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1. XEDEA
Udalerrian 2010. urtean egindako azterlan akustikoa eguneratzea, Euskal Autonomia Erkidegoan
Kutsadura Akustikoaren urriaren 16ko 213/2012 Dekretuan ezarritako preskripzioak betetzeko,
zarata-mapak eta ekintza-planak egin eta onartzeari dagokionez.
Getxoko

udalerriko

zarata-mapen

eguneraketan

lortutako

emaitzak

aurkezten

dira,

ingurumeneko emisio akustikoen foku guztietarako eginak. Kasu honetan, ibilgailuen eta trenen
trafikoa dagoen lursailetik 4 metroko altuerara dauden immisio-mailak adierazten dituzte zaratamapek.
Lau

metroko

altueran

eragindako

biztanleriaren

estatistikak

eragindako

biztanleriaren

kuantifikazioa modu zehatzagoan islatzen duen adierazle batekin osatzen dira, udalerriaren
morfologia kontuan izanik: zarataren kudeaketaren tokiko adierazlea, eragindako biztanleria
eraikinetako altuera guztietan kontuan hartzen duena.
Emaitzak Ekintza Plana formulatzeko oinarria izango dira. Plan horren helburu orokorra udalerriko
kalitate akustikoa hobetzea izango da.

2. UDALERRIAREN DESKRIBAPENA

Bizkaiko kostaldeko udalerria da, Bilboko itsasadarreko eskuinaldean, Ibaizabal-Nerbioi ibaiaren
ahoan. Bilbo Handiaren eskualdean eta Bilboko metropolitar aldean dago. Iparraldean Sopela
du mugakide, ekialdean Berango eta Leioa, hegoaldean Portugalete, eta mendebaldean
Abrako badia. Azalera 11,64 km² da eta biztanleria 80.531 pertsona, udalak berak azterlan

hau egitean eman dizkigun datuen arabera.

Getxok bost biztanle-gune dauzka: Areeta, Romo, Neguri, Algorta eta Andra Mari. Haietako
bakoitzak bere ezaugarriak dauzka, udalerriaren historiako une ezberdinetan sortu baitziren
denak. Zaharrena Algortako auzoa da.

Ingurune-zaratako fokurik esanguratsuenak hauek dira:
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-

Errepideetan, BI-637 errepidea (Uribe Kostako korridorea) da foku nagusia, trafiko
handiarekin, udalerria iparraldetik hegoaldera zeharkatzen duena ekialdean zehar, baina
biztanleria handiko zonetatik nahiko urrun. Beste foku esanguratsua BI-3737 errepidea da,
trazatu urbanoagoa daukana.

-

Metro Bilbaoko 1. linea (Etxebarri-BIdezabal-Plentzia) udalerrian zehar doa, ia trazatu
osoan lur gainetik, eta sei geltoki dauzka (Bidezabal, Algorta, Aiboa, Neguri, Gobela eta
Areeta).

-

Udalerriko kaleei dagokienez, haietako batzuek trafiko intentsitate garrantzitsuak
dauzkate, egunean 15.000 ibilgailutik gora. Hona hemen haietako batzuk: Bidezabal,
Ollarretxe, Aingerua, Telletxe, Algortako Geltoki plaza, Euskal Herria, Makaleta etorbidea,
Algorta etorbidea, Zugazarte etorbidea, Gobalaurre, Asua-La Avanzada eta Areeta
etorbidea.

-

Azpimarratu behar dugu ez dagoela ia jarduera industrial esanguratsurik ikuspegi
akustikotik (tailer txiki batuk baino ez daude). Portuko zonan ere ez dugu zarata-maila
esanguratsurik detektatu.

3. AGINTARITZA ARDURADUNA

Zarata-mapak egiteko erantzukizuna daukan agintaritza Getxoko Udala da, AAC Acústica +
Lumínica enpresaren laguntza teknikoarekin.
Udalaren eskumena ez diren azpiegituren (adibidez, errepideen eta trenbidearen edo
metroaren) zarata-mapak azpiegitura bakoitzaren kudeatzaileak egin behar ditu. Baina, kasu
honetan, Getxoko Udalak mapa hauek ere kalkulatu ditu, ebaluazio oso bat edukitzeko,
ingurumen-zaratako foku guztien artean bateragarria dena.
Zarata-mapak 2014. urteko egoera erakusten du.

4. ZARATAREN AURKAKO BORROKAN EGIN DIREN PROGRAMAK
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Getxoko udalerriak ibilbide luzea egin du zarataren kontrolean eta kudeaketan. Jardueren
kontrolean aritu da batik bat, baita bide publikoan daudenena ere.
Horrela, 2010. urtean udalak udalerriko lehenbiziko zarata-mapa egin zuen. Bertan, udalerriko
ingurune-zaraten fokuen ekarpen akustikoa aztertu zen, baita foku horien eraginpean dauden
biztanleak ere.
Zarata-mapa horren ondoren ekintza-plan bat egin zen, udalerriko kutsadura akustikoa
murrizteko eta bizilagunen bizi-kalitatea hobetzeko.
Zarataren kudeaketa hobetzeko jarduketa horiez gain, udalak nolabaiteko kontrola daukan
zenbait jardueraren inguruan, udalerriko eragin akustikoa ahal den neurrian murrizteko ekintza
zehatzak egiten dira. Hauek dira:

-

Tokiko Agenda 21eko jarduera-ildoetako bat mugikortasun iraunkorra bultzatzea eta
garraio publikoa sustatzea da. Beraren barruan programa hauek daude:
¾

Oinezkoen eta bizikletazko mugikortasuna sustatzeko programa: oinezkoen
ibilbideen sare bat sortuz (udalerrien artekoak), bidegorrien sareko proiektu bat,
hondartzetatik eta itsasadarretik hurbil dauden oinezkoen pasealekuetan, baita
zenbait kaletan ere, adibidez Makaleta etorbidean. Atal honi dagokionez,
zenbait kale oinezkoentzat jarri dira, besteak beste: Areetako kaia, P. Mendibil, A.
Larrazabal, Klub kale partikularra, Ibaiondo, Geltoki plaza, Tejera, Tellagori, Kasino
plaza, Basagoiti E., San Nikolas plaza, Torrene, J. Bautista Zabala, Muxike
Aurrekoa, Biotz Alai plaza, Usategiko jaitsiera, Portuzarra, Calleja, Aixerrota, La
Galeako errepidea eta abar. Modu berean, trafikoa lasaitzeko zenbait neurri
hartu dira, 30 km/h zonak sortu dira eta espaloiak zabaldu dira.

¾

Garraio publikoaren erabilera bultzatzeko programa: udalerri arteko garraio
publikoa hobetzea, eraginkorragoa eta erosoagoa izan dadin. Ildo honetan,
Getxo Bilborekin eta beste udalerri batzuekin lotzen duten Metro Bilbaoren lineen
efektu positiboa aipatu behar da. Izan ere, Getxok 6 geltoki dauzka.

¾

Hiriko mugikortasunari dagokionez, ibilgailuaren erabilera murrizteko eta
arrazionalizatzeko programa: herritarrentzako hedapen, kontzientziazio eta
sentsibilizazio programak, oinez mugitzea eta bizikleta garraiobide gisa erabiltzea
bultzatzeko.
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¾

Trafikoa antolatzea, ardatz nagusietan kontzentratuz.

Bide-garbiketari dagokionez, hiri hondakin solidoen bilketa, eta lorezaintza:
-

Makina zaratatsuenak potentzia akustiko txikiagoa sortzen duten makinekin ordeztea.

-

Punta-puntako makina profesionalak erostea, zarata murrizteko azterlan zehatzekin.

-

Lorezaintza lanak goizeko zortzietatik aurrera egitea.

-

Zero zonak sortzea: ibilgailu elektrikoak eta gasa erabiltzea.

-

Edukiontziak altxatzeko mugimenduen jarraipena eta kontrola, beharrezkoak ez diren
kolpeak eta zaratak ekiditeko.

-

Hidraulika proportzionaleko teknologia ibilgailu sateliteetan, bat-bateko mugimenduak
ekiditeko.

-

Atzerako martxako eta ate irekietako alarmetan soinuaren bolumena murriztea

-

Ibilgailu elektrikoak (ekorketa-ibilgailuak, Smart Workers, lantaldeak…)

-

Gasez dabiltzan ibilgailuak (galtzada-ekortzaileak, galtzada-ureztatzaileak, biltzaileak,
etab).

Jarduerei dagokienez
-

Udaltzaingoak ikuskapen-neurriak hartzen ditu baldin eta auzokideak kexatzen badira,
lokaletatik edota partikularrengandik zarata ateratzen delako.

-

Edozein soinu-emisorek sortzen duen zarata mugatzea.

-

Kontzertuak eta soinua emititzen duten ekipoak (bafleak edo anplifikadoreak) behar
bezala orientatzea, eragin handiena jasotzen duten eraikinak ez daitezen izan bizilekuak
ez ospitaleak.

Bestelako jarduerak:
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Urtean bi kanpaina egiten dira trafikoa zaintzeko eta kontrolatzeko egutegian, IAT ikuskatzeko,
baita bi gurpileko ibilgailuetan ere. Kontrol horri esker, arauditik kanpo dauden ibilgailuak
detektatzen dira.

Getxoko Udalak abian jarri dituen jarduketez gain, kanpoko fokuen kudeatzaileek udalerriko
eragin akustikoa murrizteko neurriak hartu dituzte. Hona hemen neurri horietako batzuk:
-

Uribe-Kostako autobia, udalerritik igarotzen den trafikoa murriztu duena, baita errepide
horretan jarritako pantaila akustikoak ere.

Autobiako pantaila akustikoen irudiak

-

Metro Bilbaoren lineako zenbait tarte lurperatu dira
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5. METODOLOGIA
Ingurumen-zarataren

fokuek

sortzen

duten

zarataren

mailak

jakiteko

erabiltzen

den

metodologia kalkulu-metodoen erabileran oinarritzen da. Horiek, batetik, azpiegituren soinuemisioa definitzen dute, trafikoaren ezaugarrietan oinarrituta (IMD, ibilgailu astunen ehunekoa,
zirkulazioko abiadura, zoru edo bide mota eta abar), eta bestetik zabalkuntza definitzen dute.
Metodologia honi esker, zarata-mailak beren kausarekin erlazionatu ahal dira, eta metodo
erabilgarria da analizatzeko zarata sortzen duten aldagaiek nolako eragina daukaten zaratamailetan, bai etxebizitzen barruan, bai espazio publiko edo naturalen barruan. Gainera, kalkulumetodoen bidez, etorkizunerako eszenatokiak simulatu ahal dira, eta zona jakin batean zaratamailak murrizteko har daitezkeen balizko zuzenketa edo prebentzio neurrien eraginkortasuna
ebaluatu ahal da.
Hona hemen erabilitako metodoak:

1. Gurpildunen trafikoa: NMPB – Routes – 96 metodoa (metodo frantsesa) aplikatu da bidetrafikoak sortzen duen zarata kalkulatzeko. Izan ere, metodo hori da EAErako ezarri den
erreferentziako metodoa, Euskal Autonomia Erkidegoaren kutsadura akustikoari buruzko
urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren bidez finkatua.
Hiri inguruko bide-trafikoari dagokionez, metodo ofizialean aldaketa bat egin da. Izan
ere, 50 km/h abiaduretan edo motelagoetan, metodo horrek ez du ondo islatzen
trafikoaren soinu-emisioaren gaur egungo portaera. Horretarako, metodo frantses berria
(NMPB - 2008), eguneratuago dagoena, erabiliz aldatu da emisioa. Metodo honek modu
errealistagoan neurtzen ditu abiadura txikiko emisioak, baina emisio hori erreferentziako
metodoaren aplikazioari egokitu zaio (NMPB – Routes – 96) zabalkuntzarako.

2. Trenbideetako trafikoa: Trenbideen soinu-emisioa erreferentziako metodoa, Reken-en
Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96, aplikatuz neurtzen da. Metodo hori da 213/2012
Dekretuak EAErako erreferentziako metodo gisa ezarri zuena.
Inguruneko soinu-iturrien emisio-mailak azpiegituren trafikoa definitzen duten ezaugarrietatik
ateratzen dira, bide-trafikoaren eta trenbide-trafikoaren kasuan.
Zarataren fokuak emisio-mailatik aurrera ezaugarritzen direnean, soinua ebaluazio-puntu
(hartzaile) bakoitzeraino hedatzearen kalkulu akustikoak egin beharra dago. Zentzu honetan,
ezinbestekoa da aztertzen den eremuaren hiru dimentsioko eredu bat edukitzea, foku guztien,
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eremuko hartzaileen, lurraren, eraikinen eta abarren posizioa eta dimentsioak behar bezala
edukitzea ahalbidetzen diguna.
Hiru dimentsioko ereduari dagokionez, hedapenean eragina duten elementuen ezaugarri
akustikoak esleitu behar dira, hala nola lur mota, oztopoen eta eraikinen ezaugarri akustikoak
eta abar.
Hiru dimentsioko eredua erabilitako kalkulu akustikoko ereduan egiten da, SoundPLAN®. Eredu
horretan, kanpoaldean soinua zabaltzean eragina daukaten faktore guztiak sartzen dira,
erreferentziako metodoan ezarritakoaren arabera, aztertu den eremuko immisio-mailak jakite
aldera.

Hiru dimentsioko modelizazioaren irudia Getxoko udalerrian

Horrenbestez, ebaluazio-puntu bakoitzeko eta legerian bereizitako eguneko aldi bakoitzerako
immisio-mailak (LAeq) ateratzeko, zenbait faktorek soinuaren zabalpenean daukaten efektua
foku bakoitzerako ezarritako emisio-mailan aplikatzen da, aplikatutako metodoan deskribatzen
direnak eta honelako faktoreen ondorio direnak:
-

Emisioaren hartzailearen eta iturriaren arteko distantzia
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-

Atmosferaren absortzioa.

-

Lur motaren eta topografiaren efektua.

-

Balizko oztopoen efektua: distrakzioa/erreflexioa.

-

Eguraldia.

6. EMAITZAK
213/2012 Dekretua aplikatuz, zarata-mapa batek irudikatzen ditu ingurune-zarataren fokuak edo
edo fokuek lurraren gainetik 4 metrora dauzkaten immisio-mailak; gainera, urteko batez besteko
maila akustikoak irudikatzen dituzte, ebaluazio-aldi bakoitzerako. Ebaluazio-aldiak hauek dira:
eguna (7:00-19:00), arratsaldea (19:00-23:00) eta gaua (23:00-7:00).
Zarata-mapa zarata-mapa partzial hauek osatzen dute:
¾

Kaleetako trafikoa. Getxoko udalerriko kale guztiek sortzen duten eragin

akustikoa hartzen du.
¾

Errepideetako trafikoa. Hemen, Getxoko udalerria zeharkatzen duten bide-

azpiegiturek sortzen duten eragin akustikoa sartzen da.
¾

Trenbide-trafikoa. Hemen, udalerriaren zati handi batean lur gainetik doan

metroko lineak sortzen duen eragin akustikoa irudikatzen da.
¾

Ingurumen-zarata osoaren mapa. Hau da, ingurune-zaratako foku guztiak batera

kontuan izanik udalerrian dagoen eragin akustiko osoa.
Zarata-foku bakoitzeko eragin akustikoa bereiztearen abantaila da zarata-mailak zein bere
kausarekin erlazionatzea, gero neurri zuzentzaileak edo konponbideak aplikatu ahal izateko
maila orokorretan ekarpen handiena egiten duen zarata-fokuren gainean.

Ingurumenaren araudiak kalitate akustikoko helburuak ingurumen-zarataren maila osoetan
oinarrituta ezartzen ditu; hau da, aurreko ingurumen-zaratako foku guztien eragina batuz.
Getxoren kasuan, bide- eta trenbide-trafikoaren eragin akustikoa batu da, jarduera industriala
eragin akustiko eskaseko tailerrei lotuta baitago. Bilbo-Loiuko aireportuko trafikoari lotutako
zaratari dagokionez, AENAk zarataren mapa estrategikoetan argitaratutako informazioaren
arabera, Getxoko udalerria isofonoetatik kanpo dago –50 dB(A) gauez eta 55 dB(A) egunez eta
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arratsaldez– eta, gainera, ez dago inor maila hau baino maila handiagoen mende: Ln=50 dB(A)
eta Ld/e=55 dB(A).
Laburbilduz, Getxoko ingurumen-zarata osoaren mapak udalerrian eragin esanguratsua duten
ingurumen-zarataren fokuen eragin akustikoa batzen ditu; hauek dira: bide-trafikoa eta
trenbide-trafikoa.

A) Zarata-mapen emaitzak: ebaluazioa 4 metroko altueran
Eragin handiena jasango duten bizileku-zonak Uribe Kostako autobiako bide-trafikoaren, kale
nagusietako trafikoaren eta Metro Bilbaoren trenbide-trafikoaren mendekoak izango dira.
Hauek dira:

- Foku esanguratsuena Uribe Kostako autobiako eta Makaleta etorbideko bide-trafikoa
izanik, errepidetik hurbil dauden etxebizitzetako maila akustikoak 55-65 dB(A) artean
daude gauez; horrenbestez, gauerako kalitate akustikoko helburutik gora (55 dB(A)).
Agerian dauden zona hauek Fadurako kirol-zonaren eta Errotatxuko poligonoaren artean
dauden etxebizitzei eta errepideetatik hurbil sakabanatutako dauden etxebizitzei dagokie.

- Kaleetako bide-trafikoaren eragin handiena jasotzen duten zonetako maila akustikoak Ln=
60-65 dB(A) dira; beraz, kalitate akustikoaren helburutik gora daude hauek ere. Eragin
handiena jasotzen duten etxebizitzak udalerriko ardatz nagusien trafikoa jasaten dutenak
dira: Bidezabal, Ollarretxe, Aingerua, Telletxe, Algortako Geltoki plaza, Euskal Herria,
Makaleta etorbidea, Algorta etorbidea, Zugazarte etorbidea, Gobalaurre, Asua-La
Avanzada edo Areetako etorbidea.

- Trenbide-trafikoaren (Metro Bilbao) eragina gehien jasotzen dutenak Algortako eta
Bidezabalgo geltokien artean bidearen aurrean dauden etxebizitzak dira; beraietan, maila
akustikoak 60-70 dB(A) dira gaueko aldirik txarrenean. Trenaren trafikoak eragindako
gainerako zonetan, maila akustikoak 55-65 dB(A) artean daude, geltokitik hurbil dauden
tarteak izan ezik; horietan, maila akustikoak Ln=55 dB(A) baino txikiagoak dira.

- Gainera, zenbait zonak kaleetako bide-trafikoaren eta trenbide-trafikoaren eragina
jasotzen dute aldi berean. Zarata-foku nagusiak, kasurik gehienetan, elkarrengandik
nahiko aldenduta egoten diren arren, kasu batzuetan zenbait eragin-fokuk bat egiten
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dute, batez ere kale nagusietako bide-trafikoak (Algorta etorbidea, Neguri etorbidea,
Telletxe, Sarrikobaso, Avanzada eta Euskal Herria) eta trenbide-trafikoak. Hona hemen
adibide batzuk:

Hona hemen Ingurune-zarata osoaren maparen irudi bat, gaueko aldi txarrenarena, udalerriko
Algorta eta Andra Mari barrutietakoa:

Ingurune-zarataren mapa osoaren xehetasunak. Gaueko aldia, Ln dB(A).

Zarata-mapan ikus daiteke trafiko-ardatz batzuk daudela, oso ondo bereizita, eta beraiei esker
trafikoaren banaketa Getxon etxe-bloke handien bitartez egiten dela, trafiko-ardatz nagusien
barruko maila akustikoak txikiagoak izan daitezela ahalbideratuz, eta kasu batzuetan bizilekuzona lasaiak izan daitezela, non maila akustikoak Ln=50 dB(A) baino txikiagoak ere badiren.

Azpimarratu behar dugu emaitzak ikusita zona zabal eta garrantzitsuak geratzen direla maila
txikiekin, ikuspegi akustikotik lasaitzat jo ditzakegunak, ez bakarrik udal mugarte osoan baizik eta
hirigunean bertan. Horren arrazoia da, besteak beste, bizilekuak bakarrik dauden zona handiak
daudela, trafiko gutxirekin, edo inguruan zarata-foku esanguratsurik ez daukaten espazio
publikoak eta oinezkoen zonak daudela. Hala eta guztiz ere, udalerriaren aniztasunaren
ondorioz, errealitate ugarirekin, generalizazioak eztabaidagarriak dira eta erantsitako mapetara
jo behar da zona bakoitzeko egoera behatzeko.
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7. ERAGINDAKO BIZTANLERIA
7.1. Eragindako biztanleriaren taulak
Lau metroko altueran eragindako biztanleria atera da, hau da, Getxoko biztanle guztiak altuera
horretan bizi direla kontuan izanik. Ingurune-zaratako foku-mota bakoitzerako bereizita atera da
(bide-trafikoa, trenbide-trafikoa), baita ere foku guztiena batera. Bide-trafikoak errepideek
eragindako biztanleria eta kaleak hartzen ditu barruan. Horrez gain, bi foku horietako
bakoitzerako eragindako biztanleria bereiz ageri da.
Eragindako biztanleria balio-tarte hauetan bereizten da:

¾ Ld (egunez) eta Le (arratsaldez) indizeetarako: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75.
¾ Ln indizerako (gauez): 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70
Informazio hori Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza
Sailak eskatutakoa da
LAU METROKO ALTUERAN ERAGINDAKO BIZTANLERIAREN TAULA (biztanle-kop.)
KALEETAKO
TRAFIKOA

ERREPIDEETAKO
TRAFIKOA

TRENBIDETRAFIKOA

BIDE-TRAFOKOA
(kaleak + errepideak)

GUZTIRA

Tarteak

Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

50 - 54

-

-

12906

-

-

1265

-

-

14196

-

-

1179

-

-

15272

55 - 59 15445 16575 5874 1795 2274 720 17331 18799 6861 1296 1286 1222 17255 18725 8019
60 - 64 16415 14607

518

996

1038

20

17356 15658

545

1114 1223

461

18240 16693

1228

65 - 69

6952

6085

0

461

556

0

7609

6908

0

806

613

76

8520

7667

79

> 70

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

70 - 74

1284

686

-

7

9

-

1298

697

-

219

146

-

1560

909

-

> 75

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

Emaitzen taulatik ondorioztatzen da bide-trafikoa dela, argi eta garbi, Getxoko udalerrian
eragin handiena daukana. Kaleetako trafikoa da biztanleria gehienarengan eragina daukana
eta zarata-maila handiena sortzen duena (errepideak, trafiko garrantzitsua daukaten arren,
udalerrian biztanle-dentsitate handiena duten zonetatik urrun daude).
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Taula honek indarrean dagoen legeriaren informazio-exijentziei erantzuten die, baina informazio
hau ez da nahikoa legeria akustikoak baimentzen dituen zarata-mailak urratzen dituzten
udalerriaren eta biztanleriaren egoera akustikoari buruzko ikuspegi oso eta erreala izateko.
Horregatik, biztanleriaren informazio hau zenbait adierazlerekin osatzen da.

7.2. Biztanleriaren adierazleen analisia
Eragindako biztanleriaren adierazleek udalerri baten esposizio-maila neurtzea ahalbidetzen
dute. Gainera, ebaluazio akustikoa aldian behin egin behar denez (5 urtean behin) udalerri edo
eremu baten eboluzioa analizatzeko bidea eman behar du kutsadura akustikoari dagokionez,
ingurumen-zarataren fokuetan aldaketak egin direnean. Eragindako biztanleria atera da, bi
adierazle kontuan izanik:

-

B8 adierazleak erreferentziako mailatik gorako maila akustikoen eraginpean dauden
biztanleei buruzko informazioa ematen du. Zehazki, 213/2012 Dekretuan a) bizileku
motako eremu akustiko baterako ezarritakoak hartzen dira erreferentzia gisa, hau da, 6565-55 dB(A) maila akustikoak, egunez, arratsaldez eta gauez, hurrenez hurren. Alegia,
biztanleria eraikinetan banatzen da eta biztanleria osoa 4 metroko altueran bizi dela
ulertzen da. Adierazle hau Europako iraunkortasun adierazle gomendatuetan sartuta
dago. Horrenbestez, Europako eta estatuko mailetako erreferentzia bat izatea
ahalbidetzen du; izan ere, zarata-mapa estrategikoak egitean zarataren eraginpean
dagoen biztanleriari buruz eskatu den informazioarekin bat dator.

-

ILGR adierazlea (zarataren kudeaketako tokiko adierazlea) zarataren eraginpeko
biztanleriari buruzko adierazlea ere bada, baina ikuspegi errealistagoa ematen du
udalerriaren kalitate akustikoari buruz, eraikinen altuera guztiak eta biztanleriaren
banaketa altueraren arabera izaten baititu kontuan. Horrexegatik, beharrezkotzat jotzen
da 4 metroko altueran zarataren eraginpean dagoen biztanleriaren informazioa beste
adierazle batekin osatzea, zeinetan ez dagoen ebaluazioko altuerari buruzko mugarik.

Horrenbestez, ILGR adierazleak zenbait abantaila dauzka B8 adierazlearen aldean:

-

Bide-trafikoaren analisian, hiri-trafikoa eta errepide-trafikoa bereizteko bide ematen du.
Bi fokuak bereiztea oso baliagarria izan daiteke, agintaritza eskuduna ezberdina baita
(udala hiri-trafikorako eta BFA errepideetarako), baita aplikatu beharreko zuzenketa /
prebentzio neurriengatik ere.
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-

Biztanleria altueraren arabera banatu beharra kontuan izanik, eraginpeko biztanleriaren
emaitza errealistagoa eskuratzen

da, udalerriko zarataren kudeaketari buruzko

erabakiak hartu ahal izatea ahalbideratuko duena, batez ere hobekuntza akustikoko
ekintza-plan bat egin gura denean.
Horrela, bi adierazleek erreferentziako balioen gainetik eragindako biztanleria, adierazle
bakoitzean fokuak bereiziz, hauxe da:

ADIERAZLEAK ERKATZEKO ERREFERENTZIAKO MAILETATIK GORA ERAGINDAKO BIZTANLERIAREN
TAULA
ADIERAZLEA

4 metrora
eragindako
biztanleria:
B8

Altueran
eragindako
biztanleria:
ILGR

FOKUA

Biztanle kopurua

biztanleria osoaren % (*)

Ld>65

Le>65

Ln>55

Ld>65

Le>65

Ln>55

BIDE-TRAFIKOA

8.907

7.604

7.405

11%

9%

9%

KALEAK

8.236

6.772

6.392

10%

8%

8%

ERREPIDEAK

468

566

741

1%

1%

1%

TRENBIDEA

1.025

758

1.759

1%

1%

2%

GUZTIRA

10.080

8.576

9.326

13%

11%

12%

Ld>65

Le>65

Ln>55

Ld>65

Le>65

Ln>55

BIDE-TRAFIKOA

6.457

5.428

5.330

8%

7%

7%

KALEAK

5.535

4.417

4.054

7%

5%

5%

ERREPIDEAK

639

727

928

1%

1%

1%

TRENBIDEA

982

722

1.890

1%

1%

2%

6.525

7.562

10%

8%

9%

GUZTIRA
7.797
(*) Biztanleria osoa: 80.531 pertsona

Emaitzetatik ondorio hauek ateratzen dira:



Maila osoei dagokienez, aldirik txarrena eguna da (nahiz eta gauean eragin-maila
antzekoa izan), kalitate akustikoko helburua den erreferentzia-mailatik gora eragindako
biztanle-kopurua handiagoa delako. Eguneko aldirako, B8 adierazlearen arabera
eragindako biztanleria % 13 da eta % 10 ILGR adierazlearentzat. Beraz, ILGRarekin
eragindako biztanleria % 3 murriztu da.
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B8 adierazlea eta ILGR aintzat hartuta, kaleetako bide-trafikoaren zarata da, argi eta
garbi, Getxo udalerrian eragin handiena daukana (erreferentzia-maila baino % 10 eta %
7 gehiago egunez, hurrenez hurren). Fokurik nabarmenena hori denez eta eguna denez
daturik txarrena, aurreko paragrafoan esan dugunez, “eguneko aldia” da txarrena maila
orokorrean.



Errepideek,

jende

gehien

dagoen

zonetatik

erlatiboki

urrun

daudenez

gero,

biztanleriaren % 1 baino ez dute eramaten erreferentzia-mailetatik gora gaueko aldian
(kasu honetan gaua da aldirik txarrena).


Trenbideari dagokionez (metroa), emisio-maila esanguratsuak dauzkan arren, eragina
trazatuaren ondoko eraikinen lehenengo lerroan nabaritzen da bakarrik. Beraz,
kalkulatzen den eragina biztanleriaren % 2a da gauean (berriro ere, kasu honetan, aldirik
txarrena da).

Modu osagarrian, taula hau erakusten da, eragindako biztanleriaren berri ematen diguna,
fatxadetako altueretan kalkulatua, zarata-mailen tarteak kontuan izanik.

Altueran eragindako
biztanleria

Ld>60

Ld>65

Ld>70

% 31

% 10

%1

Ld>75
%0

Emaitza horiekin, azpimarratu behar dugu Getxoko biztanleriaren ia % 70ak zona lasaietako
zarata-mailak dituela, hau da, bizileku-zonetarako egunez ezarritako kalitate akustikoko
helburuak –65 dB(A)– baino 5 dB(A) gutxiago.
Beste alde batetik, Getxoko biztanleriaren % 1ak daukan eragin akustikoa 5 dB(A) handiagoa
da kalitate akustikoko helburuak baino, egunez.
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8. ONDORIOAK
Zarata kartografiatzeko lanean ateratako ondorioak zaratak ingurumen-zarataren fokuen lurretik
4 metro gorago duen maila ebaluatzeko izan dira, bai banan-banan, bai Getxo udalerrian
dauden ingurune-zaratako foku guztiak batuta. Gainera, lau metrora dagoen eragin
akustikoaren analisia osatzeko, analisi osoago bat egin zen, eraikinen fatxadan dauden maila
akustikoak ebaluatzeko, bai 4 metroko altueran, bai altuera guztietan; azken horretan
errealistagoa da eragin akustikoaren maila.
Eskuratutako emaitzak Getxo udalerrian eragin akustiko handiagoa dakarten zarata-foku gisa
nabarmendu dira:
¾ kale

nagusietako bide-trafikoa: Algorta etorbidea, Zugatzarte, Telletxe, Gobelaurre,

Sarrikobaso, Ollarretxe, Makaleta etorbidea, Gobelaurre, Amaia, Eduardo Coste, Asuatik
Avanzadarako errepidea, Areeta etorbidea, Euskal Herria, Bidezabal.
¾ Metro

Bilbaoko trenbide-trafikoa, trenbidera eta, horrenbestez, Negubide, B. Domingo

Iturrate eta Trenbidearen Etorbidea kaleetara ematen duten fatxadetan eragiten dutena.
¾ Uribe-Kosta

autobia. Haren eragina oso zehatza da, eta errepidera ematen duten

fatxadarik hurbilenetan bakarrik gertatzen da.

Hiri barruko trafikoa luzetarako ardatz oso bereizietan banatzeak, eguneko bolumenaren zatirik
handiena hartzen dutenak, ahalbidetzen du trafikoaren banaketa Getxon etxe-bloke
handietan egitea. Horrela, trafiko-ardatz nagusien barruan maila akustikoak txikiagoak dira eta,
batzuetan, bizileku erako zona lasaietan maila akustikoak Ln=50 dB(A) baino txikiagoak ere dira.
Eragina jasaten duen biztanleriaz egin den analisiari dagokionez, legeriak exijitzen duena baino
analisi xeheagoa egin da, eragindako biztanleria eraikinen altuera guztietan aztertu baita.
Bada, ondorio hauek atera behar dira:

-

Kaleak dira kalitate akustikoko helburuen gainetik eragindako biztanle gehien
daukaten zarata-fokuak.

-

Getxoko eraginpeko biztanleriaren portzentajea, ingurune-zaratako foku guztiak
kontuan izanik, bizileku-eremu batean aplikatu behar diren kalitatezko helburuen
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gainetik, egunerako, arratsalderako eta gauerako, % 13, % 11 eta % 12 da hurrenez
hurren, B8 adierazlean, eta % 10, % 8 eta % 9 ILGR adierazlean.
-

Aldirik txarrenean (eguna), biztanleriaren % 1ak bakarrik pairatzen du kalitate
akustikoko helburuak baino eragin akustiko handiagoa, zehazki, helburuok baino 5
dB(A) gehiago.

-

Aitzitik, biztanleriaren % 90ak, ILGR adierazlearen arabera (% 87, B8 adierazlearen
arabera), zarata-maila onargarriak dauzka (kalitate akustikoko helburu diren mailen
azpitik), eta % 69ak lasaitzat jo ditzakegun mailak dauzka.
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ERANSKINA: ZARATA-MAPAK

¾

1. Kaleetako trafikoaren zarata-mapa. Egunez (7:00etatik 19:00etara).

¾

2. Kaleetako trafikoaren zarata-mapa. Arratsaldez (19:00etatik 23:00etara).

¾

3. Kaleetako trafikoaren zarata-mapa. Gauez (23:00etatik 7:00etara).

¾

4. Errepideetako trafikoaren zarata-mapa. Egunez (7:00etatik 19:00etara).

¾

5. Errepideetako trafikoaren zarata-mapa. Arratsaldez (19:00etatik 23:00etara).

¾

6. Errepideetako trafikoaren zarata-mapa. Gauez (23:00etatik 7:00etara).

¾

7. Trenbideko trafikoaren zarata-mapa. Egunez (7:00etatik 19:00etara).

¾

8. Trenbideko trafikoaren zarata-mapa. Arratsaldez (19:00etatik 23:00etara).

¾

9. Trenbideko trafikoaren zarata-mapa. Gauez (23:00etatik 7:00etara).

¾

10. Ingurune-zarata guztiaren mapa. Egunez (7:00etatik 19:00etara).

¾

11. Ingurune-zarata guztiaren mapa. Arratsaldez (19:00etatik 23:00etara).

¾

12. Ingurune-zarata guztiaren mapa. Gauez (23:00etatik 7:00etara).
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