eman behar dio.
2. Legeria eta estandarizazioa: arauketak eta legeriak automatizaziorako eta
konektibitaterako trantsiziotik sortutako agertoki berria jaso behar dute.
3. Digitalizazioa: azpiegiturak ibilgailu konektatu eta autonomora egokitzea, big data, gauzen
Internet, zibersegurtasuna, adimen artifiziala, garraio-sistema adimendunak, hiri
adimendunak, Building Information Modelling (BIM)
4. Konektibitatea eta intermodalitatea: bide-sarea garraioaren sistema globalaren zati gisa
ulertzea, soluzioen transferentzia (teknologia, metodoa, arauak), etorkizuneko
multimodalitate egoeretara egokitzea.
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4. PLANA GAUZATZEKO TRESNAK
Bizkaiko Bide-azpiegituretako Berrikuntza Plana lau urterako sortu da. erronkak betetzen direla
ziurtatzeko eta aurretik identifikatutako proiektuak garatzeko. Hala, horiek betetzen direla
bermatzeko, honako gako hauei erantzun behar zaie:
• Gobernantza eredu bat, eragile guztien partaidetza eta ekintza koordinatua, emaitzen
ebaluazioa eta erabakiak hartzea ahalbidetuko duena, maila estrategikoan zein
operatiboan.
• Garatu beharreko proiektu motetara egokitutako esku hartzeko mekanismoak.
• Ebaluazio eta jarraipen erregularra, desorekak zuzentzeko eta aldaketa teknologikoen eta
sustapen-politiken bilakaeran sinergiak baliatzeko aukera emango duena hain zuzen.
• Abian jarriko diren proiektuetarako baliabide materialak eta aurrekontukoak egoki
esleitzea, baita horien beharrezko finantzaketa ere indarraldian zehar.
• Hainbat eragilek Berrikuntza-planean eta bertan jasotzen diren ekintzetan benetan
sustatzea eta parte hartzea.
4.1. Gobernantza eredua
Erronkak betetzen direla ziurtatzeko, identifikatutako proiektuak garatzeko eta, hala badagokio,
gauzatzean egindako aurrerapenaren arabera egoki iritzitako beste proiektu batzuk sartzeko,
Planak gobernantza eredu bat du, Planean parte hartzen duten eragileen arteko kudeaketa eta
parte-hartzea errazteko, eta aldian-aldian estrategia berrikusteko. Azken batean, bertan
planteatu diren Erronkak eta Helburuak betetzea indartu nahi da.
Horrela, eta Planean eskatzen diren funtzio eta erantzukizunen pean, Gobernantza Eredua
garatzen da, honako hauek osatua:
•
•
•

BATZORDE ESTRATEGIKOA: Planaren zuzendaritza- eta gainbegiratze-organoa.
ZUZENDARITZA TEKNIKOA: Planaren kudeaketaz eta jarraipen operatiboaz arduratzen
den organoa.
KONTSULTA-TALDEA: aholkularitza tekniko espezializatuko kanpo-organoa.
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7. irudia: Gobernantza Eredua (iturria: Bizkaiko Foru Aldundia)

Jarraian, Planaren Gobernantzako organo bakoitzaren osaera, funtzioak eta funtzionamenduaraubidea azalduko dira.
BATZORDE ESTRATEGIKOA
Osaera: foru-bideen azpiegituren ardura duen saileko goi-zuzendaritza.
Eginkizunak:
• Plana baliozkotzea eta organo eskudunari onartzea proposatzea.
• Ebaluazio- eta jarraipen-txostenak onartzea.
• Jarduketa-estrategiak ezartzea eta berrikustea, eta plana aldatzea eta/edo
zabaltzea proposatzea.
• Gaur egun daudenen artean lankidetza-ekimenak edo -proposamenak onartzea,
balio erantsi handiagoko sinergiak edo ekosistemak sortzeko.
Epea: Hiruhilekoa
ZUZENDARITZA TEKNIKOA
Osaera: Bide-berrikuntzako Zerbitzua
Eginkizunak:
• Jardueren estrategiak eta bilakaera partekatzea jarduerarekin lotutako kideen eta
erakundeen artean.
• Plana koordinatzeko mekanismo egokienak bilatzea.
• Urteko jarraipen-txostenak egitea. Txosten horietan, urtean Planaren esparruan
egindako jardueren laburpena eta jarraipen-adierazleen bilakaera jasoko dira,
ezarritako helburuei dagokienez.
• Planean aurreikusitako jardueren garapenean parte hartzen duten kanpoko
erakunde eta eragileekiko koordinazioa gainbegiratzea.
• Gauzatzen ari diren lanen jarraipena eta ikuskapena egitea, lan horiek behar
bezala egiten direla eta helburuak betetzen direla ziurtatuz.
• Batzordeen koordinazioa eta lotura.
• Eragileek parte hartzen duten edo adituen ezagutza duten proiektuen euskarri
teknikoa.
• Etorkizuneko proiektuen balorazio teknikoak egitea (bideragarritasun teknikoko
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planak).
Epea: hilekoa
BATZORDE TEKNIKOA
Osaera: bide-azpiegituretan eta berrikuntzan eskumenak dituzten zerbitzuen
arduradunek osatutako lantaldea.
Eginkizunak:
• Planaren jarraipena eta ebaluazioa: helburuen betetze-mailaren urteko
jarraipena, Planaren jarraipen-txostenak egitea, egindako ekimenen urteko
ebaluazioa.
• Plana sustatzea: sustapen-plan bat prestatzea eta haren jarraipena egitea,
inplikatutako eragileen parte-hartze aktiboa bermatzea eta edukiak hedatzeko
euskarri-tresnei eustea (web-orria, sare sozialak, buletinak, etab.).
• Zaintza eta prospektiba: sailean eragina duten beste herrialde eta eskualde
aurreratu batzuetako programa, zerbitzu eta proiektu berriak identifikatzea,
estrategiara egokitzen diren eta Bizkaira egokitzen diren ebaluatzeko. Joera
berriak identifikatzea eta definitutako erronketan eta lotutako ekimenetan
eragina izan dezaketenak aztertzea.
Epea: hiruhilekoa
KONTSULTA-TALDEA
Osaera: erakunde pribatuak, eragile akademikoak (unibertsitateak, beste batzuk) edo
kanpoko erakundeak (zentro teknologikoak, fundazioak...)
Eginkizunak:
• Jakintza-arloen barruan garatu beharreko proiektu eta joera berriak
identifikatzea.
• Lantaldeetan parte hartzea esku hartzen duten beste eragile batzuekin.
• Aholkularitza eta laguntza proiektuei: aholkularitza eskaintzea ekimenak joera
berriek zehaztutako etorkizuneko egoera batera egokitzeko.
Epea: sei hilekoa

4.2. Ekimenetan esku hartzeko mekanismoak
Esku hartzeko mekanismoak Bizkaiko Foru Aldundiak Planean jasotako ekimenak sustatzeko,
finantzatzeko edo gauzatzeko erabiltzen dituen tresna zehatzei dagozkie. Alde horretatik,
desberdina da Foru Aldundiak berak zuzentzen duen proiektu bat, bere onurarako ikerketaenpresa edo -erakunde bat proposatzen duen beste bat.
Esku-hartze zuzeneko mekanismoen artean, hau da, Aldundiak ekimenak zuzenean gauzatzean,
honako hauek daude:
-

-

Kontratazio publikoaren agirietan berrikuntza-elementuak sartzea.
Bizkaiko Foru Aldundiarentzako kontratu publikoak gauzatzeko proiektu pilotuak garatzea.
Sistema kooperatiboen korridorea prestatzea eta hedatzea.
Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Sailak berak berrikuntza-proiektuak
abiaraztea.
Berrikuntzaren Erosketa Publikoa, Kontratazio Publikoaren Legearen barruan, edozein
kontratazio mota edo prozeduratan. Bizkaiko Foru Aldundiarentzat garrantzi berezia duten
eta proiektuaren emaitza haren jabetzakoa izatea nahi den proiektuetan aplikatzen da.
Berrikuntzarako Europako finantzaketa-programak.
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Bestalde, plana hedatzeko eta ezartzeko aldian, deskribatutako esku-hartze zuzeneko neurriekin
batera, beste ekintza gehigarri batzuk ere egingo dira, Azpiegitura eta Lurralde Garapen Sailaren
garapenean inplikatuta dauden hainbat eragilerekin lankidetzan jardunda, hala nola, enpresa- eta
ikerketa-sektorearekin. Ekintza horiek honako hauek izango dira:
-

Lankidetza publiko-pribatua eta berrikuntza-ekimen eta -proiektuen baterako garapena.
Bide-azpiegitura erabiltzea enpresen eta ikerketa-zentroen irtenbide berritzaileetarako
proba-eremu gisa.
Bizkaiko Foru Aldundiak Europako berrikuntza-proiektuetan diharduten enpresekin duen
elkartea.
Lankidetza-hitzarmenak.

Gainera, planak berrikuntza sustatzeko mekanismoak proposatzen ditu, enpresek edo ikerketazentroek izaera pribatuko ekimenak proposa ditzaten, Planean ezarritako lehentasunen ildotik.
Mekanismo horien artean egon daitezke:
-

Testak egiteko foru-azpiegitura eskuragarri jartzea, Bizkaiko Foru Aldundiak finantzaketan
parte hartzen ez duen hirugarrenen proiektuetan aplikatuta.
Berrikuntzarako diru-laguntzen programa edo dekretua, Bizkaiko Foru Aldundiak zati
baten finantzaketan parte hartzen duen hirugarrenen proiektuetan aplikatzekoa.

Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Sailak aurrez deskribatutako hiru lan-ildoei lotutako
jarduera-tipologia bat zehaztu du Horiek aldatu egin daitezke joera berrien agerpenaren arabera
edo Planaren bilakaeraren arabera, eta jarduketa berriak sartzeko aukera emango litzateke, egoki
iritziz gero. Hala, jarduketa edo proiektu berriak sartu nahi izanez gero, honako prozedura honi
jarraitu beharko zaio:
-

Helburuen lerrokatzea aztertu eta ebaluatuko da proiektu berriaren eta Berrikuntza
Planaren artean.
Berrikuntza Planaren lan-ildo nagusien barruan duen kokapena ebaluatuko da.
Proiektu berriari emandako balioaren ebaluazioa egin beharko zaio, eta argi eta garbi
identifikatu beharko da zer helburu duen eta zer erronka duen.
Behar diren baliabide materialak eta aurrekontu-baliabideak identifikatu beharko dira, eta
aukera-arriskuaren azterketa egin beharko da.
Azkenik, proiektu berria proiektu berriak baliozkotzeaz arduratzen den organoaren esku
utzi beharko da (ikus 4.1 kapitulua, gobernantza-eredua), eta hura sartzeko edo
baztertzeko erabakia hartuko da.

4.3. Aginte-koadroa
Aginte-taulak Planeko Erronken betetze-mailaren jarraipena egin nahi du lan-ildo bakoitzerako.
Horrela, Bizkaiko Bidea-azpiegituretako Berrikuntza Planaren 2023rako horizonte berriaren
bilakaeraren kontrol eraginkorra ziurtatzeko hautatutako adierazleak erakusten dira.
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ADIERAZLEA

NEURRIA

EGUNGOA HELBURUA:
2020
20231

1

Sailean bide-berrikuntzara bideratutako aurrekontua2

Mil €

6,8

25

2

Saileko bide-berrikuntzarako aurrekontuaren %

%

3,6

5

3

Berrikuntza-proiektuen guztizko kopurua

ud

60

226

4

BFAren partaidetza duten Europako proiektuen kopurua

ud

3

10

5

Berrikuntza-klausulak dituzten Sailaren pleguen %

%

0

100

1LI: ITS AURRERATUAK
6

Lehentasunezko egitura sentsorizatuen ehunekoa

%

0

100

7

BIM bidezko digitalizazio-jarduketen kopurua

ud

2

10

0

100

2LI: AZPIEGITURA ADIMENDUNA ETA DIGITALA
8

Berrikuntza-klausulak dituzten "azpiegiturak digitalizatzeko" agirien %

%

9

Lehentasunezko egitura sentsorizatuen %3

%

10

BIM bidezko digitalizazio-jarduketen kopurua

43 (16 ud)

100 (37 ud)

ud

10

27

0

100

48.819

125.890

50.000

155.000

3,5

57

3LI: IRAUNKORTASUNA ETA EKONOMIA ZIRKULARRA
11

Berrikuntza-klausulak dituzten "iraunkortasun" agirien %

%

12

Berrerabilitako hondakin-tonen kopurua

Ton.

13

Kontsumoa murriztea (KWh) tuneletan Led ezartzeagatik - (Karbono-aztarna) 4

KWh

14

Ingurumenaren aldetik jasangarriak diren "kontserbazio Integraleko" ibilgailuen flotaren
% - (Karbono-aztarna)

%

1

2020-2023 aldiko balio metatuak.
Erreferentzia-oinarria: bide-azpiegituretarako sailaren aurrekontua.
3
Trafikoko sare nagusian kokatzea, egitura-motaren berezitasuna edo diagnostiko-kontrola behar duten egiturak, zerbitzua eta iraunkortasuna luzatzeko,
etengabeko eta denbora errealeko tresneria-sistema behar dutenak.
4
Erreferentzia-oinarria: 2019ko kontsumoak.
2

5.4. Aurrekontua
Planaren finantzaketak Bizkaiko Foru Aldundiak egiten duen egungo eta etorkizuneko aurrekontuahalegina jasotzen du. Finantzaketaren xedea Bizkaiko bide-azpiegituraren berrikuntzari ezarri
ziona da, 2020an hasi eta 2023an amaitu arte.
Bizkaiko Bide-azpiegituretako Berrikuntza Planaren finantzaketaren guztizko zenbatekoa, 20202023 aldirako, 25 milioi eurokoa da, taula honetan ageri den banakapenarekin.
Anbizioa eta aurrekontu-zorroztasuna batetik eta Bizkaiko azpiegiturak garatzeko aurrekontu
publikoen erabilera sustatzailea eta, aldi berean, arduratsua, uztartzen dituen apustua da.
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Aurrekontua
(milioi eurotan)
Kanpo proiektuak
Igarobide kooperatiboa
1LI
Barne proiektuak
2LI
3LI
GUZTIRA

2020

2021

2022

2023

GUZTIRA

1
1
0,1
1,2
3,5
6,8

1
1
0,05
1,6
3
6,7

1
0,4
0,05
1,4
3,1
6,0

1
0,05
1,1
3,4
5,5

4
2,4
0,25
5,3
13
25

5.5. Sustapena eta partaidetza
Bizkaiko Bidea-azpiegituretako Berrikuntza Planak izan duen arrakastaren zati bat lotuta dago bere
jardueren xede diren onuradunengan duen eraginarekin; beraz, ezinbestekoa da eragileek baliozko
ekarpenak egiteko aukera izatea.
Bost tipologia handitan sailka daitezke, inplikazio-mailaren eta parte hartzeko aukeraren arabera,
Berrikuntza Planean ekarpenak eginez.

8. irudia: Eragileen tipologiak (iturria: Bizkaiko Foru Aldundia)

Planak foro, Think Tanks, batzorde edo mahai sektorialetan aktiboki parte hartzea proposatzen du,
hainbat arlotan (ingeniaritza, hirigintza, mugikortasuna, Smart cities, IKT, etab.), know-how-a
lortzeko eta gure ingurune hurbilean garatzen diren ekimenak partekatzeko potentzialarekin. Ildo
horretan, arazoak aztertzeko eta konponbideak proposatzeko aukera emango duten lantaldeen
sistema bat sustatuko da, Bizkaiko berrikuntzan garrantzitsuak diren beste eragile batzuekin
lankidetzan eta koordinatuta (unibertsitateak, teknologia-zentroak, enpresak, administrazioak,
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etab.), eta, aldi berean, Bizkaiko errepideetako berrikuntzari buruz hausnartzeko, orientatzeko,
proposatzeko eta jarraipena egiteko balio dutenak.
Era berean, Planaren sustapena indartzea aurreikusten da, Sailak estatuko eta nazioarteko
kongresuetan parte hartuz. Horietan, Bizkaiko garapen-ekimenak azaldu ahal izango dira, eta
berrikuntza-proiektuak, enpresa pribatuenak edo eragile publikoenak, gure lurraldean ezarpenpotentziala eta tokiko inpaktu ekonomikoa izan dezaketenak, erakarri ahal izango dira.
Horretarako, etorkizun hurbilean programatutako Estatuko eta nazioarteko ekitaldiak identifikatu
eta gainbegiratuko dira, 'Bide-azpiegiturei buruzko Ekitaldien Buletina'ren bidez.
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ERANSKINAK
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1. Eranskina. Plana egiten parte hartu duten eragileak
Bizkaiko Bide-azpiegituretako Berrikuntza Plana hainbat hilabetez diseinatu eta prestatu da, plana
indarrean sartu arte. Plana garatzen hainbat eragilek eta erakundek parte hartu dute, hala nola
Bizkaiko Foru Aldundiak, enpresa-eragileek, teknologia-zentroek, unibertsitateek eta elkarteek.
Hilabete hauetan ibilbide bat diseinatu da bide-azpiegituretan berrikuntzari ekiteko hainbat lanfaseren bidez: beharrak hautematea, joerak aztertzea, estrategia diseinatzea eta ibilbide- eta
eragiketa-orri bat egitea. Prozesuan, Bizkaiko bide-eremuan berrikuntzarekin lotutako hainbat
eragileren lankidetza izan da.
Plana egiten lagundu duten eragileak honako hauek dira:
Erakundeetakoak:
• Bizkaiko Foru Aldundiko Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Saila.
• Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko Saila.
• Interbiak Bizkaia S.A.M.P. Foru Sozietatea
• Beaz S.A.U. Foru Sozietatea
• Ibil Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico, S.A., Eusko Jaurlaritzari atxikia.
Zientzia-teknologikoak edo unibertsitatekoak:
• AIC – Automotive Intelligence Center
• CEIT - IK4
• EHU/UPV – Ingeniaritza Eskola
• Tecnalia
• Deustuko Unibertsitatea - Deustotech
• Mondragon Unibertsitatea – Ingeniaritza Fakultatea
Enpresak:
• Acciona
• Mugikortasun
eta
Logistika
Klusterra, MLC ITS Euskadi
• Eptisa
• Euskontrol
• Fulcrum
• Geograma
• Gertek
• Grupo Campezo
• Idom
• Ikusi
• Indra

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingartek
Ingecid
Itelazpi
Kapsch
NorthBIM
Ondoan
Saitec
Sener
SyT
Teknes
Typsa
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2. Eranskina. Dokumentazioa eta erreferentziazko estekak
Europako Batzordea (2018-05-02). Batzordearen komunikazioa Europako Parlamentuari, Kontseilu
Europarrari, Kontseiluari, Europako Ekonomia eta Gizarte Komiteari eta Eskualdeetako Komiteari.
Aurrekontu modernoa, segurtasuna babestu, pobretu eta zainduko duen Batasunarentzat. 20212027 aldirako urte askoko finantza-esparrua 2021-2027. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/es/TXT/?Uri=COM:2018:0321:FIN
Europako Batzordea (2019ko apirila). The Future of Road Transport. Implications of Automated,
Connected, Low-Carbon and Shared Mobility. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eurscientific-and-technical-research-reports/future-road-transport
Europako Batzordea (2018-05-17). Batzordearen komunikazioa Europako Parlamentuari, Kontseilu
Europarrari, Kontseiluari, Europako Ekonomia eta Gizarte Komiteari eta Eskualdeetako Komiteari.
Mugikortasun automatizatura bidean: etorkizunaren mugikortasunerako EBren estrategia.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0283&from=es
Europako Batzordea (2017-05-31). Batzordearen komunikazioa Europako Parlamentuari, Kontseilu
Europarrari, Kontseiluari, Europako Ekonomia eta Gizarte Komiteari eta Eskualdeetako Komiteari.
Europa mugimenduan. Agenda bat mugikortasun garbi, lehiakor eta guztiontzako konektatu
baterantz sozialki bidezkoa den trantsiziorako.
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-283-F1-ES-MAIN-PART1.PDF
Eusko Jaurlaritza (2015eko uztaila). Urban Klima 2050. Euskal Autonomia Erkidegoko 2050erako
Klima Aldaketaren Estrategia.
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/klima2050/es_def/adjuntos/KLIMA2050_
es.pdf
FEHRL (2017). Strategic European Road and cross-modal Research and implementation Plan 20172020.
Erreferentziazko beste esteka batzuk
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-frameworkprogramme_en
https://ec.europa.eu/info/files/horizon-europe-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/strategic-planning-process-and-strategic-plan_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_i
nnovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1676
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_18_4041
https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/sustainable-transport-and-fuels
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-223-F1-EN-MAIN-PART1.PDF
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/76/la-eficiencia-en-el-uso-de-los-recursos-y-laeconomia-circular
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/chapter/210/economia-ciencia-y-calidad-de-vida
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=output&pubs=thematic
https://ec.europa.eu/commission/news/life-programme-2018-oct-25_en
https://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_es_v2_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aev0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
https://ec.europa.eu/commission/publications/report-implementation-circular-economy-action-plan1_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/ES/C-2019-1789-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://urbanklima2050.eu/es/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3705.pdf
https://gardentasuna.bizkaia.eus/documents/1261696/5108349/16+Decreto+Foral.pdf/d4eb87a8d703-d9fe-1cef-9b7703b16091?t=1576241759877
https://www.car-2-car.org/
https://www.c-roads.eu/platform.html
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/ES/C-2019-1789-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/plan_de_innovacion_20182020
_1.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eaed_032_plan_carreteras/eu_def/adjuntos/Docu
mento_inicial_estrategico.pdf.

BIZKAIKO BIDE-AZPIEGITURETAKO BERRIKUNTZA PLANA

32

3. Eranskina. Akronimoen glosarioa
ITS-G5: Irismen laburreko teknologia, 5,9 GHz-ko maiztasun-banda espezifiko batean jarduten
duena
5G: Banda zabal ultralasterreko teknologia 5 G mugikortasunean
BIM: Eraikuntzaren Informazioa modelatzea
ITS: Garraio adimenduneko sistemak
C-ITS: Garraio adimenduneko sistema kooperatiboak
FCD: Ibilgailu flotatzaileen datuak
V2I: Ibilgailutik azpiegiturara
V2V: Ibilgailutik ibilgailura
V2X: Ibilgailutik X-ra ("guztia")
I2i: Azpiegituratik azpiegiturara
I2V: Azpiegituratik ibilgailura
I2X: Azpiegituratik X-ra ("guztia")
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