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Errenteria, Etxebarri, Galdakao, Gernika-Lumo, Getxo, Hernani, 
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1. SARRERA,  TXOSTENAREN HELBURUA 

Lan honen helburua Euskal Autonomia Erkidegoko garraioaren kanpoko 

kostuak eguneratzea da, horretarako, dokumentu hau idaztean indarrean diren 

metodologiak erabilita. Kostuen balorazioa 2019ko egoerari erreferentzia eginez 

egin da. 

Azterlan honen aurrekari gisa, 2006ko beste azterlan bat dugu: «Euskal 

Autonomia Erkidegoko Garraioaren Kanpoko Kostuak»1. Lan hartan, garraio 

jardueraren kanpo-eraginak balioztatu ziren, erreferentzia gisa 2004ko 

mugikortasuna hartuta. 

Azterlan haren ondoren, beste azterlan bat egin zen 2010ean, eguneratzekoa, 

eta hark 2008ko mugikortasuna hartzen zuen erreferentzia gisa. Azterlan 

hartan, kanpo-eraginak balioztatzeaz gain, lege-esparruaren eta beste eremu 

geografiko batzuetan abian jarritako barneratze-politiken azterketa ere 

bazegoen. 

Azterlan honetarako, garraioaren kanpo-eraginak kalkulatzeko erreferentzia 

nagusi gisa, «Handbook on the external costs of transport»2 dokumentua hartu 

da; 2019ko bertsioa, hain zuzen. 

Lan honek jarraipena ematen dio 2006an egindako lehen azterlanetik 

ezarritako ildoari. Kanpoko kostuen balioaren bilakaera modu egokian 

hautematen laguntzeko, aintzat hartu behar dira gaur egungo egoera 

aurrekoekin alderatzean inflazioak dituen ondorioak. 

Kanpoko kostuei buruzko aurreko azterketetan, lurreko garraiobideak bakarrik 

hartu ziren kontuan. Azterlan honetan, beste eremu geografiko batzuetan 

ezarritakoaren ildotik, aireko eta itsasoko garraiobideak ere aintzat hartuko 

ditugu. Datu hori kontuan izan behar da lan honen emaitzak lehendik 

egindakoen emaitzekin alderatzean. 

Lan honetako kostu-kategoriak azterlan mota honetan ohikoak izaten direnak 

dira: 

o Istripuak 

o Airearen kutsadura 

o Klima-aldaketa 

o Zarata 

o Pilaketa 

o Zeharkako ondorioak (zeharkako isuriak) 

o Habitata (natura eta paisaia) 

o Beste kanpo-kostu batzuk 

 

1 1. erreferentzia 

2 2. erreferentzia 
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Hemen aztertuko ditugun garraiobideak erreferentziazko metodologian 

aipatzen direnak dira. 

▪ Errepideko garraioa 

o Motozikletak eta ziklomotorrak 

o Autoak 

o Hiri barruko autobusak 

o Hiriarteko autobusak 

o Salgaiak hirian banatzeko ibilgailuak (furgonetak) 

o Salgaiak errepidez garraiatzeko ibilgailuak (kamioiak) 

▪ Trenbide-garraioa 

o Bidaiarien tren elektrikoak 

o Bidaiarien diesel-trenak 

o Salgaien tren elektrikoak 

o Salgaien diesel-trenak 

▪ Aireko garraioa 

o Bidaiarien hegaldiak 

▪ Itsasoko garraioa 

o Ferryak 

o Merkantzia-ontziak 

Salbuespen gisa, abiadura handiko trenaren azpiegitura aztertuko da, 

azpiegitura horren zati bat eraikita baitago, oraindik zerbitzua abian ez dagoen 

arren. 

Kanpoko kostuei buruzko 2006ko azterlaneko (2004ko datuei buruzkoa) 

irizpideei jarraituz, EAEren lurralde barruko mugikortasuna hartu dugu 

erreferentziatzat lurreko garraiobideei dagokienez. Hala, EAEn kanpoko 

ibilgailuek egiten dituzten lekualdatzeak zenbatzen dira, eta ez bertako 

ibilgailuek kanpoan egiten dituztenak. 

2019ko datuak erabili ditugu iturri gisa. Hori ezin izan denean, 2018koak edo 

ahalik eta berrienak erabili ditugu. 
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2. METODOLOGIARI DAGOZKION ALDERDI OROKORRAK  

Kapitulu honetan, kostu-kategoriak kalkulatzeko tresna gisa balio duen arlo 

orokorreko informazio guztia sartu dugu: 

o Kostuen doitzea diru-sarreren eta inflazioaren arabera 

o Zirkulazio- eta mugikortasun-bolumenak zehaztea 

2.1 KOSTUEN DOIKETA DIRU-SARREREN ETA INFLAZIOAREN 

ARABERA 

Ondorengo ataletan, biztanle bakoitzeko diru-sarreren bolumenak eta denboran 

zehar prezioek duten igoerak kanpoko kostuen balorazioan duten eragina 

ezartzeko erabilitako metodologia deskribatuko dugu. 

2.1.1 KOSTUEN DOIKETA DIRU-SARREREN ARABERA 

Kostuen kontzeptu batzuetan kanpo-eraginen balioa herritarren batez besteko 

diru-sarrerei dago lotuta; adibidez, biktimak izateagatiko giza kostuak –

istripuak, zarata, airearen kutsadura–. Euskal Autonomia Erkidegoko 

ingurune geografikoan kokatzeko, erreferentziazko eskuliburuak erakusten 

duen prozeduran oinarritu gara3. Honako formula honetan datza: 

𝐶𝑃𝑉 = 𝐶𝐸𝑆 (
𝐼𝑃𝑉

𝐼𝐸𝑆
)

𝜀

 

Kasu honetan: 

▪ CPV = Kanpo-eraginaren kostua EAEn 

▪ CES = Kanpo-eraginaren kostua Espainian 

▪ IPV = Pertsonako diru-sarrerak, batez beste, EAEn 

▪ IES = Batez besteko diru-sarrerak Espainian 

▪ ε = Elastikotasunaren koefizientea; eskuliburuak gomendatzen duen 

moduan, 0,8 hartuko dugu. 

Oro har, erreferentziazko eskuliburuak EBko herrialde bakoitzerako kostu-

faktoreak eskaintzen dituenez, Espainiarako ezarritako kostuak hartuko 

ditugu oinarritzat. Horiei aurreko formula aplikatuko zaie batez besteko diru-

sarreren edo errentaren arteko harremanaren bidez. 

Azterlan honetan, pertsonako batez besteko errenta garbiaren balioak erabili 

ditugu erreferentzia gisa, Estatistikako Institutu Nazionalak (EIN) Euskal 

Autonomia Erkidegorako eta Espainiarako eskaintzen dituenak. 

 

3 2. erreferentzia 
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1. taula. Batez besteko errenta garbia EAEn eta Espainian. Iturria EIN. 

Aurreko formula 2019rako aplikatuta, Espainiako eta EAEko kostuen arteko 

baliokidetasuna hau litzateke: 

𝐶𝑃𝑉 = 𝐶𝐸𝑆 (
15.300

11.680
)

0,8

edo beste modu batean adierazita: 𝑪𝑷𝑽 = 𝟏, 𝟐𝟒 𝑪𝑬𝑺 

Hala, EAEko kostuen faktoreak Espainiako batezbestekoari dagozkionak baino 

% 24 altuagotzat hartzen dira giza kostuei lotutako alderdietan. 

Kasu batzuetan, Europar Batasunaren batezbestekoari dagozkion kontzeptu 

batzuen kostu unitarioak bakarrik ditugu. Kostu horien giza alderdiak EAEko 

kostuetara ekartzeko, antzeko bidea erabili dugu. 

EBren kasuan, erabilgarri dauden datuetatik batez besteko errenta garbiari 

gehien gerturatzen zaiona BPG per capita da. Datu horiek Eustaten webgunean 

daude, bai EBri dagozkionak, bai Espainiari dagozkionak. Batez besteko 

errentari modu linealean egokitzen zaizkio. 

 

2. taula. BPG per capita eta batez besteko errentara itzulita, EB osorako 2019an.  

Formula EBko eta EAEko batez besteko errentaren artean aplikatuta, bi eremu 

geografikoetako kostuen baliokidetasuna hau izango litzateke: 

𝐶𝑃𝑉 = 𝐶𝑈𝐸 (
15.300

13.261
)

0,8

edo beste modu batean adierazita: 𝑪𝑷𝑽 = 𝟏, 𝟏𝟐 𝑪𝑼𝑬 

Hala, EAEko kostuen faktoreak Europar Batasuneko batezbestekoari 

dagozkionak baino % 12 altuagotzat hartzen dira giza kostuei lotutako 

alderdietan. 

2.1.2 KOSTUEN DOIKETA INFLAZIOAREN ARABERA 

Gaur egungo emaitzak aurreko urtetakoekin alderatzeko, bi denbora-tarteen 

artean prezioen inflazioak izan duen bilakaera erabiliko dugu. 

Beharrezkoak da hori egitea; izan ere, bestela, kanpoko kostuen igoera azalduko 

litzateke; baita garraioaren baldintzak aldatu gabe ere. 

Autonomia-erkidegoen inflazioaren datuak erabili ditugu, EINek 

argitaratutakoak. 

Batez besteko errenta garbia uneko €-tan 2016 2017 2018 2019

Euskal Autonomi Erkidegoa 14.345 14.397 14.722 15.300

Espainia 10.708 11.074 11.412 11.680

2019ko adierazleak
BPG per 

capita

Batez besteko 

errenta

Espainia 25.200 11.680

Europar Batasuna (28) 28.610 13.261
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1. grafikoa. EAEko prezioen bilakaera 2004tik 2019ra. Iturria: EIN. 

Hala, 2004ko eta 2019ko kanpo-faktoreen balioak alderatu ahal izateko, 

kontuan hartu behar da bi urte horien artean % 31 igo direla prezioak. 
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2.2 ERREPIDEKO ZIRKULAZIOA ETA MUGIKORTASUNA 

Kanpoko kostuak ibilgailuen kategoriaka zenbatzeko eta banatzeko, bideko 

garraioan, zirkulazioari lotutako balioak eta pertsona edo salgaien eskaerari 

dagozkion balioak erabili ditugu. 

Erabilitako datuak zenbait informazio-iturritan daude oinarrituta: 

o Garraio publikoko operadoreen memoriak. 

o Garraio publikoko operadoreek eskaintzari eta eskaerari buruz zuzenean 

emandako datuak. 

o Garraio-instalazioetako kudeatzaileen memoriak. 

o Garraio eta mugikortasuneko atari ofizialak (OTEUS). 

o Hiru lurraldeetako errepideetako zirkulazioari buruzko urtekariak. 

o Txosten ofizialak. 

o Mugikortasun-inkestak. 

o Garraio-eredu propioa. 

o Zirkulazio-zenbaketa propioak. 

o Motorizazioari buruzko datu estatistikoak udalerrika. 

Informazio horretan hiri-eremuei dagokiena eta landa-eremuei dagokiena 

bereizten dira. Hiri-eremutzat hartu dira azterlan honetan 10.000 herritarretik 

gorako udalerrietako eremu finkatuak. Honako hauek sartzen dira definizio 

horretan: 

▪ Araba 

o Gasteiz, Laudio 

▪ Gipuzkoa 

o Donostia, Andoain, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Eibar, 

Elgoibar, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, 

Arrasate, Oiartzun, Oñati, Pasaia, Tolosa, Zarautz. 

▪ Bizkaia 

o Bilbo, Zornotza, Arrigorriaga, Barakaldo, Basauri, Bermeo, 

Durango, Erandio, Ermua, Etxebarri, Galdakao, Gernika-Lumo, 

Getxo, Mungia, Leioa, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopela, 

Trapagaran. 

Hemen erakutsiko ditugu azterlan honetan garraioari eta mugikortasunari 

lotuta erabili ditugun datuak. 

2.2.1 BIDAIARIEN ETA SALGAIEN ZIRKULAZIOA BIDE-SAREAN 

Foru-bideetatik igarotzen dena eta udal hiri-bideetatik igarotzen dena bereiziko 

ditugu. 

2.2.1.1 Foru-sareko zirkulazioa 

Foru-zirkulazioari buruzko datuak hiru foru-aldundien zirkulazioko 

urtekarietatik eskuratu ditugu. Horien laburpenak hemen kontsulta daitezke: 

Eranskina 1. 
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Bizkaiko Foru Aldundiaren dokumentuak bertako bide-sarean ibiltzen diren 

ibilgailu motei buruzko informazioa bereiziago eskaintzen du. Banaketa horrek 

aukera emango digu beste bi foru-administrazioei dagokiena interpretatzeko. 

Orain azalduko dugu emaitzak eskuratzeko prozesua. 

Bizkaiko bide-sarea 

Ibilgailu eta kilometroen arteko erlazioa ezagutzeko datuak BFAren trafiko-

neurketen 2019ko liburutik zuzenean eskuratu ditugu4. Dokumentuak sare 

mota bateko eta besteko sareetako (lehentasunezkoa, oinarrizkoa, osagarria, 

eskualdekoa eta tokikoa) zirkulazio osoari buruzko informazioa ematen du; 

baita sare osoko ibilgailu astunen zirkulazioari buruzkoa ere. 

Ibilgailu arinen kategorietan ibilgailu motak bereizteko, eskuzko zenbaketak 

egiten dituzten estazio iraunkorretara jo dugu. Estazio horietan, emaitzak 

bereizi egiten dituzte: motorrak, autoak eta furgonetak ibilgailu arinetan, eta 

sare moten arabera ere bereizten dituzte. 

Gipuzkoako bide-sarea 

Ibilgailu eta kilometroen arteko erlazioa ezagutzeko datuak, bidearen 

kategoriaren arabera (lehentasunezkoa, oinarrizkoa, eskualdekoa eta tokikoa) 

GFAren trafiko-neurketen 2019ko liburutik zuzenean eskuratu ditugu5. 

Ibilgailu arinak eta astunak trafiko-neurketen liburuetako datu zehatzetan 

oinarrituta bereizten dira estazioen eta errepideen kategoriaren arabera, eta 

trafiko-neurketen liburu bakoitzak adierazitako tartean luzeraren arabera 

haztatzen dira. 

Ibilgailu motaren arabera bereizitako banaketa analogiaz egiten da Bizkaian 

eskuratutakoan oinarrituta, errepidearen kategoriaren arabera 

(lehentasunezkoa, oinarrizkoa eta eskualdekoa - tokikoa). 

Motor, auto eta furgoneten proportzioa ibilgailu arinen bolumen osoarekiko 

proportzioan ezartzen da. 

Arabako bide-sarea 

Ibilgailu arinak eta astun eta kilometroen arteko erlazio-ezagutzeko datuak 

AFAk igorritako Excel-dokumentu batetik eskuratu ditugu6. Informazio hori 

errepidearen intentsitate-tarteka (eguneko batez besteko intentsitatea, EBBI) 

ematen da. 

 

4 3. erreferentzia 

5 4. erreferentzia 

6 5. erreferentzia 
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EBBI-tarteak errepide motei (lehentasunezkoa, oinarrizkoa, eskualdekoa, 

tokikoa eta auzokoa) esleitzeko, dokumentuan bertan azaltzen diren bide mota 

horietako trafiko-neurketen liburuetako datuak erabiltzen dira. 

Ibilgailu motaren araberako banaketa analogiaz egiten da Bizkaian egindakoan 

oinarrituta, errepide motaren arabera (lehentasunezkoa, oinarrizkoa eta 

gainerakoak). 

Motor, auto eta furgoneten proportzioa ibilgailu arinen bolumen osoarekiko 

proportzioan ezartzen da. 

Ibilgailu astunen banaketa: kamioiak eta autobusak 

EAEko hiri- eta foru-sareetan ibiltzen diren autobusen bolumen osoari buruzko 

datuak zenbait iturritatik eskuratzen dira: garraio erregularraren operadoreen 

eta administrazioaren memoriak, autobus-operadoreek ibilbideei eta 

maiztasunei buruz GTFS fitxategien emandako informazioa, EAE hartzen duen 

garraio-eredu propioa, EAEko garraio-eskariaren irudia 20167. 

Autobus erregularren zerbitzuen ibilbidea eta maiztasuna aipatutako 

informazio geografikoari esker (GTFS fitxategiak) eta lurralde bakoitzeko 

operadoreen memoriei esker eskuratu da. Hortik eskuratu dugu foru-sareari 

dagokion bolumena. 

Hiriarteko eskatu ahalako zerbitzuak zerbitzu erregularren proportzio gisa 

eskuratu ditugu, goian aipatutako "Garraio-eskariaren irudia" dokumentuan 

adierazitako moduan (% 25,2). 

Autobusen zirkulazioaren bolumena eskuratutakoan, ibilgailu astunen 

bolumenari kentzen zaio, kamioei dagokiena eskuratzeko. 

2.2.1.2 Hiriko zirkulazioa 

10.000 biztanletik gorako udalerrietako hiri-perimetroaren barruko 

zirkulazioari buruzko datuetan, udalerriko bideari dagokiona bakarrik 

bereiziko dugu, eta hor dago sartuta aztertutako perimetroko foru bide-sarea. 

Ikuspegi hori erabiltzen dugu kostuaren kategoriak behar bezala kalkulatzeko. 

Istripu-tasari lotutako kostuetan, hiriko istripu-tasa kalkulatzeko, udalerriko 

bideak bakarrik hartzen dira aintzat, eta udaltzaingoek ematen dizkigute horiei 

buruzko datuak. Hiriko zirkulazio-pilaketa errepikaria balioztatzeko ere 

erabiltzen da. 

Airearen kutsadurari eta zaratari lotutako kostuen kategorian sartuta dago 

foru-bideetako zirkulazioa ere; zirkulazio horren isuriek eragin egiten baitie 

hiri-perimetroaren barnean bizi direnei. 

Zirkulazioaren bolumenek, kasu honetan, garraio-ereduak eskainitako 

informazioa dute euskarri; izan ere, hirietako trafiko-neurketen sareek ez 

dituzte herritako tarte guztiak hartzen. Aipatutako garraio-ereduak, 

 

7 6., 7., 8., 9., 10. eta 11. erreferentziak 
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zirkulazioko emaitzak erabilgarri dauden trafiko-neurketekin egiaztatuta 

dituenak, aukera ematen du informazio hori osatzeko. 

Kontuan izan behar da ereduak ibilgailu arinen eta astunen zirkulazioa 

bakarrik bereizten duela. Ibilgailu astunetan, salgaien ibilgailuak bakarrik 

hartzen ditu; autobusak ez. Bereizketa xeheagoa egiteko eta ereduaren 

informazioa osatzeko, geure zenbaketetatik ateratako datuak, airetik ateratako 

argazkiak eta herrietan matrikulatutako ibilgailuen bolumena eta motak 

erabiltzen ditugu. 

Hiriko zirkulazioaren bolumena zehazteko aintzat hartu diren hiri-eremuen 

inguruak bi iturritan oinarrituta trazatu dira:  EBren «Copernicus» 

proiektuaren atariko informazioa, eta ortofotografia. Hemen kontsulta daitezke: 

Eranskina 2. 

Zehazki, Copernicus proiektuko Urban Atlas8 tresna erabili dugu. Tresna 

horrek  Hiri-eremu Funtzionaletako (FUA) lurzoruaren okupazioari buruzko 

datuak ematen ditu. Hiri-eremu Funtzionaltzat hartzen dira (Funcional Urban 

Area) hiria eta haren ingurune funtzionala osatzen duten udalerriak; zehazki 

lan-eraginekoak. Beraz, lurralde-unitateen elkartze bat da. Tresna horretan 

sartuta daude 50.000 biztanletik gorako hiri-eremu funtzionalak. Tresna honek 

hartzen ez dituen eremuetan, ortofotografia erabili da eremuak zedarritzeko. 

Horrela eskuratutako hirietako inguruak garraio-ereduari gainjarri zaizkio 

haiei atxikitako bideak hautatzeko. Ondorengo irudia ezarritako hiri-ingurune 

batean barruko zirkulazioa bistaratzearen lagin bat da. 

 

8 12. erreferentzia 
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1. irudia. Bilboko hiri-eremuko zirkulazioa, bai hiri-bideetakoa, bai foru-bidetakoa, 
garraio-eredutik eskuratua. 

Prozesu hau egiteko erabili den garraio-eredua lanegun bateko zirkulazioa 

kalkulatzeko dago diseinatuta. Zirkulazio hori urteko zirkulaziora pasatzeko, 

ereduzko lanegunaren eta urteko batez besteko intentsitatearen arteko 

baliokidetasun-erlazioa aplikatu behar dugu. 

Horretarako, Bilbo hiri-eremuko udal-bideen trafiko-neurketei buruzko 

informazioa erabili dugu; baita hiri-eremuen inguruko foru-sareetako trafiko-

neurketak ere. Bi kasuetan, ereduzko laneguneko EBBIren eta urteko EBBIren 

arteko erlazioa 1,21 ingurukoa da. Hala, urteko zirkulazioaren guztizkoa 

eskuratzeko, lehen deskribatutako prozesuan lortutako emaitzak 365ez 

biderkatu, eta 1,21 faktoreaz zatitu dugu. 

Hala, honako hau da erabiliko dugun hiriko zirkulazioaren bolumena. 

 

3. taula. 2019rako kalkulatutako zirkulazioaren bolumena hiri-eremuetan 

Zirkulazioa ibilgailuen kategoriaka banatzeko, euskal hiriburuetako 

zirkulazioaren azterketetan erabilgarri dauden bidegurutzeen bideoen 

erregistroak erabili ditugu, bideei airetik ateratako argazkiak kontsultatu 

ditugu eta EAEko mugikortasunari buruzko inkestetako informazioa ere 

eskuratu dugu. 

Laneguneko EBBI

20.000tik gora

10.000tik 20.000ra
5.000tik 10.000ra
2.000tik 5.000ra
1.000tik 2.000ra
500tik 1.000ra
100dik 500era
0etik 100era

Arinak Astunak Arinak Astunak

GUZTIRA lanegun 7.784.322 231.492 11.287.998 532.687

GUZTIRA urteko 2.348.163.254 69.830.181 3.405.057.232 160.686.620

Trafikoa hiri-eremuetan 

ibilgailuak-km

Udalerriko bidea Udalerriko eta foru bideak
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Motorraren erabilera, hiriburu bakoitzean dagoen ibilgailu horien jabetzaren 

eta adierazitako metodologiarekin behatutako erabileraren arteko proportzioan 

oinarrituta kalkulatu dugu. 

 

2. grafikoa. Motorren jabetzaren eta motorrak hiri-eremuan erabiltzearen arteko 
korrelazioa. 

10.000 herritarretik gorako udalerrietan korrelazio horren eta motorren 

jabetzaren arteko paralelismo baten bidez kalkulatu dugu hiri-eremuetako 

erabileraren proportzioa motorrak eta autoak biltzen dituen multzoarekiko. 

Ibilgailu arin guztietatik furgonetaren erabileraren proportzioak lotura du 

matrikulatutako furgoneten proportzioarekin, eta parkearen proportzio hori 

10.000 biztanletik gorako udalerri multzoaren batez bestekoaren oso antzekoa 

da. 

 

3. grafikoa. Furgoneten parkearen eta haien erabileraren proportzioaren arteko 
erlazioa, hiru hiriburuetako ibilgailu arin guztiak aintzat hartuta.  
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Erlazio hori 10.000 biztanletik gorako udalerrietako ibilgailu arinen parke 

mugikor osoari aplikatuta, ibilgailu horien batez besteko erabileraren 

proportzioa ibilgailu arin guztien % 6,66 litzateke. Kasu honetan, motorren 

erabileran ez bezala, kalkuluak modu globalean egin ditugu hiri-eremuen 

multzoan. 

Autobusen bolumena EAEko autobus-zerbitzu erregularren ibilbideen 

trazatutik eta maiztasunetatik eskuratu dugu. Horretarako, GEOEUSKADIk 

argitaratutako GTFS formatuko informazio geografikoa erabili dugu 

(www.geo.euskadi.eus). Zerbitzu horietan sartuta daude hiru hiriburuetako hiri 

barruko autobusak eta hiriartekoak, hiri-bideetan egiten dituzten ibilbideetan, 

edo hala dagokionean, foru-bideetan, hiri-inguruen barnean, egiten dituzten 

ibilbideetan. 

Horri gehitu behar zaizkio bide horietatik ibiltzen diren eskatu ahalako autobus 

batzuk ere. Hiriarteko zerbitzuetan bezala, 2016ko “Garraio-eskariaren irudia” 

dokumentuko informazioa erabili dugu9. Horren arabera, eskatu ahalako hiri 

barruko autobusek hiri barruko autobus guztien % 16 osatzen dute. 

2.2.2 BIDAIARIEN MUGIKORTASUNA ETA SALGAIEN GARRAIOA BIDE-SAREAN 

Bidaiarien mugikortasunari buruzko kalkulua ibilgailu pribatuari 

dagokionaren eta garraio publikoaren artean dago banatuta. Salgaien 

garraioaren eskaria furgoneta eta kamioitan banatu dugu. 

2.2.2.1 Bidaiarien mugikortasuna bide-sarean 

Ibilgailu pribatuko mugikortasuna okupazio-indizearekin dago lotuta. Motorren 

kasuan, bidaiari bakarra hartzen da ibilgailuko; autoetan,  "Garraio-eskariaren 

irudia" dokumentuan adierazitakoa hartzen da aintzat:10 autoz ibiltzen direnen 

% 80,10 gidari ibiltzen da, eta % 19,90, gidariari lagun eginez; hala, auto 

bakoitzeko okupazioa, batez beste, 1,25 pertsonakoa da. 

Garraio publikoaren bidezko mugikortasuna bi modutan eskuratzen da: 

Hiriarteko zerbitzuetan, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako zerbitzu 

erregularretako jatorria/helmuga loturei buruzko informazioa eta azterlan 

honetarako berariaz jaso ditugun urteko eskaerari buruzko datuak erabili 

ditugu. Jatorri-helmuga harremanetatik (geltokiak geografikoki kokatuta) 

ereduzko aste batean izandako bidaia/km bolumena eskuratu dugu, eta emaitza 

hori urte osorako eskaerarekin lotu dugu 2019ko guztizkoa eskuratzeko. 

Hiriko zerbitzuetan, azterlan honetarako jaso dugun operadoreen eskariari 

buruzko informazioa erabili dugu, baita zerbitzu bakoitzaren batez besteko 

 

9 11. erreferentzia 

10 11. erreferentzia 

http://www.geo.euskadi.eus/
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distantzia ere, garraio-eredutik eskuratuta. Batez besteko distantzia 

horretarako eskariaren emaitzaren bidez, bidaia/km bolumena lortzen da. 

2.2.2.2 Salgaien garraioa bidetik 

Salgaien lekualdatzeei buruzko datuak eskuratzeko, EAEko errepideko 

salgaien garraioaren Estatistikaren orrialdea11 eta 2016ko “Garraio-eskariaren 

irudia” dokumentuko informazioa erabili dugu. 

Lehenengotik 2019an izandako salgaien bolumena eskuratu dugu eremu 

geografikoaren arabera: udalerri barrukoa, udalerri artekoa, eskualde artekoa 

eta nazioartekoa. 

Bigarrenetik jatorria-helmuga (probintziaka) harremanen eta EAEko pasabide-

zirkulazioei buruzko informazioa eskuratu dugu. Jatorria-helmuga harreman 

horiek 2016 urteari dagozkio, eta beraz, 2019ko eremu geografiko bakoitzeko 

bolumenen arabera haztatu behar dira. 

Udalerrien barneko harremanak zuzenean daude lotuta furgoneta bidezko 

mugikortasunarekin. Ibilgailu hauen hiriko zirkulazioarekin lotura eginda, 

garraiatzen duten batez besteko zama eskuratuko dugu. Batez besteko zama 

hori salgaien hiriarteko zirkulazioaren bolumenari aplikatzen zaio, eta horrela 

eskuratzen da foru-sarean furgonetaz egiten den salgaien garraioari buruzko 

informazioa. 

Kilometro bakoitzeko tona-bolumena (t-km) zein den jakiteko, lehen aipatutako 

jatorria-helmuga harremanak aztertu eta horietako bakoitzerako batez besteko 

distantziak aplikatzen dira (distantziak, beti, EAE barnean). 

Garraiatutako salgai guztien eta furgonetan garraiatutakoen arteko aldea 

kamioietan garraiatutako salgaiak dira. 

2.2.3 ERREPIDEKO BIDAIARIEN MUGIKORTASUNAREN ETA SALGAIEN GARRAIOAREN 

LABURPENA 

Hona hemen deskribatu dugun prozesuetatik eskuratu dugun emaitza. 

 

4. taula. Ibilgailuen zirkulazioa EAEko bide-sarean 2019an. 

 

 

11 13. erreferentzia 

Urteko trafikoa 

milioi ibilgailu-km
Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak

Udalerriko bideak 108,7 2.083,2 56,2 156,3 69,8

Foru bideak 123,9 7.215,6 69,6 1.512,0 1.067,2

Guztira 232,6 9.298,8 125,8 1.668,3 1.137,0
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5. taula. Ibilgailuen zirkulazioa EAEko hiri-eremuan 2019an. 

 

 

6. taula. Pertsonen eta salgaien mugimendua hiri-eremuan 2019an. 

 

 

7. taula. Pertsonen eta salgaien mugimendua hiriarteko eremuan 2019an. 

Trafikoa milioi ibilgailu-km 

hiri ingurunetan
Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak

Udalerriko bideak 108,7 2.083,2 56,2 156,3 69,8

Udalerriko eta foru bideak 151,8 3.026,7 62,7 226,6 160,7

Pertsonen eta salgaien 

mugimendua hiri-eremuan
Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak

Pertsona-km milioietan 108,7 2.604,0 705,3

t-km milioietan 29,8 444,5

Pertsonen eta salgaien 

mugimendua hiriartekoan
Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak

Pertsona-km milioietan 123,9 9.019,6 1.099,5

t-km milioietan 269,1 6.793,8
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2.3 TREN BIDEZKO ZIRKULAZIOA ETA MUGIKORTASUNA 

Bidaiarien eta salgaien zirkulazioa kalkulatzeko prozesuak bi bide hartzen ditu. 

Lehenengoetarako, zuzeneko metodo bat erabiltzen dugu, 2019an sare eta 

zerbitzu mota bakoitzeko konboien bolumena kontabilizatuta. Salgaien kasuan, 

zeharkako prozesua egiten da, garraio mota horrek Espainia osorako dituen 

emaitza globaletan oinarrituta. 

2.3.1 PERTSONEN TREN BIDEZKO ZIRKULAZIOA ETA MUGIKORTASUNA 

Bidaiarien trenen zirkulazioaren bolumena bi informazio-bidetan dago 

oinarrituta: operadoreen emaitzen memoriak eta tren-zerbitzuetan 

argitaratutako ordutegiak. 

Bidaiarien operadore hauek bereizi ditugu: 

▪ Bilboko Metroa 

▪ RENFE/FEVE 

▪ Euskotren 

▪ Bilboko eta  Gasteizko tranbiak 

Bilboko Metroa, Euskotren eta tranbietarako, 2019ko memorietan 

argitaratutako informazioa dugu12. 

RENFE/FEVEren kasuan, aldirietako, eskualdeko eta ibilbide luzeko 

zerbitzuak eskaintzen dituzten linea bakoitzean lanegun, larunbat eta 

jaiegunetarako dauden zerbitzuetako ordutegiak erabili ditugu. EAE barruko 

ibilbidea bakarrik kuantifikatu dugu. 

Bidaiarien trenetako pertsonen mugikortasuna kuantifikatzeko, honako bide 

hauek erabili ditugu: 

▪ Zuzenean jarduera-memorietatik (Bilboko Metroa) 

▪ Azterlan honetarako berariaz jaso ditugun (Euskotren) jatorria-helmuga 

matrizeen bidezko kuantifikazioa. 

▪ Kuantifikazioa geltokietako igoera/jaitsieren bidez, eta jatorria-helmuga 

harremanen haztatzea geltokien zentraltasunean oinarrituta 

(RENFE/FEVE). 

▪ Kalkulua Bilboko eta Gasteizko tranbiek egiten duten batez besteko 

distantziaren garraio-ereduaren bidez. 

Jatorria-helmuga erlazioak kuantifikatzeko (Euskotren eta RENFE/FEVE) 

tren-operadoreen geltokiak dagozkien GTFS fitxategien bidez kokatu dira. 

Hala, bakoitzaren bidaia-km bolumena eskuratu dugu. 

 

12 14. eta 15. erreferentziak 
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2.3.2 SALGAIEN TREN BIDEZKO ZIRKULAZIOA ETA MUGIKORTASUNA 

Salgaien garraioaren kalkulua EAEko 2019rako Garraioaren Informazio 

Sistemako13 informazioan dago oinarrituta. Hor daude adierazita jatorria-

helmuga harremanak RENFEren trenetan EAEn garraiatutako tonaka, eta 

salgaien geltoki bakoitzeko jarduera-bolumena. 

EAEtik igarotzen diren salgaien nazioarteko mugimenduei buruzko 

informazioa 2106 urteari dagokion «EAEko garraio-eskariaren irudia»14 

dokumentutik eskuratu dugu. 

ADIFen sare osoko salgaien garraioari buruzko informazioa ere erabili dugu, 

Espainiako Trenbide Behatokiaren 2018ko txostenekoa15. Hortik eskuratu dugu 

salgaien konboi bakoitzeko batez besteko zama eta nazioarteko tren-garraioak 

azken urteetan izandako bilakaera. 

Euskotrenek garraiatutako salgaien bolumena, tonatan, 2019ko memoriatik 

eskuratu dugu16. 

Honako prozesu hau erabili dugu: 

▪ Jatorria eta/edo helmuga EAE duten salgaien mugimenduen bolumena 

(tonaka), jatorria-helmuga erlazio bakoitzari dagokion distantziarekin 

biderkatzen da EAE barneko ibilbideak bakarrik aintzat hartuta. Datuak 

probintziaka ematen badira ere, bakoitzaren barruko salgaien 

geltokietako jardueraren arabera haztatzen dira. Distantziak neurketa 

kartografikoak eginda eskuratzen dira. 

▪ Nazioarteko zirkulazioan dauden salgaien bolumena, 2016rako zuzenean 

eskuratua, 2018. urtera estrapolatu dugu ADIFen trenbide sare osoari 

buruzko datuetan (bi daten artekoak) oinarrituta. Salgai horiek egiten 

duten sarreraren banaketak (Miranda Ebrotik edo Altsasutik), egindako 

kalkuluen arabera, zirkulazio nazionalaren proportzio berdina du. 

▪ Konboi bakoitzaren batez besteko zama, tonatan, ADIFen sare 

osoarenaren antzekoa dela kalkulatu dugu. 

▪ Euskotrenen emaitzak RENFEk garraiatutako tonen eta t-km eta tren-

km datuen emaitzen arteko zuzeneko proportzioaren bidez eskuratu 

ditugu. 

 

13 16. erreferentzia 

14 11. erreferentzia 

15 17. erreferentzia 

16 15. erreferentzia 
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2.3.3 TREN BIDEZKO BIDAIARIEN MUGIKORTASUNAREN ETA SALGAIEN 

GARRAIOAREN LABURPENA 

Hona hemen deskribatu dugun prozesuetatik eskuratu dugun emaitza. 

 

8. taula. Bidaiari-trenen zirkulazioa eta pertsonen mugimenduak trenez EAEn 2019an.  

 

 

9. taula. Salgai-trenen zirkulazioa eta salgaien mugimenduak trenez EAEn 2019an.  

Bidaiariak Bidaiariak Bidaiariak-km Trenak-km

Metroa 91.570.001 603.847.299 4.911.249

Euskotrena 23.326.965 212.723.217 5.756.613

RENFE 17.865.796 243.004.582 5.412.443

Tranbia 10.542.886 19.247.696 832.962

GUZTIRA 143.305.648 1.078.822.794 16.913.267

Salgaiak Tonak Tonak-km Trenak-km

RENFE 3.537.378 412.051.579 1.004.166

Euskotrena 12.527 1.459.208 3.556

GUZTIRA 3.549.905 413.510.787 1.007.722
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2.4 AIREKO GARRAIOA 

EAEn pertsonen mugikortasuna eta salgaien garraioa airez, erkidegoko hiru 

aireportuetatik bideratzen da: Bilbo, Donostia eta Gasteiz. 

Garraio hori zehazteko datuak AENAk 2019rako argitaratutako txostenetan 

kontsultak eginda eskuratu ditugu17. 

Hauek izan dira lortutako emaitzak: 

 

10. taula. Bidaiarien mugikortasuna eta salgaien garraioa airez, EAEn 2019an.  

2.5 ITSASOKO GARRAIOA 

EAEn salgaien garraioa eta pertsonen mugikortasuna itsasoz, batez ere, 

Bilboko eta Pasaiako portuetatik bideratzen da. 

Garraio hori zehazteko datuak dagokien portu-agintaritzek argitaratutako 

txostenetan kontsultak eginda eskuratu ditugu18. Pasaiako portuari dagokionez, 

2018koa da eskuragarri dagoen memoria berriena. 

Bidaiarien zirkulazioa ferryenari bakarrik dagokio, mota honetako 

azterlanetarako metodologian adierazita dagoen moduan. 

Hauek izan dira lortutako emaitzak: 

 

11. taula. Bidaiarien mugikortasuna eta salgaien garraioa itsasoz, EAEn 2019an.  

 

17 19. erreferentzia 

18 20. eta 21. erreferentziak 

Aireportua Bidaiariak Salgaiak (t) Eragiketak
Bidaiariak-

km
t-km Eragiketa-km

Bilbao 5.905.820 980 51.591 5.432 milioi 900.925 47.448.957

Donostia 320.440 0 6.473 120 milioi 152 2.430.683

Gasteiz 174.024 64.471 10.800 213 milioi 78.848.460 13.208.538

GUZTIRA 6.400.284 65.451 68.864 5.765 milioi 79.749.536 63.088.179

Portua
Bidaiariak 

(Ferry)

Salgaiak (t 

gordinak)
Itsasontziak

Bidaiariak-

km
t-km gordinak

Itsasontziak-

km

Bilbao 104.300 48.183.949 2.818 104.300.000 269.830 milioi 15.780.800

Pasaia 0 6.568.348 911 - 16.421 milioi 2.277.500

GUZTIRA 104.300 54.752.297 3.729 104.300.000 286.251 milioi 18.058.300
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3. KOSTUEN KALKULUA KATEGORIAKA  

Kapitulu honek lehen adierazitako kostuen kontzeptu bakoitza garatzen du. 

Honela dago atal bakoitza egituratuta: 

▪ Sarrera 

▪ Definizioa eta helburua 

▪ Guztizko kostuak eta batez bestekoak 

o Metodologia 

o Erabilitako datuak 

o Lortutako emaitzak 

▪ Kostu marjinalak 

o Metodologia 

o Lortutako emaitzak 

▪ Emaitzen sendotasuna 

Honako hurrenkera honetan daude garraioaren kanpoko kostuen kontzeptuak 

adierazita: 

1. Istripuak 

2. Airearen kutsadura 

3. Klima-aldaketa 

4. Zarata 

5. Pilaketa 

6. Zeharkako ondorioak (zeharkako isuriak) 

7. Habitata (natura eta paisaia) 

8. Beste kanpo-kostu batzuk 

Kostuen kalkulua errepide, tren, aire eta itsaso bidezko garraiobideetarako egin 

dugu. Erreferentzia gisa garraioaren 2004ko kanpoko kostuari buruzko 

azterlana hartu genuenez, eta azterlan horretan lurreko garraioari lotutako 

kostuak bakarrik kalkulatu zituztenez, azterlan honetan, bereizi egin ditugu 

lurreko, aireko eta itsasoko garraioak. 

Kostu horiek bereizita erakusteko beste arrazoi bat lurreko, aireko eta itsasoko 

garraioen arteko alde kontzeptuala da, azterlanaren hasieran aipatu duguna. 

Adierazteko modu horrek lagundu egiten du 2004ko emaitzekin alderatzen, eta 

2004tik 2019rako bilakaera adierazten. 
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3.1 ISTRIPUENGATIKO KOSTUAK 

Bidaiarien eta salgaien errepide, trenbide, aire eta itsasoko garraioari lotutako 

istripuek ekarritako kostuak aztertu ditugu. Horiek kuantifikatzeko, 2019ko 

garraioaren kanpoko kostuen eskuliburuan ezarritako irizpideei jarraitu 

diegu19. 

3.1.1 SARRERA 

Garraioaren istripuak edozein garraio-modalitatetan gerta daitezke, baina 

errepideko garraioak du, alde handiarekin, pisu handiena kontzeptu honetan; 

bai balio absolutuetan, bai pertsonen bolumenaren edo garraiatutako salgaien 

bolumenaren arabera erlatibizatutakoetan. 

Kostuen osagaien artean kostu materialak eta immaterialak bereizi ditugu. 

Lehen multzoan sartzen dira ibilgailuen kaltea, administrazio-kostuak, 

tratamendu medikoen kostuak... Bigarren multzokoak bizitza-urteak 

murrizteari, sufrimendu fisiko eta psikologikoari dagozkio. 

Istripuei lotutako kostuen guztizkoan (barnekoak gehi kanpokoak) hauek daude 

sartuta: 

▪ Giza kostuak 

▪ Kostu medikoak 

▪ Administrazio-kostuak (polizia, suhiltzaileak...) 

▪ Ekoizpen-kostuak 

▪ Kostu materialak 

▪ Pilaketa-kostuak 

Kostu materialak aseguru-polizen bidez daude barneratuta. Istripuei lotutako 

zirkulazio-pilaketaren kostuak kapitulu espezifiko batean kalkulatu ditugu. 

3.1.2 DEFINIZIOA ETA XEDEA 

Aseguruek estaltzen ez dituzten kostuak dira; izan ere, polizak kostu horien zati 

bat barneratzeko modu bat dira. 

Erabat barneratuta ez daudenak eta, beraz, kapitulu honetan aztertu 

ditugunak, giza kostuei, kostu medikoei, administrazio- eta ekoizpen-kostuei 

dagozkie erabat edo neurri batean. 

▪ Giza kostuen barruan sartzen da eragindako sufrimendua eta mina. 

▪ Kostu medikoetan (tratamenduak, ospitaleko egonaldia, 

errehabilitazioa), kalkulatu da kostu horien % 50 inguru kanpoko kostuei 

dagokiela. 

▪ Administrazioarentzako kostuetan (polizia, suhiltzaileak eta beste 

zerbitzu ez-mediko batzuk), kalkulatu da kostu horien % 30 kanpoko 

kostuei dagokiela. 

 

19 2. erreferentzia 
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▪ Ekoizpen-kostuen kasuetan (laneko baja-aldia eta horri lotutako 

ekoizpenaren galera), % 55 kanpoko kostutzat hartzen dira. 

Aipagarria da istripuak prebenitzearekin lotutako kostuak ez daudela sartuta. 

Poliziaren zaintzak, bide-segurtasunaren inguruko dibulgazio-kanpainek eta 

azpiegituretan egiten diren lanek bideko istripu-tasa murriztu ohi dute, baina 

ez dira istripuen zuzeneko ondorio. 

Istripuen biktimak kategoriaka sailkatzeko, honako sailkatze-estandarizatu 

hau erabili dugu Nazio Batuen Erakundeak 2011n ezarritako irizpideei 

jarraituz. 

▪ Heriotza: istripu baten ondorioz lesio baten eraginez berehala edo 30 

eguneko epean hiltzen den pertsona. 

▪ Lesio larriak: istripu baten ondorioz lesio bat izan, eta 24 ordutik gora 

ospitaleratuta egon den pertsona. 

▪ Lesio arinak: istripu baten ondorioz lesio bat izan duen pertsona, baina 

lesio larriaren definizioan sartzen ez dena. 

Sailkapen horri jarraitu diogu erabili ditugun istripu-tasen erregistroetan. 

Kontuan izan behar da, estatistika ofizialetan ez direla istripu eta istripuek 

eragindako ondorio guztiak sartuta egoten, eta beraz, goratze-faktore bat 

aplikatzen zaie istripuen biktimei, eta faktore hori ibilgailu motaren eta 

biktimaren larritasun mailaren araberakoa izaten da. 

 

12. taula. Istripuen berri ematearen goratze-faktoreak biktimaren lesio mailaren 
arabera. 

Gainerako garraiobideetan, istripuak errepidean baino askoz gutxiagotan 

gertatzen direnez, ez dago istripuen biktimei goratze-faktoreak aplikatu 

beharrik. 

3.1.3 GUZTIZKO KOSTUAK ETA BATEZ BESTEKOAK 

3.1.3.1 Metodologia 

Erabilitako metodologia mota honetako analisietan tradizionalki erabilitakoa 

da. Ikuspegi sekuentziala du, istripu multzotik eta istripu horiek ibilgailu motei 

esleitzetik abiatuta. 

Biktimen kopuruaren goratze-faktoreak Hildakoak Larri zaurituak Arin zaurituak

Autoak, furgonetak, kamioiak eta autobusak 1,00 1,25 2,00

Motozikletak 1,00 1,55 3,20
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1. eskema. Istripuengatiko kanpo-kostuak kalkulatzeko erabilitako metodologia. 

Erabili ditugun sarrerako balio nagusiak ibilgailu kategoria bakoitzeko biktima 

kopurua eta biktimen kostu unitarioak dira, biktimen larritasun-mailaren 

arabera. 

Treneko istripuei dagokienez, kanpoan utzi ditugu suizidioen biktimak. 

Istripuen kanpoko kostuen guztizkoa biktima kopuruaren eta haien kostu 

unitarioen biderkaduratik atera dira, erantzukizun zibileko aseguru-sistemen 

transferentziak eta haborokinen ordainketak kenduta. Bereizi egin behar dira 

istripu eragileak diren eta ez diren biktimak; izan ere, kanpoko kostuen eta 

barneratutako kostuen arteko proportzioa desberdina da, batez ere giza kostuen 

arloan. Era berean, biktimen adinak baldintzatu egiten ditu istripuari lotutako 

ekoizpen-galerak. 

Sa
rr

er
a

d
at

u
ak

Biktima kopuru eta 
motak ibilgailu
kategoriaka
• Hildakoak
• Larri zaurituak
• Arin zaurituak

Kostu unitarioen prezioa
biktima motaka
• Giza kostuak
• Ekoizpen-kostuak
• Kostu medikoak
• Administrazio-kostuak
• Kostu materialak
• Beste kostuak

Sartuta ez dauden
datuen zuzenketa

Erantzukizun zibil
aseguruen konpentsazio

kenketak

Ko
st

u
ka

lk
u

lu
a

Garraio-sistema erabiltzen dutenek hartutako arriskuen
kenketa

Istripuengatiko guztizko kanpo kostuen kalkulua

Es
le

ip
en

Ibilgailu bakoitzeko kostuen banaketa istripuan izandako 
erantzukizunaren arabera

Guztizko eta batez besteko kostuak (eginiko km 
bakoitzeko) ibilgailu kategoria bakoitzean
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Trenbideari dagokionez, oso istripu gutxi gertatzen dira, eta beraz, Espainia 

osoko azken 10 urteetako trenbide-sare osoko erregistroak hartu ditugu 

bidaiarien eta salgaien trenak bereizita, eta EAEko zirkulazio-km kopuruaren 

arabera haztatu ditugu. 

Ohiko metodologia da, eta azterlan honetan asko baldintzatzen du aparteko 

gertaera batek: Madril-Coruña trenak 2013an izandako istripua, 80 hildako 

eragin zituena. Horregatik, honi lotutako kostuak normalaz gainekoak dira. 

Hala ere, horrela hartu behar ditugu metodologia estandarizatuari jarraitzeko. 

Arrazoi beragatik, hau da, istripu gutxi gertatzen direlako, aireko eta itsasoko 

garraioan Europar Batasun osorako eskuratutako emaitzak haztatu ditugu 

EAEko terminaletan sartu/irtendako aireko eta itsasoko zirkulazioaren 

bolumena aintzat hartuta. Kasu horietan, emaitzak erditik zatitu ditugu, eta 

hala, kostuak berdin esleitu dizkiegu lekualdatzeen jatorrizko eta helmugako 

puntuei. 

3.1.3.2 Erabilitako datuak 

Hemen zerrendatuko ditugu eskuratutako datuak eta EAEko askotariko 

garraiobide eta ingurune geografikoetako (hirikoa edo hiriartekoa) istripuen 

biktimen bolumena eskuratzeko erabilitako iturriak. 

▪ Bidekoa: istripuen, hildakoen, larri eta arin zauritutakoen kopurua, 

istripua eragindako ibilgailu motaren arabera. 

o 2019an izandako istripuen erregistroa, Eusko Jaurlaritzako 

Segurtasun Sailak emana. 

o EAEko 10.000 biztanletik gorako udalerriek emandako istripuen 

erregistroa. 

▪ Trenekoa: Espainia osoan izandako istripuen, hildakoen, larri eta arin 

zauritutakoen kopurua, tren motaren (bidaiariena/salgaiena) arabera. 

Tren-zirkulazioei buruzko Espainiako eta EAEko datuak. 

o Tren-istripuei buruz Wikipediak eskaintzen duen informazioa20 

o Espainiako Trenbide Behatokiaren 2018ko txostenean jasotako 

tren-zirkulazioen bolumena21. 

▪ Airekoa: bidaia, tona eta eragiketen kopurua, eta hegaldien batez besteko 

distantziak. 

o AENAren 2019ko txosteneko aireko zirkulazioari buruzko 

informazioa aireportuka22. 

 

20 18. erreferentzia 

21 17. erreferentzia 

22 19. erreferentzia 
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▪ Itsasokoa: garraiatutako tonen, ferryz eginiko bidaien eta eragiketen 

kopurua eta lekualdatzeen batez besteko distantziak. 

o Bilboko eta Pasaiako portuetako itsasoko zirkulazioaren 

bolumena, urteko memorien arabera23. 

Kuantifikatu beharra dago istripuen kontzeptuan aintzat hartutako alderdi 

bakoitzari lotutako biktimen kostua. Horretarako, Espainia osorako 

erreferentziazko eskuliburuan24 ezarritako kostuak erabili ditugu eta 2.1.1 

atalean adierazi dugun moduan, giza alderdiari dagozkionak EAEra egokitu 

ditugu batez besteko diru-sarrera garbien arabera. 

 

Hauek izan dira lortutako emaitzak: 

 

13. taula. Kostu unitarioak biktimaren larritasunaren arabera eta Espainia osorako 
balioztatutako alderdia. 

 

 

14. taula. Kostu unitarioak biktimaren larritasunaren arabera eta EAErako 
balioztatutako alderdia. 

 

Istripuei buruz erabili ditugun datuak Eusko Jaurlaritzatik25 eta EAEko udal 

gehienetatik eskuratu ditugu. Hiri-eremuetako eta hiriarteko eremuetako 

istripuak bereizi ditugu. 

 

23 20. eta 21. erreferentziak 

24 2. erreferentzia 

25 Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila 

Kostu unitarioak €-tan Espainian Hildakoak Larri zaurituak Arin zaurituak

Gizakiak 2.690.282 427.815 32.909

Produkzioa 325.423 21.663 1.325

Medikuak 2.451 7.547 650

Administratiboak 1.719 1.182 508

Kostu unitarioak €-tan EAEn Hildakoak Larri zaurituak Arin zaurituak

Gizakiak 3.338.848 530.952 40.843

Produkzioa 325.423 21.663 1.325

Medikuak 2.451 7.547 650

Administratiboak 1.719 1.182 508



EAEko garraioaren kanpo-kostuak eguneratzea 

28  2021EKO URTARRILA  

 

15. taula. EAEko hiriarteko errepideetan izandako istripuen biktimei datu gordinak, 
2019koak. 

 

 

16. taula. EAEko hiri-bideetan izandako istripuen biktimei datu gordinak, 2019koak.  

Datu horiek goratu egin ditugu deskribatu dugun metodologian ezarritakoaren 

arabera, estatistiketan azaltzen ez diren biktimak ere kontuan izateko. Ez dugu 

hori egin tranbiarekin, tren-garraio mota bat delako. Hala, honako taula hauek 

eskuratu ditugu. 

 

17. taula. EAEko errepideetan izandako istripuen biktimei datu goratuak, 2019koak.  

 

 

18. taula. EAEko hiri-bideetan izandako istripuen biktimen datu goratuak, 2019koak.  

Treneko istripu-tasari dagokionez, honako hauek dira Espainia osoko trenbide-

sareko istripu-tasarekin analogiaz eskuratu eta erabili ditugun datuak, eta bien 

arteko tren-km erlazioa. 

Biktimak Bizikleta Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia GUZTIRA

Arin zaurituak 300 475 5.524 59 293 578 7.229

Larri zaurituak 44 58 163 2 11 23 301

Hildakoak 0 9 26 0 1 5 41

EAEko hiriarteko errepideetan izandako istripuak 2019an

Biktimak Bizikleta Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia Tranbia GUZTIRA

Arin zaurituak 404 420 1.748 119 127 65 7 2.890

Larri zaurituak 22 32 99 7 9 4 2 175

Hildakoak 1 5 6 0 0 1 0 13

EAEko hiri-bideetan izandako istripuak 2019an

Biktimak Bizikleta Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia GUZTIRA

Arin zaurituak 960 1.520 11.048 118 586 1.156 15.388

Larri zaurituak 68 90 204 3 14 29 407

Hildakoak 0 9 26 0 1 5 41

EAEko hiriarteko errepideetan izandako istripuak 2019an (datu goratuak)

Biktimak Bizikleta Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia Tranbia GUZTIRA

Arin zaurituak 1.293 1.344 3.496 238 254 130 7 6.762

Larri zaurituak 34 50 124 9 11 5 2 234

Hildakoak 1 5 6 0 0 1 0 13

EAEko hiri-bideetan izandako istripuak 2019an (datu goratuak)
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19. taula. EAEko 2019ko trenbideetan izandako istripuen biktimen kalkulua analogia 
bidez. 

Aireko eta itsasoko garraiorako, kostuak EBrako erreferentziazko eskuliburuan 

ezarritako ratioen arabera kalkulatu ditugu ondorengo taula hauen arabera. 

Taulak eraldatu egin ditugu errenta mailak kontuan izateko. 

Abiazioari dagokionez, garraiatutako bidaiari edo tona bakoitzeko, EBko batez 

besteko balio unitarioa erabili dugu. Ez diogu erreferentziarik egin ibilitako 

distantziari, abiazioko istripuak gailua lurreratzeko eta aireratzeko 

maniobretan kontzentratzen dira, eta ez hainbeste bidean. 

 

20. taula. Istripuen araberako kostu unitarioak abiazioan. 

Itsasoko garraioan, bidaiari bakoitzeko edo portuan 

kargatutako/deskargatutako tona bakoitzeko balio unitarioa erabili dugu. 

Honako hauek dira kostu unitario horiek. 

 

21. taula. Istripuen araberako kostu unitarioak itsasoko garraioan. 

3.1.3.3 Lortutako emaitzak 

Guztizko eta batez besteko emaitzak lortu ditugu istripuei eta mugikortasunari 

buruzko datuak deskribatutako metodologiaren bidez prozesatuta (abiazioan 

eta itsasoko garraioan). 

Ez ditugu sartu bizikletari dagozkion datuak, ez baitugu garraiobide hori 

azterlan honetan kontuan hartu, baina gogoan izan behar dugu biktimen 

% 10ekin eta heriotzen % 2rekin lotuta dagoela. Kontuan izateko, horien 

emaitzak hiriko eta hiriarteko garraioan errepikatzen diren gainerako garraio-

moduen artean banatu ditugu. 

 

Biktimak Bidaiariak Salgaiak

Arin zaurituak 3,12 0,00

Larri zaurituak 0,91 0,00

Hildakoak 1,36 0,02

EAEko trenbideetan izandako istripuak 2019an

Abiazioa Kostu (€)

Lurreratzeko eta aireratzeko maniobrak 25,73

Bidaiari 0,20

Garraiatutako t. 0,91

Itsasoko garraioa Ferry (€) Kargaontzi (€)

Operazioa 29 357

Milioi bidaiariak 45.967

Milioi tonak 40.953
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22. taula. Bideko istripuen guztizko eta batez besteko kostuak EAEn. 

 

23. taula. Treneko istripuen guztizko eta batez besteko kostuak EAEn. 

 

24. taula. Aireko istripuen guztizko eta batez besteko kostuak EAEn. 

 

25. taula. Itsasoko istripuen guztizko eta batez besteko kostuak EAEn. 

Emaitza horiekin, EAEn, garraio-istripuengatiko kanpoko kostuak 544 milioi €-

koak izan dira 2019an. 

▪ Bideko sektorean, 535 milioi €-koak. 

▪ Trenaren sektorean, 7 milioi €-koak. 

▪ Aireko sektorean, 700 mila €-koak. 

▪ Itsasoko sektorean, 1 milioi €-koak. 

Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia

Guztizko kostuak (€) 99.614.681 369.680.538 9.193.595 21.213.479 35.424.200

zent. €/pertsona-km 42,83 3,18 0,51

zent. €/t-km 7,10 0,49

zent. €/ibilgailu-km 42,83 3,98 7,31 1,27 3,12

Bideko istripuen guztizko kostuak 

Tranbia Trena

Guztizko kostuak (€) 1.131.999 5.651.943 67.984

zent. €/pertsona-km 5,88 0,52

zent. €/t-km 0,016

zent. €/ibilgailu-km 135,90 33,42 6,75

Treneko istripuen kostuak 

Bidaiariak
Salgaiak

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 645.872 29.722

zent. €/pertsona-km 0,011

zent. €/t-km 0,037

zent. €/operazioa-km 1,02

Aireko istripuen kostuak 

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 2.397 1.121.129

zent. €/pertsona-km 0,002

zent. €/t-km 0,0004

cent. €/itsasontzi-km

Itsasoko istripuen kostuak 

0,013
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Grafikoki elkartuta jarri ditugu, batetik, lurreko garraiobideetako kostuak, eta 

bestetik, aireko eta itsasoko garraiobideetako kostuak. 

 

4. grafikoa. Istripuengatiko kanpoko kostuak lurreko garraiobideetan EAEn. 

 

 

5. grafikoa. Istripuengatiko kanpoko kostuak aireko eta itsasoko garraiobideetan EAEn.  

Istripuengatiko ia kostu guztiak errepideari lotuta daude (% 98). Horietatik, 

autoei dagozkie % 68, motozikletei % 18 eta salgaien garraioari % 10. Lurreko 

garraiobideen artean trenak balio baxuak ditu. 

Aireko eta itsasoko garraiobideek hondar-kopuruak dituzte garraiobide guztien 

multzoarekiko. 
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Batez besteko kostuek aukera ematen dute garraiobide bakoitzaren arriskua 

garraiatutako unitateka balioztatzeko. 

 

6. grafikoa. Istripuengatiko batez besteko kanpoko kostuak lurreko garraiobideetan 
EAEn. 

 

 

7. grafikoa. Istripuengatiko batez besteko kanpoko kostuak aireko eta itsasoko 
garraiobideetan EAEn. 

Aipagarria da motozikleten erabileraren kostu unitario altua: autoarena baino 

hamar aldiz handiagoa. Azpimarragarria da, baita ere, tranbiari dagokion kostu 

erlatibo altua, batez ere autobusarekin alderatuta. 

Trenaren batez besteko kostuak baxuenetakoak badira ere, gogoan izan behar 

da, kapitulu honetan aipatutako inguruabarrak direla eta, ohikoa baino askoz 

altuagoak direla, eta hori aintzat hartu behar da emaitzak interpretatzeko 

orduan. 
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Aireko eta itsasoko garraiobideek hondar-balioak dituzte. 

 

 

8. grafikoa. Istripuengatiko kanpoko kostuak lurreko garraiobideetan erabilitako 
ibilgailu-km bakoitzeko EAEn. 

 

 

9. grafikoa. Istripuengatiko kanpoko kostuak aireko eta itsasoko garraiobideetan 
erabilitako ontzi-km bakoitzeko EAEn. 
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3.1.4 KOSTU MARJINALAK 

Kostu marjinalek erakusten dute zer neurritan aldatzen diren kanpoko kostuak 

garraioaren bolumena igo ahala. 

3.1.4.1 Metodologia 

Istripuengatiko kostu marjinalak errepideko garraiorako bakarrik kalkulatu 

ditugu. Gainerako garraiobide guztietarako, istripuengatiko kostu marjinalak 

batez besteko kostuen parekotzat hartu dira, ordutegi programatuak izaten 

baitituzte, eta beraz, kanpoko kostuek zerbitzuaren eskariarekiko 

mendekotasun txikiagoa dute. 

Aplikatu beharreko metodologia eskema moduan jarri dugu. 

 

2. eskema. Istripuengatiko kostu marjinalak kalkulatzeko metodologia.  

Ibilgailu-km bakoitzeko kanpoko kostu unitarioak aurreko atalean kalkulatu 

ditugu. Horiei istripu-tasaren elastikotasuna aplikatu diegu eta horrek 

erakutsiko du zer neurritan aldatzen den arrisku hori unitate batean garraio-

bolumena handituta. 

Kanpoko kostuen eskuliburuan zehaztuta dagoen moduan26, zirkulazioa 

areagotzeak istripuak gertatzeko arriskua handitzen du, baina arrisku hori 

zirkulazioa baino hein txikiagoan handitzen da. Hala, istripu bakoitzeko kostu 

marjinala kalkulatzeko erabilitako elastikotasunak negatiboak izan ohi dira. 

Hiri-bideei dagokienez, horietan abiadura hiriartekotan baino motelagoa izaten 

 

26 2. erreferentzia 
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denez, arriskuaren aldaketa hori ez da ia nabaritzen, eta beraz, elastikotasunak 

0 balioa du. Gainerako bideetan, -0,25eko balioa onartu dugu. 

Hala, elastikotasunaren balioak, bidearen arabera, honako hauek dira: 

▪ Hiri-bideak 0 

▪ Gaitasun handiko bideak eta ohiko errepideak: -0,25 

Kontuan izan beharreko beste alderdi bat arriskuaren barneratze maila da, 

garraiobidearen arabera. Kanpoko kostuen eskuliburuak dioen moduan, honako 

hauek hartu ditugu kontuan: 

 

26. taula. Arriskuaren barneratze maila garraiobide bakoitzean. 

Kostu marjinalak honako formula honen bidez kalkulatu ditugu: 

𝐶𝑀𝑖
𝑣 = 𝑟𝑖

𝑣(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)(1 + 𝐸𝑖
𝑣) − 𝜃𝑣𝑟𝑖

𝑣(𝑎 + 𝑏) 

𝐶𝑀𝑖
𝑣 = Ibilgailu (i) bakoitzarentzako kostu marjinalak bide mota (b) 

bakoitzean 

𝑟𝑖
𝑣 = Ibilgailu (i) bakoitzarentzako istripu-arriskua bide mota (b) 

bakoitzean 

𝑎 = Istripuaren kostua arriskuaren eraginpean egotearen arabera 

𝑏= Istripuak arriskuaren eraginpean egondako pertsonaren 

gertukoentzat izandako kostua 

𝑐= Istripuak gizartearen gainerako kideentzat izandako kostua 

(ekoizpena, gastu medikoak, administrazioaren gastuak) 

𝐸= Arriskuaren elastikotasuna 

𝜃𝑣 = Istripuagatiko kostuetan, barneratutako kostuen proportzioa 

ibilgailu mota bakoitzeko 

3.1.4.2 Lortutako emaitzak 

Deskribatutako prozesuaren emaitza gisa, honako kostu marjinalak eskuratu 

ditugu ibilgailu mota bakoitzerako. 

 

27. taula. Ibilgailu mota bakoitzerako kostu marjinalak EAEko bideetan.  

Kasu guztietan lehen eskuratutako batez besteko kostuak baino txikiagoak 

dira. 

Faktoreak Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia

Arriskua barneratzea 0,93 0,61 0,16 0,28 0,14

Haztapen Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia

Kostu marjinalak 3,07 0,61 0,33 0,42 0,17

Unitatea zent./bid.-km zent./bid.-km zent./bid.-km zent./ibil.-km zent./t-km
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3.1.5 EMAITZEN SENDOTASUNA 

Atal honetako kostuak Europako Batzordearen 2019ko kanpoko kostuen 

eskuliburuan ezarritako metodologia zehatz betez kalkulatu ditugu27. Beraz, 

emaitzen sendotasuna dokumentu horretan ezarritakoarekin bat dator. 

Emaitzen inguruko ziurgabetasuna lau alderdi nagusiri dago lotuta: bizitzaren 

balio estatistikoa, barneratzen diren kostuen proportzioa, kontsumoaren 

murrizketaren beherapena galdutako bizitzaren kostuetan, eta garraio-

jardueraren lurraldekako esleipena. 

Bizitzaren balioari dagokionez, eskuliburuak ELGAk ezarritakoa hartu du. 

Balio hori aurreko metodologietan ezarritakoa baino handiagoa da. Hala, 

azterlan honetako emaitzak aurrez eginiko beste azterlan batzuetakoak baino 

altuagoak dira proportzioan. 

Garraioaren erabiltzaileak berak barneratzen dituen giza kostuei dagokienez, 

interpretatu dugu garraio-sisteman sartzeko erabakiak badakarrela barneratze 

hori, eta beste ibilgailu batzuen edo garraio-jardueratik kanpoko pertsonen 

biktimetan dituen inplikazioak kanpoko kostu bihurtzen dira. Hala ere, 

eztabaida dago aseguru-etxeek kostu horien zer zati konpentsatzen duten 

jakiteko, eta hori kostuen barneratze partzialaren baliokidea izango litzateke. 

Beste alderdi batzuen (medikoak edo administraziokoak) barneratze mailak 

garrantzi txikiagoa du, proportzio baxua baitute giza kostuekin alderatuta. 

Gehienez, emaitzak guztizkoaren % 4 inguru alda litezke. 

Ekoizpen-kostuetan, horien % 45 asegururen baten bidez barneratutzat hartu 

dugu. Garrantziari begiratuta bigarren partida denez, barneratze handiagoa 

edo txikiagoa aintzat hartzeak % 9 gorantz edo beherantz alda dezake azken 

emaitza. 

Azterlan honetan kontuan izan dugu heriotzei lotutako kontsumoaren 

murrizketa, galdutako bizitzaren balioari kentzeko, baina badira aurkako 

norabidera begiratzen duten beste interpretazio batzuk; izan ere, adierazten 

dute pertsona baten kontsumoa bizitza estatistikoaren balioan sartuta dagoela 

esateko zantzurik ez dagoela. Azterlan honetarako, aurretik egindako beste lan 

batzuen ildoari jarraitzea erabaki dugu, eta horrek emaitzak alderatzeko 

aukera ematen du. Interpretazio berria erabiltzen bada, heriotzagatiko kostuak 

% 20 igoko lirateke, baina ez gainerako biktimenak. 

Amaitzeko, garraio-jardueraren esleipenari dagokionez, azterlan honetan 

eskuliburuan ezarritako ildoari jarraitu beharrean, beste ildo bati heldu diogu. 

Erreferentziazko dokumentuan, garraioaren jarduera ibilgailuaren 

nazionalitateari esleitzen zaio. Horrek esan nahi du igarotze-bidaiek pisu 

handiagoa duten lekuetan, istripu bakoitzeko kostuek garraio-jarduerarekiko 

duten proportzioa benetakoa baino handiagoa dela, kanpoko ibilgailuek 

eragindako istripuak lurraldeko ibilgailuen jarduerari esleitzen zaizkiolako. 

 

27 2. erreferentzia 
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Gure kasuan, lurraldean garatzen den garraio-jarduera izan dugu kontuan. Oso 

garrantzitsua da gainera; izan ere, EAEko errepideetan mugaz gaindiko 

zirkulazio handia izaten da, EAE penintsularen erdia Europako gainerako 

lekuekin komunikatzeko bidea baita. Eskuliburuko metodologia erabili izan 

bagenu, dokumentu honetan adierazitakoak baino kostuen ratio altuagoak 

lortuko genituen, bereziki kamioietan. 

 



EAEko garraioaren kanpo-kostuak eguneratzea 

38  2021EKO URTARRILA  

3.2 AIREAREN KUTSADURAGATIKO KOSTUAK 

Garraiobideek atmosferara kutsatzaileak isurtzearen ondorio garrantzitsuena 

herritarren osasunari kalte egitea da. Horri eraikinen fatxadetan eta lur 

landuetan izandako kalteak eta biodibertsitatearen galera gehitu behar zaizkio. 

3.2.1 SARRERA 

Airearen kutsaduragatiko kostuak kanpoko kostuen kontzeptuen artetik gehien 

aztertu direnetakoak dira; hainbat ikerketa-lan egin dira, batez ere Europan, 

osasunari sortzen dioten eragina neurtzeko, eta substantzia kutsatzaileen 

immisiotik etorritako dosia-erantzuna funtzioak prestatzeko. 

Kostu-kontzeptu hau kalkulatzeko, kutsatzaileen kontzentrazioa zehaztu dugu, 

substantzia kutsatzaileen sakabanatzean oinarrituta, eta dosia-erantzuna 

funtzioak aplikatu ditugu. Garraiobideen inpaktuaren banaketa garraiobide 

bakoitzak isurtzen dituen elementu kutsatzaileen bolumenean dago 

oinarrituta. 

3.2.2 DEFINIZIOA ETA XEDEA 

Airearen kutsadurak kalte egiten die pertsonen osasunari; baita eraikin eta 

materialei ere, eta uzta- eta biodibertsitate-galerak ere eragiten ditu. 

Alderdi horietako bakoitzari dagozkion kalteak kutsaduraren osagaiei daude 

lotuta: 

▪ Kalteak osasunean: PM10 eta PM2.5 partikulak eta nitrogeno-oxidoak 

arnasteak handitu egiten du arnas eta bihotz-biriketako gaixotasunak 

jasateko arriskua, eta horiek osasun-kostuak, produktibitatearen galera 

eta, batzuetan heriotza ekar ditzakete. 

▪ Uztak galtzea: uzten ekoizpena murriztea lotuta dago ozonoa (nitrogeno-

oxidoen eta konposatu organiko lurrunkorren isurietatik etortzen da) eta 

beste kutsatzaile azido batzuen presentziarekin. 

▪ Kalteak eraikinetan eta materialetan: eraikinen gainazaletan zikina 

sortzen duten partikulei eta hautsari lotuta; baita korrosioagatik 

fatxadak eta materialak kaltetzen dituzten nitrogeno-oxidoari eta sufre 

dioxidoei lotuta ere. 

▪ Biodibertsitatearen galera: lurra eta urak azidotu egiten dira nitrogeno 

eta sufre oxidoengatik, eta nitrogenoaren presentziak eragindako 

eutrofizazioagatik (NOx eta NH3). 

Eraikinetako eta materialetako kalteei eta biodidertsitatearen galerari lotutako 

kostuak kalkulatzea zaila da, ez baitago behar besteko informaziorik dosia-

erantzuna erlazioei buruz, edo osasunari lotutako kostuak baino askoz 

txikiagoak direlako, eta horregatik, azterlan honetan ez dira kuantifikatu. 
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3.2.3 GUZTIZKO KOSTUAK ETA BATEZ BESTEKOAK 

3.2.3.1 Metodologia 

Erabilitako metodologia gisa honetako azterketetan erabili ohi denarekin neurri 

handiagoan dator bat, kasu honetan aldaketaren bat eginda, hau da: 

kutsatzaileen kontzentrazioa kalkulatzeko ez dugu sakabanatze-eredurik 

erabili, baizik EAEn zehar banatuta dauden kutsadura neurtzeko estazioetako 

erregistroak. 

Bi metodologia mota erabili ditugu eragina jasandako ondasunaren arabera: 

herritarren osasuna edo kalteak uztetan. 

 

 

3. eskema. Airearen kutsadurak herritarren osasunean duen eraginagatiko kostuak 
kalkulatzeko metodologia. 
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Azterlan honetan pertsonen osasunari kalte egiteari lotutako kostuak 

kalkulatzeko erabili dugun metodologia erreferentziazko eskuliburuan 

ezarritakoan dago oinarrituta neurri handi batean28. 

Hasteko, aireko kutsaduraren kontzentrazio-balioak eskuratu behar dira. Guk 

ez dugu sakabanatze-ereduetara jo, baizik EAEn airearen kalitatea neurtzeko 

dauden ia 60 estazioetako balioak erabili ditugu. Horrek aukera ematen du 

eredu horien erabilera saihesteko. 

Estazio bakoitzerako, kutsatzaileen batez besteko urteko maila izaten da; 

horrek adierazten du estazio horren guztizko immisioa, eta hor sartzen dira 

jarduera guztien ondorioak: industria, etxea, garraioa... Eta atzealdeko 

kutsadura naturalarena. Horiek kendu egin behar dira eskuratutako 

erregistroetatik aurrerako adieraziko dugun moduan, garraio-jardueratik 

datorren kutsadurari buruzko datuak ezagutzeko. 

Bestalde, 10.000 herritarretik gorako udalerrietako hiri-eremuetako 

herritarren banaketa aztertu dugu adin-tarteka. Eremu horietako 

kutsatzaileen kontzentrazio mailen eta populazioaren bolumenaren arteko 

kontrasteak aukera ematen du kutsatzaileen eraginpean zenbat pertsona 

dauden kuantifikatzeko. 

Kutsatzaile mota batzuentzat eta besteentzat eta herritarren adinaren arabera 

dosia-erantzuna funtzio espezifikoak aplikatuta, osasunean duen eragina 

kuantifikatzen da. Eragina balioztatzeko, sortutako ondorio bakoitzaren kostu-

faktoreak aplikatu dira. 

 

 

28 2. erreferentzia 
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4. eskema. Airearen kutsadurak nekazaritzako ekoizpenean duen eraginagatiko kostuak 
kalkulatzeko metodologia. 

 

Uztak galtzeagatik izandako kostuak kalkulatzeko prozedura uzten galerak 

ekarritako kalte ekonomikoan dago oinarrituta. Kalkulu hori, batez ere, ozono 

immisioen eta uzten ekoizpenaren murrizketaren arteko (lur landu motaren 

arabera) esposizioa-erantzuna funtzioetan dago oinarrituta. 

Espezie bakoitzaren urteko ekoizpena ezagututa, espezieen urteko galera 

kuantifikatu dugu. Uzten ekoizlearentzako prezioak gehituta, galera hori 

dirutan adieraz dezakegu. 

Garraio eta ibilgailu bakoitzeko kostuen banaketa bakoitzaren nitrogeno-

oxidoen (ozonoaren aitzindaria) isuriekiko modu proportzionalean egiten da. 

3.2.3.2 Erabilitako datuak 

Airearen kutsaduratik etorritako kostuak kalkulatzeko erabilitako informazioa 

honako zerrenda honetan bildu dugu laburtuta: 
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▪ Lekualdatzeen datuak garraiobidearen eta ibilgailu motaren arabera 

EAEko garraio-sare osoan, hiri-inguruetan garatutako mugikortasuna 

bereiziz. 

▪ Kutsadura neurtzeko EAEko estazioetako datuak29. 

▪ EAEko ibilgailuen parkearen banaketa, motaren, erregaiaren eta 

antzinatasunaren arabera, Trafiko Zuzendaritza Nagusiak emanda30. 

▪ EAEko egoitza-datuak, errolda-sekzioaren mailan, Estatistikako 

Institutu Nazionalaren eskutik eskuratuta31. 

▪ Nekazaritzako ekoizpena eta prezioak EAEn, Eusko Jaurlaritzako 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituren Sailetik eskuratuta32. 

▪ Jasotako nekazaritzako prezioen indizea, Nekazaritza, Arrantza eta 

Elikadura Ministerioaren eskutik eskuratuta33. 

▪ Isuri kutsatzaileak ibilgailu motaren arabera, eta EURO kategoria 

erreferentziazko eskuliburuaren eta COPERT v5.3 tresnaren arabera. 

▪ Balaztek eta gurpilek errailean marruskatzeari lotuta, tren-partikulen 

isuriei lotutako faktoreak34. 

▪ Kanpoko kostu unitarioen zerrenda, herritarren osasunean dituzten 

ondorioak aintzat hartuta, erreferentziazko eskuliburuan 

Espainiarentzat eta EB osoarentzat argitaratuta. 

▪ Aireko eta itsasoko garraiobideen kostu unitarioak Bartzelona, Madril 

eta Palmako aireportuetarako eta Bilboko porturako, kostuak 

kalkulatzeko eskuliburuaren eranskinetakoak35. 

Aipatutako iturriez gain, kanpoko kostuak kalkulatzeko eskuliburuan 

adierazitako dosia-erantzuna funtzioen datuak ere erabili ditugu. Hemen 

azalduko ditugu: 

 

29 22. erreferentzia 

30 23. erreferentzia 

31 24. erreferentzia 

32 25. erreferentzia 

33 26. erreferentzia 

34 27. erreferentzia 

35 42. erreferentzia 
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28. taula. Airearen kutsadurari lotutako osasun-ondorioen kontzentrazioa-erantzuna 
funtzioak eta balioztatze unitarioa. 

Ondorioaren deskribapena Arrisku-taldeak Adin taldeak

Taldearen 

proportzio 

kaltetuta

Kontzen.-

erantzun 

funtzioa

Unitatea Diru-balioa

Bizi itxaropenaren murrizketa Biztanleria guztia Guztiak 1 6,51E-04
Galdutako bizi 

urteak*
52.699 €

Murriztutako jarduera egunak Biztanleria guztia Guztiak 1 9,59E-03 egunak 130 €

Galdutako lanegunak Biztanleria guztia Lan adina 1 2,07E-02 egunak 295 €

Gutxi murriztutako jarduera 

egunak
Biztanleria guztia 18tik 64ra 1 5,77E-02 egunak 43 €

Haurren hilkortasuna 

arriskuaren igoera
Hildako umeak

Urte 1 baino 

gutxiago
0,0019 4,00E-03 kasuak 4.036.524 €

Bronkitis kroniko kasu berriak Biztanleria guztia 18tik 64ra 1 4,51E-05 kasuak 224.251 €

Arnas ospitalizatzeak Biztanleria guztia Guztiak 1 7,03E-06 kasuak 2.243 €

Kardiako ospitalizatzeak Biztanleria guztia Guztiak 1 4,34E-06 kasuak 2.243 €

Medikazio hartzeak/ 

Bronkodilatadoreak erabiltzea

Asma latza daukaten 

umeek
5etik 14ra 0,045 4,76E-03 kasuak 1 €

Hilkortasuna arriskuaren igoera Hildako pertsonak
Guztiak (gald. 

urteak= 0,75a/kasu)
0,0099 3,00E-04

Galdutako bizi 

urteak
78.488 €

Arnas ospitalizatzeak Biztanleria guztia 65 baino gehiago 1 1,25E-05 kasuak 2.243 €

Gutxi murriztutako jarduera 

egunak
Biztanleria guztia 18tik 64ra 1 1,54E-02 egunak 43 €

Medikazio hartzeak/ 

Bronkodilatadoreak erabiltzea

Asma daukaten 

pertsonek
20 baino gehiago 0,045 7,30E-02 kasuak 1 €

Arnas sintoma arinak eztula 

kontuan izan ezik
Biztanleria guztia 5etik 14ra 1 1,60E-02 egunak 43 €

Eztula egunak Biztanleria guztia 5etik 14ra 1 9,30E-02 egunak 43 €

Hilkortasuna arriskuaren igoera Biztanleria guztia 30 baino gehiago 0,28 4,41E-04
Galdutako bizi 

urteak
78.488 €

Ume asmatikoetan bronkitis 

nagusitasuna izatea
Biztanleria guztia 5etik 14ra 0,045 5,25E-03 kasuak 247 €

Arnas ospitalizatzeak Biztanleria guztia Guztiak 1 1,11E-05 kasuak 2.243 €

Funtsezko eta sekundario aerosol inorganikoak < 2,5µm, partikulak < 2,5µm (µg/m3)

Funtsezko eta sekundario aerosol inorganikoak < 10µm, partikulak < 10µm (µg/m3)

Ozono (mg/m3) - O3 batez besteko kontzentrazioa urteko indizea 

NO2 (mg/m3)

*Bizi itxaropenaren murrizketagatik galdutako bizi urtearen diru-balioa unitate honetan neurtutako beste ondorioak baino baxuagoa da 

pertsona helduagotan gertatzen delako.
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29. taula. Kontzentrazioa-erantzuna funtzioak EAEko nekazaritza-ekoizpenean, 2019ko 
nekazaritza-ekoizpenean eta nekazaritzako prezioetan. 

Aireko substantzia kutsatzaileen kontzentrazioa neurtzeko, EAEko kutsadura 

neurtzeko estazio-sareak eskainitako emaitzak erabili ditugu. Hala ere, 

erregistratutako kutsatzaile-kontzentrazio guztia ez dagokio garraio-

jardueratik etorritako kutsadurari. 

Garraio-jarduerari ez dagokion zatia kentzeko (atzealdeko kutsadura, 

industria-jardueretatik datorrena edo etxeetan sortutakoa), estazioetako 

ordutegi-erregistroak zehaztu ditugu eta garraio-jardueraren ordutegiekin 

alderatu ditugu, eta ez dira berdinak lanegunei eta jaiegunei dagozkienak. 

Atzealdeko kutsadura kontrol-estazioetan erregistratutakoarekin bat dator, eta 

horiek leku jendetsuetatik urruti daude. Atzealdeko kutsadura hori kendu 

ondoren, gelditzen den emaitzari garraio-jarduera txikia dagokien ordutegietan 

erregistratutakoa kendu diogu. 

Klimatologiak eta orografiak aireko kutsatzaileen kontzentrazioari eragiten 

diotenez, azterketa eremu geografikoka egin dugu. Hala, honako hauek bereizi 

ditugu: 

▪ Bilboko metropoliaren baitako hiri-eremua 

▪ Bilbo metropolitik kanpo dauden Bizkaiko hiri-eremuak 

(gertutasunagatik, Laudio sartu dugu) 

▪ Bizkaiko landa-eremuak 

▪ Donostialdeko hiri-eremua, Gipuzkoako Bidasoara hedatuta 

▪ Donostialde hedatutik kanpoko Gipuzkoako hiri-eremuak 

Uzta mota
Murriztapen 

faktorea %
Araba Bizkaia Gipuzkoa GUZTIRA

Gari -1,1 162.128 0 0 162.128 170

Arto -0,36 19 256 323 598 177

Erremolatxa -0,58 143.686 0 0 143.686 34

Patatak -0,56 41.155 5.098 3.655 49.908 327

Koltza olioa -0,55 2.006 0 0 2.006 1.007

Ekilore -1,2 4.220 0 0 4.220 311

Mahatsa -0,3 74.286 1.880 3.406 79.572 832

Tomate -1,4 1.320 1.320 1.320 3.960 2.026

Aza -0,95 884 1.053 273 2.210 398

Uraza -0,95 2.714 3.986 3.125 9.825 731

Piperra -0,95 720 1.772 507 2.999 818

Azalore -0,95 203 256 195 654 486

Baratzuria -0,95 79 167 76 322 1.478

Tipula -0,95 450 763 396 1.609 1.427

Leka -0,95 924 1.539 724 3.187 2.500

Ilar -0,95 29 132 127 288 204

Baba -0,95 18 104 66 188 210

Ekoizpen murrizketa ozono agerpenagatik 

AOT40c (ppmXh)
2019ko ekoizpena tonetan

Prezioa €/t
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▪ Gipuzkoako landa-eremuak 

▪ Gasteiz 

▪ Arabako landa-eremuak 

Eremu horietako bakoitzerako haien eremu geografikoan kokatutako estazio 

batzuk hartu ditugu erreferentziatzat. 

Nekazaritzako ekoizpena kontabilizatzeari dagokionez, kontuan izan ditugu 

landa-eremuetan kokatutako estazioetako ozono-erregistroak. Bereizi egin 

ditugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eremuak. 

Ozonoaren kontzentrazioa lurraldean egiten den jarduera multzotik datorrena 

da. Garraio-jarduerari dagokiona bakarrik kontabilizatzeko, alderatu egin 

ditugu zirkulaziotik etorritako NO2 (ozonoaren aitzindaria) erregistroak 

(ordutegien erregistroetan oinarrituta) eta erreferentziatzat hartutako 

estazioetan gas honek dituen guztizko erregistroak. Emaitzak dio uztei eragiten 

dien ozonoaren % 46 zirkulaziotik datorrela. 

Aipatu dugu lehen, kostu horiek garraiobide batzuen eta besteen artean 

banatzeko, garraiobide bakoitzak isurtzen dituen kutsatzaileak (aztertu 

ditugunak) hartu ditugula kontuan. Hona hemen isuri horiek: 

 

30. taula. Lurreko garraiobideek egiten dituzten kutsatzaileen isuriak urteko, EAEn 
2019an. 

Ez dugu diesel bidezko trena aintzat hartu, EAEn egiten diren tren-

lekualdatzeetan proportzio sinbolikoa baitagokio: % 0,4 baino gutxiago. 

Aireko eta itsasoko garraiobideetatik etorritako kostuei dagokienez, aireko 

garraioan, Bartzelona, Madril eta Palmako aireportuetako kanpoko kostuak, 

eta itsasoko garraiobidean Bilboko Portukoak kalkulatzeko eskuliburuan 

ezarritakoa hartu dugu erreferentzia gisa. 

Abiazioaren kasuan, batez beste, 0,406 €/bidaiari-km-ko kostua izan da. 

Itsasoko garraioan, batez besteko kostua 0,372 zent./t-km-koa izan da. 

PM2,5 PM10 NO2 PM2,5 PM10 NO2

Motorrak 2,5 3,3 1,0 1,2 1,4 0,8

Autoak 83,5 118,3 377,9 134,6 180,7 706,7

Furgonetak 16,7 20,3 50,0 89,6 102,9 296,2

Autobusak 7,0 10,3 22,7 4,1 5,8 13,8

Kamioiak 12,5 15,4 40,5 64,7 78,7 208,6

Tranbia 0,2 1,5

Bidaiari trena 4,5 34,5 3,3 25,2

Salgai trena 0,3 2,9 1,3 12,8

Garraiobideak
Hiri eremuetako isurteak t/urte Landa eremuetako isurteak t/urte
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3.2.3.3 Lortutako emaitzak 

Herritarren osasunari lotuta lortutako emaitzak ondorengo taula honetan bildu 

ditugu laburtuta, lehen aipatutako eremu geografiko bakoitzari dagozkionak 

batuta. Emaitza bereiziak kontsultatzeko, jo hona: Eranskina 3. 

 

31. taula. Airearen kutsadurak osasunari sortutako ondorioen emaitzak 

Emaitza horiek hiri-eremuetako eta landa-eremuetako ondorioen multzotik 

eskuratu ditugu. Hona hemen datuak eremuka bereizita: 

▪ Hiri-eremuak: 163.254.721 € 

▪ Landa-eremuak: 22.100.285 € 

Ibilgailu moten arteko banaketa lehen erakutsitako taularen arabera 

eskuratutako isurien arabera egin dugu. 

Ondorioaren deskribapena
Kasu 

kopurua
Unitatea

Kanpo kostuak 

urteko €tan

Bizi itxaropenaren murrizketa 802 Galdutako bizi urteak 42.272.714

Murriztutako jarduera egunak 11.817 egunak 1.536.168

Galdutako lanegunak 15.141 egunak 4.466.576

Gutxi murriztutako jarduera egunak 43.477 egunak 1.869.528

Haurren hilkortasuna arriskuaren igoera 0,27 kasuak 1.081.544

Bronkitis kroniko kasu berriak 118 kasuak 26.465.553

Arnas ospitalizatzeak 30 kasuak 67.543

Kardiako ospitalizatzeak 19 kasuak 41.698

Medikazio hartzeak/ Bronkodilatadoreak erabiltzea 88 kasuak 88

Hilkortasuna arriskuaren igoera 7 Galdutako bizi urteak 540.169

Arnas ospitalizatzeak 6 kasuak 13.775

Gutxi murriztutako jarduera egunak 21.889 egunak 941.216

Medikazio hartzeak/ Bronkodilatadoreak erabiltzea 6.140 kasuak 6.140

Arnas sintoma arinak eztula kontuan izan ezik 3.800 egunak 163.384

Eztula egunak 22.085 egunak 949.668

Hilkortasuna arriskuaren igoera 1.331 Galdutako bizi urteak 104.486.679

Ume asmatikoetan bronkitis nagusitasuna izatea 338 kasuak 83.479

Arnas ospitalizatzeak 165 kasuak 369.086

Urteko kostu guztiak 185.355.006

Funtsezko eta sekundario aerosol inorganikoak < 2,5µm, partikulak < 2,5µm (µg/m3)

Funtsezko eta sekundario aerosol inorganikoak < 10µm, partikulak < 10µm (µg/m3)

Ozono (mg/m3) - O3 batez besteko kontzentrazioa urteko indizea 

NO2 (mg/m3)
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32. taula. Bideko garraiobideek sortutako airearen kutsadurak osasunean dituen 
guztizko kostuak eta batez bestekoak. 

 

33. taula. Tren-garraiobideek sortutako airearen kutsadurak osasunean dituen guztizko 
kostuak eta batez bestekoak. 

Nekazaritzako ekoizpenean lurreko garraiobideei lotuta sortutako kostuei 

dagokienez, honako hauek dira emaitzak. 

 

34. taula. Nekazaritzaren ekoizpenean garraioari egotz dakiokeen murrizketaren 
kostua. 

Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak

Hiri eremuak 1.523.587 115.235.619 8.054.005 17.930.107 14.015.648

Landa eremuak 29.753 12.046.693 264.024 5.500.247 3.933.379

Guztizko kostuak (€) 1.553.340 127.282.312 8.318.029 23.430.354 17.949.027

zent. €/pertsona-km 0,67 1,1 0,5

zent. €/t-km 7,8 0,2

zent. €/ibilg.-km 0,67 1,37 6,61 1,40 1,58

Bideko garraiobideek sortutako airearen kutsadurak osasunean dituen kostuak

Tranbia Trena

Guztizko kostuak (€) 258.625 5.990.976 572.343

zent. €/pertsona-km 1,34 0,6

zent. €/t-km 0,14

zent. €/ibilg.-km 31 37 57

Tren-garraiobideek sortutako airearen kutsadurak osasunean dituen kostuak

Bidaiariak
Salgaiak

Uzta mota
Erabateko ekoizpen 

murrizketa t-tan

Garraioari egoztutako 

kostua €tan

Gari 18.824 1.482.700

Arto 11 900

Erremolatxa 8.339 131.400

Patatak 2.575 390.200

Koltza olioa 110 51.400

Ekilore 540 77.800

Mahatsa 2.246 865.800

Tomate 409 383.800

Aza 167 30.900

Uraza 650 220.000

Piperra 208 78.800

Azalore 44 10.000

Baratzuria 22 14.900

Tipula 110 72.700

Leka 221 255.500

Ilar 16 1.500

Baba 11 1.100

GUZTIRA 4.069.400
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Kostu horiek lurreko garraiobideen artean banatzeko, landa-eremuetan 

izandako NO2 isuriak (ozonoaren aitzindaria) hartu ditugu kontuan. Tren-

trakzio elektrikoak ez du zuzenean gas hori isurtzen, beraz, bideko 

garraiobideei bakarrik egotz dakieke. 

 

35. taula. Bideko garraiobideek sortutako airearen kutsadurak nekazaritzan dituen 
guztizko kostuak eta batez bestekoak. 

Garraiobide guztiei lotutako guztizko kostuak eta batez bestekoak honako 

hauek dira: 

 

36. taula. Bideko garraiobideei lotutako airearen kutsaduragatiko guztizko eta batez 
besteko kostuak EAEn. 

 

37. taula. Tren-garraiobideei lotutako airearen kutsaduragatiko guztizko eta batez 
besteko kostuak EAEn. 

 

38. taula. Aireko garraiobideei lotutako airearen kutsaduragatiko guztizko eta batez 
besteko kostuak EAEn. 

Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak

Guztizko kostuak (€) 2.496 2.345.716 45.957 982.994 692.236

zent. €/pertsona-km 0,001 0,020 0,003

zent. €/t-km 0,329 0,010

zent. €/ibilg.-km 0,002 0,033 0,066 0,065 0,065

Bideko garraiobideek sortutako airearen kutsadurak nekazaritzan dituen kostuak

Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak

Guztizko kostuak (€) 1.555.836 129.628.029 8.363.987 24.413.348 18.641.262

zent. €/pertsona-km 0,67 1,1 0,5

zent. €/t-km 8,2 0,3

zent. €/ibilg.-km 0,67 1,40 6,68 1,47 1,64

Bideko garraiobideek sortutako airearen kutsadurak dituen kostuak

Tranbia Trena

Guztizko kostuak (€) 258.625 5.990.976 572.343

zent. €/pertsona-km 1,34 0,57

zent. €/t-km 0,138

zent. €/ibilg.-km 31,05 37,26 56,80

Tren-garraiobideek sortutako airearen kutsadurak dituen kostuak

Bidaiariak
Salgaiak

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 2.337.964 367.312

zent. €/pertsona-km 0,041

zent. €/t-km 0,461

zent. €/operazio-km

Aireko garraiobideei lotutako airearen kutsaduragatiko kostuak

4,29
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39. taula. Itsasketa zibilari lotutako airearen kutsaduragatiko guztizko eta batez 
besteko kostuak EAEn. 

Emaitza horiekin, EAEn, airearen kutsaduragatiko kanpoko kostuak 726 milioi 

€-koak izan dira 2019an. 

▪ Bideko sektorean, 183 milioi €-koak. 

▪ Trenaren sektorean, 7 milioi €-koak. 

▪ Aireko sektorean, 2,7 milioi €-koak. 

▪ Itsasoko sektorean, 534 milioi €-koak. 

Aipagarria da itsasoko sektoreari dagokion kostu altua. Emaitza hori, hala ere, 

bat dator Europar Batasuneko portuetarako (kanpoko kostuak kalkulatzeko 

eskuliburuan aztertu ditugu) kalkulatutakoarekin. 

Aipagarria da, halaber, bideko garraiobideetan airearen kutsaduragatiko 

kostuek 2004tik izandako murrizketa nabarmena. Ikusiko dugu hori emaitzak 

alderatzeko atalean. Badirudi horren atzean hauek daudela: ibilgailuen 

parkean teknologia garbiagoko ibilgailuak jartzea, ibilgailu astunak 

hiriguneetatik gertu egotea saihesten duen azpiegitura berriak (AP-8 Bilbon eta 

Donostiako bigarren gerrikoa) eta hiri-eremuetan autoaren erabilera jaistea. 

Hala, murriztu egin dira kutsatzaileen immisio-balioak, 2004an eta 2019an 

hiri-eremuetan kokatutako bi estazioetan erregistratutako PM10 partikulen 

immisioari buruzko ondorengo grafiko hauetan ikusten den moduan: Mazarredo 

zumarkalea Bilbon eta Ategorrieta Donostian. 

 

10. grafikoa. PM10 partikulen immisio mailen alderaketa bi estazioen artean, 2004 eta 
2009. 

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 2.157.469 531.544.099

zent. €/pertsona-km 2,069

zent. €/t-km 0,1857

zent. €/ontzi-km

Itsasketa zibilari lotutako airearen kutsaduragatiko kostuak

2.955
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Grafikoki elkartuta jarri ditugu, batetik, lurreko garraiobideetako kostuak, eta 

bestetik, aireko eta itsasoko garraiobideetako kostuak. 

 

11. grafikoa. Bideko garraiobideei lotutako airearen kutsaduragatiko kanpoko kostuak 
EAEn. 

 

 

12. grafikoa. Aireko eta itsasoko garraiobideei lotutako airearen kutsaduragatiko 
kanpoko kostuak EAEn. 

Kostu-kontzeptu honen protagonismoa salgaien itsasoko garraioan dago. Bilbo 

penintsularen iparraldeko portu garrantzitsuena izateak ere laguntzen du 

horretan. 

Lurreko garraiobideak bakarrik aztertuta, aipagarria da autoen zirkulazioak 

duen eragina eta kamioien zirkulazioaren ondorio kaltegarriek izandako 

murrizketa, lehen azaldutako arrazoiengatik. 
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Batez besteko kostuek aukera ematen dute garraiobide bakoitzaren ondorioak 

garraiatutako unitateka balioztatzeko. 

 

13. grafikoa. Bideko garraiobideei lotutako airearen kutsaduragatiko kanpoko kostuak 
batez beste EAEn. 

 

14. grafikoa. Aireko eta itsasoko garraiobideei lotutako airearen kutsaduragatiko 
kanpoko kostuak batez beste EAEn. 

Aipagarria da furgonetek lurreko garraiobideetan duten kostu unitario altua; 

izan ere, garraiatzen duten zamaren bolumena txikia da ibilgailu astunekin 

alderatuta. Ibilgailu horiek egiten duten banaketa-lana dela eta, garraiatzen 

duten karga txikia izaten da. 

Aipagarria da, halaber, tranbia-garraioaren batez besteko kostua, 

autobusarena baino handiagoa. Trenari dagokionez, balazten sisteman eta 

erraila-gurpilak kontaktuan altzairu eta altzairu artean gertatzen den 

marruskaduratik dator kutsadura. Azken urteetan arlo honetan izan diren 
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aurrerapenak ez dira errekuntzako motorretan izandakoak bezain 

garrantzitsuak. 

Aipagarria da, halaber, bidaiarien itsasoko garraioaren kostu unitarioa. Dena 

den, Ferryetan kostuen banaketarako kontabilizatu ez den zama ere 

garraiatzen da. 

 

 

15. grafikoa. Airearen kutsaduragatiko kanpoko kostuak lurreko garraiobideetan 
erabilitako ibilgailu-km bakoitzeko EAEn. 

 

 

16. grafikoa. Airearen kutsaduragatiko kostuak aireko eta itsasoko garraiobideetan 
erabilitako ontzi-km bakoitzeko EAEn. 

Itsasontziei lotutako kostu altuak itsasontzi bakoitzak garraiatzen duen zama-

bolumen handiagatik dira. 
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3.2.4 KOSTU MARJINALAK 

Airearen kutsaduragatiko kostu marjinalak garraiobide eta garraiatutako 

unitate bakoitzeko batez besteko kostuen antzekoak dira, lehen ikusi ditugun 

dosia-erantzuna funtzioek ia lineala den jokabide bati erantzuten diotelako. 

3.2.4.1 Metodologia 

Kostu marjinalak lortzeko, garraiobide bakoitzerako batez besteko kostuak 

kalkulatzeko modu berdina erabili dugu. Nahikoa da, beraz, eskuratutako batez 

besteko kostuak hartzea. Hala ere, zirkulazio-fluxuan sartzen diren ibilgailu 

berriak isurien araudi zorrotzagoaren eraginpean egon ahala, ondorioak 

murriztu egingo dira ibilgailu zaharragoekin alderatuta. 

Parkea berritze horrek gehiago eragiten dio bideko zirkulazioari gainerako 

garraiobideei baino, ibilgailuek bizitza baliagarri laburragoa baitute. 

Horregatik, lehenengoen emaitzak bakarrik aztertu ditugu. 

Ibilgailu berriagoen kostu unitarioak nolakoak diren jakiteko, ibilgailuen isuri-

kategoria bakoitzeko kostuak parkearen artean banatu ditugu. 

Aplikatu beharreko metodologia eskema moduan jarri dugu. 

 

5. eskema. Airearen kutsaduragatiko kostu marjinalak kalkulatzeko metodologia. 

Ibilgailu mota bakoitzeko kanpoko kostu unitarioak aurreko atalean kalkulatu 

ditugu. Ibilgailu mota bakoitzaren osaera ere eskuratu dugu, isurien EURO 

kategoriaren arabera, eta, azkenik, isuriak kutsadura-kategoria horietako 

bakoitzerako modu partikularrean eskuratu ditugu. Aldi berean, ibilgailu 

bakoitzeko kostuen banaketa kutsatzaile bakoitzaren isurien baturan 

oinarrituta egin dugu. 
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Datu horiek honela erabili ditugu: 

▪ Kostuen banaketa kutsatzaile eta ibilgailu mota bakoitzeko, EURO 

kategoria bakoitzeko isurien artean. 

▪ Ibilgailu mota eta EURO kategoria bakoitzaren kostuen banaketa 

kategoria horietako bakoitzerako parke partikularraren 

mugikortasunaren artean. 

▪ Ibilgailu mota eta erregai bakoitzeko isuri-kategoria berrienerako 

emaitzen hautaketa. 

3.2.4.2 Lortutako emaitzak 

Deskribatutako prozesua aplikatuz, honako emaitza hauek lortzen dira. 

 

40. taula. Bideko garraiobideetan airearen kutsaduragatiko kostu marjinalak isuri-
kategoria berrienarekin. 

 

Kostua horiek batez bestekoak baino baxuagoak direla ikusten da; batez 

bestekoetan, zorroztasun txikiagoko isuri-kategoriak sartuta daude. 

3.2.5 EMAITZEN SENDOTASUNA 

Airearen kutsaduragatiko kostuen emaitzen sendotasuna horiek kalkulatzeko 

aintzat hartzen diren askotariko alderdien bermeari lotuta dago: 

▪ Kutsatzaileen dosia-erantzuna funtzioak, osasunean eta nekazaritzako 

ekoizpenean. 

▪ Kutsadura neurtzeko estazioetako erregistroak. 

▪ Garraiobideen isuri-faktoreak. 

Dosia-erantzuna funtzioei dagokienez, aspalditik da gai hori ikerketen xedea. 

Etengabe egiten zaizkio berrikuspenak, eta gero eta fidagarritasun handiagoa 

du. Aipagarriak dira EAEn gai horri buruz eginiko azterlanarekin dauden 

aldeak: orduko azterlan hartan PM10 partikulen kutsatzailea hartu zen 

aintzat, eta oraingoan PM 2,5, PM 10, NO2 eta O3 partikulak hartu dira 

kontuan. 

Kutsadura neurtzeko geltokietako erregistroak metodologia estandarizatu 

batean daude oinarrituta, eta ez dute, beraz, ziurgabetasun handirik. Beste 

kontu bat da geografikoki modu diskretuan hartutako erregistro hauek 

aztertutako ingurune geografikoaren continuumera estrapolatzea. 

Neurketarako estazioen dentsitatea zenbat eta handiagoa izan, orduan eta 

fidagarriagoak dira emaitzak. Hala, 2004ko azterlanarekin alderatuta, EAEn 

igo egin da geltoki horien kopurua, eta horrek, printzipioz, fidagarritasun 

handiagoa ematen die gaur egungo emaitzei. 

Motorrak Autoak Autoak Furgonetak Furgonetak Autobusak Kamioiak

Gasolina Diesel Gasolina Diesel Gasolina Diesel Diesel

zent. €/ibilg.-km 0,41 1,76 0,31 0,49 0,02 2,01 0,25

zent. €/pertsona-km 0,41 1,41 0,24 0,14

zent. €/t-km 2,76 0,12 0,04

Kostu marjinalak
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Garraiobideen isuri-faktoreak bideko garraioetan oso erabiliak diren eta 

fidagarritasun handia duten tresnetan daude oinarrituta (COPERT 5.3). 

Trenbide-garraiobideetan, isuriak neurtzeko metodologiari lotutako 

ziurgabetasun handiagoa dago. Isuriak motorretatik ez (EAEn ia tren guztiak 

elektrikoak dira), baizik piezak higatzetik (balaztak, gurpilak eta errailak) 

etortzeak zaildu egiten du partikulen isuriak kuantifikatzea. 
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3.3 KLIMA-ALDAKETAGATIKO KOSTUAK 

Aldaketa klimatikoaren ondorioak globalak eta epe luzerakoak dira. Zaila da 

hari lotutako arriskuak zuzen identifikatzea, eta beraz, haren kostuak 

kuantifikatzea. 

3.3.1 SARRERA 

Aldaketa klimatikoagatiko kostuak azterlan honetan aztertutako garraiobide 

guztiei daude lotuta: errepidea, trena, airekoak eta itsasokoak. Aldaketa 

klimatikoa eragiten duten garraiobide horiei lotutako berotegi-efektuko gasak 

(BEG) CO2, N2O eta metanoa (CH4) dira. 

3.3.2 DEFINIZIOA ETA XEDEA 

Atmosferara berotegi efektuko gasak isurtzeak berotze globala eta aldaketa 

klimatikoa dakartza. Politika klimatiko zehatzik gabe, mendearen amaierarako 

tenperaturak nabarmen igotzea espero da. Horrek eragin handia izango du, 

neurri handi batean itzulezina, ekosistemetan, giza osasunean eta gizarteetan. 

Hala, aldaketa klimatikoaren kostuak berotze globalak ekarritako ondoriori 

guztiei lotutako kostu gisa definitu ditugu: itsas maila igotzea, biodibertsitatea 

galtzea, ura kudeatzeko arazoak, muturreko egoera klimatikoak sarriago 

izatea, nekazaritzako ekoizpena jaistea... 

Aipamen berezia merezi du tren-garraioak. EAEn ibiltzen diren ia tren guztiek 

trakzio elektrikoaren bidez funtzionatzen dute eta, beraz, berotegi efektuko 

gasak energia elektriko hori sortzeko puntuan isurtzen dira. Hori dela eta, eta 

azterlan hauetarako metodologia estandarrari jarraituz, kostu horiek 

zeharkako ondorio gisa kalkulatu ditugu horiei dagokien kapituluan. Kapitulu 

honetan diesel trakzioko trena bakarrik hartu dugu aintzat. 

3.3.3 GUZTIZKO KOSTUAK ETA BATEZ BESTEKOAK 

3.3.3.1 Metodologia 

Garraioak klimari dakarzkion ondorioetatik etorritako kostuen kalkulua bi 

irizpideren arabera egin daiteke: 

▪ Sortutako kalteei lotutako gastua. 

▪ Kalteak saihesteko beharrezkoak diren ekintzei lotutako gastua. 

Aldaketa klimatikoak dakartzan ondorio kaltegarrietatik sortutako kostuak 

kalkulatzea zaila denez, kalkulua berotze globala saihesteko beharrezkoak 

diren ekintzetara bideratu dugu. 

Erreferentziazko eskuliburuak Parisko akordioetan ezarritako helburua 

planteatzen du: berotze globala 1,5-2º C-tara mugatzea, alegia, atmosferan CO2-

ren kontzentrazioa 450 ppm-koa izatearen baliokidea. Aipatutako kontzentrazio 

hori saihesteko epe ertain-labur bat (2030) betetzea beharrezkotzat jotzen da. 



EAEko garraioaren kanpo-kostuak eguneratzea 

 03.  EDIZIOA  57 

Denbora-tarte horretarako, eskuliburuak kostu hau aipatzen du: 100€/t CO2 

baliokidea. 

Honako hau da metodologia: 

▪ Garraiobide eta ibilgailu mota bakoitzak eginiko distantzia 

kuantifikatzea. 

▪ Garraio-bolumen horiei BEGen (CO2, N2O eta CH4) isurien faktoreak 

aplikatzea; abiazioaren kasuan, ur-lurrun isuriak ere aintzat hartu dira. 

Hala, isuritako gas-kantitateari buruzko datuak lortu ditugu garraiobide 

bakoitzarentzat. 

▪ Gas hauetako bakoitzaren guztizkoari bere CO2 erreferentzia-faktorea 

aplikatzea berotze globalean duen ondorioari lotuta. 

▪ CO2 baliokidearen bolumenari tonako kostu-faktorea aplikatzea. 

▪ Aireko eta itsasoko garraiorako, erreferentziazko eskuliburuan 

ezarritako kostu unitarioko faktoreak aplikatu ditugu. 

 

6. eskema. Aldaketa klimatikoagatiko kostuak eskuratzeko metodologia.  

 

3.3.3.2 Erabilitako datuak 

Kostu horiek kalkulatzeko erabilitako informazioa, laburtuta, hauxe da: 
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▪ Lekualdatzeen datuak garraiobidearen eta ibilgailu motaren arabera 

EAEko garraio-sare osoan. 

▪ Ibilgailuen parkearen banaketa motaren, erregaiaren eta 

antzinatasunaren arabera, Trafiko Zuzendaritza Nagusiak emanda36. 

▪ BEGen isuriak ibilgailu motaren arabera, eta EURO kategoria 

erreferentziazko eskuliburuaren eta COPERT v5.3 tresnaren arabera. 

▪ Diesel bidezko trenaren BEG isurtze-faktoreak37. 

▪ Aldaketa klimatikoagatiko kostu unitarioak aireko eta itsasoko 

garraioan38. 

Orain, kalkuluetan erabilitako faktoreak azalduko ditugu. 

 

 

41. taula. Berotegi efektuko gasen tona bakoitzaren eta CO2 tonen baliokidetasun-
faktoreak. 

 

 

42. taula. Diesel-trakziozko tren-garraioaren isuri-faktoreak. 

 

 

43. taula. Diesel-trakzioko trenaren BEGen guztizko isuriak. 

 

44. taula. Klima aldaketagatiko kostuaren faktorea eskuratzea aireko garraioarentzat.  

 

36 23. erreferentzia 

37 28. erreferentzia 

38 42. erreferentzia 

Baliokidetasuna CO2 N2O CH4

CO2 1 298 34

Diesel tren garraioaren 

isuri faktoreak

Bidaiari 

trenak

Salgai 

trenak

CO2 g baliokide/trena-

km
5.723 11.473

Tren isuriak Bidaiariak Salgaiak

tCO2 t baliokide 355 18

Hegaldi mota Bartzelona Madril P. Mallorcakoa EAE

Distantzia laburra 28,97 38,52 29,02

Distantzia luzea 21,31 23,56 19,87

Batez besteko 26,88

Kostu unitario €/1.000 bidaiari-kmtan
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45. taula. Salgaien itsasoko garraioaren kostuaren faktorea. 

 

Honako hauek dira aldaketa klimatikoagatiko kostuak kalkulatzeko erabilitako 

berotegi-efektuko gasen isuriak. 

 

46. taula. Bideko garraiobideek isurtzen dituzten berotegi-efektuko gasak. 

 

3.3.3.3 Lortutako emaitzak 

Aldaketa klimatikoagatiko kostua garraiobidearen eta ibilgailu motaren 

arabera bereizita: 

 

47. taula. Bideko garraiobideei lotutako aldaketa klimatikoagatiko guztizko eta batez 
besteko kostuak EAEn. 

 

48. taula. Tren-garraiobideei lotutako aldaketa klimatikoagatiko guztizko eta batez 
besteko kostuak EAEn. 

Kostu unitario zent./t-km

Merkantzia-ontziak 0,13

Gas mota Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia GUZTIRA

CO2 16.160 1.576.249 85.161 372.384 704.733 2.754.686

N2O 0 45 4 9 24 82

CH4 24 134 2 13 36 208

Guztizko CO2 baliokide 17.118 1.594.188 86.339 375.603 713.051 2.786.299

Bideko garraiobideek isurtzen dituzten BEG tona guztiak

Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia

Guztizko kostuak (€) 1.711.823 159.418.784 8.633.898 37.560.346 71.305.071

zent. €/pertsona-km 0,74 1,37 0,48

zent. €/t-km 12,57 0,99

zent. €/ibilg.-km 0,74 1,71 6,86 2,25 6,27

Bideko garraiobideei lotutako aldaketa klimatikoagatiko kostuak

Tranbia Trena

Guztizko kostuak (€) 0 35.511 1.751

zent. €/pertsona-km 0,00 0,00

zent. €/t-km 0,000

zent. €/ibilg.-km 0,00 0,21 0,17

Tren-garraiobideei lotutako aldaketa klimatikoagatiko kostuak 

Bidaiariak
Salgaiak
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49. taula. Abiazioari lotutako aldaketa klimatikoagatiko guztizko eta batez besteko 
kostuak EAEn. 

 

50. taula. Itsasketa zibilari lotutako aldaketa klimatikoagatiko guztizko eta batez 
besteko kostuak EAEn. 

Emaitza horiekin, EAEn, garraioaren aldaketa klimatikoagatiko kanpoko 

kostuak 561 milioi €-koak izan dira 2019an. 

▪ Bideko sektorean, 279 milioi €-koak. 

▪ Trenaren sektorean, 37.000 €-koak. 

▪ Aireko sektorean, 95 milioi €-koak, 

▪ eta itsas sektorean, azkenik, batura 187 milioi eurokoa da. 

 

Grafikootan, batera erakusten dira lehorreko moduen kostuak, batetik, eta 

aireko eta itsasoko moduen kostuak, bestetik. 

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 77.470.196 17.606.635

zent. €/pertsona-km 1,344

zent. €/t-km 22,077

zent. €/operazio-km 150,70

Abiazioari lotutako aldaketa klimatikoagatiko kostuak

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 755.206 186.063.140

zent. €/pertsona-km 0,72

zent. €/t-km 0,07

zent. €/ontzi-km

Itsasketa zibilari lotutako aldaketa klimatikoagatiko kostuak 

1.034,529



EAEko garraioaren kanpo-kostuak eguneratzea 

 03.  EDIZIOA  61 

 

51. taula. Lurreko garraiobideei lotutako aldaketa klimatikoagatiko kanpoko kostuak 
EAEn. 

 

 

52. taula. Aireko eta itsasoko garraiobideei lotutako aldaketa klimatikoagatiko kanpoko 
kostuak EAEn. 

Aldaketa klimatikoaren arloan aipagarria da bideko zirkulazioak nahiz itsasoko 

eta airekoak duten eragina. Trenak oso balio baxuak ditu aipatu ditugun horien 

balioekin alderatuta; izan ere, EAEn, sinbolikoa da diesel-trakzioa duten trenen 

presentzia. 

Trakzio elektrikoko trenak klimari sortzen dizkion ondorioak zeharkako 

ondorioen kostuen azterketan ikusten dira. 
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53. taula. Lurreko garraiobideei lotutako aldaketa klimatikoagatiko kanpoko kostuak 
batez beste EAEn. 

 

 

54. taula. Aireko eta itsasoko garraiobideei lotutako aldaketa klimatikoagatiko kanpoko 
kostuak batez beste EAEn. 

Kostu unitarioek erakusten dute inpaktu handia dutela, banaka hartuta, 

furgonetek (banaketarako erabiltzen direlako eta zama bolumen txikia izaten 

dutelako) eta salgaien abiazioak. 

Pertsonen garraioari dagokionez, autoak eta hegazkinak dituzte kontzeptu 

honetan balio altuenak, eta elkarren parean daude biak. Hala ere, kontuan izan 

behar da abiazioarenak eginiko distantziak asko baldintzatzen dituela. Bidaia 

bakoitza aintzat hartuz gero, aireko garraioaren emaitza beste edozein 

lekualdatze-modurena baino askoz altuagoa da. 

Itsasoko garraioak, aldiz, garrantzi txikia du batez besteko kostuetan, bai 

bidaiarien garraioan, bai salgaienetan. Gogoan izan behar da bidaiarien 
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itsasontziek salgaiak ere garraiatzen dituztela, eta horien kostuak bidaiariei 

egozten zaizkiela. 

 

 

55. taula. Aldaketa klimatikoagatiko kanpoko kostuak lurreko garraiobideetan 
erabilitako ibilgailu-km bakoitzeko EAEn. 

 

 

56. taula. Aldaketa klimatikoagatiko kostuak aireko eta itsasoko garraiobideetan 
erabilitako ontzi-km bakoitzeko EAEn. 
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3.3.4 KOSTU MARJINALAK 

Aldaketa klimatikoagatiko kostu marjinalak kontzeptu honetako batez besteko 

kostuen berdin-berdinak dira; izan ere, eginiko km bakoitzeko, BEG isurien 

bolumena berdina da bi kasuetan. 

3.3.4.1 Metodologia 

Errepideko garraioaren kasuan, isuri-kategoria berrienean dauden ibilgailuen 

kostu marjinalak kalkula ditzakegu; izan ere, zirkulazioan ibilgailu berriak 

txertatzen badira, mota horretakoak izateko probabilitate handiagoa dago. 

Gainerako garraiobideetan, parkea ez da errepidean bezain maiz berritzen, eta 

unitate berrien eragina, beraz, txikiagoa da. Horregatik, errepideko ibilgailuei 

bakarrik erreparatu diegu. 

Honako eskema honetan adierazitako metodologia aplikatu dugu. 

 

7. eskema. Aldaketa klimatikoagatiko kostu marjinalak kalkulatzeko metodologia.  

 

Datuak COPERT tresnatik lortu ditugu zuzenean. Hor sartu dugu ibilgailuen 

parkea, erregaiaren eta isuri-kategoriaren arabera. Mota bakoitzak eginiko 

luzera parkearen osaerarekiko modu proportzionalean sartu dugu. 
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3.3.4.2 Lortutako emaitzak 

Deskribatutako prozesua aplikatuz, honako emaitza hauek lortzen dira. 

 

57. taula. Bideko garraiobideetan aldaketa klimatikoagatiko kostu marjinalak isuri-
kategoria berrienarekin. 

Kostu horiek batez besteko kostuak baino baxuagoak dira; hor sartzen dira kasu 

honetarako balioztatutakoak baino zorroztasun txikiagoko isuri-kategoriak. 

3.3.5 EMAITZEN SENDOTASUNA 

Eskuratutako emaitzen sendotasuna aztertzeko lehen elementua isuriei 

lotutako kostuen faktorea da. Kalkuluetan 100€/t CO2 baliokidea erabili da, eta 

hori bat dator 2030erako karbono-dioxidoaren kontzentrazioak 540 ppm 

gainditzea eragozteko egin beharreko ahaleginerako epe labur/ertaineko 

agertoki nagusiarekin. Hala ere, badira epe luzeagoko beste agertoki batzuk ere 

(2060), eta horiek handitu egiten dute isuritako CO2 tonaren balioa. 

Ondorengo taula honek aldaketa klimatikoagatiko kostuak balioztatzeko 

aintzat har daitezkeen balioak39. 

 

58. taula. BEG isuriengatiko kostuak zenbait agertokitarako. 

 

Eskuratutako balioak modu batekoak edo bestekoak izan daitezke bai jaitsieran 

(-% 40) bai igoeran (+% 400), egoeraren eta aintzat hartutako kalkuluaren 

arabera, nahiz eta une honetan ohikoena dena aukeratu dugun. 

Izan dezagun gogoan aukeratutako balioa aldatu egin daitekeela denboran. 

Atmosferan BEGen kontzentrazioa murrizteko neurriak atzeratu ahala, horiek 

ezartzeko kostuak igo egingo dira; izan ere, neurri horiek gabe, gasen 

kontzentrazioa igo egingo da eta horrekin batera, lortu nahi den balioa lortzeko 

zailtasuna ere bai. 

 

39 2. erreferentzia 

Motorrak Autoak Autoak Furgonetak Furgonetak Autobusak Kamioiak

Gasolina Diesel Gasolina Diesel Gasolina Diesel Diesel

zent. €/ibilg.-km 0,56 1,56 1,95 2,15 2,33 6,88 5,97

zent. €/pertsona-km 0,56 1,25 1,56 0,48

zent. €/t-km 11,98 12,98 0,94

Kostu marjinalak

Baxua Erdikoa Altua

Labur/ertaineko epea  (2030) 60 100 189

Epe luzea (2040-2060) 156 269 498

€/t CO2 baliokidea agertoki 

desberdinetan

Estimazio mota
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Kalkulatutako kostuen sendotasuna baldintzatzen duen beste faktore bat 

horiek balioztatzeko erabilitako irizpidea da. Bi joera daude: 

• Atmosferan BEGen kontzentrazio jakin bat lortzeko beharrezkoak diren 

neurrien kostua. 

• Aldaketa klimatikoari lotutako ondorioen kostuak. 

Azterlan honetan, lehenengoa aukeratu dugu, zehaztasun handiagoa izateko 

aukera ematen baitu. Bigarrenak ziurgabetasun handiagoa dakar: itsas 

mailaren igoerak itsasertzeko azpiegituretan edo lurraldearen galeran izango 

lituzkeen ondorioak, muturreko fenomeno klimatologikoek sortutakoak, 

nekazaritza-ekoizpeneko aldaketak... 
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3.4 ZARATAGATIKO KOSTUAK 

Garraiobideek sortutako zaratak eragin kaltegarriak ditu pertsonetan eta 

gizartean. Eragin horiek osasun-ondorioak eta ondoezak dakartzate, baita balio 

higiezinen balio-galera ere. 

3.4.1 SARRERA 

Zirkulazioaren zaratak ingurumen-arazo bat dira herritarrentzat; batez ere, 

populazioaren dentsitatea eta zirkulazioaren intentsitatea handitu ahala. 

Kapitulu honetan zirkulazioaren ondorioak, trenarenak eta abiazioarenak, 

balioztatuko ditugu. Hemen sartuko dugu itsasoko garraioa ere, nahiz eta, 

askotan, ondorio garrantzitsurik ez duenez, saihestu egiten den. Bilboko 

portuaren zarataren mapak40 adierazten du ez duela kalterik sortzen, baina 

Pasaiako portuan hautematen dira kalteak, udalerriko zaraten mapak 

adierazten duenez. 

3.4.2 DEFINIZIOA ETA XEDEA 

Zarataren ondorioak bi ardatzetan gauzatzen dira: osasunaren galera eta 

deserosotasuna, atalase jakin bat gainditzen duten zarata mailak jasateagatik. 

Osasunean dituen kalte horietan mota guztietako gaixotasun 

kardiobaskularrak sartzen dira (hipertentsioa, bihotzekoa, bularreko angina...). 

Gaixotasun horiek honela baliozta daitezke: 

▪ Tratamendu-medikoen kostua (ospitaleko tratamenduak eta kanpokoak) 

▪ Lanorduen galerak (laneko bajak direla-eta) 

▪ Kostu ukiezinak (osasun-galera, mina eta sufrimendua) 

Ondoezagatiko kostuak azaltzen dira herritarrak garraiobideek sortutako 

zarata saihesteagatik ordaintzeko prest egote horretan. Horren ondorioak dira 

ondasun higiezinen balioa jaistea, eta horren kuantifikazioa osasuneko 

ondorioena baino altuagoa da. 

Zaratak populazioari sortzen dion eragina 55 dB(A) atalasetik abiatuta 

balioztatzen da, eta esponentzialki hazten da soinu-presioaren maila igo ahala. 

Metodologiak 50 dB(A)-tik aurrera balioztatu behar dela dio, baina gure kasuan, 

erabilgarri dagoen informazioak 55 dB(A)-tik gorako mailaren eraginpean 

dagoen populazioa bakarrik eskaintzen digu. 

 

40 30. erreferentzia 
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3.4.3 GUZTIZKO KOSTUAK ETA BATEZ BESTEKOAK 

3.4.3.1 Metodologia 

Zarataren eraginaren kalkulua metodologia estandarizatu batean oinarrituta 

egin dugu. Hona: 

▪ Maila bateko edo besteko zarataren eraginpean (5 dB(A)-ko tartetan 

neurtuta) dagoen populazioaren kuantifikazioa, eta soinu-presio maila 

horien iturriak zehaztea. Goizeko, arratsaldeko eta gaueko maila 

konbinatua erabili dugu, Lden. 

▪ Osasunean sortutako ondorioen kalkulua pertsonako kostuaren eta 

jasaten duen zarata mailaren faktoreak aplikatuta. 

▪ Maila bateko eta besteko zarataren eraginpean dauden etxebizitzek 

galdutako balioaren kuantifikazioa pertsonako kostuaren eta jasaten 

duen zarata mailaren faktoreak aplikatuta. 

▪ Osasuna galtzeagatiko eta etxebizitzen balioa galtzeagatiko kostuak 

batzea, eta garraiobide bakoitzari esleitzea, bakoitzaren intentsitatearen 

eta isuri-faktorearen arabera. 

 

8. eskema. Zaratagatiko kostuak kalkulatzeko metodologia 
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3.4.3.2 Erabilitako datuak 

Hona hemen erabili dugun informazioa, laburtuta: 

▪ 10.000 herritarretik gorako euskal udalerrien zarata-mapak. 

▪ Bilboko aireportuaren zarata-mapa, bateko eta besteko zarata mailen 

eraginpean dauden herritarren arabera bereizita41. 

▪ Europako mailako kostu-faktoreak zarataren eraginpean egoteari lotuta, 

pertsona, ur, eta inpaktu motaren arabera,42 eta EAErako bihurtze-

faktoreak. 

▪ Zarataren igorpenak haztatzeko faktoreak garraiobideen arabera43. 

▪ EAEko ibilgailuen parkearen osaera eta zirkulazioaren intentsitatea 

hiri-eremuetan. 

Hona hemen horri dagokion informazioa. 

 

59. taula. EAEn zarataren eraginpean dagoen populazioa, garraiobideen arabera.  

 

Zarataren eraginpean dagoen populazioa garraiobideen arabera aztertuta, 

ikusten da populazio horren proportzioa jaitsi egiten dela zarata handitu ahala, 

abiazioaren kasuan izan ezik. 

 

41 28. erreferentzia 

42 2. erreferentzia 

43 2. erreferentzia 

55-59 60-64 65-69 70-74 >75

Trafikoa 295.368 237.124 141.413 32.696 2.868

Trenbide 18.086 14.276 7.593 1.847 205

Abiazioa 3.200 3.800 10.200 0 0

Itsasokoa 523 497 108 0 0

Zarataren 

eraginpean dagoen 

populazioa

Soinu presio mailak Lden dB(A)
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17. grafikoa. Bateko eta besteko zarata mailen eraginpean egotearen banaketa, 
garraiobideen arabera. 

 

60. taula. Zaratak herritarretan dituzten ondorioen kostu-faktoreak Europan, soinu-
presioaren tarteen arabera, Lden dB(A). 

 

 

61. taula. Zaratak herritarretan dituzten ondorioen kostu-faktoreak EAErako, soinu-
presioaren tarteen arabera, Lden dB(A). 
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Soinu presio mailak Lden dB(A)

Zarata eraginaren distribuzioa garraiobideka

Trafikoa Trenbide Abiazioa Itsasokoa

Eragozpenak Osasun Eragozpenak Osasun Eragozpenak Osasun Eragozpenak Osasun

50-54 14 3 14 3 34 5 14 3

55-59 28 3 28 4 68 6 28 4

60-64 28 6 28 6 68 9 28 6

65-69 54 9 54 9 129 12 54 9

70-74 54 13 54 13 129 16 54 13

>75 54 18 54 18 129 21 54 18

* Trenbide garraioko kostu faktoreak erabiltzen dira

Itsasoko garraioa*Europa kostuak €/ 

perts. -urtetan

Bideko garraioa Trenbide garraioa Aireko garraioa

Eragozpenak Osasun Eragozpenak Osasun Eragozpenak Osasun Eragozpenak Osasun

50-54 15,70 3,00 15,70 3,00 38,12 5,00 15,70 3,00

55-59 31,40 3,00 31,40 4,00 76,25 6,00 31,40 4,00

60-64 31,40 6,00 31,40 6,00 76,25 9,00 31,40 6,00

65-69 60,55 9,00 60,55 9,00 144,64 12,00 60,55 9,00

70-74 60,55 13,00 60,55 13,00 144,64 16,00 60,55 13,00

>75 60,55 18,00 60,55 18,00 144,64 21,00 60,55 18,00

Itsasoko garraioaEAE kostuak €/ 

perts.-urtetan

Bideko garraioa Trenbide garraioa Aireko garraioa
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62. taula. Bideko zirkulazioa osatzen duten ibilgailuen zarata haztatzeko faktoreak 

 

 

63. taula. Zarata haztatzeko faktoreak tren motaren arabera. 

 

3.4.3.3 Lortutako emaitzak 

Garraioaren zaratak sortzen duen eraginari buruz lortutako emaitzak bildu 

ditugu ondorengo taulan, eta osasunari ekarritako ondorioen eta ondoezengatik 

ondasun higiezinei ekarritako balio-galeren arabera daude bereizita, Lden 

dB(A) soinu-presio tartea eta garraiobide mota aintzat hartuta. 

 

64. taula. Zaratagatiko kostuak, ondorio motaren eta garraioaren arabera.  

Hemen erakutsiko ditugu bereizitako kostu horien xehetasunak, 

garraiobidearen eta kostu motaren arabera: osasunari sortutako ondorioak edo 

ondasunek, sortutako ondoezagatik, balioa galtzea. 

Bideko garraioa Hirikoa Hiriartekoa

Diesel autoa 1,2 1,0

Gasolina autoa 1,0 1,0

Motorra 13,2 4,2

Furgoneta 1,5 1,2

Autobusa 9,8 3,3

Kamioia 11,5 3,6

Zarataren igorpenak haztatzeko faktoreak 

Bidaiariak 1,0

Salgaiak 4,0

Haztatzeko faktoreak 

Trenbidea

Eragozpenak Osasun Eragozpenak Osasun Eragozpenak Osasun Eragozpenak Osasun

50-54

55-59 9.273.133 886.104 567.813 72.344 243.985 19.200 16.420 2.092

60-64 7.444.552 1.422.744 448.198 85.656 289.733 34.200 15.603 2.982

65-69 8.562.254 1.272.717 459.740 68.337 1.475.349 122.400 6.539 972

70-74 1.979.673 425.048 111.832 24.011 0 0 0 0

>75 173.651 51.624 12.412 3.690 0 0 0 0

GUZTIRA 27.433.263 4.058.237 1.599.995 254.038 2.009.068 175.800 38.562 6.046

Aireko garraioa Itsasoko garraioaZaratagatiko 

kostuak €tan

Bideko garraioa Trenbide garraioa
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65. taula. Zaratagatiko kostuak, bideko garraiobidearen eta ondorio motaren arabera 
zehaztuta. 

 

66. taula. Zaratagatiko kostuak, tren motaren eta ondorioaren arabera. 

 

67. taula. Aireko garraioaren zaratagatiko kostuak, ondorio motaren arabera zehaztuta.  

 

68. taula. Itsasoko garraioaren zaratagatiko kostuak, ondorio motaren arabera 
zehaztuta. 

 

Garraiobide guztiei lotutako guztizko kostuak eta batez bestekoak honako 

hauek dira: 

Kostu mota Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia GUZTIRA

Eragina osasunean 950.128 1.919.783 336.460 187.461 664.406 4.058.237

Eragozpenak 6.422.764 12.977.533 2.274.436 1.267.215 4.491.316 27.433.263

Bideko garraioengatik eragotzitako zarata kostuak

Kostu mota Bidaiariak Salgaiak GUZTIRA

Eragina osasunean 235.013 19.025 254.038

Eragozpenak 1.480.174 119.821 1.599.995

Trenbide garraioengatik eragotzitako zarata kostuak

Kostu mota Bidaiariak Salgaiak GUZTIRA

Eragina osasunean 175.323 477 175.800

Eragozpenak 2.003.616 5.452 2.009.068

Aireko garraioengatik eragotzitako zarata kostuak

Kostu mota Bidaiariak Salgaiak GUZTIRA

Eragina osasunean 0 6.046 6.046

Eragozpenak 0 38.562 38.562

Itsasoko garraioengatik eragotzitako zarata kostuak
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69. taula. Bideko garraiobideei lotutako zaratagatiko guztizko eta batez besteko kostuak 
EAEn. 

 

70. taula. Tren-garraiobideei lotutako zaratagatiko guztizko eta batez besteko kostuak 
EAEn. 

 

71. taula. Abiazioaren zaratagatiko guztizko eta batez besteko kostuak EAEn. 

 

72. taula. Itsasketa zibilari lotutako zaratagatiko guztizko eta batez besteko kostuak 
EAEn. 

Emaitza horiekin, EAEn, garraioaren zaratagatiko kanpoko kostuak 36 milioi 

€-koak izan dira 2019an. 

▪ Bideko sektorean, 31 milioi €-koak. 

▪ Trenaren sektorean, 2 milioi €-koak. 

▪ Aireko sektorean, 2 milioi €-koak, 

▪ Itsasoko sektorean, 45.000 €-koak. 

Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia

Guztizko kostuak (€) 7.372.891 14.897.316 2.610.896 1.454.675 5.155.722

zent. €/pertsona-km 3,17 0,13 0,14

zent. €/t-km 0,49 0,07

zent. €/ibilg.-km 3,17 0,16 2,08 0,09 0,45

Bideko garraioengatik eragotzitako zarata kostuak

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 1.715.187 138.846

zent. €/pertsona-km 0,16

zent. €/t-km 0,03

zent. €/ibilg.-km 10,14 13,78

Tren-garraiobideei lotutako zaratagatiko kostuak

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 2.178.939 5.929

zent. €/pertsona-km 0,038

zent. €/t-km 0,007

zent. €/operazioa-km

Abiazioaren zaratagatiko kostuak

3,46

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 0 44.608

zent. €/pertsona-km 0,00

zent. €/t-km 0,00

zent. €/ontzi-km

Itsasketa zibilari lotutako zaratagatiko kostuak 

0,00
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Grafikoki elkartuta jarri ditugu, batetik, lurreko garraiobideetako kostuak, eta 

bestetik, aireko eta itsasoko garraiobideetako kostuak. 

 

18. grafikoa. Lurreko garraiobideei lotutako zaratagatiko kanpoko kostuak EAEn.  

 

19. grafikoa. Aireko eta itsasoko garraiobideei lotutako zaratagatiko kanpoko kostuak 
EAEn. 

Aipagarria da zirkulazioak kostuen kontzeptu honetan duen zeregina. 

Zirkulazioaren jarduera, neurri handi batean, jendea bizi den inguruetan 

garatzen denez, pentsa liteke gainerako moduek baino eragin handiagoak 

dituela. 

Aipagarria da aireko garraioaren zeregina ere, kasu honetan, hegazkinak 

lurreratzean eta aireratzean sortzen diren soinu bolumen handietatik 

etorritakoa. 

Itsasoko garraioak hondar-ondorioa du, portuetako jarduerei lotua; kasu 

honetan, Pasaiako portuaren inguruan sortutakoak. 
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Batez besteko kostuek aukera ematen dute garraiobide bakoitzaren ondorioak 

garraiatutako unitateka balioztatzeko. 

 

20. grafikoa. Lurreko garraiobideei lotutako zaratagatiko kanpoko kostuak batez beste 
EAEn. 

 

 

21. grafikoa. Aireko eta itsasoko garraiobideei lotutako zaratagatiko kanpoko kostuak 
batez beste EAEn. 

Kostu unitarioek erakusten dute motozikletek eta ziklomotorrek, bakarka, 

duten eragin handia, soinu maila handia sortzen baitu haien zirkulazioak. 

Furgoneten batez besteko kostuak ibilgailu bakoitzak garraiatutako salgai 

bolumen baxuari daude lotuta. 

Trenaren kasuan, gure hirien inguruetatik igarotzen diren tren-lineen 

dentsitate altua dela-eta, kostu unitarioa autobusena baino altuxeagoa dute. 
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22. grafikoa. Zaratagatiko kanpoko kostuak lurreko garraiobideetan erabilitako 
ibilgailu-km bakoitzeko EAEn. 

 

 

23. grafikoa. Zaratagatiko kostuak aireko eta itsasoko garraiobideetan erabilitako ontzi-
km bakoitzeko EAEn. 

Aipagarria da motozikletek eta ziklomotorrek autobusenak baino altuagoak 

dituztela ibilgailuko batez besteko kostuak. 
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3.4.4 KOSTU MARJINALAK 

Zaratagatiko kostu marjinalak batez besteko kostuetatik urruntzen dira, 

sortzen diren testuinguruari lotuta dauden neurrian. Testuinguru hori honako 

alderdi hauek zehazten dute: 

▪ Ibilgailuaren zirkulazioari dagokion inguruneko populazioaren 

dentsitatea. 

▪ Lehendik dagoen zarata maila. 

▪ Eguneko zer unetan izaten den. 

Hala, zarata-iturria populazioarengandik zenbat eta gertuago egon, orduan eta 

handiagoak izango dira bertan bizi direnek hautemandako ondorio negatiboak, 

eta kostu marjinalak ere igo egiten dira. 

Bestalde, lehendik dagoen zarata zenbat eta handiagoa izan, orduan eta 

txikiagoa izango da soinu-iturri berri batek duen eragina. Horregatik, kostu 

marjinalak txikiagoak dira atzealdeko zarata maila altua duten eremuetan. 

Amaitzeko, frogatuta dago gaueko zaratak osasunari dakarzkion ondorioak 

eguneko zaratenak baino handiagoak direla, eta beraz, gaueko soinuak kostu 

marjinal altuagoak dituzte. 

3.4.4.1 Metodologia 

Kostu marjinalak kalkulatzea, aurreko puntua irakurrita pentsa daitekeen 

gisan, oso konplexua da; izan ere, dagokien inguruaren zehaztasunak 

erabakigarriak dira. Balioztatzea egiteko, erreferentziazko eskuliburuan jasota 

dauden kostu marjinalak hartu ditugu erreferentzia gisa. 

Bideko eta treneko garraioei dagozkionak bakarrik erakutsiko ditugu. Aireko 

garraioari dagokionez, eskuliburuak aireontzi motaren arabera erakusten ditu 

emaitzak. Hala ere, ez daukagu euskal aireportuak erabiltzen dituzten 

hegazkin motei buruzko behar adina informazio, eta horrek zaildu egiten du 

datu horiek gutxi gorabeherako erreferentzia gisa hartzea. 

3.4.4.2 Lortutako emaitzak 

Ondorengo taula hauetan44 ikus daitezke kostu marjinalen emaitzak, balioak 

EAEko testuinguru ekonomikora egokituta. 

 

44 Erreferentzian oinarrituta 2 
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73. taula. Bideko garraiobideen zaratagatiko kostu marjinalak. 

 

74. taula. Tren-garraiobideen zaratagatiko kostu marjinalak. 

3.4.5 EMAITZEN SENDOTASUNA 

Emaitzen sendotasuna azterlanean erabilitako zarata-mapen zehaztasunaren 

araberakoa da. Gure kasuan, azterlanean sartutako udalerri gehienek eskaini 

digute haien zarata-mapa, eta hala, errealitateari hurbilketa egokia egin diogu; 

bai behintzat hurbilketa hutsak erabilita egingo genukeena baino egokiagoa. 

Hala ere, erabili ditugun zarata-mapek, Europako lekurik gehienetan gertatzen 

den moduan, 55 dB(A)-tik gorako ondorioak jasandako populazioa 

erregistratzen dute. Horrek kanpoan uzten ditu 50-55 dB(A) tartean egon 

litekeen populazioaren zati bat. Horregatik, baliteke kostuen kalkuluak, hein 

batean, gutxietsita egotea. 

Beste ziurgabetasun-elementu bat bi gurpileko ibilgailuen zirkulazioa 

motozikletetan eta ziklomotorretan banatzean datza. Azterlan honetan, ezin 

izan dugu alderdi hori zehaztu, eta badu garrantzia, ziklomotorrek zaraten 

igorpen-indizea motozikletek baino altuagoa baitute. Horrek ez die guztizko 

kostuei eragiten; horiek zarata-mapetatik eskuratu ditugu zuzenean. Eragiten 

die, ordea, garraiobideen araberako banaketari. 

Hiri eremua Hiri ingurukoa Landa eremua Hiri eremua Hiri ingurukoa Landa eremua

eguna 8,297 0,449 0,067 20,183 1,346 0,157

gaua 15,137 0,897 0,123 26,574 2,355 0,269

eguna 0,561 0,034 0,004 1,233 0,078 0,010

gaua 1,009 0,056 0,008 2,355 0,146 0,017

eguna 0,561 0,034 0,004 1,458 0,090 0,011

gaua 1,121 0,056 0,009 2,691 0,168 0,020

eguna 0,336 0,022 0,002 0,785 0,045 0,006

gaua 0,561 0,034 0,004 1,346 0,090 0,010

eguna 1,906 0,112 0,011 4,597 0,336 0,034

gaua 3,364 0,224 0,034 8,297 0,561 0,067

eguna 0,785 0,045 0,011 1,794 0,123 0,011

gaua 1,346 0,078 0,011 3,364 0,213 0,022

Hiriko autobusa

(zent./bidaia-km)

Autobusa

(zent./bidaia-km)

Furgoneta

(zent./ibilg.-km)

Kamioia

(zent./t-km)

Ibilgailu mota Aldi
Trafiko itxia Trafiko arina

Motorra

(zent./bidaia-km)

Autoa

(zent./bidaia-km)

Hiri eremua Hiri ingurukoa Landa eremua Hiri eremua Hiri ingurukoa Landa eremua

eguna 0,146 0,078 0,011 0,235 0,135 0,022

gaua 0,258 0,146 0,022 0,426 0,235 0,034

eguna 0,505 0,224 0,034 0,830 0,370 0,056

gaua 0,919 0,404 0,056 1,514 0,662 0,101

eguna 0,146 0,056 0,011 0,191 0,090 0,011

gaua 0,269 0,101 0,011 0,437 0,168 0,022

Trafiko itxia Trafiko arina

Abiadura handiko

(zent./bidaia-km)

Ohiko trena

(zent./bidaia-km)

Salgaiak

(zent./t-km)

Tren mota Aldi
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3.5 PILAKETAGATIKO KOSTUAK 

Zirkulazio-pilaketa gertatzen da bide batean, bertatik ibili nahi duten guztiak 

hartzeko gaitasun-falta duelako, lekualdatzeko denbora luzatzen denean. 

3.5.1 SARRERA 

Zirkulazio-pilaketagatiko kostuak garraio-sarearen gaitasun-falta dela-eta 

lekualdatze-denboran izandako atzerapenaren balioari dagozkio. Gaitasun-

falta hori gehiegizko zirkulazio-eskariak edo bidearen gaitasuna murrizten 

duten aldizkako gertaerek sor dezakete. 

3.5.2 DEFINIZIOA ETA XEDEA 

Bi motatako zirkulazio-pilaketak bereiz ditzakegu: 

▪ Zirkulazio-pilaketa errepikaria: zirkulazioaren puntako orduetan bide-

sarean ohikoak diren fluxuei lotutakoa. Hiri-bideetan eta hiriarteko 

bideetan izaten direnak bereiz daitezke. 

▪ Gorabeheren ondoriozko zirkulazio-pilaketa: bidearen gaitasuna bertatik 

igarotzen den zirkulazioaren intentsitatearen mailatik beheragora 

murrizten dute gorabehera konpontzeko behar den denbora-tartean. 

Bi kasuetan, bide-sarera ibilgailu berriak sartzeak kalteak dakartza lehendik 

bertan ibiltzen direnentzat: atzerapenak. Egoera honek erabiltzaileei garraio-

sistemaren eraginkortasuna galtzea dakarkie. 

Zirkulazio-pilaketaren kostuak fluxu askeko egoerarekin alderatuta izandako 

atzerapenaren balio gisa kuantifikatzen dira. 

Bideko garraioa bakarrik aztertu dugu. Gainerako garraiobideetan, zirkulazioa 

planifikatua izaten da, eta ez dituzte, normalean, mota honetako arazoak 

izaten. 

3.5.3 GUZTIZKO KOSTUAK ETA BATEZ BESTEKOAK 

3.5.3.1 Metodologia 

Zirkulazio-pilaketagatiko kostuak kalkulatzeko, bi metodologia erabili ditugu; 

bat, zirkulazio-pilaketa errepikarientzat, eta bestea, gorabeherek eragindako 

pilaketentzat. 

Zirkulazio-pilaketa errepikaria kalkulatzeko, lau etapako garraio-eredua 

erabili dugu, bide-sarera esleitutako zirkulazioarekin. Eredu horrek honako 

hauek biltzen ditu tarte bakoitzerako: gaitasuna, lekualdatze-denbora fluxu 

librean eta zirkulazioaren intentsitatea egunaren hiru puntetan (goiza, 

eguerdia eta arratsaldea). 
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Punta horietako bakoitzeko lekualdatze-denbora kalkulatzeko, BPR funtzioak45 

erabili ditugu. Horiek bidaia-denboraren areagotze proportzionala ezartzen 

dute zirkulazioaren bolumena/gaitasuna oinarri hartuta. Funtzio horiek 

espezifikoak dira bide mota bakoitzerako: 

𝑡(𝑥) = 𝑡0 [1 + 𝛼 (
𝑥

𝐶
)

𝛽

] 

Kasu honetan: 

x : tarteko zirkulazioaren intentsitatea 

t0 : denbora tartean fluxu librea denean 

C : tartearen gaitasuna 

α eta β : kalibratzeko parametroak 

α eta β bide mota bakoitzari dagozkio: 

▪ Hiri-bideak eta errei anitzeko errepideak: α = 0,71 eta β = 2,1 

▪ Gaitasun handiko bideak: α = 0,83 eta β = 5,5 

Funtzio horiek honako forma hau hartzen dute. 

 

24. grafikoa. Erlazio-kurbak lekualdatze-denboraren eta bolumena/gaitasuna 
erlazioaren artean, bideko garraiobide motaren arabera 

Funtzio horiek EAEko bide-sareko tarteen multzoari aplikatu dizkiogu goian 

aipatutako hiru ordutegi-puntetan. Atzerapena zirkulazioak tarte bakoitzean 

duen intentsitateaz biderkatuta, sareko atzerapen guztien amaierako kopurua 

lortzen da. Ondoren, bide mota bakoitzeko zirkulazioaren osaeran oinarrituta, 

atzerapenak ibilgailu-kategoriei esleitu dizkiegu. 

Garraio-ereduaren irudiak ikusteko, ikusi Eranskina 5. 

Gorabeheren ondoriozko pilaketetan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak 

emandako erregistroak erabili ditugu, eta informazio osatua eskaintzen dute: 

bidea, KP eta noranzkoa, zirkulazio-pilaketaren luzera eta iraupena. 

 

45 31. erreferentzia 
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Informazio horrek aukera ematen du zirkulazio-pilaketa duen tarteko errei 

kopurua identifikatzeko, eta beraz, gorabehera hori dela-eta atxikita dagoen 

batez besteko ibilgailu kopurua identifikatzeko. Ibilgailu bolumen hori 

gorabeheraren iraupenaz biderkatuta gorabeheraren ondorioz ibilgailuetan 

izandako atzerapenaren balioa (ibilgailuak-h) eskuratu dugu. 

EAEko hiri-arteko bide-sarearen batez besteko zirkulazioaren osaera aintzat 

hartu dugu atzerapenaren eragina jasaten duen ibilgailu mota bakoitzaren 

bolumena zehazteko. 

Bi zirkulazio-pilaketa motetan, errepikarian eta gorabeherei lotutakoan, 

atzerapenen emaitza (ibilgailuak-h) ibilgailu mota bakoitzaren okupazioaz eta 

denboraren balioaz biderkatu dugu. 

Honako eskema honek labur azaltzen du erabili dugun metodologia. 

 

9. eskema. Zirkulazio-pilaketagatiko kostuak kalkulatzeko metodologia. 
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3.5.3.2 Erabilitako datuak 

Honako informazio hau erabili dugu: 

▪ Garraio-eredua46. 

▪ EAEko errepideetako gorabeheren erregistroak Eusko Jaurlaritzako 

Segurtasun Sailak eman dizkigu. 

▪ Errepideko garraioaren prezioak47. 

▪ Pertsonen bidaia-denboraren balioa48. 

▪ Zirkulazioaren osaera EAEko hiri-bideetan eta errepideetan. 

Hona hemen ibilgailu mota bakoitzaren baliokidea autotan: 

 

75. taula. Ibilgailu mota bakoitzaren baliokidea autotan. 

 

Aipatutako informazio guztia tratatuta, lanegun bateko atzerapenei buruzko 

informazioa eskuratu dugu. 

 

76. taula. Pilaketa errepikariei lotutako eguneroko atzerapen-orduak hiri-eremuan eta 
hiriartekoan. 

 

Eguneroko emaitzetatik urteko emaitzak ateratzeko, lehen ikusi dugun 300 

lanegun baliokideren erlazioa erabili dugu. 

 

77. taula. Zirkulazio-pilaketa errepikariei lotutako urteko atzerapen-orduak EAEko 
hiri-eremuan eta hiriartekoan. 

 

46 Egilea: LEBER Planificación e Ingeniería, SA. 

47 32. erreferentzia 

48 11. erreferentzia 

Ibilgailu mota Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak

Auto baliokide 0,67 1,00 2,50 1,50 3,50

Pilaketa errepikaria 

(lanegun orduak)
Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak

Hiri eremua 816 15.638 417 1.173 728

Hiriarteko 180 10.482 96 2.197 876

Guztira 996 26.120 513 3.370 1.604

Urteko pilaketa errepikaria 

orduetan
Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak

Hiri eremua 244.795 4.691.424 125.079 351.992 218.386

Hiriarteko 53.998 3.144.722 28.713 658.964 262.915

Guztira 298.794 7.836.146 153.792 1.010.956 481.301
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Gorabeherengatik sortutako pilaketengatiko atzerapen-orduak urteko 

balioetan eskuratu ditugu zuzenean. 

 

78. taula. Gorabeherengatik sortutako pilaketengatiko atzerapen-orduak EAEn. 

 

Pilaketengatiko kanpoko kostuak kalkulatzeko erabilitako prezio unitarioak 

pertsonentzako atzerapen-ordu bakoitzeko kostutik eta salgaien ibilgailuen 

atzerapen-kostuetatik atera ditugu. 

Pertsonentzako erabili ditugun atzerapen-kostuak 2016ko 8,03 €/h balioarekin 

bat datoz. Inflazioa aintzat hartuta 2019ra eguneratuta, emaitza 8,35 €/h da. 

Hori ibilgailu mota bakoitzera egokitzeko, ibilgailu bakoitzaren batez besteko 

okupazio-indizea hartu dugu kontuan. 1 motorrentzat, 1,25 autoentzat, eta 

14,35 autobusentzat. 

 

79. taula. Kostu unitarioak atzerapen-ordu bakoitzeko ibilgailu mota bakoitzean. 

3.5.3.3 Lortutako emaitzak 

Euskal Autonomia Erkidegoko bideetako zirkulazio-pilaketaren ondorioz 

lortutako emaitzak bi motatakoak dira: errepikariak –hiri barrukoak eta 

hiriartekoak– eta bide-sareko gorabeheren ondoriozkoak. 

 

80. taula. Zirkulazio-pilaketa errepikariak eragindako urteko kostuak, Euskal 
Autonomia Erkidegoko eremu-geografikoaren arabera. 

 

 

81. taula. Gorabeherek eragindako zirkulazio-pilaketen urteko kostuak Euskal 
Autonomia Erkidegoan. 

 

Urteko pilaketak 

gorabeherengatik orduetan
Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak

Hiriarteko 25.615 1.491.765 14.389 312.593 220.635

Kostu unitarioak Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak

Atzerapen ordu bakoitzeko € 8,35 10,44 119,84 32,30 66,56

Analisi eremua Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak Guztira

Hiri eremua 2.044.335 48.973.775 14.989.448 11.368.807 14.535.493 91.911.858

Hiriarteko 450.952 32.827.750 3.440.953 21.283.534 17.499.244 75.502.434

Guztira 2.495.287 81.801.525 18.430.401 32.652.341 32.034.738 167.414.291

Zirkulazio-pilaketa errepikariak eragindako urteko kostuak EAEko bideetan €tan

Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak Guztira

Guztira 213.918 15.572.536 1.724.400 10.096.293 14.685.153 42.292.300

Gorabeherek eragindako zirkulazio-pilaketen urteko kostuak EAEko bideetan €tan
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Hauek dira guztizko eta batez besteko kostuak: 

 

82. taula. Zirkulazio-pilaketek eragindako guztizko eta batez besteko kostuak EAEn. 

Emaitza horiekin, EAEko zirkulazio-pilaketengatiko kanpoko kostuak 210 

milioi eurokoak izan dira 2019an. 

Honela banakatzen dira kostu horiek: 

 

25. grafikoa. Zirkulazio-pilaketa bakoitzaren kanpoko kostuak EAEko bide-sarean, 
moten arabera banakatuta. 

 

Kostuak ibilgailu motaren arabera banakatuta ere erakutsiko ditugu. 

Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia

Guztizko kostuak (€) 2.709.205 97.374.061 20.154.801 42.748.634 46.719.891

zent. €/pertsona-km 1,16 0,84 1,12

zent. €/t-km 14,30 0,65

zent. €/ibilg.-km 1,16 1,05 16,02 2,56 4,11
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26. grafikoa. Zirkulazio-pilaketek EAEko bide-sarean eragindako kostuak guztira. 

Ibilgailu mota desberdinen artean, automobilak nabarmentzen dira, haiek 

baitira nagusi Euskal Autonomia Erkidegoko errepideetako eta hiri barruko 

bideetako zirkulazioan. Bestalde, salgaien ibilgailu baten unitate-kostu 

handiagoak eragiten du haien kostua proportzioz handiagoa izatea errepideetan 

duen presentzia baino. 

Batez besteko kostuei esker, garraiatutako unitate bakoitzeko ibilgailu 

bakoitzaren ondorioak balioetsi daitezke. 

 

27. grafikoa. Zirkulazio-pilaketagatiko batez besteko kanpo-kostuak EAEko bide-
sarean. 

Hiriarteko bideetan autoak gehiago dira motorrak edo autobusak baino –bide 

horiek hiri barruko bideek baino pilaketa txikiagokoak izaten dituzte–; horren 

ondorioz, pilaketen batez besteko kostuak txikiagoak dira mota horretako 

ibilgailuen kasuan. 
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Furgoneten batez besteko kostuak kargaren bolumen txikiagatik dira, beren 

banaketa-jarduera dela eta, adierazi den bezala. 

 

28. grafikoa. Ibilgailu eta kilometro bakoitzeko zirkulazio-pilaketagatiko kanpo-
kostuak, EAEko bide-sarean. 

Autobusek okupazio handiagoa eta hiriguneetan presentzia handia dutenez –

baita pilaketa handiagoa ere–, ibilgailu eta km bakoitzeko kostuak handiagoak 

dira pertsonak garraiatzeko gainerako bideen aldean. 

Era berean, hiriarteko bideetan auto gehiago dagoenez, batez besteko kostuak 

txikiagoak dira gainerako garraiobideen aldean. 

3.5.4 KOSTU MARJINALAK 

Pilaketen kostuek portaera esponentziala dute: trafiko-fluxuan sartutako 

ibilgailu berri bakoitzaren berandutze-denbora aurreko ibilgailuarena baino 

gehiago areagotzen da. Horrez gainera, berandutze-denbora hori ez du izaten 

sartzen den ibilgailuak bakarrik, baizik eta lehendik bide-sarean zeudenek ere 

izaten dute. 

Ibilgailu berri bakoitzeko pilaketa-kostua atzerapen-denborari dagokiona 

izango da (batez besteko atzerapenaren berdina), gehi bideko gainerako 

zirkulazioaren atzerapenaren gehikuntza. 
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29. grafikoa. Bide-sarean sartzen den ibilgailu berri bakoitzari dagozkion berandutze-
denborak, batez bestekoak eta marjinalak. 

3.5.4.1 Metodologia 

Pilaketagatiko kostu marjinalen zenbatespenak zentzu handiagoa du pilaketa 

errepikariaren kasuan. Gorabeherek eragindako pilaketak trafikoaren 

gehiegizko intentsitateaz bestelako kausak ditu. 

Berariaz egiten dugu pilaketa errepikarien ondoriozko kostu marjinalen 

zenbatespena hiri barruko eta hiriarteko bideetarako. Bi kasuetan, bide-

sarearen lanegunetako batez besteko okupazioa da abiapuntua. Okupazio hori 

kalkulatzeko, oinarri hauek hartzen dira: 

▪ Sare mota bakoitzerako ibilgailu/h atzerapena. 

▪ Sareko tarte guztien fluxu libreko denbora bider zirkulazio-intentsitatea, 

orotara erregistratutako ibilgailu/h gisa adierazita. 

Berandutzako ibilgailu/h eta guztira izaniko ibilgailu/h erlazioa (berandutze-

proportzioa fluxu libreko denborarekiko), eta, ikusitako berandutze-funtzioekin 

jardunez, batez besteko bolumen/edukiera (B/E) erlazioa lortzen da. 

Ondoren, unitate batean zirkulazio-bolumena handitzeko ariketa egingo dugu, 

kilometro/ibilgailu gisa adierazita, B/E erlazioa berriro kalkulatzeko. 

B/E erlazio berri horrekin, pilaketa errepikariko guztizko kostu berriak 

kalkulatzen dira, eta aurrez lortutakoekin alderatzen. Bien arteko aldeak 

ibilgailu/km berri bakoitzari lotutako kostuen igoera ekarriko du. 

Kostu marjinalak lortzeko, kostuen igoera hori eta ibilgailu berriaren berezko 

kostuak batu behar dira. 

Kontuan hartuta ibilgailu mota bakoitzak bere baliokidetasuna duela 

turismotan, kalkulua modu espezifikoan egiten da horietako bakoitzerako. 
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10. eskema. Pilaketa errepikariagatiko kostu marjinalak lortzeko metodologia.  
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3.5.4.2 Lortutako emaitzak 

Datu hauek aurreko kalkuluetatik sortuak dira, eta hiri barruko eta hiriarteko 

pilaketa errepikariaren batez besteko kostuak erakusten dituzte ibilgailu/km 

bakoitzeko. Ibilgailu mota bakoitzaren guztizko kostuen eta eremu bakoitzeko 

mugikortasunaren arteko zatiduraren bidez lortu dira. 

 

83. taula. Ibilgailu/km bakoitzeko pilaketa errepikariagatiko batez besteko kostuak, 
ibilgailu motaren arabera. 

Jarraian, erakusten da nola areagotzen den kostua hiri barruko edo hiriarteko 

bide-sarean ibilgailuko eta kilometroko, ibilgailu motaren arabera. 

 

84. taula. Pilaketa errepikariaren kostua areagotzea, bide-sare batean eta bestean 
kilometro bakoitzeko sartzen den ibilgailuko, ibilgailu motaren arabera.  

Hurrengo taulak pilaketa errepikariagatiko kostu marjinalak adierazten ditu, 

eurotan emanda. Ibilgailu/km bakoitzeko batez besteko kostua eta ibilgailu/km 

berri bat sare-eremu bakoitzean sartzeagatiko kostua gehiturik lortzen da. 

 

85. taula. Bide-sareetan ibilgailu mota bakoitzaren pilaketa errepikariagatiko kostu 
marjinalak. 

Ikus daitekeenez, kostu marjinalak, zeinak eurotan ematen baitira, zentimotan 

emandako batez besteko kostuak baino dezente handiagoak dira, eta berretsi 

egiten dute bide-sarean sartzen den ibilgailu berri bakoitzeko hazkunde 

esponentziala. 

3.5.5 EMAITZEN SENDOTASUNA 

Pilaketa errepikariak eragindako kostuak eta gorabeheren ondoriozko 

pilaketak eragindako kostuak bereiz ditzakegu. Azken horretan, kostuak bide-

saretik zuzenean lortutako erregistroak kuantifikatze hutsarekin lortzen dira. 

Horrek leku gutxi uzten dio ziurgabetasunari, eta erabilitako informazioaren 

zorroztasunaren mende baino ez da geratuko. 

Pilaketa errepikaria garraio-eredua prozesatuz lortu da, eta, are 

garrantzitsuagoa dena, bidaia-denbora bide-sareetako bolumen/edukiera 

erlazioarekin lotzen duten funtzioen bidez. 

Pilaketa errepikariagatiko batez 

besteko kostuak zent./ibilg.-km
Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak

Hiri eremua 1,88 2,35 26,67 7,27 20,82

Hiriarteko 0,36 0,45 4,94 1,41 1,64

Guztizko kostua areagotzea

gehitutako ibilg.-km €tan
Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak

Hiri eremua 11,84 17,68 44,20 26,52 61,87

Hiriarteko 14,95 22,31 55,78 33,47 78,09

Pilaketa errepikariagatiko kostu 

marjinalak €/ibilg.-km tan
Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak

Hiri eremua 11,86 17,70 44,46 26,59 62,08

Hiriarteko 14,95 22,32 55,83 33,48 78,11
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Lehen ere esan dugu BPR motako formulak erabili direla. Hala eta guztiz ere, 

badago horri buruzko literatura nahikoa funtzio horiek erabiltzen dituzten 

parametroei buruz, baita erabili beharreko funtzio motari buruz ere49. Hori 

horrela, badira beste hainbat funtzio ere: 

▪ Bolumen/berandutze funtzio konikoa. 

 

▪ Akceliken funtzioa. 

 

Kasu guztietan ere, esponentzialak dira funtzioak, eta erabilitako parametroek 

baldintzatzen dituzte. 

Kontuan hartu beharreko beste alderdi bat erabilitako denbora-balioa da, bai 

pilaketa errepikarietarako, bai gorabeherek eragindako pilaketetarako. 

Bide-sarean hainbat ibilgailu eta bidaia mota elkartzen dira, baita ibilgailu 

bakar baten barruan ere, autobus baten kasuan gertatzen den moduan. 

Bidaiatzeko arrazoi horietako bakoitza ibilbidea egiteko erabilitako denboraren 

berezko baliotzat hartzen da. Egia da pilaketa-arazoak bidaia mota batzuk 

biltzen dituzten eguneko une zehatzei lotuta egoten direla. Hala eta guztiz ere, 

zaila denez une bakoitzean dauden arrazoien proportzioa ezartzea eta lanaldi 

batean pilaketa-arazoak zenbaterainokoak diren bereiztea, denbora-balio 

orokor bat erabili da EAE osorako azterlan horretan. 

Salgaien garraioaren kasuan, denbora-balioari buruzko ziurgabetasuna gehiago 

dago loturik garraiatutako salgai motarekin, eta ez horrenbeste joan-etorriak 

egiteko ordu jakinarekin. 

Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, mugaz haraindiko fluxuak ditugu, bai 

eta helmuga eta salgai ugari ere, baina oso konplexua litzateke salgai-fluxuak 

bereiztea, bidaia-denboraren balio desberdinak ezartzeko. Garraio, 

Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak argitaratutako dokumentazio 

ofizialean ezarritako balioak erabili dira. 

 

49 31. erreferentzia 
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3.6 ZEHARKAKO EFEKTUEN KOSTUAK (ZEHARKAKO ISURPENAK) 

Zeharkako ondorioek garraiobideek kontsumitutako energia ekoizteko prozesua 

inplikatzen dute. 

3.6.1 ATARIKOA 

Garraiobide guztiek energia kontsumitzen duten heinean, horiek guztiak 

hartzen dira kontuan zeharkako ondorioengatiko kostuen azterketan. 

Garraiobideek erabiltzen duten energia martxan jartzeko beharrezkoak diren 

prozesuek, batez ere, klima-aldaketan dute inpaktua. 

3.6.2 DEFINIZIOA ETA XEDEA 

Zeharkako efektuengatiko kostuek energia ekoizteko prozesuei eta 

garraiobideek kontsumo-punturaino garraiatzeari egiten diote erreferentzia, 

dela bideetako, trenbideetako, aireko eta itsasoko garraiobideek baliatzen 

dituzten erregaiak ekoizteko, dela trenbideek –eta automobil gutxi batzuek– 

kontsumitzen duten elektrizitatea produzitzeko. 

Prozesu horien inpaktuak berotegi-efektuko gasen eta atmosferako 

kutsatzaileen isuriekin loturik daude. Lehendabizikoek ondorio globalak 

dituzte, eta, beraz, independenteak dira nonahi gertatzen dela ere isuria. 

Kutsatzaileen eraginak, ordea, tokian tokikoak dira, eta, beraz, isurketa 

gertatzen den lekuaren araberakoak. 

Oso konplexua da kutsatzaileen isurpen-lekuak zehaztea, energia-iturrien 

jatorria kontuan hartuta, Europako kontinentetik kanpokoa ere izaten baita. 

Arazo hori saihesteko, zera hartuko dugu erreferentziatzat, kanpoko kostuak 

kalkulatzeko eskuliburuak ezartzen dituen bi efektuen arteko proportzioa. 

3.6.3 GUZTIZKO ETA BATEZ BESTEKO KOSTUAK 

3.6.3.1 Metodologia 

Zeharkako ondorioetatik eratorritako kostuen zehaztapenak ondo bereizitako bi 

osagai ditu: 

▪ Batetik, erregaiak zerbitzuan jartzearekin lotutakoak. 

▪ Eta, bestetik, energia elektrikoa zerbitzuan jartzearekin loturikoak. 

Bi kasuetan ere, zenbatesten dira prozesu bakoitzak eragiten dituen berotegi-

efektuko gasen isurketak. Isuri horien kostua 3 Klima-aldaketa kapituluan 

adierazitako modu berean kalkulatzen da. 

Zeharkako ondorioei lotutako berotegi-efektuko gasak isurtzearen kostu-

faktorea 100 eurokoa da CO2 tona baliokideko. 

Erregaiak produzitzeak eta zerbitzuan jartzeak airearen kutsaduran dituen 

ondorioei dagokienez –energia elektrikoa sortzeko erabiltzen direnak ere 
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aintzakotzat harturik–, horiek klima-aldaketan duten eraginarekiko 

proportzioa hartuko dugu oinarritzat. Hona hemen proportzio horiek: 

▪ Zeharkako ondorioak klima-aldaketan:   % 62 

▪ Zeharkako ondorioak airearen kutsaduran:   % 38 

Metodologia honetan datza: 

▪ Garraiobide bakoitzak kontsumitutako energiaren zenbatespena, energia 

motaren arabera. 

▪ Energia-iturri bakoitzaren berezko berotegi-efektuko gasen (CO2-a, 

funtsean) isurpen-faktoreak aplikatzea. 

▪ Lortutako isurpen-bolumenari kostu-faktorea aplikatzea, eta kostu 

horiek airearen kutsaduran dituen ondorioekin berretzea. 

▪ Aireko eta itsasoko garraiorako, erreferentziako eskuliburuan ezarritako 

unitateko kostu-faktoreak aplikatzen dira –eta horiek hartzen dute 

kontuan airearen kutsadura–. 

 

11. eskema. Zeharkako ondorioengatiko kostuak lortzeko metodologia.  
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3.6.3.2 Erabilitako datuak 

Jarraian, zeharkako ondorioengatiko kostuak kalkulatzeko erabilitako 

informazioa laburbiltzen da: 

▪ Euskal Autonomia Erkidegoko garraio-sare osoko joan-etorriei buruzko 

datuak, ibilgailu motaren eta moduaren arabera. 

▪ Ibilgailu-parkearen banaketa, motaren, erregaiaren eta 

antzinatasunaren arabera, Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak emanda50. 

▪ CO2-aren isurpen-faktoreak erregaiak ekoizteko eta zerbitzuan jartzeko 

prozesuetan51. 

▪ Energia-kontsumoa ibilgailu motaren eta EURO kategoriaren arabera, 

COPERT v5.3 erremintaren arabera. 

▪ Trenaren energia-kontsumoaren faktoreak, tren motaren arabera52535455. 

▪ Espainiako energia elektrikoa produzitzeko CO2-aren isurpen-faktoreak 

(penintsulan)56. 

▪ Aireko eta itsasoko garraioko zeharkako ondorioengatiko unitate-

kostuak57. 

Jarraian, kalkuluetan erabilitako faktoreak eta datuak biltzen dira. 

 

 

86. taula. CO2-aren isurpen-faktoreak, erregaiak ekoizteko eta zerbitzuan jartzeko 
prozesuetan. 

 

50 23. erreferentzia 

51 35. erreferentzia 

52 33. erreferentzia 

53 34. erreferentzia 

54 17. erreferentzia 

55 1. erreferentzia 

56 36. erreferentzia 

57 42. erreferentzia 

g CO2/Mjazkena Erauzketa Garraioa Findua Banaketa Guztira

Gasolina 4,3 0,8 7,0 1,0 13,1

Gasolio 4,3 0,8 8,6 1,0 14,7



EAEko garraioaren kanpo-kostuak eguneratzea 

94  2021EKO URTARRILA  

 

87. taula. Energia-kontsumoa, ibilgailu motaren eta errepidean erabilitako erregaiaren 
arabera. 

 

Honako grafiko honetan erakutsitako informaziotik lortu dira trakzio 

elektrikoko bidaiari-trenen energia-kontsumoaren faktoreak. 

 

30. grafikoa. Azterketa honetarako erreferentziatzat hartutako bidaiari-trenen energia-
kontsumoaren faktoreak. Iturria: Espainiako Trenbideen Fundazioa.  

 

Bilboko metroaren kasuan, zuzenean lortu dugu energia-kontsumoaren datua, 

erakundeak berak argitaraturiko 2019ko urteko memoriatik. 

 

88. taula. EAEko bidaiarien tren elektrikoek kontsumitutako kontsumo-faktoreak eta 
energia elektrikoa orotara. 

TJ unitatea Motorrak Autoak Autobusak Furgonetak Kamioiak GUZTIRA

Gasolina 226 10.459 0 584 0 11.269

Gasolio 0 11.043 1.144 4.437 9.467 26.091

Urteko energia-kontsumoa erregaiaren arabera

Bidaiari tren elektrikoak
Trenak-km/ 

urte

kWh/

trena-km

Kontsumo 

kWh/urte

Metro Bilbao 4.911.249 9,7 47.530.466

RENFE aldiriko 3.999.009 5,5 22.114.520

RENFE/FEVE 583.424 5,4 3.144.655

Euskotren 5.756.613 5,4 31.028.144

Tranbia 832.962 3,2 2.648.819

RENFE eskualdeko eta IL 767.960 8,3 6.343.350

GUZTIRA 112.809.954
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Trakzio elektrikoko salgai-trenbideen kasuan, Espainiako Trenbidearen 

Behatokiaren 2018ko txostenetik eskuratu dira kontsumo-faktoreak. 

 

89. taula. EAEko salgaietarako tren elektrikoen kontsumo-faktoreak eta 
kontsumitutako energia elektrikoa orotara. 

Diesel trakzioko trenbideetan, kanpoko kostuen aurreko azterketatik lortu dira 

kontsumo-faktoreak. 

 

90. taula. EAEko diesel trenen kontsumo-faktorea eta kontsumitutako erregai-
kantitatea. 

Penintsulako sare elektrikoan sortutako energiaren berotegi-efektuko gasen 

isurpen-faktorea 0,165 tCO2/MWh da. Pantografoko energia-kontsumoari 

transmisio- eta banaketa-galerak gehitu behar zaizkio: % 1,5 eta % 10, hurrenez 

hurren. 

Ondoren dago jasota diesel kiloen, litroko bolumenaren eta energia-

kantitatearen arteko baliokidetasuna. 

 

91. taula. Gasolioaren kontsumoaren baliokidetasuna eta ekoizteko eta zerbitzuan 
jartzeko prozesuetan isuritako CO2 kantitatea. 

Aire-garraioko zeharkako efektuen kontzeptuagatiko unitate-kostuak, berriz, 

Bartzelonako, Madrilgo eta Palmako aireportuetarako kanpo-kostuen 

eskuliburuan erakutsitako batez besteko balioetatik hartzen dira. Kasu 

honetan, dagoeneko kontuan harturik daude airearen kutsadurari eragiten 

dioten zeharkako ondorioak. 

 

92. taula. Aireko garraiorako erabilitako kostu-faktorea lortzea. 

Tren elektrikoak Salgaiak Trenak-km
kWh/

trena-km

Kontsumo 

kWh/urte

RENFE 1.004.166 29,6 29.723.306

Euskotren 3.556 29,6 105.260

GUZTIRA 29.828.565

Diesel trenak
Trenak-km/ 

urte

kg gasolio/ 

trena-km

kg gasolio/ 

urte

FEVE eskualdeko bid. 62.050 0,592 36.739

FEVE salgaiak 1.526 1,187 1.811

Definizio Kopuru Unitate

Gasolio dentsitatea 850 g/l

Energia/bol. gasolio 35,86 MJ/l

Energia/masa gasolio 42,19 MJ/kg

CO2 aurreerrekuntza 14,7 g CO2/MJ gasolio

CO2 aurreerrekuntza 620,17 g CO2/kg gasolio

Hegaldi mota Bartzelona Madril P. Mallorcakoa EAE

Distantzia laburra 8,65 8,65 8,65

Distantzia luzea 5,61 5,61 5,61

Batez besteko 7,13

Kostu unitario €/1.000 bidaiari-kmtan zeharkako ondorioengatik
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Itsas garraioaren kasuan, adierazitako eskuliburuan jasotako Bilboko 

porturako batez besteko balioa hartzen da. Kontuan hartuta daude airearen 

kutsaduraren ondorioak. 

 

93. taula. Itsas garraiorako erabilitako kostu-faktorea. 

3.6.3.3 Lortutako emaitzak 

Hona hemen zeharkako ondorioengatiko kostuak, garraio motaren eta ibilgailu 

motaren arabera banakaturik: 

 

94. taula. EAEko bideen zeharkako efektuen guztizko eta batez besteko kostuak.  

 

95. taula. EAEko trenbideen zeharkako efektuen guztizko eta batez besteko kostuak.  

 

96. taula. EAEko abiazioaren zeharkako efektuen guztizko eta batez besteko kostuak.  

 

97. taula. EAEko itsasketa zibilaren zeharkako efektuen guztizko eta batez besteko 
kostuak. 

Kostu unitario zent./t-km

Merkantzia-ontziak 0,05

Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia

Guztizko kostuak (€) 478.325 48.281.974 2.712.367 11.753.596 22.445.705

zent. €/pertsona-km 0,21 0,42 0,15

zent. €/t-km 3,93 0,31

zent. €/ibilg.-km 0,21 0,52 2,16 0,70 1,97

Bideen zeharkako efektuen kostuak

Tranbia Trena

Guztizko kostuak (€) 78.705 3.276.926 886.486

zent. €/pertsona-km 0,41 0,31

zent. €/t-km 0,214

zent. €/ibilg.-km 9,45 20,38 87,97

Trenbideen zeharkako efektuen kostuak

Bidaiariak
Salgaiak

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 20.540.087 4.668.141

zent. €/pertsona-km 0,356

zent. €/t-km 5,854

zent. €/operazio-km

Abiazioaren zeharkako efektuen kostuak

39,96

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 276.255 68.062.105

zent. €/pertsona-km 0,26

zent. €/t-km 0,02

zent. €/ontzi-km

Itsasketa zibilaren zeharkako efektuen kostuak

3,78
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Emaitza horiekin, EAEko garraioaren zeharkako efektuen emaitzak guztira 

183 milioi euro izan dira 2019an. 

▪ Errepide-sektorean, 86 milioi € izan dira. 

▪ Trenbide-sektorean, 4,2 milioi €. 

▪ Aireko sektorean, 25 milioi €-koak, 

▪ eta itsas sektorean, azkenik, batura 68 milioi eurokoa da. 

Grafikootan, batera erakusten dira lehorreko moduen kostuak, batetik, eta 

aireko eta itsasoko moduen kostuak, bestetik. 

  

31. grafikoa. EAEko lurreko garraiobideen zeharkako ondorioengatiko kanpo-kostuak. 

 

32. grafikoa. EAEko aireko eta itsasoko garraiobideen zeharkako ondorioengatiko 
kanpo-kostuak. 

Errepide eta itsasoko garraiobideak nabarmentzen dira, klima-aldaketagatiko 

kostuetan ikusi genuenarekin bat etorriz. Trenbideak kostu txikiak ditu, 

gainerako garraiobideekin alderatuta. 
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33. grafikoa. EAEko lurreko garraiobideen zeharkako ondorioengatiko batez besteko 
kanpo-kostuak. 

 

34. grafikoa. EAEko aireko eta itsasoko garraiobideen zeharkako ondorioengatiko batez 
besteko kanpo-kostuak. 

Unitate-kostuek erakusten dute furgonetek banaka inpaktu handia dutela, 

banaketarako baliatzen direla kontuan izanik. Nabarmentzekoak dira, halaber, 

hegazkin bidezko salgaiak ere, energia-kontsumo handia baitute garraiatutako 

eta ibilitako unitate bakoitzeko. 

Pertsonen garraioari dagokionez, automobilak, tranbiak eta hegazkinak dute 

kosturik handiena, antzeko balioekin. Nolanahi ere, kontuan hartu behar dugu 

tren-modalitatean ez zirela kontuan hartu klima-aldaketaren ondorioak, 

gehienak trakzio elektrikokoak baitira. Biak gehituz gero, trenbide mota 

guztiek kostu askoz txikiagoak izango lituzkete gainerako garraiobideen 

aldean. 
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Itsas garraioak garrantzi txikia du batez besteko kostuei dagokienez, dela 

pertsonen garraioan, dela salgaien garraioan. 

 

 

35. grafikoa. EAEn lurreko garraiobideetan ibilgailu/km bakoitzeko zeharkako 
ondorioengatiko kanpo-kostuak. 

 

 

36. grafikoa. EAEko aireko eta itsasoko garraiobideetan baliatutako ontzi/km 
bakoitzeko zeharkako ondorioengatiko kanpo-kostuak. 

 

Salgaiak garraiatzeko trenen kostuak handiak izan badaitezke ere, gogoan 

hartu behar dugu bidaia bakoitzean bolumen handia eramaten dela, eta kostu 

horien barruan sartzen dela haien energia-kontsumo osoa, gainerako moduekin 

gertatzen ez den moduan. 

0,21 0,52 2,16 0,70 1,97
9,45

20,38

87,97

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia Tranbia Trena

Bidaiariak Salgaiak Bidaiariak Salgaiak

Errepidea Trenbidea

ze
n

t.
/i

b
ilg

ai
lu

-k
m

Zeharkako ondorioengatiko batez besteko kostuak EAEn 
zent./ibilg.-km

39,96

3,78

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Abiazioa Itsasokoa

ze
n

t.
/o

n
tz

i-
km

Zeharkako ondorioengatiko batez besteko kostuak EAEn 
zent./ontzi-km



EAEko garraioaren kanpo-kostuak eguneratzea 

100  2021EKO URTARRILA  

3.6.4 KOSTU MARJINALAK 

Klima-aldaketagatiko eta airearen kutsaduragatiko kostuen ataletan ezartzen 

zen bezala, zeharkako ondorioengatiko kostu marjinalak batez besteko 

kostuekin identifikatzen dira; izan ere, isurpenen bolumenak portaera lineala 

du zirkulazioaren bolumenarekin. 

3.6.4.1 Metodologia 

Kostu marjinalak garraiobide bakoitzaren batez besteko kostuen kalkuluaren 

antzera lortzen dira. Hala ere, errepideko garraioaren kasuan, zenbatesten da 

zein diren isuri berrienen kategoriari dagozkion kostu marjinalak 

ibilgailuentzat; izan ere, zirkulazioan ibilgailu gehiago sartuz gero, 

probabilitate handiagoa dago mota horretakoak izateko. 

Gainerako garraiobideetan, parkea berritzea ez da errepidearen kasuan bezain 

ohikoa, eta, beraz, txikiagoa da unitate berrien inpaktua. Horregatik, 

errepideko ibilgailuei soilik erreparatzen diegu. 

Honela egituratzen da metodologia: 

 

12. eskema. Zeharkako ondorioengatiko kostu marjinalak kalkulatzeko metodologia.  

 

COPERT erremintatik lortzen dira datuak zuzenean. Tresna horretan sartu da 

ibilgailu-parkea, erregaiaren eta emisio-kategoriaren arabera. Mota bakoitzak 

egindako luzera parkearen konposizioarekiko proportzioan sartu da. 
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3.6.4.2 Lortutako emaitzak 

Deskribatutako prozesua aplikatuz, honako emaitza hauek lortzen dira. 

 

98. taula. Isurketen kategoria berriena duten garraiobideen zeharkako ondorioengatiko 
kostu marjinalak. 

Kostu horiek batez bestekoak baino txikixeagoak dira (batez besteko kostuetan, 

kasu honetarako balioetsitakoak baino zorroztasun txikiagoko isurpen-

kategoriak biltzen dira). 

3.6.5 EMAITZEN SENDOTASUNA 

Mota horretako kostuen emaitzen sendotasunaren analisiak bi alderdi ditu, 

garraiobideek kontsumitutako energia ekoizteko eta zerbitzuan jartzeko 

prozesuaren ondorio lokaletatik eta globaletatik eratorririk. 

Alderdi globalari dagokionez, klima-aldaketaren atalean argudiatu diren 

kontzeptu berberak aplika daitezke. Kontzeptu horiek berretsi egiten dute 

berotegi-efektuko gasen isuriak eragindako unitate-balioa aintzat hartutako 

horizontearen araberakoa dela. Horren gaineko kapitulu espezifikoan bezala, 

kasu honetan ere erdiko agertokia hartu da, 2030erako kontzentrazioa ez dadin 

izan 450 ppm CO2-tik gorakoa. 

Segun eta zer egoera hartzen den, lortutako balioak aldatu egin daitezke: 

aurreerrekuntza-prozesuek klima-aldaketan duten eraginaren ondorioz 

kalkulatutako kostuak murriztea (–% 40) edo areagotzea (+% 400). Hala eta 

guztiz ere, une honetan ohikoena den agertokia jaso dugu. 

Airearen kutsadurako zeharkako ondorioei dagokienez, ziurgabetasuna 

kapitulu espezifikoan aztertutakoa baino dezente handiagoa da; izan ere, kasu 

honetan, ez dakigu non eta zer ingurune-baldintzatan sortzen diren isurpen 

kutsatzaileak: biztanleria-dentsitatea, labore motak... 

Motorrak Autoak Autoak Furgonetak Furgonetak Autobusak Kamioiak

Gasolina Diesel Gasolina Diesel Gasolina Diesel Diesel

zent. €/ibilg.-km 0,16 0,44 0,64 0,60 0,76 2,16 1,87

zent. €/pertsona-km 0,16 0,35 0,51 0,15

zent. €/t-km 3,38 4,25 0,29

Kostu marjinalak
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3.7 HABITATARENTZAKO KOSTUAK (NATURA ETA PAISAIA) 

Garraio-azpiegiturek ingurune naturalean duten eragina, nagusiki, lurreko 

fauna igarotzeko hesi-efektua sortzean eta lurzoru naturala okupatzean 

gauzatzen da. 

3.7.1 ATARIKOA 

Garraioak habitaterako dituen kanpo-kostuak lurraldean azpiegitura 

ezartzearekin daude lotuta. Erreferentziako eskuliburuan58, errepideko, 

trenbideko eta aireko garraiorako zenbatesten dira kostu horiek. Analisian ez 

da sartzen itsas garraioaren azterketa. 

3.7.2 DEFINIZIOA ETA XEDEA 

Garraio-jarduerak hainbat eratako eraginak ditu lurraldean. 

▪ Habitatak galtzea, garraio-azpiegiturak aurrez ekosistema naturalen 

azalera hartzen duen heinean. Horren ondorioz, biodibertsitatea galtzen 

da inguru horretan. 

▪ Habitatak zatitzea, azpiegitura linealen berezko hesi-efektuaren 

ondorioz, hala nola errepide- eta trenbide-sareek eraginda. Hori horrela, 

ugaztunen eta anfibioen joan-etorria murrizten edo eragozten da, eta 

horrek espezieon lurralde-hedapena eta migrazio-prozesuak mugatzea 

eta populazioen endogamia eta kalteberatasuna areagotzea eragiten du, 

beste alderdi negatibo batzuen artean. 

▪ Habitatak degradatzea garraioak eragindako isurpenen ondorioz. 

Ondorio hori airearen kutsadurak eragindako kostuei buruzko 

kapituluan hartzen da kontuan. 

Habitaten zatiketa errepide eta trenbide bidezko garraiorako bakarrik hartzen 

da kontuan; habitaten galeran, berriz, aireportu-instalazioak ere hartzen dira 

aintzat. 

3.7.3 GUZTIZKO ETA BATEZ BESTEKO KOSTUAK 

3.7.3.1 Metodologia 

Erreferentziazko dokumentuak bi metodologia posible eskaintzen ditu 

habitataren kanpo-kostuak kalkulatzeko. Horietako batek kostu-faktore batzuk 

aplikatzen ditu azpiegitura mota bakoitzaren luzeraren edo azaleraren arabera; 

besteak, berriz, azpiegitura igarotzen den eremuko habitataren baldintzen 

 

58 2. erreferentzia 
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arabera aplikatzen ditu kostu-faktoreak. Analisi honetan, bi metodologiak 

erabiliko ditugu emaitzen ziurgabetasuna murrizteko. 

Kostu-faktore globalak azpiegitura mota bakoitzaren luzera edo azalerari 

zuzenean aplikatzeko metodoaren kasuan, kanpo-kostuak kalkulatzeko 

eskuliburuan Espainia osorako aplikatutakoak hartuko ditugu oinarritzat. 

Errepideen artean, edukiera handiko sarea bereizi egiten du gainerako 

errepideetatik; trenbidearen kasuan, abiadura handiko sarea gainerako 

trenbideetatik bereizten du; eta aireportuetarako, berriz, faktore bakarra 

ezartzen du okupatutako azalerarako. 

Azpiegituraren habitat motan oinarritutako bigarren metodologian alderdi 

hauek bereizten dira: lurzoru eraikia, laborantza intentsiboa, laborantza 

integratua, laborantza organikoa, baratze organikoa, larre intentsiboak, larre 

estentsiboak, larre organikoak, basoa eta ertzeko basoa. Habitat mota horietako 

bakoitzak bere balioespen ekonomikoa du okupatutako azalera-unitateko. 

Bi moduen kostuak kalkulatu ondoren, emaitzak alderatzen dira. 

Konbergentzia-maila handia izateak bistaratzen du egindako zenbatespena 

baliozkoa dela. Konbergentzia hori gertatzean, lehen metodologia erabiltzen da, 

aireportuak ere barnean hartzen dituena, moduon arteko homogeneotasun 

handiagoari eusteko. 

Ibilgailu moten arteko kostuen banaketak bidean duten okupazioa du oinarri. 

Errepideko ibilgailuen kasuan, ibilgailu mota bakoitzerako baliokideak diren 

turismoen guztizko zirkulazio-intentsitatea haztatuko da. 

Trenbideetan, emaitzak bidaiarientzako eta salgaietarako trenen artean 

banatzen dira, biotarako tren/km kopuruaren arabera. 

Hegazkinen kasuan, pertsonak edo salgaiak garraiatzeko hegazkinek egindako 

eragiketen arabera banatzen dira kostuak. 

Kontzeptu honetan ez da kontuan hartzen portu-instalazioen eragina. 

Bereziki kalkulatu da abiadura handiko trenbide-azpiegiturak izango lukeen 

habitat-kostua; izan ere, nahiz eta martxan ez egon, trazaduraren zati handi 

bat dagoeneko eraikita edo obretan dago. Kostu horiek ez dira kontuan hartu 

trenbideak aztertzean. 

Jarraian, erabilitako metodologiaren eskema erakusten da. 
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13. eskema. Habitatarentzako kostuak kalkulatzeko metodologia. 

3.7.3.2 Erabilitako datuak 

Ondoren, habitatarentzako kostuak kalkulatzeko erabilitako informazioa 

laburbiltzen da: 

▪ Kostu-faktoreak, lurzoruaren okupazioa eta garraio-azpiegituraren 

neurria eta mota kontuan harturik59. 

▪ Lurzoruaren erabileren Informazio Geografikoko Sistemak Euskadin60. 

▪ Garraio-azpiegituren luzera eta azalera, garraiobide motaren arabera 

EAEn, Euskal Y-a barne61. 

▪ Euskal Autonomia Erkidegoko garraio-sare osoko joan-etorriei buruzko 

datuak, ibilgailu motaren eta moduaren arabera. 

 

59 2. erreferentzia 

60 37. erreferentzia 

61 38. erreferentzia 
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Jarraian, kalkuluetan erabilitako faktoreak eta datuak biltzen dira. Lurzoru-

erabilerei eta azpiegituren trazadurari buruzko informazio grafikoa Eranskina 

6 eranskinean dago jasota. 

 

99. taula. Kostu-faktoreak, azpiegituren luzera/azalera eta kostu osoa, garraiobideen 
arabera, faktore globalen metodoa baliatuz. 

 

100. taula. Kostu-faktoreak, azpiegiturek okupatutako azalera eta kostu osoa, 
garraiobideen arabera eta habitat motaren metodoa baliatuz. 

Honako hau da bi metodologien arteko kontrastea. 

 

101. taula Habitaterako kostu-metodologien emaitzen alderaketa. 

Bi metodologien emaitzen arteko aldeak ez dira kezkagarriak; kasu maximoan, 

% 14koa baino ez da alde hori, eta, horrenbestez, baliozkotzat jo daitezke bi 

prozedurak ere. 

Beraz, faktore globalen metodoa erabiliko dugu, barnean hartzen baitu aireko 

garraioa ere. 

Autobide Gainontzeko bideak Ohiko Abiadura handiko

€/km-urte 72.100 3.200 10.900 65.200 337.400

Luzera 482 3.701 147 51 6

Kostu €/urte 34.741.871 11.842.309 1.603.101 3.300.424 1.911.034

Erabateko 

faktoreka

Errepide-sare luzera (km) Trenbide-sare luzera (km) Aireportu (azalera 

km2)

Azalera Kostua

Errepide sarea Errepide sarea Ohikoa AHT Ohikoa AHT

Lurzoru eraikia 0,00 7.032.843 0 2.745.686 655.790 0 0

Laborantza intentsiboa 0,00 3.444.340 0 91.695 207.082 0 0

Laborantza integratua 0,20 2.804.485 560.897 99.833 507.727 19.967 101.545

Laborantza organikoa 0,50 0 0 0 0 0 0

Baratze organikoa 4,80 21.775 104.518 1.079 860 5.179 4.128

Larre intentsiboak 0,40 4.725.670 1.890.268 264.439 256.412 105.776 102.565

Larre estentsiboak 0,90 241.844 217.660 19.795 25.072 17.815 22.565

Larre organikoak 2,30 603.927 1.389.032 42.035 27.216 96.680 62.597

Basoa 3,20 3.663.718 11.723.897 299.187 476.737 957.399 1.525.559

Ertzeko basoa 10,00 169.509 1.695.091 30.258 8.307 302.577 83.065

Uretako* 10,00 106.160 1.061.595 32.262 4.064 322.616 40.644

Geologikoa* 0,20 16.815 3.363 1.859 7.874 372 1.575

Batez besteko 1,80 17.070.986 30.727.775 0 0 0 0

GUZTIRA €/urte 49.374.096 1.828.380 1.944.243

* Habitat mota hauek, kanpoko kostuen eskuliburuan agertzen ez direnak, gehitzen dira

Habitat motaka €/m2
Trenbide azalera Trenbide kostua

Alderaketa Errepide sarea Ohiko trena

Erabateko faktoreak 46.584.180 1.603.101

Habitat mota 49.374.096 1.828.380

Diferentzia (%) %6,0 %14,1
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3.7.3.3 Lortutako emaitzak 

Hona hemen habitaterako kostuak, garraio motaren eta ibilgailu motaren 

arabera banakaturik: 

 

102. taula. EAEn garraiobideek habitaterako dituzten efektuen guztizko eta batez 
besteko kostuak. 

 

 

103. taula. EAEn trenbideek habitaterako dituzten guztizko eta batez besteko kostuak.  

 

 

104. taula. EAEn hegazkinek habitaterako dituzten guztizko eta batez besteko kostuak.  

 

Emaitza horiekin, EAEn garraioak habitatean dituen kanpo-kostuak 50 milioi 

eurokoak dira guztira 2019an. 

▪ Errepide-sektorean, 46,6 milioi € izan dira. 

▪ Trenbide-sektorean, batura 1,6 milioi eurokoa da. 

▪ Aireko sektorean, 1,9 milioi €-koak, 

Grafikoki, lehorreko garraiobideen kostuak batera erakusten dira, batetik, eta 

aireko moduen kostuak, bestetik. 

Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia

Guztizko kostuak (€) 446.725 26.655.253 901.522 7.173.338 11.407.341

zent. €/pertsona-km 0,19 0,23 0,05

zent. €/t-km 2,40 0,16

zent. €/ibilg.-km 0,19 0,29 0,72 0,43 1,00

Garraiobideek habitaterako dituzten efektuen kostuak

Tranbia Trena

Guztizko kostuak (€) 0 1.512.956 90.145

zent. €/pertsona-km 0,00 0,14

zent. €/t-km 0,022

zent. €/ibilg.-km 0,00 8,95 8,95

Trenbideek habitaterako dituzten kostuak

Bidaiariak
Salgaiak

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 1.651.563 259.470

zent. €/pertsona-km 0,029

zent. €/t-km 0,325

zent. €/operazio-km

Hegazkinek habitaterako dituzten kostuak

3,03
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37. grafikoa. EAEn lurreko garraiobideek habitatean dituzten kanpo-kostuak. 

 

 

38. grafikoa. EAEn aireko garraiobideek habitatean dituzten kanpo-kostuak. 

Habitatean eraginiko kostuei dagokienez, errepideen egitekoa nabarmendu 

behar da. Egoera horren arrazoiak dira, batetik, lurraldeko sartze-maila handia 

eta, bestetik, edukiera handiko lineen dentsitatea. 

Neurri txikiagoan, trenbideek eta aireportuek ere badute presentziarik kostu 

mota horretan. 

Grafikoan ez da sartu abiadura handiko trenbidea; izan ere, oraingoz ez da 

trenik igarotzen handik. Baina, aurrez eginiko kalkulu baten arabera, haren 

kostua ohiko trenbide osoarena baino handiagoa izango da (3,3 milioi € eta 1,6 

milioi €, hurrenez hurren). 
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39. grafikoa. EAEn lurreko garraiobideek habitatean dituzten batez besteko kanpo-
kostuak. 

 

 

40. grafikoa. EAEn aireko garraiobideek habitatean dituzten batez besteko kanpo-
kostuak. 

 

Ibilgailu motaren araberako unitate-kostuek –haietako bakoitzak azpiegiturei 

egiten dien erabileraren arabera lortzen dira– erakusten dute furgonetek 

inpaktu handia dutela banaka harturik, kontuan harturik karga txikiak 

banatzen dituztela aldiko. 

Pertsonen garraioari dagokionez, automobilak gainerako ibilgailuek baino 

inpaktu handiagoa ageri du, okupatzaileen indize baxua baitu, trenbideen 

erabilerarekin alderatuta. 
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41. grafikoa. Habitaterako kanpo-kostuak, EAEn lehorreko garraiobideetan erabilitako 
ibilgailu/km bakoitzeko. 

 

 

42. grafikoa. Habitaterako kanpo-kostuak, EAEn aireko garraiobideetan erabilitako 
ontzi-km bakoitzeko. 

3.7.4 KOSTU MARJINALAK 

Garraio-azpiegiturek habitatean duten inpaktuagatiko kostu marjinalak 0 dira 

birtualki, nola eta eskaera handitzeak ez duen eragiten garraiobideak 

zabaltzea. 

Hala ere, esan daiteke azpiegitura bat gehiago erabiltzeak (adibidez, errepide 

bat) zaildu egiten duela animaliak bertatik igarotzea, eta horrek murriztu 

egingo lukeela haren iragazkortasuna. Kasu honetan, kalkulatzen da kostu 

marjinalak hurbil daudela lortutako batez besteko kostutik. 
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Beraz, esan dezakegu kostu marjinal horien tartea 0 eta batez besteko 

kostuaren balioaren artekoa dela. 

3.7.5 EMAITZEN SENDOTASUNA 

Lortutako emaitzen fidagarritasuna erabilitako metodologiaren kostu-

faktoreekin dago loturik. Bi metodologia desberdinen arteko aldeak % 14 

ingurukoak direla ikusi dugu. Horixe izan liteke emaitza horien sendotasuna 

kalkulatzeko hartzen den erreferentzia-balioa. 
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3.8 BESTE KANPO-KOSTU BATZUK 

Atal honetan, alderdi hauei buruzko kontzeptuak biltzen dira: 

▪ Lurzoruaren eta uraren kutsaduragatiko kostuak 

▪ Ibilgailuen eta azpiegituren eskuragarritasunagatiko kostuak 

▪ Eremu sentikorretako kostuak 

▪ Hiriguneetako banantze-kostuak 

Kostu horien azalpena aurrez ikusitako kontzeptuetan baino laburkiago egiten 

da; izan ere, kostu horien zenbatekoa jada baloratutako kontzeptuak baino 

txikiagoa da, edo metodologia ez dago behar bezala definituta edo aztertuta. 

3.8.1 LURZORUA ETA URA KUTSATZEAGATIKO KOSTUAK 

Metal astunek, substantzia toxiko organikoek, hondakin-urek edo garraio-

jarduerarekin lotutako petrolio-isurketek eragindako kutsadura biltzen du. 

Metal astunek eragindako kutsadura urradura-prozesuekin dago loturik, batez 

ere lurreko garraioarekin. Ibilgailuen balaztek, gurpil-asfalto eta gurpil-errei 

arteko errodadura-azalerek edo pantografoaren eta katenariaren arteko 

ukipen-azalerak eragiten dute urradura bidezko kutsadura hori. Era berean, 

erregaien errekuntzarekin ere loturik dago62. 

Hona hemen erabilitako kostu-faktoreak: 

 

105. taula. Metal astunek eragindako kutsadura balioesteko kostu-faktoreak. 

 

Faktore horiek EAEko lurreko mugikortasunari buruzko datuei aplikaturik, 

kostu hauek lortuko genituzke 2019an. 

 

62 39. erreferentzia 

Suitza 2007 Prezioak 2019

Motorra 0,04 0,05

Autoa 0,06 0,07

Autobusa 1,06 1,26

Furgoneta 0,17 0,20

Ibilgailu astuna 1,05 1,25

Guztizko trena 0,43 0,51

Bidaiariak 0,29 0,35

Salgaiak 1,02 1,21

Metal astunek eragindako kutsadura 

kostu-faktoreak

Kostu unitario zent.€/ibilg.km-tan

Errepidea

Trenbidea
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106. taula. Errepide- eta trenbide-garraioan metal astunek lurzorua eta ura 
kutsatzeagatiko guztizko kostuak. 

 

Substantzia toxiko organikoei dagokienez, erregaien errekuntza-prozesuetan 

sortzen dira, nahiz eta oso txikia izan haien bolumena. Halaber, itsasontzietako 

pinturen zikinkeriaren aurkako tratamenduek ere sortzen dituzte. Kontzeptu 

hori baloratzeko behar beste literatura ez dagoenez, ez da sartu azterlan 

honetan. 

Hondakin-urek eragindako kutsadurari dagokionez, itsasontziek eta haien 

lasta-urak eragindakoa aipatu behar da. Isurpen horiek, halakorik izanez gero, 

portuetan gertatzen dira. Badira teknikak ur horiek tratatzeko, eta kostu 

handiak eragiten dituzte. Hori dela eta, kostu horien balorazioa aintzat hartuz 

gero –eta ez da izaten ohikoa–, berroneratze-kostuen arabera balioetsiko 

lirateke. Azterlan honetan ez da aurreikusten kontzeptu hori. 

Kontrolik gabeko petrolio-isurketek kutsadura handia eragiten dute itsasoan, 

batez ere petrolio-zulaketetako erregai-isuri handiekin edo itsasontzien 

istripuekin loturikoek. Kostu horiek balioesteko, bi aukera ditugu: istripu 

espezifikoak aztertzea, edo, bestela, erauzketa- eta garraio-azpiegiturak 

mantentzeko kostuak zenbatestea. Guk azken aukera hori erabiliko dugu. 

Erabilitako kostu-faktorea 2,60 €-koa da tona petrolioko, kasu honetan 

kontsumitutako erregai-masa bakoitzeko. 

 

 

 

 

107. taula. Petrolio-isurien guztizko eta batez besteko kostuak, errepide, trenbide, 
hegazkin eta itsasoko garraioan. 

Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia

Guztizko kostuak (€) 110.718 6.639.343 1.586.841 3.374.971 14.206.815

Bideko garraiobidean metal astunek kutsatzeagatiko kostuak

Tranbia Trena

Guztizko kostuak (€) 2.875 55.493 12.232

Trenbide garraiobidean metal astunek kutsatzeagatiko kostuak

Bidaiariak
Salgaiak

Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia

Guztizko kostuak (€) 12.191 1.243.828 70.503 304.888 583.431

Bideko garraiobidean petrolio-isurien kostuak

Tranbia Trena

Guztizko kostuak (€) 0 96 5

Trenbide garraiobidean petrolio-isurien kostuak

Bidaiariak
Salgaiak

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 861.126 195.708

Abiazioan petrolio-isurien kostuak

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 11.582 2.853.448

Itsasketa zibilan petrolio-isurien kostuak
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Hauxe da lurzorua eta ura kutsatzeagatiko kostuen agregatua: 

 

108. taula. EAEko errepide-garraioak eragindako lur- eta ur-kutsaduraren guztizko eta 
batez besteko kostuak. 

 

109. taula. EAEko trenbide-garraioak eragindako lur- eta ur-kutsaduraren guztizko eta 
batez besteko kostuak. 

 

110. taula. EAEko aireko garraioak eragindako lur- eta ur-kutsaduraren guztizko eta 
batez besteko kostuak. 

 

111. taula. EAEko itsasketa zibilak eragindako lur- eta ur-kutsaduraren guztizko eta 
batez besteko kostuak. 

Emaitza horiekin, EAEko garraioaren ondoriozko lurzoru- eta ur-kutsaduren 

kanpo-kostuak 32 milioi euro izan dira guztira 2019an. 

▪ Errepide-sektorean, 28 milioi € izan dira. 

▪ Trenbide-sektorean, guztira, 70.000 €. 

▪ Aireko sektorean, 1,1 milioi €-koak, 

▪ eta itsas sektorean, azkenik, batura 2,9 milioi eurokoa da. 

Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia

Guztizko kostuak (€) 122.909 7.883.171 1.657.344 3.679.859 14.790.246

zent. €/pertsona-km 0,05 0,07 0,092

zent. €/t-km 1,23 0,20

zent. €/ibilg.-km 0,05 0,08 1,32 0,22 1,30

Errepide-garraioak eragindako lur- eta ur-kutsaduraren kostuak

Tranbia Trena

Guztizko kostuak (€) 2.875 55.589 12.236

zent. €/pertsona-km 0,015 0,005

zent. €/t-km 0,003

zent. €/ibilg.-km 0,35 0,35 1,21

Trenbide-garraioak eragindako lur- eta ur-kutsaduraren kostuak

Bidaiariak
Salgaiak

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 861.126 195.708

zent. €/pertsona-km 0,015

zent. €/t-km 0,245

zent. €/operazio-km

Abiazioak eragindako lur- eta ur-kutsaduraren kostuak

1,68

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 11.582 2.853.448

zent. €/pertsona-km 0,011

zent. €/t-km 0,0010

zent. €/ontzi-km

Itsasketa zibilak eragindako lur- eta ur-kuts. kostuak

16
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3.8.2 IBILGAILUEN ESKURAGARRITASUNAGATIKO KOSTUAK 

Kostu horien ikuspegia berotegi-efektuko gasen isurpenean oinarritzen da, hain 

zuzen ere, ibilgailuak eta ontziak fabrikatzeko, mantentzeko eta desegiteko 

prozesuetan egindako isurpenak. Isuri horiek bat datoz garraiobide 

bakoitzerako bizi-zikloekin. 

Kasu batzuetan, azpiegiturak eraikitzeko, mantentzeko eta eraisteko kostuak 

ere aztertzen dira. Nolanahi ere, kostu horiek ez daude zuzenean lotuta 

ibilgailuen zirkulazioarekin, eta balioespena oso loturik dago kontuan hartzen 

den bizi-zikloarekin –eta irizpide desberdinak daude horri dagokionez–. 

Horrexegatik ez dugu bildu kapitulu honetan. 

Lurreko ibilgailuei lotutako kostuen analisian, 2004ko aurreko azterlanean 

erabilitako isurpen-faktoreak erabiliko ditugu63. Hartara, aipaturiko 

azterlanean erabilitakoekin jarraituko dugu. 

Aireko eta itsasoko ontzietarako, ibilgailuen eta kilometroen araberako 

faktoreak baliatuko ditugu, literatura espezializatuak dioena oinarri hartuta64. 

Errepideko ibilgailu-parkerako, ondoren zehazturiko berotegi-efektuko gasak 

isurtzeko faktore hauek erabiliko ditugu urtero, haien bizitza baliagarrian 

zehar egindako luzeran oinarrituta –eta, aldi berean, ibilgailuen parkearen 

antzinatasunean oinarrituta–. 

 

112. taula. Errepideko ibilgailuen berotegi-efektuko gasen isurpen-faktoreak. 

Trenbide-material mugikorrerako, isurien guztizko balioa erabiltzen dugu 

trenbide-unitate bakoitzeko. Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen parke 

osoari aplikatzen zaizkio –Renfe/FEVEren kasuan, parke osoa hartzen da, 

EAEn kilometroko ibiltzen diren tren guztiekin haztatuta–. Emaitzak trenbide-

materialaren bizitza baliagarriarekin zatitzen dira (40 urteko batez besteko 

balioa hartzen da). 

 

63 1. erreferentzia 

64 40. erreferentzia 

CO2/egindako km g baliokidearen 

isuriak
Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia

Fabrikazioa 43,3 21,7 65,7 30,2 34,1

Mantentze lan 15,0 5,0 36,7 24,2 27,1

Desegite 4,4 2,2 2,6 0,5 1,7

GUZTIRA 62,7 28,9 105,0 54,9 62,9
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113. taula. Trenbideko material mugikorraren berotegi-efektuko gasen isurpen-
faktoreak. 

Hona hemen Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide-material mugikorra. 

 

114. taula. EAEri esleituriko trenbide-material mugikorreko unitateak. 

Bi taulak bateratuta, 40 urteko aldi horretarako urteko kalkuluak eginda eta 

urtean egindako distantziarekin zatituta, hauek dira EAEn 2019an izaniko 

berotegi-efektuko gas-isuriak, egindako kilometro bakoitzeko. Tren-makina 

guztiak salgaien zirkulazioari esleitzen zaizkio. 

 

115. taula. Trenbideko material mugikorra fabrikatzeko, mantentzeko eta desegiteko 
prozesuetan egindako kilometro bakoitzeko CO2 baliokidearen isuriak. 

Honela eskuratzen dira lurreko garraiorako ibilgailuen fabrikazioak, 

mantentzeak eta desegiteak eragindako guztizko isurpenak. 

 

116. taula. Urteko berotegi-efektuko gasen isuriak, lurreko ibilgailuak fabrikatzeagatik, 
mantentzeagatik eta desegiteagatik. 

Aireko garraioaren kostu-faktoreak hegaldiaren luzeraren araberakoak dira. 

Ondoren daude jasota. 

Guztizko CO2 ko t baliokidearen 

isuriak
Tren makina

Tranbia 

unitatea

Autopropultsatu 

ald./eskual. trena

Autopropultsatu 

IL trena
Salgai bagoia

Fabrikazioa 346 56 287 1.707 47

Mantentze lan 91 61 63 1.001 51

Desegite 8,4 2,2 1,7 8,6 0,0

GUZTIRA 445 119 352 2.716 98

Trenbide-material 

mugikorreko unitateak
Tren makina

Tranbia 

unitatea

Autopropultsatu 

ald./eskual. trena

Autopropultsatu 

IL trena
Salgai bagoia

Metro 46

Euskotren 9 58

RENFE/FEVE 14 60 2 638

Tranbia 23

GUZTIRA 23 23 164 2 638

Tranbia Trena

kg/trena-km 0,082 0,098 1,806

CO2 baliokidearen isuriak
Bidaiariak

Salgaiak

Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia Tranbia Trena

CO2 urteko t 14.594 269.192 13.206 91.546 71.544 68 1.579 1.820

Lurreko ibilgailuak 

fabrikatzeagatik, 

mantentzeagatik eta 

desegiteagatik isuriak

Errepidea
Trenbidea

Bidaiariak
Salgaiak
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117. taula. Aireontziak fabrikatze, mantentze eta desegiteagatiko kostu-faktoreak. 

EAEko hegaldien kasuan, batez besteko bidaiak 900 km pasatxo ditu; beraz, 

eragiketa bakoitzeko 413 euroko faktorea hartzen da. 

Itsas garraioaren kostu-faktoreak itsasontzi motaren eta kargaren araberakoak 

dira, hurrengo taulan ikus daitekeen bezala. 

 

118. taula. Itsasontziak fabrikatze, mantentze eta desegiteko kostu-faktoreak. 

Balio-aukera zabala da. Itsasontzien batez besteko karga ia 16.000 tonakoa da, 

eta, horietatik % 40 petrolio-produktuei dagokiela kontuan hartuta, 

0,30 €/1.000 t-km hartzen dugu erreferentziatzat. 

Jarraian, hainbat garraiobideren guztizko eta batez besteko kostuak erakutsiko 

ditugu. 

 

119. taula. EAEn errepide-ibilgailuak fabrikatzeko, mantentzeko eta desegiteko 
guztizko eta batez besteko kostuak. 

 

Hegaldiaren 

luzera kmtan
zent./pkm €/operazio

Bidaiari/ 

hegaldi

<500 0,92 193 80

500-1000 0,69 413 80

1000-1500 0,52 793 120

1500-2000 0,50 1.200 140

>2000 0,52 5.517 220

Ontzi mota eta neurrika 

kostu faktoreak

Batez besteko 

karga (t)
€/1.000 t-km

Petroliontzi 0-10 kt 1.761 0,90

Petroliontzi 10-60 kt 18.413 0,30

Petroliontzi 80-120 kt 49.633 0,10

Tanga ontzi 0-5 kt 810 1,40

Tanga ontzi 5-10 kt 3.150 0,80

Salgai orokorrak 0-5 kt 1.527 0,40

Salgai orokorrak 5-10 kt 4.174 0,60

Solteko gaia (txikia) 1.440 0,90

Solteko gaia (ertaina) 14.300 0,20

Solteko gaia (handia) 24.750 0,10

Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia

Guztizko kostuak (€) 1.459.366 26.919.203 1.320.633 9.154.597 7.154.385

zent. €/pertsona-km 0,63 0,23 0,07

zent. €/t-km 3,06 0,10

zent. €/ibilg.-km 0,63 0,29 1,05 0,55 0,63

Bideko garraiobide ibilgailuen eskuragarritasunagatiko kostuak 
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120. taula. EAEn trenbide- ibilgailuak fabrikatzeko, mantentzeko eta desegiteko 
guztizko eta batez besteko kostuak. 

 

121. taula. EAEn aireontziak fabrikatzeko, mantentzeko eta desegiteko guztizko eta 
batez besteko kostuak. 

 

 

122. taula. EAEn ontziak fabrikatzeko, mantentzeko eta desegiteko guztizko eta batez 
besteko kostuak. 

 

Emaitza horiekin, EAEn garraio-ibilgailuen eskuragarritasunagatiko kanpo-

kostuak 118 milioi eurokoak izan dira guztira 2019an. 

▪ Errepide-sektorean, 46 milioi € izan dira. 

▪ Trenbide-sektorean, guztira, 350.000 €. 

▪ Aireko sektorean, 28 milioi €-koak, 

▪ eta itsas sektorean, azkenik, batura 43 milioi eurokoa da. 

 

3.8.3 EREMU SENTIKORRETAKO KOSTUAK 

Kostu horiek ulertzeko, kontuan hartu behar da aldez aurretik kalkulatutako 

kostu-kontzeptu batzuk altuagoak direla mendi-eremuetan, geografia 

malkartsuagoa dutelako. 

Tranbia Trena

Guztizko kostuak (€) 6.845 157.946 182.034

zent. €/pertsona-km 0,036 0,015

zent. €/t-km 0,044

zent. €/ibilg.-km 0,82 0,98 18,06

Trenbide ibilgailuen eskuragarritasunagatiko kostuak

Bidaiariak
Salgaiak

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 24.579.282 3.861.550

zent. €/pertsona-km 0,43

zent. €/t-km 4,84

zent. €/operazio-km

Hegazkin eskuragarritasunagatiko kostuak

45,08

Bidaiariak Salgaiak

Guztizko kostuak (€) 173.574 42.937.648

zent. €/pertsona-km 0,17

zent. €/t-km 0,02

zent. €/ontzi-km

Ontzi eskuragarritasunagatiko kostuak

239
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Ebaluazioa egiteko, emaitza horiek maioratzeko zenbait faktore erabiltzen 

dira65. Salgaien garraioaren kasuan inpaktua nabarmen handiagoa denez, 

faktore horiek garraio mota horri soilik dagozkio. 

Taula honetan jasotzen dira bibliografia espezializatuak aipatzen dituen 

goratze-faktoreak. 

 

123. taula. Eremu sentikorretako kostuak kalkulatzeko jasotze-faktoreak. 

Jasotze-faktore horiek aplikatzen zaizkie kontzeptu horiengatik sortzen direnei 

eremu sentikor gisa jotzen direnetan. Azken horiek zenbatesteko, eremu 

horietan igarotzen diren astun/kilometro edo salgai/kilometro bolumenaren 

proportzioa hartu dugu, EAE osoa zeharkatzen duen guztizko bolumenarekiko. 

Proportzio hori kamioien eta salgai-trenen guztizko kostuei aplikatzen zaie, 

adierazitako kontzeptuengatik. 

Hala topaturiko eremu sentikorretan sortutako kostuei aurreko taulan 

adierazitako jasotze-faktoreak aplikatzen zaizkie. 

Mapa honetan jasotzen da eremu sentikorretako salgaien ibilbideen 

zehaztapena. 

 

65 2. erreferentzia 

Errepidea Trenbidea

Aire kutsadura 4,2 2,6

Zarata 4,1 3,0

Natura eta paisaia 1,3 1,4

Istripuak 3,9

EUSALP (2017)Jasotze-faktoreak 

kontzeptuka
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2. irudia. Salgaien ibilbideak errepidez eta trenbidez EAEko mendi-eremu babestuetan. 

Eremu sentikorretan egiten diren ibilbide astunen proportzioa % 1,48koa da 

kamioien kasuan, eta % 2,13koa salgaietarako trenen kasuan. 

Hona hemen metodologia horren aplikazioaren emaitza. 

 

124. taula. Salgaiak errepidez eta trenbidez zirkulatzearen kostuak EAEko eremu 
sentikorretan. 

Errepidearen kasuan, kamioiei aplikatzen zaizkie kostu horiek. 

Honela geratzen dira kontzeptu horrengatik sorturiko guztizko eta batez 

besteko kostuak. 

Salgaiak errepidetik

Salgaiak trenbidetik

Babestutako mendialdeak

Errepidea Trenbidea Errepidea Trenbidea

Aire kutsadura 280.257 12.165 1.177.080 31.629

Zarata 73.752 2.951 302.383 8.854

Natura eta paisaia 168.258 1.916 218.735 2.682

Istripuak 516.263 2.013.427

GUZTIRA 1.038.530 17.032 3.711.624 43.165

Kontzeptua
Jatorrizko kostuak eremu sentikorretan Azkeneko kostuak eremu sentikorretan
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125. taula. Salgaien garraioaren guztizko eta batez besteko kostuak eremu 
sentikorretan. 

Emaitza horiekin, EAEko eremu sentikorretako garraioaren kanpo-kostuak 3,8 

milioi euro izan dira guztira 2019an. 

▪ Errepide-sektorean, 3,7 milioi € izan dira. 

▪ Trenbide-sektorean, guztira, 43.000 €. 

3.8.4 HIRIGUNEETAKO BANANTZE-KOSTUAK 

Hiri-eremuetako bide- eta trenbide-zirkulazioak oinezko joan-etorrietan 

eragindako atzerapenei dagokie kostu-kategoria hori. Kanpo-kostuak 

kalkulatzeko eskuliburuan aipatzen denez, literatura espezializatuak 

partzialki estaltzen du kategoria hori. 

Kasu honetan, 2004ko azterlanaren metodologiari jarraituz kalkulatuko dugu, 

baina kontu handiz aztertu behar da, ez baitu gainerako kategorien sendotasun 

bera. 

Desplazamendu bakoitzeko etenak kalkulatzeko, hiri-azaleraren barruko bide-

ardatzen dentsitatea oinezkoentzako bidaiaren batez besteko luzeraren 

erdiarekin biderkatzen da. Balio hori oinezkoen joan-etorrien guztizkoaren 

arabera haztatzen da. 

Bide motaren arabera, aldatu egiten da atzerapen-denbora. Hauek dira 

harturiko balioak. 

 

126. taula. Oinezkoen joan-etorrietan izandako atzerapenak, hainbat eratako bideak 
eteteagatik. 

 

Oinezkoen joan-etorriei buruzko datuak lortzeko, Eusko Jaurlaritzaren 2016ko 

mugikortasun-inkesta kontsultatu dugu66. Hortik, udalerri bakoitzeko 

oinezkoen desplazamendu-kopurua eta -denbora lortzen ditugu. Azken 

horretatik, batez besteko luzera kalkulatzen da. 

 

66 41. erreferentzia 

Kostuak eremu 

sentikorretan
Kamioiak Salgai trenak

Guztizko kostuak (€) 3.711.624 43.165

zent. €/t-km 0,05 0,01

zent. €/ibilg.-km 0,33 4,28

Autobideak
Bide 

nagusiak

Bigarren 

mailako 

bideak

Tranbia Ohiko

Segunduak/etenaldi 240 45 10 10 240

Atzerapen faktoreak

Errepidea Trenbidea
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Azterketa lanegun estandar baterako egiten da. Ondoren, urteko emaitzak 

kalkulatzen dira, laneguneko mugikortasunari 300 faktoreko ohiko faktorea 

aplikatuz. 

Hona hemen atzerapenen emaitza, bide motaren eta guztizko kostuen arabera. 

 

127. taula. Hiri-eremuak bereizteak eragindako atzerapenak eta banantze-kostuak. 

 

Kostu horiek ibilgailu moten artean banatzen dira, segun eta haietako 

bakoitzak zenbat baliatzen dituen hiri-azpiegiturak. Ibilgailu bakoitzaren batez 

besteko kostuak banatu egiten dira, ibilgailu horiek Euskadin duten 

mugikortasun osorako. Hori horrela, honela eskuratzen dira guztizko eta batez 

besteko kostuak: 

 

128. taula. Hiri-eremuak banatzeagatik sorturiko guztizko eta batez besteko kostuak, 
garraiobide motaren arabera EAEn. 

 

 

129. taula. Trenbideak hiri-eremuak banatzeagatik sorturiko guztizko eta batez besteko 
kostuak EAEn. 

Emaitza horiekin, EAEko hiri-eremuak banatzeagatik sorturiko garraioaren 

kanpo-kostuak 196 milioi euro izan dira guztira 2019an, 

▪ Errepide-sektorean, 150 milioi € izan dira. 

▪ Trenbide-sektorean, 46 milioi €. 

Emaitza horiek oinezkoen bidaien berri ematen duten iturriek baldintzaturik 

daude. 2004an Eusko Jaurlaritzaren 2002ko mugikortasun-inkesta erabili zen, 

eta orain 2016koa baliatu dugu. Kontua zera da, azken horrek bikoiztu egiten 

Hiri-eremuak bereizteak 

eragindako atzerapenak eta 

banantze-kostuak

Autobideak
Bide 

nagusiak

Bigarren 

mailako 

bideak

Tranbia Trena

Eguneko atzerapenak orduetan 11.753 15.609 32.665 378 17.760

Eguneko kostua (€) 98.139 130.335 272.750 3.159 148.298

Urteko kostua (€) 29.441.644 39.100.634 81.824.938 947.767 44.489.414

Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia

Guztizko kostuak (€) 3.769.231 110.352.601 6.419.364 12.403.573 17.422.447

zent. €/pertsona-km 1,62 0,95 0,36

zent. €/t-km 4,15 0,24

zent. €/ibilg.-km 1,62 1,19 5,10 0,74 1,53

Bideko garraiobideak hiri-eremuak banatzeagatik sorturiko kostuak

Tranbia Trena

Guztizko kostuak (€) 947.767 43.606.910 882.504

zent. €/pertsona-km 4,924 4,116

zent. €/t-km 0,213

zent. €/ibilg.-km 113,78 271,18 87,57

Trenbideak hiri-eremuak banatzeagatik sorturiko kostuak

Bidaiariak
Salgaiak
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dituela oinezkoen joan-etorriak, eta horregatik dira hain handiak kostu horiek, 

batez ere trenbideari dagokionez. 

Mugikortasunari buruzko informazio-iturri horiek ematen dituzten 

desberdintasunen ondorioz, bistan geratzen da lortutako emaitzen 

ziurgabetasun handia. 

Bada eragiten duen beste faktore bat ere: Gasteizko tranbia 2004tik aurrera 

ezarri zenez, ez zen kontabilizatu azterlan hartan. 
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3.8.5 BESTE KANPO-KOSTU BATZUEN EMAITZA TALDEKATUA 

Azterturiko lau kostu-kontzeptuak gehitzearen ondorioz, honako grafiko hauek 

erakutsiko ditugu. 

 

43. grafikoa. EAEko beste kanpo-kostu batzuk lehorreko garraioetan. 

 

 

44. grafikoa. EAEko beste kanpo-kostu batzuk aireko eta itsasoko garraioetan. 

Beste kanpo-kostu batzuen barruan, lurreko garraiobideen kasuan, hiri-

eremuetako banantze-efektua nabarmentzen da, batez ere trenbideari 

gagozkiola. Gutxi aztertutako kontzeptua izan arren, azpiegiturek hiri-

eremuetan duten hesi-efektuak atzerapen-balio handiak ditu biztanleentzat. 

Hala ere, nabarmendu behar da ziurgabetasun handia dutela kontzeptu 

horrekin loturiko emaitzek. 

Aireko eta itsasoko garraiobideetan, ontzien erabilgarritasun-kostuak 

(fabrikazioa, mantentze-lanak eta desegitea) nabarmentzen dira. 
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45. grafikoa. EAEko lurreko garraiobideen batez besteko beste kanpo-kostu batzuk. 

 

 

46. grafikoa. EAEko aireko eta itsasoko garraiobideen batez besteko beste kanpo-kostu 
batzuk. 

Garraiatutako unitateko batez besteko kostuak balioesterakoan, tranbia eta 

furgonetak nabarmentzen dira. Lehendabiziko kasuan, bereziki, hiri-

eremuetako banantze-kostuek eragiten dituzte hain balio handiak, baina 

berriro ere nabarmendu behar dugu datu horien ziurgabetasun handia. 

Aireko garraioaren kasuan, ontziak fabrikatzea, mantentzea eta desegitea da 

kontzepturik garrantzitsuena. 
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47. grafikoa. EAEko beste kanpo-kostu batzuk lehorreko garraioetan, ibilgailu/km-ko. 

 

 

48. grafikoa. EAEko beste kanpo-kostu batzuk aireko eta itsasoko garraioetan, ontzi/km-
ko. 
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4. GUZTIZKO ETA BATEZ BESTEKO KOSTUEN LABURPENA  

4.1 KOSTUAK, GUZTIRA 

Lan honetan kalkulatutako kanpo-kostuak, guztira, 2.659 milioi eurokoak dira 

2019. urterako. 

 

49. grafikoa. EAEko garraioaren guztizko kanpo-kostuen 2019rako zenbatespena. 

 

Hauek dira joan-etorrien bidez bereizitako guztizko kostuak: 

▪ Errepideko garraioa: 1.598 milioi €. 
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EAEko garraioaren guztizko kanpo-kostuak kostu kategoriaka 
eta garraiobideka urteko milioi eurotan (2019). 

GUZTIRA=2.659 milioi €
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▪ Trenbideko garraioa: 67 milioi €. 

▪ Aireko garraioa: 157 milioi €. 

▪ Itsasoko garraioa: 836 milioi €. 

 

Airearen kutsadurak, klima-aldaketak eta istripuek sorrarazitako kostuak dira, 

ordena horretantxe, EAEko garraioaren kanpo-kostuaren eragile handienak. 

Hala eta guztiz ere, kontuan hartu behar ditugu lurreko eta aireko/itsasoko 

kostuen kalkulurako ondoren azaltzen diren desberdintasun metodologikoak. 

Lurreko moduei soilik erreparatuta, aldatu egiten da kostu-kontzeptuen 

garrantziaren ordena, eta honela geratzen da: istripu-kostuak, klima-

aldaketaren kostuak, pilaketa-kostuak eta airearen kutsadurarenak. 

Kontzeptu horietan, errepideko garraioak sortzen ditu ia guztiak; aldiz, 

trenbideko garraioa askoz ere maila apalagoan ageri da. 

Trenak kasu bakarrean ditu ondorio garrantzitsuak kostu-kontzeptuan: hiri-

eremuak bereizteagatik. Dena dela, bigarren mailakotzat jotzen da 

metodologian. Horren arrazoia zera da, EAEn dauden tren-azpiegituren 

dentsitate handia. 

Guztizko kostuen taula xehatua erakusten da, garraiobidearen arabera. 

 

130. taula. EAEko garraioaren kanpo-kostuak guztira, kostuaren eta garraiobidearen 
arabera, 2019an. 

 

Guztiko kostuak €-tan Errepidea Trenbidea Abiazioa Itsasokoa

Istripuak 535.126.492 6.851.926 675.594 1.123.526

Aire kutsadura 182.602.462 6.821.944 2.705.276 533.701.568

Klima aldaketa 278.629.922 37.262 95.076.831 186.818.346

Zarata 31.491.500 1.854.033 2.184.868 44.608

Pilaketa 209.706.592

Zeharkako efektuak 85.671.967 4.242.118 25.208.229 68.338.360

Habitat 46.584.180 1.603.101 1.911.034

Ur eta lur kutsadura 28.133.529 70.700 1.056.835 2.865.030

Ibilgailu eskuragarritasuna 46.008.183 346.825 28.440.832 43.111.221

Sentikor eremuak 3.711.624 43.165

Hiri-eremuak bereiztea 150.367.215 45.437.181

GUZTIRA 1.598.033.666 67.308.256 157.259.497 836.002.660
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Kostuak kategoriaren eta erabilitako desplazamendu-moduaren arabera 

bereizteari esker, hobeto interpretatu daitezke lortutako emaitzak. 

 

50. grafikoa. EAEko garraioaren kanpo-kostuak 2019an, ibilgailu motaren eta 
garraiobidearen arabera bereizita. 

 

Autoa eta salgaien itsasoko garraioa dira kanpo-kostuen zenbaketan gehien 

nabarmentzen diren garraiobideak. Bi garraiobide horien desplazamendu-

bolumen handia dago loturik inguruabar horrekin. Nolanahi ere, itsasoko eta 

aireko garraioaren kostu handiak lotuta daude zenbatzeko erabilitako 

metodologiarekin ere, eta ez dute ematen aukerarik lurreko garraiobideekin 

zuzenean alderatzeko, jarraian azalduko dugun moduan. 

Euskal Autonomia Erkidegoan azterturiko portuei (Bilbo eta Pasaia) 

porturatzen diren ontzien lekualdaketa osoaren kanpo-kostuak esleitu zaizkie 

–erdi bana eginik, jatorrizko eta helmugako portuen artean–, alde batera utzita 

bidaia EAEren barruan edo EAEtik kanpo egiten den. 

Metodologia horrek ez du kontuan hartzen gure portuetan zamaturiko salgaien 

jatorria edo azken helmuga gure erkidegotik kanpokoa den ala ez. Izan ere, 

Bilboko portua Kantauri itsasoko garrantzitsuena izaki, haren umlandak edo 

barne-eragineko eremuak EAE bera baino dezente handiagoa den eremu 

geografikoa hartzen du. 
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Aireko garraioaren kasuan, antzeko metodologia aplikatzen da, baina eragin-

eremu txikiagoarekin. 

Lurreko garraiobideen kasuan, aldiz, baliaturiko metodologiak EAEn egiten 

diren joan-etorriak soilik hartzen ditu kontuan. 

Azpimarratu behar dugu, halaber, kanpo-kostuak kalkulatzeko 

eskuliburuarekin batera Europako herrialdeen eta itsas portuen datu-base bat 

ere badagoela –eta hor jasota dago Bilboko portua–67. Kostu-faktoreei 

dagokienez, azterlan honetan aztertutako bi itsas instalazioak zenbatesteko 

aplikatu ditugunak dira. 

Kostuen taulak erakusten dira, agregazioen eta desagregazioen arabera. 

 

 

131. taula. Garraioaren kanpo-kostuak guztira, bidaiarien, salgaien eta garraiobidearen 
arabera bereizita. 

 

 

67 42. erreferentzia 

Istripuak 478.489 6.784 646 2 485.921 56.638 68 30 1.121 57.857

Aire kutsadura 139.548 6.250 2.338 2.157 150.293 43.055 572 367 531.544 575.538

Klima aldaketa 169.765 36 77.470 755 248.025 108.865 2 17.607 186.063 312.537

Zarata 24.881 1.715 2.179 28.775 6.610 139 6 45 6.800

Pilaketa 120.238 120.238 89.469 89.469

Zeharkako efektuak 51.473 3.356 20.540 276 75.645 34.199 886 4.668 68.062 107.816

Habitat 28.004 1.513 1.652 31.168 18.581 90 259 18.930

Ur eta lur kutsadura 9.663 58 861 12 10.595 18.470 12 196 2.853 21.531

Ibilgailu eskuragarritasuna 29.699 165 24.579 174 54.617 16.309 182 3.862 42.938 63.290

Sentikor eremuak 3.712 43 3.755

Hiri-eremuak bereiztea 120.541 44.555 165.096 29.826 883 30.709

GUZTIRA 1.172.300 64.431 130.265 3.376 1.370.373 425.733 2.877 26.994 832.626 1.288.231

Bidaiariak

Trenbidea Abiazioa Itsasokoa GUZTIRA

GUZTIZKO KOSTUAK

1.000 €-tan Errepidea Trenbidea Abiazioa Itsasokoa GUZTIRAErrepidea

Salgaiak
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132. taula. EAEko garraioaren kanpo-kostuak 2019an, ibilgailu motaren eta 
garraiobidearen arabera bereizita. 

 

Motorra Autoa Autobusa Furgoneta Kamioia Tranbia Trena

Istripuak 99.615 369.681 9.194 21.213 35.424 1.132 5.652 68

Aire kutsadura 1.556 129.628 8.364 24.413 18.641 259 5.991 572

Klima aldaketa 1.712 159.419 8.634 37.560 71.305 36 2

Zarata 7.373 14.897 2.611 1.455 5.156 1.715 139

Pilaketa 2.709 97.374 20.155 42.749 46.720

Zeharkako efektuak 478 48.282 2.712 11.754 22.446 79 3.277 886

Habitat 447 26.655 902 7.173 11.407 1.513 90

Ur eta lur kutsadura 123 7.883 1.657 3.680 14.790 3 56 12

Ibilgailu eskuragarritasuna 1.459 26.919 1.321 9.155 7.154 7 158 182

Sentikor eremuak 3.712 43

Hiri-eremuak bereiztea 3.769 110.353 6.419 12.404 17.422 948 43.607 883

GUZTIRA 119.241 991.091 61.968 171.555 254.178 2.427 62.004 2.877

GUZTIZKO KOSTUAK

1.000 €-tan

Errepidea Trenbidea

Bidaiariak Salgaiak Bidaiariak
Salgaiak

Istripuak 646 30 2 1.121 535.126 6.852 676 1.124

Aire kutsadura 2.338 367 2.157 531.544 182.602 6.822 2.705 533.702

Klima aldaketa 77.470 17.607 755 186.063 278.630 37 95.077 186.818

Zarata 2.179 6 45 31.492 1.854 2.185 45

Pilaketa 209.707

Zeharkako efektuak 20.540 4.668 276 68.062 85.672 4.242 25.208 68.338

Habitat 1.652 259 46.584 1.603 1.911

Ur eta lur kutsadura 861 196 12 2.853 28.134 71 1.057 2.865

Ibilgailu eskuragarritasuna 24.579 3.862 174 42.938 46.008 347 28.441 43.111

Sentikor eremuak 3.712 43

Hiri-eremuak bereiztea 150.367 45.437

GUZTIRA 130.265 26.994 3.376 832.626 1.598.034 67.308 157.259 836.003

GUZTIZKO KOSTUAK

1.000 €-tan

Abiazioa Itsasokoa

Bidaiariak Salgaiak Bidaiariak Salgaiak

Errepidea 

GUZTIRA

Trenbidea 

GUZTIRA

Abiazioa 

GUZTIRA

Itsasokoa 

GUZTIRA
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4.2 BATEZ BESTEKO KOSTUAK 

Batez besteko kostuei esker, garraiobide eta ibilgailu mota bakoitzaren kostuak 

haztatu daitezke, haien erabileraren arabera. 

Ondorengo irudiak garraiatutako unitateko batez besteko kostu horiek 

erakusten ditu, garraiobidearen eta desplazaturiko pertsona/km edo tona/km 

arabera taldekatuta. 

 

51. grafikoa. EAEko garraioaren batez besteko kostuak kategoriaren, desplazamendu 
motaren eta taldekatutako moduaren arabera, 2019an. 

 

133. taula. Garraiobideen batez besteko kostuen emaitza xehatuak, kategoriaren, 
desplazamendu motaren eta taldekatutako moduaren arabera, 2019.  
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EAEko garraioaren batez besteko kanpo kostuak kostu kategoriaka eta 
garraiobideka zentimotan bidaiari.-km ka eta t-km (2019)

Istripuak Aire kutsadura Klima aldaketa

Zarata Pilaketa Zeharkako efektuak

Habitat Ur eta lur kutsadura Ibilgailu eskuragarritasuna

Sentikor eremuak Hiri-eremuak

Errepidea Trenbidea Abiazioa Itsasokoa Errepidea Trenbidea Abiazioa Itsasokoa

Istripuak 3,50 0,63 0,01 0,00 0,80 0,02 0,04 0,00

Aire kutsadura 1,02 0,58 0,04 2,07 0,61 0,14 0,46 0,19

Klima aldaketa 1,24 0,00 1,34 0,72 1,54 0,00 22,08 0,07

Zarata 0,18 0,16 0,01 0,00 0,09 0,03 0,00 0,00

Pilaketa 0,88 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00

Zeharkako efektuak 0,38 0,31 0,36 0,26 0,48 0,21 5,85 0,02

Habitat 0,20 0,14 0,03 0,00 0,26 0,02 0,33 0,00

Ur eta lur kutsadura 0,07 0,01 0,01 0,01 0,26 0,00 0,25 0,00

Ibilgailu eskuragarritasuna 0,22 0,02 0,43 0,17 0,23 0,04 4,84 0,02

Sentikor eremuak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00

Hiri-eremuak 0,88 4,13 0,00 0,00 0,42 0,21 0,00 0,00

GUZTIRA 8,58 5,97 2,23 3,24 6,03 0,70 33,84 0,29

Batez besteko kostuak 

zent./bidai.-km eta zent./t-km

Bidaiariak Salgaiak
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Aipagarriak dira hegazkin bidezko salgai-garraioaren kostu handiak eta, batez 

ere, klima-aldaketan duen inpaktua. Horrek baldintzatzen du balio erantsi 

handiko salgaien garraioan bakarrik erabiltzea. 

Pertsonen garraioari dagokionez, errepideak kostu handiak ageri ditu, ezbehar-

kopuruarekin lotuta batez ere. Trenbide-modalitatean, hiri-eremuak 

bereiztearekin loturiko kostu handiak nabarmentzen dira. Gogora dezagun 

kontzeptu hori bigarren mailakotzat hartzen dela erreferentziazko 

eskuliburuan. 

Aireko garraioak ageri du batez besteko balio txikiena; hala ere, klima-

aldaketari eta zeharkako ondorioei dagokienez, harexek ditu emaitzarik 

altuenak. Hegazkin-garraioaren batez besteko kostu txikiak bidaien luzera 

handiarekin daude lotuta, eta horrek murriztu egiten du kilometro bakoitzeko 

kostu-balioa. 

Salgaien garraioari dagokionez, aireko moduari buruz esan denaz gainera, 

aipagarriak dira itsaso- eta trenbide-garraioak dituen kostu txikiak, 

errepidearekin alderatuta. 

Kostuak ibilgailu motaren arabera bereizteak erraztu egiten du emaitzak 

hobeto interpretatzea. 
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52. grafikoa. Batez besteko kostuak, kostu-kategoriaren, bidaia motaren, 
garraiobidearen eta ibilgailuaren arabera, EAEn 2019an. 
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134. taula. Batez besteko kostuak, kostu-kategoriaren, bidaia motaren, garraiobidearen 
eta ibilgailuaren arabera, EAEn 2019an. 

Motozikletek eta ziklomotorrek dituzte batez besteko kostu handienak 

pertsonen garraioan. Ezbehar-kopurua nabarmentzen da batez ere. 

Halaber, nabarmentzekoa da tranbiaren ezbehar-kopuruak eragindako kostuen 

proportzio handia; horrek, hiriguneetako banaketarekin batera, batez besteko 

kostu handi samarrak eragiten ditu. 

Hain zuzen ere, hiri-eremuetako bereizketak eragiten ditu trenbide-garraioaren 

kosturik gehientsuenak. Azpiegitura esklusiboa izatea eta trafiko-bolumena 

nahiko txikia izatea dira horren arrazoi nagusiak. 

Salgaien garraioari dagokionez, furgoneten batez besteko kostu handiak 

nabarmentzen dira. Txikizkako banaketa-bidaiak izaki, tipologia horrek 

ibilgailu bakoitzeko garraiatutako bolumen txikiagoa du, eta, beraz, gora egiten 

du kostu/bolumen erlazioak. 

Motorra Autoa Autobusa Tranbia Trena

Istripuak 42,83 3,18 0,51 5,88 0,52 0,01 0,00

Aire kutsadura 0,67 1,12 0,46 1,34 0,57 0,04 2,07

Klima aldaketa 0,74 1,37 0,48 0,00 0,00 1,34 0,72

Zarata 3,17 0,13 0,14 0,16 0,03 0,01 0,00

Pilaketa 1,16 0,84 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Zeharkako efektuak 0,21 0,42 0,15 0,41 0,31 0,36 0,26

Habitat 0,19 0,23 0,05 0,00 0,14 0,03 0,00

Ur eta lur kutsadura 0,05 0,07 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01

Ibilgailu eskuragarritasuna 0,63 0,23 0,07 0,04 0,01 0,43 0,17

Sentikor eremuak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hiri-eremuak 1,62 0,95 0,36 4,92 4,12 0,00 0,00

Bidaiariak

Trenbidea
Abiazioa Itsasokoa

Errepidea
BATEZ BESTEKO KOSTUAK

zent./bidai.-km edo t-km

Furgoneta Kamioia

Istripuak 7,10 0,49 0,02 0,04 0,00

Aire kutsadura 8,17 0,26 0,14 0,46 0,19

Klima aldaketa 12,57 0,99 0,00 22,08 0,07

Zarata 0,49 0,07 0,04 0,00 0,00

Pilaketa 14,30 0,65 0,00 0,00 0,00

Zeharkako efektuak 3,93 0,31 0,21 5,85 0,02

Habitat 2,40 0,16 0,02 0,33 0,00

Ur eta lur kutsadura 1,23 0,20 0,00 0,25 0,00

Ibilgailu eskuragarritasuna 3,06 0,10 0,04 4,84 0,02

Sentikor eremuak 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00

Hiri-eremuak 4,15 0,24 0,21 0,00 0,00

Salgaiak

Trenbidea Abiazioa Itsasokoa
Errepidea

BATEZ BESTEKO KOSTUAK

zent./bidai.-km edo t-km
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Bidaia mota bakoitzaren batez besteko kostuak ikusi ondoren –garraiobidearen 

eta ibilgailuaren arabera–, interpretazioan izan daitezkeen akatsei buruz 

hausnartu behar da. 

▪ Pertsonen garraioari dagokionez, ondoriozta liteke hegazkinez egindako 

joan-etorriek batez besteko kostuen bolumen txikiagoa eragiten dutela 

gainerakoek baino, baina gogoratu behar dugu hori hegazkinez egindako 

bidaien luzeragatik baino ez dela posible. Joan-etorrien kostuen analisia 

eginez gero, luzera edozein izanda ere, pertsonen beste edozein 

garraiobideren batez besteko kostuak baino askoz handiagoak sumatuko 

genituzke (30 eta 1 bitarteko erlazio batean). 

▪ Tranbiaren batez besteko kostu handiak garraiobide horren erabilera 

txiki samarrarekin daude loturik. Metropolietako garraiobideei buruzko 

dokumentazio espezializatuan, desplazatu beharreko pertsonen 

bolumena autobus-zerbitzuarena baino dezente handiagoa denean 

hartzen da kontuan tranbiaren bideragarritasuna: 10.000 pertsona 

orduko68; hori ez da lortzen Bilboko eta Gasteizko sistemetan. 

 

3. irudia. Garraio publikoaren motak, eskaintzaren eta esperotako abiaduraren arabera.  

▪ Hiriguneetako bereizketaren eragina oso handia da trenbideen kasuan. 

Erreferentziazko eskuliburuak bigarren mailako kontzeptutzat hartzen 

du, eta ez du eskaintzen hura kalkulatzeko metodologiarik. Txosten 

honetan, 2004. urteari buruzko azterlanean erabilitako metodologiari 

eutsi diogu, jarraitutasuna gordetze aldera. Hala ere, plantea liteke beste 

metodologia bat, agian zehatzagoa, kontzeptu horren murrizketa 

ekarriko lukeena. Gogoan izan behar dugu kontzeptu finkoa dela, 

azpiegitura izate hutsagatik, erabilera alde batera utzita; hori horrela, 

trenbidearen erabiltzaileak ugaritzeak edo, tranbiaren kasuan, 

plataforma autobusekin partekatzeak batez besteko kostu horiek 

murriztea ekarriko lukete. 

 

68 43. erreferentzia 
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Hiri-eremuetan eta hiriarteko eremuetan sortutako kostuak bereizita aztertuz 

gero, hobeto interpretatu daitezke emaitzak. 

 

53. grafikoa. Pertsonen garraioaren batez besteko kostuak, hiri barrukoetan eta 
hiriartekoetan banakatuta. 

Hiri-eremuetako batez besteko kostuak hiriarteko eremuetakoak baino 

handiagoak dira beti, eta hori lotuta dago hiri-eremuetan kostu handiak 

eragiten dituzten berezko kontzeptuak biltzearekin: biztanleriaren osasunaren 

gaineko eragina, zarata edo hiri-eremuak bereiztea. Halaber, hiriarteko joan-

etorriak luzeagoak izateak ere badu eraginik, batez besteko kostuak 

murrizteari dagokionez. 

Garraio publikoari dagokionez, autobusaren eta ohiko trenbidearen kostuak 

antzekoak dira hiri-eremuan, nahiz eta kostu handiak izan trenbideok hiri-

eremuak banatzen dituztela kontuan hartuta –metodologia-arrazoiak direla 

eta, zuhurtziaz aztertu behar dira kostu horiek–. Kontzeptu hori kontuan hartu 

ezean, trenbidearen batez besteko kostuak askoz txikiagoak izango lirateke. 

Tranbiaren batez besteko kostuak autobusarenak baino handiagoak dira. Kasu 

honetan, ezbehar-kopuruak eta hiri-eremuak banatzeak eragiten dute. 

Lehenetsi liteke tranbiaren istripuak murriztea garraiobide horren batez 

besteko kanpo-kostuak murrizteko modu gisa. 

Dagoeneko adierazi dugu tranbiaren plataforma garraio publikoko beste 

ibilgailu batzuekin partekatzeko aukera, azpiegituraren efizientzia handiagoa 

lortzeko eta, aldi berean, kontzeptu horrek eragindako batez besteko kostuak 

murrizteko. 
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54. grafikoa. Salgai-garraioaren batez besteko kostuak, hiriko eta hiriarteko garraioan 
banakatuta. 

Salgaien garraioaren emaitzak interpretatzean, areagotu egiten da hiriarteko 

kostu txikiagoen fenomenoa. Hiri-eremuetako kontzeptuek balio handiak ageri 

dituzte, batez ere furgoneten kasuan. Horiek karga txikiagoa garraiatzeak 

kostu ertain-handiak eragiten ditu kamioiekin alderatuta. 

Trenbide-garraioa nabarmendu egiten da, errepideko garraioarekin alderatuta 

izandako batez besteko kostu txikiengatik. 
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Hona hemen grafikoetan erabilitako datuak biltzen dituzten taulak: 

 

135. taula. Pertsona-garraioaren herri barruko eta hiriarteko batez besteko kostuak.  

 

 

136. taula. Salgai-garraioaren herri barruko eta hiriarteko batez besteko kostuak.  

 

Trenbidea

Motorra Autoa Autobusa Tranbia Trena Motorra Autoa Autobusa Trena

Istripuak 42,81 4,16 0,96 5,88 0,38 42,84 2,90 0,22 1,16

Aire kutsadura 1,00 3,05 1,00 1,34 0,68 0,04 0,18 0,03 0,11

Klima aldaketa 0,74 1,37 0,53 0,00 0,00 0,74 1,37 0,43 0,01

Zarata 4,86 0,39 0,32 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Pilaketa 1,88 1,88 2,13 0,00 0,00 0,54 0,54 0,47 0,00

Zeharkako efektuak 0,21 0,42 0,17 0,41 0,22 0,21 0,42 0,14 0,67

Habitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,34 0,09 0,74

Ur eta lur kutsadura 0,05 0,07 0,10 0,01 0,00 0,05 0,07 0,08 0,01

Ibilgailu eskuragarritasuna 0,63 0,23 0,08 0,04 0,01 0,63 0,23 0,07 0,03

Sentikor eremuak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hiri-eremuak bereiztea 2,48 2,92 0,79 4,92 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00

GUZTIRA 54,66 14,48 6,08 12,61 6,60 45,59 6,04 1,53 2,73

Batez besteko kostuak zent.-

tan pertsona-km ka

Bidaiariak

Errepidea Trenbidea Errepidea

Hiriko Hiriarteko

Furgoneta Kamioia Trenbidea Furgoneta Kamioia Trenbidea

Istripuak 26,48 1,01 0,02 4,95 0,46 0,02

Aire kutsadura 42,38 1,37 0,60 2,53 0,07 0,03

Klima aldaketa 12,06 0,98 0,00 12,65 0,99 0,00

Zarata 3,44 0,50 0,18 0,00 0,00 0,00

Pilaketa 38,15 3,27 0,00 11,66 0,47 0,00

Zeharkako efektuak 3,77 0,31 0,21 3,96 0,31 0,21

Habitat 0,00 0,00 0,00 2,80 0,18 0,03

Ur eta lur kutsadura 1,18 0,20 0,00 1,24 0,20 0,00

Ibilgailu eskuragarritasuna 2,94 0,10 0,04 3,08 0,10 0,04

Sentikor eremuak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,01

Hiri-eremuak bereiztea 29,31 1,70 1,14 0,00 0,00 0,00

GUZTIRA 159,71 9,46 2,20 42,87 2,84 0,35

HiriartekoHiriko

Batez besteko kostuak zent.-

tan t-km ka

Salgaiak
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4.3 BILAKAERA 2004. URTEAREKIN ALDERATUTA 

Atal honetan, 2004. eta 2019. urteetako garraioaren kanpo-kostuak alderatuko 

ditugu. Zenbatespen-irizpide homogeneoari eusteko, 2004ko kostuak urte 

horretatik 2019ra bitarteko prezioen bilakaeran oinarrituta eguneratu ditugu; 

zehazki, % 31 igo dira, berotegi-efektuko gasekin zerikusia duten gasetan izan 

ezik (klima-aldaketa eta zeharkako ondorioak), CO2-aren prezioaren arabera 

igo baitira: 60 €-tik 100 €-ra tonako. 

Konparazio hori lurreko garraiobideetan bakarrik egiten da, horiek hartu 

baitziren kontuan 2004ko kostuen azterketan. 

Beste alde batzuen erakusten dutenez, 2004an tranbiaren kostuak trenbide-

garraioko bidaiarietan sartu ziren, eta, beraz, modu berean jokatu dugu 2019ko 

kostuetarako. 

2004an, zeharkako ondorioengatiko kostuetan sartzen ziren ibilgailuen 

erabilgarritasunari zegozkionak. 2019arekin alderatzeko, urte hartako 

kontzeptu berean bildu dira. 

Errepideko eta trenbideko kostuak bereizita erakusten eta aztertzen dira. 

4.3.1 ERREPIDEKO GARRAIOAREN KANPO-KOSTUAK 

 

55. grafikoa. Errepideko garraioaren kanpo-kostuak guztira 2004an eta 2019an. 
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Hona hemen errepideko garraio-kostuak, guztira: 

▪ 2004. urtea, inflaziorik gabe: 2.041 milioi €. 

▪ 2004. urtea, inflazioarekin: 2.753 milioi €. 

▪ 2019. urtea: 1.598 milioi €. 

Oro har, errepideko garraioaren kanpo-kostuek behera egin dute. Hori horrela 

da lurreko garraiobide guztietan, motozikletetan eta ziklomotorretan izan ezik. 

Horren atzean, mugikortasunaren hazkundea dago, Bizkaiko Foru Aldundiaren 

zirkulazioaren gaineko urteko txostenetan islatzen den bezala: 2004 eta 2019 

artean, % 100etik gorako igoera izan zuten zirkulazio horiek zenbait puntutan. 

 

4. irudia. Motozikleten proportzioa Bizkaiko Foru Aldundiaren zirkulazio-azterketetan, 
2004 eta 2019 urteetan69. 

Halaber, aipatzekoa da trafiko orokorra antzeko mailan mantendu dela bi 

urteetan, eta horrek eragotzi egin duela kostu osoak handitzea. Are gehiago, 

azpiegituretan hartutako neurriek eta ibilgailuen bilakaera teknologikoak 

kostuak murrizten lagundu dute. 

Zehazki, ikus dezakegu errepideko ezbehar kopuruak eraginiko kostuak 

murriztu egin direla ibilgailuen segmentu osoan, motorretan izan ezik, nahiz 

eta horren arrazoia erabilera handitzea izan. Emaitza hori bereziki 

garrantzitsua da salgaien garraioan: furgonetak eta kamioiak. 

 

69 3. eta 44. erreferentziak 

Trafiko neurketak 2004 BFA Trafiko neurketak 2019 BFA

ESTAZIO
MOTORRAK

ESTAZIO
MOTORRAK
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Badirudi segurtasun-neurriak areagotzea, araudi berriak –puntukako 

gidabaimena– eta azpiegituretan eginiko hobekuntzak izan direla horren 

erantzule, baina ezin dugu alde batera utzi gidarien populazioa zahartzeak ere 

lagundu duela –gazteen proportzioa txikiagoa izanik–. 

Aipatzekoa da, halaber, airearen kutsadurak eragindako kostuen murrizketa. 

Esan dezagun, lortutako kutsadura-erregistro txikiagoez gainera, kalkulu-

metodologian ere gertatu dela aldaketarik. Automobil-parkea berritzeak –eta 

ibilgailuek motor garbiak izateak– eragin positiboa izan du egoera horretan. 

Ezin dugu alde batera utzi metropoliko azpiegitura berriek izan duten eragina, 

hala nola Donostiako bigarren saihesbideak eta Bilboko Supersur autobideak; 

izan ere, horiei esker, igarobideko trafikoa –batez ere astunena– aldendu egin 

da hiriguneetatik, eta murriztu egin da biztanleen osasunaren gaineko eragina. 

Klima-aldaketaren esparruan, ez da aldaketa handirik izan, antzekoa izan 

baita bi urteetako zirkulazio-bolumena. 

Zaratak eragindako kostuak murriztu egin dira, metropoli-saihesbideak eraiki 

direlako eta, horren ondorioz, zirkulazioa urrundu egiten delako dentsitate 

handieneko eremuetatik, hiriko trafikoa murriztuz –batez ere trafiko astuna–. 

Horretaz gainera, 2019ko egoerari buruzko informazio gehiago jaso da –gero eta 

udalerri gehiagok dituzte zarata-mapak–. 

Oro har, murriztu egin dira pilaketen kostuak, eta, bereziki, turismoenak. Hala 

ere, kontuan hartu behar dugu 2019rako kalkuluak 2004an baino metodologia 

fidagarriagoarekin egin direla, orduan Bilboko metropoli-eremuko emaitzak 

EAE osora estrapolatu baitziren. 

Saihesbide berriak eraikitzeak, trafiko-bolumena nabarmen handitu gabe, 

lagundu egin du pilaketa-arazoak murrizten. 

Zeharkako ondorioetan gorakadatxo bat gertatu da; horren arrazoiak dira, 

batetik, ibilgailu-parkearen nolabaiteko igoera, eta, bestetik, airearen 

kutsaduran 2004an aintzat hartu ez ziren eraginak zenbatestea 2019an. 

Habitatarentzako kostuek zertxobait behera egin dute, nahiz eta metodologia 

eta kostu-faktore desberdinak erabili diren. 

Beste kostu batzuen kontzeptuaren barruan sartzen da hiri-eremuetako 

banaketa. Nolabaiteko igoera ikusten da autoen kasuan, nahiz eta nolabaiteko 

zuhurtzia mantendu behar dugun datuok interpretatzean: 

▪ Alde batetik, erabilitako denboraren kostu-faktoreek aldeak dituzte 

2004tik 2019ra. 

▪ Bestetik, oinezkoen mugikortasunari buruzko informazio-iturriek –

mugikortasun-inkestak– alde handiak ageri dituzte oinezkoen 

mugikortasunari dagokionez, eta 2019an 2004koaren bikoitza da 

bolumena. 

Hobeto ikusten dira gertatutako aldaketak batez besteko kostuen azterketan. 
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56. grafikoa. Errepideko garraioaren batez besteko kostuak 2004an eta 2019an.  

2004tik 2019ra bitarteko batez besteko kostuen bilakaerak erakusten du 

murriztu egin direla balioetsitako hainbat kontzeptu, bereziki ezbehar-

kopurua. Bereziki deigarria da motorretan eta furgonetetan istripuak murriztu 

izana. 

Kontrako aldean, nabarmentzekoa da furgonetek klima-aldaketarekiko duten 

kostua areagotu izana. Horren atzean, etxez etxeko salgaien banaketaren 

hazkundea egon daiteke, ohiko saltoki- eta ostalaritza-banaketak baino karga 

txikiagoa baitu. 
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4.3.2 TRENBIDEKO GARRAIOAREN KANPO-KOSTUAK 

 

57. grafikoa. Trenbideko garraioaren kanpo-kostuak 2004an eta 2019an. 

Hona hemen trenbideko kostuen guztizkoa: 

▪ 2004. urtea, inflaziorik gabe: 52 milioi €. 

▪ 2004. urtea, inflazioarekin: 72 milioi €. 

▪ 2019. urtea: 67 milioi €. 

Trenaren kanpo-kostuek behera egin dute, eta aldeak ageri dira segun eta 

pertsonen garraioa edo salgaiena hartzen den. 

Pertsonen garraioaren kasuan, apur bat igo egin dira kostuak, zerbitzu-

eskaintza handiagoaren ondorioz: Gasteizko tranbia, Bilboko metroaren 3. linea 

eta 2. linea areagotzea. 

Deigarria da bidaiarien garraioaren ezbehar kopuruak eragindako gastuen 

igoera. Horretan eragina izan dute bai tranbiaren garapenak, ohiko trenbideak 

baino istripu-tasa handiagoa baitu, bai ohiko trenbideari istripuak esleitzeko 

erabilitako kalkulu-metodoak. 

Metodo horren oinarria –bai 2004an, bai 2019an– Espainia osoan gertatutako 

ezbeharren bilduma da, azterketaren aurreko 10 urteetan. Ezbehar horiek aldi 

horretako trenbide-zirkulazioaren bolumenaren artean banatzen dira. Hortik 

eratorritako faktorea aztertutako trenbide-zirkulaziora estrapolatzen da. 
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Gertaera zehatz batek baldintzatu du 2019an faktore hori handitzea 2004arekin 

alderatuta: Madril-Coruña trenak 2013an izandako istripua, 80 hildako eragin 

zituena. 

Airearen kutsaduraren eremuan, murriztu egin dira ondorioak. Gogora dezagun 

bi urte horien artean izandako immisio-erregistroen murrizketa. Hori bereziki 

garrantzitsua izan da salgaien garraioari dagokionez; izan ere, kostuak 

trenbideko garraioaren barruan birbanatu dira, eta pisu handiagoa izan du 

bidaiarien garraioan, hiri-eremuko salgaiek baino zirkulazio handiagoa izan 

baitu. 

Klima-aldaketak apenas du eraginik EAEko trenbide-garraioan, tren gehien-

gehienak trakzio elektrikokoak baitira. 

Zaratak eragindako kostuak nabarmen murriztu dira. 2019an informazio 

gehiago lortu da, eta emaitzak fidagarriagoak izan dira. 2004an, gune gutxi 

batzuetako erregistroak gainerako hiri-eremuetara estrapolatuz egin zen 

kalkulua. 

Nabarmentzekoa da zeharkako ondorioengatiko kostuen murrizketa. Alde 

horretatik, garrantzi berezia du penintsulako sorkuntza elektrikoaren mixak. 

Dagoeneko nabarmendu dugun alderdi bat zera da, aztertutako urteen artean 

ekoitzitako energiagatik isuritako berotegi-efektuko gasen murrizketa 

(% 50etik gorakoa), zentral termikoen itxierari esker. 

Habitatari eragindako kostuak handitu egin dira, baina, kasu honetan, 

metodologiak 2004an baino hainbat kostu-faktore gehiago erabiltzen dituelako 

eta kalkulu-prozesua orduan baino fidagarriagoa delako. 

Beste kostu batzuei dagokienez, garrantzi berezia du hiri-eremuetako 

banaketak. 2019an, 2004an bezala, kontzeptu hori da garrantzitsuena. Hala 

ere, handitu egin da aurreko azterlanarekin alderatuta. Horren arrazoiak dira, 

batetik, hiri-eskaintza handitzea (Gasteizko tranbia eta Bilboko tranbiaren 

luzapena) eta, bestetik, oinezkoen mugikortasuna zehazteko erabilitako 

iturriak (izan ere, adierazi den moduan, 2004. urtean baino bi aldiz erlazio 

gehiago daude 2019. urterako). 

Batez besteko kostuei buruzko hurrengo grafikoan, ikusiko dugu bere horretan 

jarraitzen duela guztizko kostuetan lortutako proportzioak. Pertsonen 

garraioaren batez besteko kostuen igoera salgaien garraioaren batez besteko 

kostuen murrizketarekin konpentsatzen da. 

 



EAEko garraioaren kanpo-kostuak eguneratzea 

 03.  EDIZIOA  145 

 

58. grafikoa. Trenbideko garraioaren batez besteko kostuak 2004an eta 2019an.  
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4.3.3 2020RAKO AURREIKUSITAKO AGERTOKIEKIN ALDERATZEA  

2004ko azterlanean, emaitzak simulatzeko ariketa bat egin zen, garai hartan 

etorkizunekotzat jotzen zen horizonte baterako (2020). Hiru agertoki planteatu 

ziren: 

▪ A agertokia: mugikortasunaren eta demografiaren arloko joerak 

mantentzea. 

▪ B agertokia: motorizazioa ugaritzea eta jarduerak gora egitea, 

immigrazioak ere gora egin duelako. 

▪ C agertokia: motorizazioa moteltzea eta jarduera areagotzea, 

immigrazioak gora egin duelako. 

Hurrengo grafikoa azterlan hartatik atera da. 

 

59. grafikoa. 2020rako garraioaren kanpo-kostuen aurreikuspena, 2004. urtean 
egindakoa70. 

Kasu guztietan, murriztu egiten ziren kostuaren kontzeptu gehienak. Jarduera 

areagotzearen eta motorizazioaren egungo joeraren (edo igoeraren) ondoriozko 

pilaketa-kostuak baino ez ziren handitzen. 

 

70 1. erreferentzia 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: COSTES TOTALES 2004 Y 2020
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Egiaz, ez da gertatu jarduera areagotze hori; are gehiago, nabarmentzekoa da 

2008an hasi zen krisi ekonomikoak gure geografiaren mugikortasunean izan 

duen eragina. 

Aurreikusitako bilakaera eta benetakoa alderatzen baditugu –inflazioaren 

ondorioak kontuan hartuta–, ikusiko dugu, pilaketen kostuak izan ezik, 

gainerakoek 2004an A eta C agertokietarako aurreikusitako joeren antzekoak 

dituztela. 

 

 

60. grafikoa. Lurreko garraioaren guztizko kanpo-kostuak 2004an eta 2019an. 

Behaketa horrek erakusten du egokia dela etorkizuneko egoerak aurreikusteko 

agertokiak planifikatzea, are egokiagoa hainbat eboluzio-testuinguru kontuan 

harturik. 
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5. ERANSKINAK 

Hurrengo eranskinetan, azterlana garatzeko erabilitako informazioa erakusten 

da. 



EAEko garraioaren kanpo-kostuak eguneratzea 

 03.  EDIZIOA  149 

Eranskina 1. HIRIARTEKO ZIRKULAZIOAREN GAINEKO DATUAK 

Foru-aldundien zirkulazioari buruzko datuak erakusten dira. Agiri horiexek 

baliatu dira, hain justu, EAEko 2019ko zirkulazioa zehazteko. 

 

5. irudia. Bizkaiko errepideetako zirkulazio-bolumena 2019an71. 

 

6. irudia. Zirkulazioaren osaera Bizkaiko errepide-sare nagusietan. 

 

 

71 3. erreferentzia 
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7. irudia. Gipuzkoako errepideetako zirkulazio-bolumena 1995 eta 2019 artean72. 

 

 

8. irudia. Arabako errepideetako zirkulazio-bolumena 2019an73. 

 

72 4. erreferentzia 

73 5. erreferentzia 

Vehículos / día Longitud (km) IMD media Vehículos-km anuales % pesados

< 50 40,19 35 516.920 4

50 - 99 88,72 75 2.444.252 5

100 - 249 292,69 166 17.714.512 4

250 - 499 237,86 352 30.570.980 5

500 - 999 243,37 750 66.612.259 6

1000 - 1999 145,345 1347 71.454.477 6

2000 - 4999 165,93 3223 195.205.216 8

5000 - 9999 57,13 7158 149.259.016 8

10000 - 14999 25,715 12089 113.469.554 11

15000 - 24999 65,37 21523 513.538.516 24

> 25000 30,76 37133 416.901.865 22

Guztira/Total: 1393,08 --- 1.577.687.567 17%
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Eranskina 2. HIRIKO TRAFIKOAREN GAINEKO DATUAK 

Hurrengo irudian, «Copernicus» proiektuaren Urban Atlas tresnaren argazki 

bat jasotzen da, EAEren eremuari dagokiona74. 

 

9. irudia. Urban Atlas 2018 erremintaren pantaila-irudia. 

Hiri-lurraldearen zatirik handienean, lurzoruaren okupazio-dentsitatearen 

arabera bereizten dira eremuak, hiri-garapenak kontuan harturik. Azterlan 

honen ondorioetarako, eremu mota hauek hartu dira hiri-eremutzat: 

▪ Hiri-eraikingintza jarraitua (>% 80) 

▪ Hiri-eraikingintza etena, dentsitate-maila trinkoa (% 50-80) 

▪ Hiri-eraikingintza etena, dentsitate-maila ertaina (% 30-50) 

▪ Hiri-eraikingintza etena, dentsitate-maila apala (% 10-30) 

Gainera, bizitegitarako hiriguneen hurbiltasunaren arabera, honako hauek 

sartu ahal izan dira: 

▪ Unitate industrialak, komertzialak, publikoak eta militarrak 

▪ Hirigune berdeak 

10.000 biztanletik gorako udalerrien area finkatuak aztertu dira. Urban Atlas 

erremintak honako hauek biltzen ditu: 

 

74 12. erreferentzia 
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▪ Araba: Gasteiz 

▪ Gipuzkoa: Donostia, Andoain, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irun, 

Lasarte-Oria, Oiartzun, Pasaia. 

▪ Bizkaia: Bilbo, Amorebieta-Etxano, Arrigorriaga, Barakaldo, Basauri, 

Bermeo, Derio, Erandio, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Leioa, Mungia, 

Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sopela, Trapagaran. 

Honako udalerri hauen inguruneak daude definiturik ortoargazkien bidez: 

▪ Araba: Laudio. 

▪ Gipuzkoa: Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Eibar, Elgoibar, 

Arrasate, Oñati, Tolosa, Zarautz. 

▪ Bizkaia: Durango, Ermua, Gernika-Lumo. 

Hurrengo irudian, Urban Atlas 2018 erremintan hartutako hiri-inguruak 

erakusten dira, eta, horiei gainjarrita, lehen aipatutako eremu motak. 

 

10. irudia. Hiri-zirkulazioa zenbatesteko kontuan hartzen diren inguruak. 

 

Hiri inguruaren mugapena

Hiri-eraikingintza jarraitua (>% 80)
Hiri-eraikingintza etena, dentsitate-maila trinkoa (% 50-80)
Hiri-eraikingintza etena, dentsitate-maila ertaina (% 30-50)
Hiri-eraikingintza etena, dentsitate-maila apala (% 10-30)
Unitate industrialak, komertzialak, publikoak eta militarrak
Hirigune berdeak
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137. taula. Ibilgailu arinen parkea 2019. urtearen amaieran, 10.000 biztanletik gorako 
EAEko udalerrietan75. 

 

75 23. erreferentzia 

Udalerria ZIKLOMOTORRAK FURGONETAK MOTOZIKLETAK AUTOAK

Bilbao 5.329 10.244 17.216 139.904

Donostia/San Sebastián 5.601 6.068 25.528 78.334

Vitoria-Gasteiz 3.690 8.699 11.907 114.233

Andoain 186 616 912 6.778

Arrasate/Mondragón 332 835 878 10.612

Azkoitia 114 429 424 5.361

Azpeitia 180 831 714 7.130

Beasain 168 627 625 6.907

Bergara 185 609 833 7.395

Eibar 379 779 1.257 11.670

Elgoibar 138 452 454 5.291

Errenteria 743 983 2.992 16.608

Hernani 417 1.063 1.859 8.965

Hondarribia 897 649 2.187 8.399

Irun 2.668 2.091 6.464 29.031

Lasarte-Oria 275 604 1.394 8.149

Laudio/Llodio 304 676 635 8.505

Oiartzun 239 964 1.038 6.582

Oñati 123 1.009 538 5.445

Pasaia 481 405 1.395 6.434

Tolosa 217 651 1.002 8.238

Zarautz 637 712 1.545 9.724

Amorebieta-Etxano 186 892 752 9.517

Arrigorriaga 125 407 521 5.566

Barakaldo 1.021 2.481 3.677 41.821

Basauri 454 1.266 1.408 17.064

Bermeo 311 482 888 6.983

Durango 350 858 1.120 13.270

Erandio 384 1.156 1.252 12.466

Ermua 245 342 654 6.882

Etxebarri 216 524 647 5.731

Galdakao 279 1.173 1.444 15.318

Gernika-Lumo 226 555 928 8.425

Getxo 1.341 2.176 5.146 37.653

Leioa 417 937 1.796 16.477

Mungia 225 697 942 8.902

Portugalete 552 862 1.711 18.123

Santurtzi 683 947 1.948 18.584

Sestao 434 611 919 11.053

Sopela 280 375 981 7.284

Valle de Trápaga-Trapagaran 158 682 530 6.307

GUZTIRA 31.190 57.419 109.061 777.121
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Eranskina 3. AIREAREN KUTSADURAK SORRARAZITAKO 

ERAGINAK 

Airearen kutsadurak osasunean eragindako kostuen emaitzak erakusten dira, 

hiriguneen eta landa-eremuen artean bereizita. 

 

138. taula. EAEko hiriguneetako airearen kutsadurak eragindako osasun-kostuak 
2019an. 

 

Ondorioaren deskribapena
Kasu 

kopurua

2 Kasu 

kopurua
Unitatea

Kanpo kostuak 

urteko €tan

Bizi itxaropenaren murrizketa 767 725 Galdutako bizi urteak 40.432.103

Murriztutako jarduera egunak 11.302 10.676 egunak 1.469.281

Galdutako lanegunak 14.479 13.670 egunak 4.271.263

Gutxi murriztutako jarduera egunak 41.572 39.255 egunak 1.787.613

Haurren hilkortasuna arriskuaren igoera 0,23 0,22 kasuak 947.865

Bronkitis kroniko kasu berriak 105 96 kasuak 23.472.577

Arnas ospitalizatzeak 27 24 kasuak 60.000

Kardiako ospitalizatzeak 17 15 kasuak 37.041

Medikazio hartzeak/ Bronkodilatadoreak erabiltzea 77 71 kasuak 77

Hilkortasuna arriskuaren igoera 4 Galdutako bizi urteak 314.676

Arnas ospitalizatzeak 4 kasuak 8.449

Gutxi murriztutako jarduera egunak 12.696 egunak 545.944

Medikazio hartzeak/ Bronkodilatadoreak erabiltzea 3.616 kasuak 3.616

Arnas sintoma arinak eztula kontuan izan ezik 2.079 egunak 89.381

Eztula egunak 12.082 egunak 519.530

Hilkortasuna arriskuaren igoera 1.133 1.009 Galdutako bizi urteak 88.913.443

Ume asmatikoetan bronkitis nagusitasuna izatea 279 249 kasuak 69.002

Arnas ospitalizatzeak 139 124 kasuak 312.859

Urteko kostu guztiak hiriguneetan GUZTIRA 163.254.721

Funtsezko eta sekundario aerosol inorganikoak < 2,5µm, partikulak < 2,5µm (µg/m3)

Funtsezko eta sekundario aerosol inorganikoak < 10µm, partikulak < 10µm (µg/m3)

Ozono (mg/m3) - O3 batez besteko kontzentrazioa urteko indizea 

NO2 (mg/m3)
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139. taula. EAEko landa-eremuetako airearen kutsadurak eragindako osasunerako 
kostuak 2019an. 

 

Ondorioaren deskribapena
Kasu 

kopurua

2 Kasu 

kopurua
Unitatea

Kanpo kostuak 

urteko €tan

Bizi itxaropenaren murrizketa 35 34 Galdutako bizi urteak 1.840.610

Murriztutako jarduera egunak 515 506 egunak 66.887

Galdutako lanegunak 662 652 egunak 195.312

Gutxi murriztutako jarduera egunak 1.905 1.876 egunak 81.915

Haurren hilkortasuna arriskuaren igoera 0 0 kasuak 133.680

Bronkitis kroniko kasu berriak 13 12 kasuak 2.992.976

Arnas ospitalizatzeak 3 3 kasuak 7.543

Kardiako ospitalizatzeak 2 2 kasuak 4.656

Medikazio hartzeak/ Bronkodilatadoreak erabiltzea 11 10 kasuak 11

Hilkortasuna arriskuaren igoera 3 Galdutako bizi urteak 225.492

Arnas ospitalizatzeak 2 kasuak 5.326

Gutxi murriztutako jarduera egunak 9.192 egunak 395.272

Medikazio hartzeak/ Bronkodilatadoreak erabiltzea 2.524 kasuak 2.524

Arnas sintoma arinak eztula kontuan izan ezik 1.721 egunak 74.002

Eztula egunak 10.003 egunak 430.138

Hilkortasuna arriskuaren igoera 198 178 Galdutako bizi urteak 15.573.236

Ume asmatikoetan bronkitis nagusitasuna izatea 59 52 kasuak 14.477

Arnas ospitalizatzeak 25 22 kasuak 56.226

Urteko kostu guztiak landa eremuetan GUZTIRA 22.100.285

Funtsezko eta sekundario aerosol inorganikoak < 2,5µm, partikulak < 2,5µm (µg/m3)

Funtsezko eta sekundario aerosol inorganikoak < 10µm, partikulak < 10µm (µg/m3)

Ozono (mg/m3) - O3 batez besteko kontzentrazioa urteko indizea 

NO2 (mg/m3)
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Eranskina 4. KUTSADURA AKUSTIKOAK SORRARAZITAKO 

ERAGINAK 

Hurrengo taulan, garraiobideek sorturiko zarataren eraginpean dagoen 

populazio-bolumena agertzen da, 10.000 biztanletik gorako EAEko udalerrietan 

(betiere informazio hori jasota badaukate). 

 

140. taula. Zirkulazio-zaratak eragindako EAEko udalerrietako biztanleak. 

 

55-59 60-64 65-69 70-74 >75

Bilbao 45.200 75.900 70.600 18.800 300

Arrigorriaga 694 488 115 53 5

Barakaldo 26.100 25.619 15.055 3.335 175

Basauri 10.090 7.347 3.430 844 22

Bermeo 3.355 2.963 885 35 0

Durango 6.249 6.064 2.707 524 0

Ermua 3.400 3.700 2.600 600 0

Etxebarri 2.758 1.894 316 0 0

Galdakao 2.681 2.169 1.294 546 35

Gernika 3.083 3.457 2.888 354 0

Getxo 15.843 16.543 8.701 1.982 116

Leioa 4.700 600 500 1.000 300

Mungia 369 261 114 20 1

Sopela 227 224 174 22 0

Trapagaran 2.800 2.200 2.800 900 0

Donostia 43.500 37.300 20.000 2.600 0

Andoain 4.156 4.698 1.997 245 125

Azpeitita 3.400 3.600 1.900 1.900 0

Beasain 3.696 3.507 1.811 432 111

Bergara 2.407 2.827 1.761 200 13

Eibar 17.434 16.011 10.510 4.925 1.150

Elgoibar 3.445 2.419 565 8 0

Errenteria 10.930 9.349 4.484 669 0

Hernani 0 0 0 0 0

Hondarribia 1.102 929 510 169 14

Irun 2.545 1.407 731 146 8

Lasarte-Oria 4.096 4.030 2.400 536 46

Arrasate 7.701 7.000 4.099 2.100 0

Oñati 2.095 1.604 367 17 6

Pasaia 5.022 4.260 1.518 318 324

Tolosa 3.520 3.427 1.832 259 17

Zarautz 6.214 5.207 1.997 225 2

Gasteiz 58.000 53.700 26.900 4.100 0

Laudio 2.754 2.637 1.635 100 0

Zirkulazio-zaratak 

eragindako biztanleak

Lden dB(A)-tan
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141. taula. Trenbidearen zaratak eragindako EAEko udalerrietako biztanleak.  

 

 

142. taula. Bilboko aireportuko zaratak eragindako biztanleak. 

 

 

143. taula. Pasaiako portuko zaratak eragindako biztanleak. 

55-59 60-64 65-69 70-74 >75

Bilbao 1.200 300 300 0 0

Barakaldo 1.094 683 193 36 0

Basauri 1.029 781 377 137 0

Ermua 1.000 600 500 0 0

Etxebarri 382 299 216 33 0

Gernika 531 492 177 0 0

Getxo 1.027 1.164 1.014 365 50

Leioa 1.800 2.900 2.100 200 0

Trapagaran 100 100 0 0 0

Trenbidearen zaratak 

eragindako biztanleak

Lden dB(A)-tan

55-59 60-64 65-69 70-74 >75

Derio 300 1.500 10.000

Erandio 400 100

Leioa 100

Lezama 800

Loiu 600 600 100

Sondika 100

Zamudio 900 1.600 100

Abiazioaren zaratak 

eragindako biztanleak

Lden dB(A)-tan

55-59 60-64 65-69 70-74 >75

Pasaia 523 497 108 0

Portuen zaratak 

eragindako biztanleak

Lden dB(A)-tan
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Eranskina 5. ZIRKULAZIO-PILAKETARI BURUZKO INFORMAZIOA 

Hurrengo irudian, gure garraio-ereduan erabilitako Euskal Autonomia 

Erkidegoko bide-sarea ageri da. Sare horretan, lanegun bakoitzean 2.500 

lagunetik gorako zirkulazio-intentsitatea duten bideak biltzen dira. 

 

11. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoko errepide-sareko eguneroko lan-zirkulazioaren 
intentsitatea, garraio-eredutik lortua. 

 

2.500 ibilg./eguna baino
gehiagoko zirkulazio intentsitatea
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Euskal Autonomia Erkidegoko errepide-sarean 2019an izandako trafiko-

gorabeherak non erregistratu diren erakusten da, Eusko Jaurlaritzako 

Segurtasun Sailak emandako datuen arabera. 

 

12. irudia. Zirkulazio-gorabeheren kokapena EAEko errepide-sarean 2019an. 

 

Zirkulazio-gorabeheren kokapena 2019an
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Eranskina 6. HABITATARI BURUZKO INFORMAZIOA 

EAEko lurzoruaren erabilera-mapei gainjarrita, lurreko garraio-azpiegituren 

trazadurak erakusten dira, GEOEUSKADI ataritik lortuta76. 

 

 

13. irudia. Ohiko errepideen eta edukiera handiko errepideen trazadura, EAEko 
lurzoruaren okupazio-maparen gainean. 

 

 

76 37. erreferentzia 

Ohiko errepidea
Edukiera handiko errepidea

Lurzoruaren okupazioa
Lurzoru eraikia
Laborantza intentsiboa
Laborantza integratua
Baratze
Larre intentsiboak
Larre estentsiboak
Larre organikoak
Basoa
Uretako
Geologiko
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14. irudia. Ohiko trenbideen eta abiadura handiko trenbideen trazadura, EAEko 
lurzoruaren okupazio-maparen gainean. 

 

Ohiko trenbidea
Abiadura handiko trenbidea

Lurzoruaren okupazioa
Lurzoru eraikia
Laborantza intentsiboa
Laborantza integratua
Baratze
Larre intentsiboak
Larre estentsiboak
Larre organikoak
Basoa
Uretako
Geologiko
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