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Aldiri. Arkitektura eta abar

IRITZIA

Mugimendu sozialak azpiegitura berrien sorreraren
aurrean eredu alternatiboak badituenean
Bilbo Hegoaldeko Tren Saihesbidea (HTS)
Laburpena

Abstract

Gobernu zentralak eta Eusko Jaurlaritzak
Bilboko
Portuko
merkantziak
garraiatzeko trenbide-azpiegitura berria
eraikitzeko asmoa dute. Azpiegitura
berri horrek Errekatxoko espazio naturala
zeharkatzen du, eta Barakaldo Naturala
plataformak gizarte-eztabaida baten
beharra aldarrikatu eta egingarriak diren
bi alternatiba aurkezten ditu.

Given the intention of the Central and
Basque Governments to build a new railway
infrastructure for the goods of the Port of
Bilbao crossing the natural spaces of the
valley of El Regato, Barakaldo Naturala
claims a social debate by presenting two
viable alternatives.
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Administraziotik mugimendu sozialei maiz leporatzen zaigu
aurrerapenaren eta garapen ekonomikoaren aurkako jarrera.
Baina zer gertatzen da onura sozioekonomiko eta efizientzia
handiagoko proposamenak planteatzen ditugunean, eta
gainera espazio naturalekiko errespetuzkoak direnean?
Hori egin du Barakaldo Naturalak Gobernu zentralak eta
Eusko Jaurlaritzak egindako proposamenaren aurrean,
Santurtziko Porturako merkantzien sarrera eta irteeraren
inguruko gizarte-eztabaida planteatzeko helburuaz.
Errekatxo harana gurutzatzen duen azpiegitura berri baten
eraikuntza da proposatzen dutena, haran horrek balio
naturalistiko altua duen arren. Hala erakusten dute behintzat
Equinoccio Naturak1 egindako txostenean jasotzen diren
datu irmoek.
Urak Bide Ingeniaritza Taldearen2 laguntzarekin, jada
existitzen diren azpiegiturak modernizatu eta hobetzearen
apustua teknikoki bideragarria dela demostratu dugu, bai
Renferen C1 linea aprobetxatuz (Santurtzi-Barakaldo),
egun merkantzia-trenak bideratzen dituena, edo C2 linea
aprobetxatuz (Muskiz-Barakaldo) Seranteseko tunelari
funtzionaltasuna emanez (hau da Sustapen Ministerioak
eman duen arrazoi bakarra 0 alternatibaren analisia alde
batera uzteko). Bi kasuetan planteatzen da trenbidea
lurperatzea, Desertu-Barakaldo tarte komunean baita.
Aukera hauen bitartez ABC-Arcelor Mital plantaren
irteerari soluzio teknikoa ematen zaio, 2015eko Ikerketa
1 «Evaluación de la Biodiversidad de Barakaldo 2018», Equinoccio Natura
(2018).
2 «Alternativas al Estudio Informativo de la Variante Sur Ferroviaria de
Bilbao. Parte II: Propuesta técnica. Obra civil», Urak Bide Ingenieritza Taldea
(2018).
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Informatiboan airean geratzen baitzen, eta BarakaldoBilbo lotura egiteko bi aukera posible eskaintzen dira:
Cadagua ibaiaren gaineko pasagunea egitea (Zorrotzako
linea 450 metro lurperatu eta Olabeagan aurreikusitako
lurperatzearekin konektatzeko), eta Desertu-Barakaldo
tartearen lurperatzea Olabeagaraino luzatzea.
Barakaldo Naturalak
deskribapena

aurkeztutako

alternatiben

• BN1 alternatiba: portu-esparruan hasten da kotaren
beheratzea, Santurtzira jada lurpean sartzen delarik cut
and cover sistemarekin zulatuz. Udalerriaren azken 560
metroetan egungo Portugaleteko tunelaren kota hartzen du,
eta hor hobekuntza- eta egokitzapen-lanak egingo lirateke.
Berriro ere cut and cover sistemarekin beherantz eginez,
Sestao zeharkatuko luke eta ACB-Arcelor Mital fabrikaren
sarrera bertan txertatuko litzateke (% 0,3ko aldapa
beherarekin eta hiru burdinbiderekin). Galindo ibairantz
bideratu eta gurutzatu egingo luke Barakaldorantz jarraituz.
Malda leunak planteatzen dira orokorrean, zati batzuetan
% 1,5eko desnibel maximoa hartuz. Behin Barakaldora
helduta, burdinbide kopurua handitu egiten da C2 linearekin
batzen baita. C1 linean zerbitzua eten egin beharko litzateke
hilabete batzuetan zehar, eta portura C2 linearen bitartez
heldu beharko litzateke.
• BN2 alternatiba: Seranteseko tunelaren azken 150
metroetan kota-beheratzea hasten da % 1,8ko aparteko
maldarekin, horrela, Ortuellara lur-azpitik sartuz, lehenengo
lubaki bitartez eta gero lurra zulatuz. Trapagarango pabiloi
industrialen zonara heldu eta Portugalete inguruan lurazalera irteten da C1 linearekin bat egiten hasteko, %
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1.irudia ~ BN1 alternatibaren eskema.
Egilea ~ Urak Bide Ingeniaritza Taldea.

2.irudia ~ BN2 alternatibaren eskema.
Egilea ~ Urak Bide Ingeniaritza Taldea.
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1,5eko maldaz berriro ere behera egin eta Galindo ibaia
azpitik zeharkatzen du. Puntu horretatik aurrera obraren
izaera BN1 alternatibaren berdina izango litzateke.
• BN1 eta BN2 alternatiben lotura Bilborekin: bi aukera
daude horretarako. Lehenengoa Cadagua ibaiaren azpitik
gauzatzea da, Barakaldo-Lutxana-Zorrotza atalaren
lurperatzea Olabeagaraino luzatuz. Bigarrena Cadagua
ibaiaren gainetik egitea da, Burtzeñako lubakirantz gora
eginez eta Lutxanan lurrazalera irtenez. Zorrotzan
egungo zubitik sartu eta auzoaren azken 550 metroetan
lurperatu egingo litzateke linea, Olabeagan aurreikusitako
lurperatzearekin konektatzeko.
Ekopol3-ek kostu-onura analisiak egin ditu eta ateratako
ondorioak irmoak dira:
• Merkantzien tren-zirkulazioaren edukiera handiagoa (72
tren/eguneko Sustapen Ministerioak eta 77 tren/eguneko
BN1 eta BN2 alternatibek, Desertu-Barakaldon hirugarren
hari bat gehituz gero, 116 tren/eguneko izatera iristeko
aukerarekin).
• Inbertsio publikoaren aurrezpen nabarmena, Barakaldo
Naturalaren alternatibak 315 milioi (BN1 + Cadagua
gaineko konexioa) eta 424 milioi euro (BN2 + Cadagua
azpiko konexioa) arteko tartean kokatzen baitira. Sustapen
Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak 2014ko uztailean
sinatutako Elkarlan Akordioak 461 milioi aurreikusten ditu
1. faserako (Serantes-Olabeaga tartea), Kupoaren 3 bitartez
finantzatuko dena.
• C1 eta C2 lineek «burdinbide zabor» bilakatzearen
arriskua dute, merkantzia-trenak horietatik ateratzen badira,
eta, gainera, aurkeztutako alternatibak aintzat hartzen ez
badira, aukera paregabea galduko da lur-azalera handiak
libratu eta aipatutako udalerrietan hiri-berroneratze lanak
egiteko, zeinek inbertsio ekonomikoen itzulera azkarrago
eta handiagoa eragingo luketen.
Aipatutako guztiari, honako hauek gehituko litzaizkioke:
arriskutsuak diren trenbide-pasaguneak deuseztatzea, hirizentroetan eta auzoen artean barrera fisiko eta arkitektoniko
handiak direnak; geralekuen kokalekuak aldatzeko aukera,
garraio publikoaren erabilera indartu lezakeena; eta
Bilboko HAPOk Zorrotzan aurreikusten duena aurrera
eramateko oztopoa konpontzea, hau da, Renfe linearen
lurperatzea. Gainera, Portuko Autoritateek aditzera eman
dituzten aurreikuspen baikorrak ez betetzekotan, SuperSurarekin gertatu den bezala, guk proposatutako alternatibak
erabilgarriak izango lirateke garraio publiko honen
erabiltzaileentzat, berrituta eta hobetuta egongo balitzateke.
Argumentu hauekin: ba al dago gizarte-eztabaidarako
edukirik? Gure ustez badago, eta, ondorioz, proiektuaren
tramitazioa gelditu beharko litzatekeela uste dugu.
+++
Erredakzioan itzulia.

3 «Alternativas al Estudio Informativo de la Variante Sur Ferroviaria de
Bilbao. Parte III: Análisis socioeconómico», Ekopol (2018).
18

Aldiri, 2018, III, 35, 16-18, ISSN 1889-7185

