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1.1  Aurrekariak 
 
1.1.1 Aurrekari administratiboak 
 

Informazio-azterketa hau, beste zenbaitekin batera, Donostiako Metroaren 
Informazio Azterketa idazteko zerbitzu-kontratuko lanen zati da. Euskal Trenbide 
Sareak (ETS) E.T.T. SA, Euroestudios SL eta Sestra SLP enpresek osatutako aldi 
baterako enpresa-elkarteari esleitu zion lan hori. 

 
Eusko Jaurlaritzak, Garraio eta Trenbide arloetako eskuduntzak izan dituzten 

sailen edo arlo horiekin lotutako sozietate publikoen bidez, trenbide bidezko garraio 
publikoa hobetzeko hainbat ekintza gauzatu eta bultzatu ditu.  
 

Bilboko Metroaren Eraikuntza Plana (1987) formalizatu zenetik (lehen linea 
1995ean jarri zen martxan), lehendik zegoen sareari buruzko Trenbideen Ekintza 
Planak (1989-1992 eta 1994-1999) egin ziren; gero, 2000 eta 2002 artean, trenbide-
sareen azterketa orokorrak egin ziren, Bilbo Metropolitarrari, Donostialdeari eta 
Araba erdialdeari buruzkoak.  
 

Euskotren XXI Planean (une bakoitzeko aurrekontu-aukeren arabera) 
jasotako zenbait ekintzatan gauzatu ziren lan horien ondorio nagusiak.  
 

Bestalde, azken urteotan asko egin du gora mugikortasun motorizatuak: 
urteko tasa metagarriak % 3,5 eta % 5 bitartekoak dira, eremuen arabera. 
Zoritxarrez, leku askotan, mugikortasunaren hazkunde hori ibilgailu pribatuetan 
soilik gertatu da ia, eta garraio publikoaren indarra sinbolikoa da.  
 

Garraio publikoak mugikortasunaren hazkunde hori bereganatu ez duen 
lekuetako bat Donostialdea da. Hango autobusen eta trenbideen erabiltzaile-
kopuruak ez du gora egiten. 

  
Hainbat arrazoirengatik gertatzen da hori, Donostiako Hiri Mugikortasun 

Jasangarriaren Planaren laguntza-dokumentuetan adierazi bezala, eta hainbat 
ekintza eskatzen ditu, plan honetan adierazten dugunez.  

 
Eremu horretan, mugikortasunaren hazkundea Donostialdeko Trenbide 

Sarearen Azterketan hasieran aurreikusitakoa baino askoz handiagoa izan da; 
beraz, badirudi hasieran proposatutakoak baino irismen handiagoko irtenbideak 
behar direla.  
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Horri jarraiki, lehendik dauden trenbide-lineak prestazio handiko metro-
sistema bihurtzeko behar diren ekintzak zehazteko eskatu zion Etxebizitza, Herri 
Lan eta Garraio Sailak ETSri. 

 
Premisa horiek kontuan izanik, Donostiako Metroaren informazio-

azterketaren idazketa esleitu zion ETSk E.T.T. SA-Euroestudios SL-Sestra SLP aldi 
baterako enpresa-elkarteari. 

 
Kontratu horren barruan, lanak zenbait azterketa independentetan banatzen 

dira: 
 

− Funtzionalitatearen eta Donostiako Metroaren eskaeraren azterketa. 
− Lugaritz-Anoetan tartearen informazio-azterketa. 
− Loiolako Erriberetako trukagailuaren informazio-azterketa. 
− Irun-Hondarribia tartearen informazio-azterketa. 

 
Informazio-azterketa hau aipatutako bigarren azterketari dagokio. 

 
1.1.2 Aurrekari teknikoak 

 
Informazio-azterketa honen helburuko lanak egiteko, ETSk emandako 

azterketa hauek erabili dira:  
 

− Donostialdeko eremu funtzionaleko trenbide-sarearen azterketa (2003ko 
otsaila).  

− Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sarearen Sektoreko Lurralde Plana 
(Gipuzkoako trenbide-ordenazioari buruzkoa) aldatzea; Garraio eta Herri Lan 
Sailburuak 2005eko urtarrilaren 25eko Aginduaren bidez onartu zuen Plan 
hori lehenik.  

− Donostiako Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana. 
− Lasarte-Hendaia lineako Herrera-Errenteria, Errenteria-Irun eta Usurbil-

Añorga tarteen trazadura-proiektuak. 
− Lasarte-Hendaia lineako Lasarte-Errekalde, Errekalde-Añorga, Loiola-

Herrera eta Fanderia-Oiartzun tarteen eraikuntza-proiektuak. 
− Arasoko lantegi eta kotxe-toki berrien proiektua. 
− Eremuan egindako trenbide-obren eraikuntza- eta/edo likidazio-proiektuak.  
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1.2 Helburua 
 
Informazio-azterketa hau barne hartzen duen kontratuaren helburua da gaur 

egungo Lasarte-Hendaia trenbide-trazadura oinarri hartuta Donostia inguruan 
maiztasun eta kalitate handiko zerbitzu metropolitarra jartzearen azterketa eta 
aurredefinizioa egitea, bai eta martxan dauden bikoizketa-lanenak ere, azterketa 
honetatik ondorioztatzen diren aldagaiak kontuan izanik (trazadurari dagozkionak, 
funtzionalak eta/edo teknologiakoak).  

 
Aurretik egindako lehen azterketen ondorioz, lehentasunez jarduteko hiru 

eremu definitu dira. Alde batetik, Donostiako hiriguneko zerbitzu- eta enplegu-
eremuetarako eskualdeko eta hiriko sarbidea hobetu nahi da. Horretarako, eremu 
horietarako (hirigunea, unibertsitatea eta abar) sarbidea ematen duten geltokiak 
ugaritu egin behar dira, eta zerbitzu horiek eskuratzeko itxaron beharreko denbora 
ahalik eta gehiena murriztu.  

 
Bestalde, gaur egun halako zerbitzurik ez duten auzo eta herrietarako 

(Intxaurrondo, Altza, Hondarribia…) trenbide-sarbidea hobetu egin behar da. 
 
Azkenik, nahitaezkoa da garraio publikoko sistemen artean bidaiariak 

trukatzeko sistemak hobetzea, trukeak errazteko tarifa-sistemak ezarrita, elkar 
osatuz eta koordinatuta jardun dezaten. 

  
Helburu hori betetzeko, arestian aipatutako kontratuak barne hartzen dituen 

lanek zenbait fase dituzte: 
 
Lehen fasean, lurralde-informazio, informazio demografiko eta eremu 

funtzionaleko garraio-merkatuaren informazio guztia aztertu dugu; hala, gaur egun 
eskaintzen ez diren garraio-eskaeren berri izan dugu, bai eta eskaintza-aldaketaren 
batek eragingo lukeen eskaerarena ere. Fase horretan, zorrotz aztertu dira eremuan 
lehenago egindako azterketetako oinarrizko datuak, eta proposatutako alternatiben 
azterketa berriro formulatu eta berrikusi da.  

 
Gero, eskaera ondoen betetzen duten eta eskaintza eta garraio publikoaren 

ratioa hobetzen duten zerbitzu-aukerak aztertu ditugu.  
 
Proposatutako alternatiba guztietatik, linearen proposamen global bat 

hautatu dugu, eta trenbideen sektoreko lurralde-planaren aldaketari gehituko zaio. 
 
Azkenik, lineari buruzko informazio-azterketak idatzi dira, zeinek Donostiako 

Metroaren trazadura eta funtzionalitatea aztertzen eta definitzen dituzten, bai eta 
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behar diren trenbide- eta segurtasun-instalazioak ere, eskatutako definizio-
mailaraino. 

 
Horietako bat, Lugaritz-Anoeta tartearen informazio-azterketa, landuko dugu 

dokumentu honetan. 
 

1.2.1 Gaur egungo egoera 
 

Donostiako trenbide-sistemak arazo hauek ditu, aspalditik:  
 

− Metro-sistemek eskatzen dituzten maiztasun, azelerazio eta abiadura 
handietara egokitzeko gaitasunik eza, batik bat azpiegitura desegokiak (bide 
bakarreko tarteak), instalazioak (segurtasun-sistema) edo material mugikorra 
direla eta.  

− Hirigunerako sarbide desegokia, Eusko Trenen linea hiriaren ingurutik 
igarotzen delako Lugaritz eta Herrera artean.  

− Azkenik —linearen tarte batzuetan bakarrik—, irisgarritasun txikia 
eskualdeko korridoreetako bizitoki eta jarduera-zentro nagusietarako, eta 
zenbait udalerriren estaldurarik eza (adibidez, Hondarribia).  
 
Gaur egun, trenaren eskaerak behera egin du apur bat, eta eskualdearen eta 

hirigunearen arteko konexioak autobusean egiten dira gehienbat. Linea 
erregularretako autobusek zirkulazioaren eguneroko pilaketa jasaten dute, eta 
gaitasun-sistemak ezarri behar dira, bide-saretik bereiz. 

 
Informazio-azterketa honek lantzen duen tarteari dagokionez, Eusko Trenen 

lineak, gaur egun, Donostiako mendebaldea igarotzen du, Lugaritzetik Amarara, 
Morlanstik barrena. Horrek guztiak irisgarritasun-gabezia dakarkie zenbait bizitokiri 
(Bentaberri), jarduera-zentroetarako (Zuatzu industrialdea) eta ekipamenduri 
(unibertsitatea edo Kontxako hondartza, aisialdi-eremu gisa).  

 
1.2.2 Aukeratutako irtenbidearen justifikazioa 

 
Ikusirik zer arazo dakartzan trenbide-sistemaren gaur egungo egoerak, 

Eusko Trenen Lasarte eta Hendaia arteko gaur egungo linea hobetzeko, 
azpiegitura, gainegitura, instalazioak, geltokiak eta material mugikorra hobetu egin 
behar dira, baina, batik bat, metro-sistema ezarri behar da, gaitasun handiko 
garraiobide publikoa delako eta aldirietako ohiko trenbide-sistemek baino 
irisgarritasun handiagoa duelako. 

 
Eskualdeko estaldura eta irisgarritasuna hobetzeko, Metro sistemaren 
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proposamenak hau dakar berekin: 
 

− Herrien estaldura handiagoa, eskaeraren aldetik egokitzat jotzen 
diren lekuetan geltoki berriak eginez. Oinezkoentzat irisgarriak izan 
behar dute geltokiek, eta komunikazio egokia gainerako garraiobide 
publikoekin. Metro-sistemek geltokien artean izan ohi duten 
distantziari eutsiz egin behar da hori guztia. 

− Geltoki berria eraikitzea Loiolako Erriberetan, hiru garraiobideri 
estaldura emanez: metroa, ohiko trenbidea eta hiriko autobusa. 
Loiolako Erriberak leku garrantzitsutzat hartzen dira hiriko 
intermodalitaterako, metroaren linea berria zenbait auzotara (Egiara 
edo Grosera, adibidez) hurbildu daitekeelako, garraiobidez eremu 
horretan aldatuz gero. Ohiko trenbidearen eta Metroaren arteko 
aldaketa-aukerarekin, Atotxako abiadura handiko trenaren geltokia 
irisgarri bihurtzen da, bai eta etorkizunean egingo den hiri barruko 
autobusen geltokia ere. 

− Zerbitzua Hondarribira eta aireportura zabaltzea, eremu horietara 
gaur egun ezin baita trenez iritsi. 

 
Lugaritz eta Anoeta arteko tarteari dagokionez, metro berria Amara 

ingururaino tunelean joatea erabaki da, tarte horretan eraikuntza-dentsitate handia 
baitago. Amara-Anoeta tartea, berriz, lur azpitik egitea erabaki da. Easokoa tarteko 
geltokia izango da; hala, linea hobeto ustiatuko da. 
 
1.3 Lanen garapena 
 
1.3.1 Deskribapen orokorra 

 
Informazio-azterketa honen helburuko tartearen trazadurak 5,540 km-ko 

luzera du, eta Lugaritz eta Anoetako gaur egungo geltokien artean dago. Bi geltoki 
horiek ETSren Zumaia-Amara-Hendaia tartekoak dira, eta Donostiako hirigunean 
daude. 

 
Tarte hori bitan banatzen da, nabarmen, gaur egungo sestraren 

sakontasunaren arabera. 
 
Lehen zatian, 0+000 KPtik 4+300 KPra bitartekoan, sestra lur azpian dago, 

lur azpiko kalitate txarreko materiala zeharkatu beharrik ez izateko adinako 
sakontasunean, eta, bertikalean, eraikinen zimenduetara behar den distantzia utzita. 
Trazaduraren lehen zatia egiteko, meatze-tunela erabiltzea aurreikusten da. 
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Tartearen bigarren zatian, 4+300 KPtik 5+540 KPra bitartean, trazadura 
Errondo pasealekuaren azpian dago, gaur egungo linearen alboan. Punturen 
batean, baliteke hari eragitea ere. Tarte horretan, sestra gaur egungo linearena 
baino beherago dago, gero Errondo pasealekuaren mailan egoteko, eta, azkenik, 
harekin elkartzeko azken puntuan, bai oinplanoan, bai altxaeran. Tarte horretan, 
pantailak erabilita egingo da obra, eta, gero, estali egingo da zulatutako eremua. 

 
Trazadura Lugaritzeko gaur egungo geltokitik abiatzen da, hari jarraituz, eta 

oinplano eta altxaeran elkartzen du 0+000 KPan. Lehen zatian ipar-ekialdera 
orientatuta dago; gero, ekialdera biratzen du, eta, berriro ere iparralderantz biratuta, 
Zarautz kalera hurbiltzen da, 0+900 KPan, gutxi gorabehera. 

 
1+124 KPan, sarrerako arrapala bat egongo da tunelerako obran. Zarautz 

kaletik sartzen da hara. 
 
1+047 eta 1+144 KPen artean, Bentaberriko geltokia egongo da. 
 
Zarautz kaletik bereizi ondoren (1+400 KPan, gutxi gorabehera), 

oinplanoaren ardatza ipar-ekialdera orientatuta dago. 
 
1+720 eta 1+820 KPen artean, Matia-Antigua geltokia egongo da; horren 

ondoren, Kontxako pasealeku ingurura bideratzen da trazadura. Ekialdera arin 
biratu ondoren, ardatza pasealeku horren azpian kokatzen da, 2+350 eta 2+600 
KPen artean, gutxi gorabehera. 

 
2+700 KPan, tunelerako obrako sarbiderako arrapala bat egingo da, 

Kontxako pasealekutik sartzeko. Sarbide horren zati bat aireztapen-putzu eta 
larrialdietarako irteera gisa erabiltzeko aprobetxatuko da. 

 
3+278 eta 3+375 KPen artean Erdigunea-Kontxako geltokia egongo da; 

gero, ardatza biratu egiten da, hegoalderantz orientatuz. 
 
3+849 eta 3+946 KPen artean, Easoko geltoki berria egingo da. 
 
Lehendik esan dugunez, 4+300 KPan amaitzen da meatzean egin beharreko 

tartea, eta, puntu horretatik aurrera, sestra gainazaletik hurbilago dago. Pantaila 
artean egingo da obra, eta, gero, lauzaz estali. 

 
4+320 KPan, sarbide-arrapala bat jarriko da, obra-sarbide gisa, Autonomia 

kaletik. 
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Hortik trazaduraren amaieraraino, Errondo pasealekuaren eta ETSren gaur 
egungo linearen albotik igarotzen da, eta, zenbait puntutan, hari ere eragiten dio. 
Obrek dirauten artean, gaur egungo bi bideetako batean trenen zirkulazioa 
mantentzea bermatzen dute informazio-azterketa honetan aurreikusitako ekintzek. 

 
Izastegi pasealekua eta Pedro Manrique Errondo pasealekuarekin lotzen 

dituen biribilgunea igaro eta berehala, 4+558 eta 4+755 KPen artean, Morlansko 
geltokia egingo da. 

 
Anoetako gaur egungo geltokia baino lehen amaitzen da trazadura, 5+540 

KPan. Puntu horretan, Eusko Trenen gaur egungo linearekin elkartzen da, bai 
oinplanoan, bai altxaeran. 

 
Laburbilduz, azpiegitura-obra hauek aurreikusten dira, nagusiki: 
 

− Meatze-tunela, 0+000 KPtik 4+300 KPra bitartean. 
− Pantaila arteko tunela, 4+300 KPtik 5+540 KPra bitartean. 
− Lau leize-geltoki: 

• Bentaberriko geltokia 
• Matia-Antiguako geltokia 
• Erdialdea-Kontxako geltokia 
• Easoko geltokia 

− Pantaila artean lurperatutako geltoki bat: 
• Morlansko geltokia 

− Bederatzi sarbide-kanoi leize-geltokietarako. 
− Hamasei (16) aireztapen-putzu, horietako bost nasa azpiko 

erauzpenerako. 
− Larrialdietarako irteera bat, geltokien irteeretatik bereiz. 
− Lau igogailu leize-geltokietara iristeko, eta beste bat Morlansko 

geltokian. 
− Hamar punpatze-putzu; horietatik bost, ibilbidearen puntu baxuetan, 

eta, gainerako bostak, geltoki banatan. 
− Hiru arrapala tunelera sartzeko, obrak martxan dauden bitartean. 

   
 

1.3.2 Kartografia 
 
Lan hauen helburua izan da Donostiako Udalaren jabetzako 1:500 eskalako 

kartografia digitala biltzea. Hiri-eremu osoa hartzen du, eta arestian aipatutako 
tartea ere bai, osorik. Lurraren erliebea 0,5 m-ko distantziakidetasuneko nibel-
kurben bidez adierazi da. 
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1.3.3 Zerbitzuari lotutako biztanleriaren azterketa 
 

Trenbide-azpiegitura berriak zerbitzatuko dituen biztanleak, enplegua eta 
ekipamenduak aztertu dira, gaur egungo egoeraren zein etorkizunekoaren arabera 
(2010eko ekainaren 25eko osoko bilkuran behin betiko onartu zen Donostiako Hiri 
Antolamenduko Plan Orokorrean aurreikusitako garapen berriak). 

 
Gaur egungo egoeran zerbitzua ematen zaien biztanleen azterketa egiteko, 

sarearen modelizazioa hartu da kontuan, proposatutako tartean gaur egun dauden 
bideen, biztanleen eta enpleguaren arabera, atalondoka aztertuta (2006ko datuak) 
1, bai eta ekipamendu handietarako eguneroko jende-ugaritasunaren arabera ere 
(osasun-, kirol-, merkataritza- eta heziketa-ekipamenduak). Etorkizuneko egoera 
aztertzeko (denbora-horizontetzat HAPNan ezarritakoa harturik), sare modelizatua 
eta etxebizitzaren eta HAPNan aurreikusitako jarduera ekonomikoen datuak hartzen 
dira abiapuntutzat. 

 
Trena 5 minutura izango luketen 53.391 biztanle zerbitzatuko lituzke, eta 10 

minutura izango luketen 106.985. Guztira, trena 5 minutura izango luketen 55.129 
biztanle zerbitzatzea aurreikusten da, eta 10 minutura izango luketen 111.711. 

  
1.3.4 Hirigintza-plangintza 
 

Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (2010eko ekainaren 5eko 
osoko bilkura behin betiko onartua) du erreferentziatzat azterketak. 

 
1.3.5 Ibilbide-denboren azterketa 
 

Trenbide-simulazioa egiteko, sei azpitartetan banatu dugu 5.540 m-ko 
ibilbidea. Geltoki bakoitzaren erdiko puntuan hasi eta amaitzen dira azpitarteak.  

 
Trenbide-simulazioan, kontuan hartu dira bidearen geometria eta material 

mugikorraren ezaugarriak.  
 

Ibilbidearen guztizko denbora, geldialdi eta guzti, 8 min eta 29 s da, eta 
batez besteko abiadura, 39,2 km/h. 

 

                                                           
1  Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistiken 1986ko apirilaren 23ko 4/1986  Legeak, 20.1 artikuluan, 

ezabatu egin ditu 3tik beherako balioak, bai eta zenbatekoen desberdintasunengatik ken daitezkeenak ere. 
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1.3.6 Lur-mugitzea 
 
Hemen behean dago tartean egin beharreko lur-mugimenduen bolumenen 

laburpen bat: 
 

HONDEAKETAK 
 

− Leize-geltokiak: .................................................................. 80.522,6 m3 
− Meatze-tunela: ................................................................. 253.733,2 m3 
− Pantaila arteko tartea: ..................................................... 124.670,0 m3 
− Kanoiak: ............................................................................. 35.295,0 m3 
− Arrapalak: .......................................................................... 25.820,6 m3 
− Trenbide-desbideraketa: .................................................... 12.363,7 m3 
− Geltokietako igogailuak: ..................................................... 1.844,7 m3  
− Larrialdiko aireztapen-putzuak eta nasen azpiko 

erauzketa: ............................................................................... 15.098,9 m3   
 
HONDEAKETAREN BOLUMENA, GUZTIRA: ................................... 549.348,7 m3 

 
BETELANAK 
 

− Arrapalak: ............................................................................ 4.897,5 m3 
− Trenbide-desbideraketa: ...................................................... 4.178,7 m3 
− Pantaila arteko tartea: ......................................................... 9.579,6 m3 

  
BETELANAREN BOLUMENA, GUZTIRA: ........................................... 18.655,8 m3 

 
1.3.7 Geologia eta geoteknia 
 

Egindako lanen helburua metroaren tunelak igaroko dituen materialen 
karakterizazio geologiko-geoteknikoa egitea zen, Lugaritz, Ondarreta, Kontxa, San 
Bartolome eta Morlanstik Anoetaraino doan haitz-muinoaren eta Añorgako 
ubidearen, hondartzen eta Urumea ibaiaren lurzoru ibai-itsasaldikoen arteko muga 
kontuan izanik. 

 
Muga hori dela eta, informazio-azterketa honen trazadura optimizatu ahal 

izan da; izan ere, tunelaren zatirik handiena haitzean igarotzeko eta haitz-
materialaren estaldura egokia izateko saiakera egin da. 
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Funtsean, lehendik zeuden datu batzuk hartu dira abiapuntutzat (82 txosten 
geotekniko —askotarikoak— eta 250 zundaketa mekanikotik gora), Donostiako 
Udalak emandako 1:500 eskalako oinarri kartografikoan kokatuta. 

 
Lanerako 1:3.000 eskala erabili da, tarte topografiko nahikoa izateko, eta lan 

osoaren ikuspegia ez galtzeko, trazadurari dagokionez. 
 
Lana egiteko, lehendik zegoen informazioa bildu eta kudeatu da, eta, hortik 

abiatuta, ikerketa geoteknikoko lanak proposatu dira, pixkanaka eta modu irekian, 
eta lanaren erakunde kudeatzaile eta zuzendariak behar bezala onartu ditu. 

 
7. eranskineko 2. atalak honela dio, zehazki: Egindako lanak: 166 MASW 

geltoki egin dira (17 profil) geofisikako azterketa gisa, 18 zundaketa mekaniko 
(536 ml), bi piezometro eta hodi artekatu instalatu (itsasgoran eta itsasbeheran 
maila freatikoaren aldizkako kontrola eginez) eta saiakerak egin dira, batzuk in situ 
(14 presiometro eta lurzoru eta haitzen iragazkortasun-azterketak), eta, besteak, 
laborategian. Guztira, 82 lagin hartu dira. 

 
Datu horiekin guztiekin, sei estazio geomekanikotan zehaztasunez bildutako 

gainazaleko geologia-datuak osatu dira, eta lurzoru-mota eta -lodiera zehaztu da, 
lerro isopakoen trazaduraren bidez. Uneko lursailaren gainazaletik abiatuta, lodiera 
bereko puntuak adierazten dituzte lerro horiek, bai eta agertzen diren haitz-motak 
eta haien apurtze-gradua eta egitura ere, hau da, geruzen orientazioa, eta 
tolesturarik eta failarik dagoen ala ez. 

 
Zehazki, haitzaren bi formazio igarotzen ditu tunelak, eta biak proportzio 

berean agertzen dira: Flysch detritiko karetsua (kareharri hareatsuen, kareharri 
buztintsuen eta hareharrien cm/dm-ak, txandakatuta) eta Maastdaniense deritzon 
formazioa (marga-kareharriak eta kareharri buztintsu gris eta arrosak). Bi 
formazioen arteko tartea graduala izan ohi da; batzuetan, mekanikoa (failak direla 
eta). 

 
Bestalde, lurzoruetan ibaien eta itsasaldien sedimentuak daude (hareak, 

lohiak eta buztinak, legar-mailaren bat dutenak), eta 45 m-tik gorako lodiera hartzen 
du leku batzuetan. Lurzoru horien maila freatikoa arina da (+1,3 eta +2,5 m arteko 
kota du, batez beste). 

 
Helburu nagusia da oinplanoan 1/3.000 eskalan eta luzera-profilean islatzea 

lur-mota eta tunelak hura zeharkatzean izango duen posizioa. Hori dela eta, 
zeharkako profil ugari interpretatu behar izan dira (guztira, 21). Horiei esker, hobeto 
ulertu eta interpretatu ahal izan da lurra trazaduraren puntu kritikoetan. 
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Informazio hau, laborategiko saiakeretatik eskuratutako materialen 
karakterizazio geoteknikoarekin batera, abiapuntutzat erabili da tunelaren diseinua 
egin ahal izateko (eredu-sekzioak, euste-sekzioak, zulaketa-metodoak…), 7. 
eranskineko datuak harturik, eskuratutako mendigune harritsuko kalitate-indizeetatik 
abiatuta. 

 
1.3.8 Tunelak 

 
Arrokek, oro har, mekanikoki zulatzeko egokiak dira, flyscharen 

urragarritasuna txikia baita (inoiz, ertaina). Geruza urragarrienen orientazioa ez 
denez bera bide osoan, marraskatzeko makina ahaltsua (pika-urradura ertainekoa) 
erabiliko da. 

 
Hasieran, baztertu egin da tunelagailua (TBM) erabiltzea, tunela faseka 

egingo baita eta haren luzera ez baita nahikoa zulatzeko makina erabiltzea 
errentagarria izateko. 

 
Hiriguneetan leherketak sistematikoki ez egitea gomendatzen dugu. 
 
Euskarri moduan, Metodo Austriar Berria (NATM) izenez ezagutzen den 

sistema erabiltzea proposatzen dugu, hormigoi proiektatua, buloiak, sare 
elektrosoldatua eta inoiz zertxak erabiltzen dituena. Euskarritarako, hiru eredu-
sekzio aurkeztu dira, arrokaren kalitatearen araberakoak, eta tratamendu 
berezietarako eta tunela auskultatzeko aurre-diseinua. 

 
Tunelaren profil geologiko-geoteknikoa 8. Eranskinean dago. 
 
Eranskin horretan dago arrokaren egoera tentsionalaren analisia eta 

tunelaren portaera geoteknikoaren aurreikuspena. 
 

1.3.9 Obra lagungarriak 
 
1.3.9.1  Pantaila arteko eremua 
 

4+300 KPan amaitzen da meatze-tunela, eta, hortik aurrera, cut&cover 
metodoaren bidez egingo da obra, Errondoko pasealekuaren tartearen 
amaieraraino. Izan ere, tarte horretan eraikuntza-prozedura horren bidez egiteko 
besteko azalekoa da trazadura. Beharrezkoa den tokietan, kota sakonena 
izateagatik, maila ertaineko eskorak ipiniko dira. 
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1.3.9.2  Zarauzko Etorbideko arrapala 
 
Zarauzko etorbideko arrapalaren bidez iritsiko da obrako meatze-tunelari 

ekiteko puntura. Obra bukatutakoan, aireztatze-putzua ipiniko da han. 
 
1.3.9.3  Kontxako pasealekuko arrapala 
 

Kontxako pasealekuko arrapalaren bidez iritsiko da obrako meatze-tunelera. 
Obra bukatuta, aireztatze-putzua ipiniko da han. Eraikuntza amaitu ondoren, 
arrapalaren lehen zatia bete egingo da, lurrez, eta behekoa leheneratu egingo da. 
Aireztapen-putzua izango duen zatia, berriz, lurpean geldituko da, galeria moduan, 
eta larrialdietarako irteera atonduko da han.  
 

Arrapala nahiz tunela bera eraikitzen diren bitartean pasealekua 
leheneratuta egotea sistemaren abantaila handia da, ezbairik gabe.  
 
1.3.9.4  Meatze-tunelaren eta pantailen arteko eremuaren arteko trantsiziogunea 

Autonomia kaleko arrapala eta behin-behineko desbideratzea 
 

4+300 KPan amaitzen da meatze-tunela, eta, hortik aurrera, cut&cover 
metodoaren bidez egingo da obra, Errondoko pasealekuaren tartearen 
amaieraraino. Izan ere, tarte horretan eraikuntza-prozedura horren bidez egiteko 
besteko azalekoa da trazadura. 
 

Eremu horretan, proiektatutako trazadurak zenbait interferentzia ditu 
lehendik dauden trenbideekin: 
 

• 4+265 PKan, proiektatutako trenbidearen trazadura meatzean igarotzen da 
egungo Añorga-Amara trenbideko tunelaren azpitik. Ez dio egungo 
trenbideari eragiten, baina, trenbide horren eraginez, proiektatu den malda 
ezin da azalerago kokatu puntu horretan, tunelari eragin gabe. 

• 4+340 PKan, proiektuko trenbidearen trazadura Amara-Anoeta trenbidearen 
azpitik igarotzen da (trenbide hori da, hain zuzen ere, proiektuko trenbideak 
ordezkatuko duena). 

 
Bestalde, 4+300 PK-an, meatze-tunelaren sarrerako arrapala aurreikusi da 

(Autonomia kaleko arrapala), zeina aurrez aurre lotzen den proiektatutako 
trazaduraren ardatzarekin. 
 

Amara-Anoeta trenbidearen zirkulazioa desbideratzea proposatu da 
(proiektuko trenbideak ordezkatuko du hori). Hala, proiektuko trenbidea egungoaren 
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azpitik igarotzea saihestuko da. Azpiko bidegurutze hori saihesteko arrazoia da ezin 
dela kaxa sartu bat egin abian den trenbidearen azpian, arrazoi hauengatik: 

 
• Proiektatutako trenbidearen trazaduraren aurretiko bista egungo 

trenbidearen maldarekiko sakonegi doa bidegurutzean. Egungo trenbidearen 
maldaren eta proiektatutako tunelaren goiko kotaren artean 5 m-ko tartea 
dago, eta kaxa bat sartzeko gehienez 1-1,5 m-ko tartea egon beharko 
litzateke. Gainera, proiektatutako trenbidearen malda ezin da igo egungo 
tunelari (Añorga-Amara trenbideari) eragin gabe. 

• Bi trenbideen bidegurutzea desbideratuko balitz, bultzatu beharreko kaxa 
nahiko luzea izango litzateke. Are gehiago, kaxa hori bidegurutzearen 
aurreko edo osteko eremuetan eraiki behar da. Bidegurutzearen aurreko 
eremuan meatze-tunela izateak ezinezkoa egiten du hor fabrikazio-eremua 
ezartzea, eta, osteko eremuan, pantailen artean egitea konplikatua da. 

• Egungo trenbidearen azpiko pasabidea ebazteko obra konplikatua da, 
bidegurutze hori behin-behinekoa baita. 
 
Horregatik, egungo trenbidearen zirkulazioa desbideratuz gero, ez dago 

proiektatutako trenbidea egungoaren azpitik pasatu beharrik. 
 

1.3.9.5  Azpiestazio elektrikoa 
 

0+950 PK-an, gutxi gorabehera, azpiestazio berria jartzea aurreikusi da. 
Horretarako erabiliko den lursailean ez dago eraikuntzarik, eta, beraz, ez da 
eraispenik egin behar. 

 
Inguruaren ezaugarri topografikoengatik, hala ere, lurrak mugitu egin behar 

dira lursailaren lur-berdinketa kotara iristeko. Lursailak, kaleetarantz, % 23,25eko 
malda du. Kota hori Zarautz kalekoaren bera da (6 metro). 

 
Azpiestazioak Zarautz kalean du sarbidea. Beraz, ez dago horren inguruko 

lursailik egokitu beharrik. 
 
Kamioiek maniobrak egiteko eta aparkatzeko eremua aurreikusi da 

lursailean. Azpiestazioko erakinak oinplano errektangeluarra du, eta 100 m2 
inguruko azalera. Horrez gain, eraikina inguratzen duen espaloia ere aurreikusi da. 
Zimendatzea, berriz, dagokion txosten geoteknikoen datuen arabera proiektatuko 
da. 

 
Eraikuntzak eremu horretako eraikinekin bat egingo du: estalkia lau isurikoa 

izango da, eta fatxada, homogeneoa. 
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Azpiestazioaren esparrua osatzeko, hesi batek inguratuko du eremua. 
Hesiak bi sarbide izango ditu: bat ibilgailuentzat izango da, eta bestea, 
pertsonentzat. 
 
1.3.10 Geltokiak 

 
1.3.10.1 Bentaberriko geltokia 
 

Bentaberriko geltokia 1+052 eta 1+132 KPen artean dago, eta tarte horretan 
dauden lau leize-geltokietako lehena da.  

 
Zarauzko Etorbidearen eta Resurrección Maria Azkue kalearen arteko 

topagunean dago, eta handik Bentaberri inguruko ingurune garrantzitsuenetatik aise 
iristeko modua optimizatu liteke: alde batetik, unibertsitate-ekipamendu guztitik, eta 
bestetik, etxebizitzetako zabalgunetik.  

 
Geltokira iristeko bi kanoi aurreikusi dira:  
 
C1 kanoiaren ahoa Xalbador Bertsolaria eta Jose Goikoa kaleen arteko 

gurutze-inguruan egongo da.  Goikoa kalea, Tolosako etorbidearen gainean 
luzatuta, Bentaberriko inguru honetako bizilekuen ardatz nagusia den Jose Maria 
Sert plazarekiko erreferentzia bilakatuko da. Egitura hori Jose Maria Sert plazatik 
Tolosako Etorbideraino zabaltzen da, Oihenart kaleko eta Julio Caro Baroja plazako 
oinezkoentzako eremuen bitartez, han baitaude erabilera publiko esanguratsuak.   

  
C1 kanoiaren ahotik gertu, Jose Goikoa kaleak Aizkorri kalea dagoen 

magalarekin bat egiten duen gunean, kokatuko da magal horretan egiten ari diren 
bizilekuetara iristeko komunikazio bertikaleko bigarren elementua. 

 
C2 kanoiaren ahoa Eugenio Imaz kalean egongo da, eta inguruan duen 

unibertsitate-ekipamenduaren zati nagusira iristea erraztu egingo du.  
 
1.3.10.2 Matia-Antiguako geltokia 
 

Matia-Antiguako geltokia 1+732 eta 1+812 KPen artean egingo da, eta tarte 
horretan dauden lau leize-geltokietako bigarrena izango da.  

 
Matia-Antiguako geltokiaren erdia Aizkorri kalearen parean egongo da, Matia 

kaletik gertu.  
 
Geltokira iristeko, hiru kanoi aurreikusi dira: bi, Matia kalean, eta hirugarrena, 
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Heriz Pasealekuan. Horrez gain, igogailu bat ere izango da. 
 
1. kanoiaren ahoa Matia kalearen mendebaldeko muturrean egongo da, 

Bentaberri kalearekiko gurutzetik eta Bentaberri plazatik gertu, non plaza hori eta 
Aizkorri kalea lotzen dituen igogailua baitago.  Bentaberri kaleak, berriz, Matia 
kalearen ardatza eta Tolosako Etorbidea lotzen ditu, eta haren ingurumarietan dago, 
zenbait zerbitzu publiko bereziz gain (hala nola Osasun Zentroa) Ondarretako 
zabalguneko bizileku-auzoa. 

 
2. kanoiaren ahoa Matia kalearen ekialdean egongo da, Gurutze Gorriaren 

parean edo, San Sebastian elizaren inguruan, Alfontso XIII.aren plazatik gertu, 
alegia; hots, Ondarretatik, Miramar jauregitik eta autobus-geltoki garrantzitsu batetik 
gertu. 

 
3. kanoiaren ahoa Lugaritz Kultur Etxearen parean egingo da, Heriz 

pasealekuan, goi-auzoetako etxebizitzetara doan oinezkoentzako lotura baten (gaur 
egun eskailerak) ondoan. 

 
Igogailua, azkenik, Matia eta Juan Garai kaleen arteko gurutzean egongo da. 

 
1.3.10.3  Erdialdea-Kontxako geltokia 
 

Erdialdea-Kontxako geltokia 3+290 eta 3+370 KPen artean egingo da, eta 
tarte horretan dauden lau leize-geltokietako hirugarrena da.  

 
Erdialdea-Kontxako geltokia San Martin, Easo, Arrasate, Manterola eta 

Zaragozako plazak inguratzen dituzten bi etxadien azpian egongo da, Kortazar 
Zabalgunean.  

 
Geltokira iristeko bi kanoi eta igogailu bat aurreikusi dira. 
 
 1. kanoia eta zuzenean geltokira sartzeko igogailua Zaragozako plazan 

egongo dira: lehena, Zubieta kalearen ondoan; bigarrena, Orly hotelaren aurrean. Bi 
sarrerok Kontxako pasealekutik oso gertu daude, eta erreferentzia izango dira 
hondartzara joateko. 

 
2. kanoiaren ahoa Urbieta kalean egongo da, San Martin kalearekiko 

gurutzean eta Artzain Onaren plazaren parean. Zabalgunea iparraldetik hegoaldera 
taxutzen duten oinezkoentzako bideetarako erreferentzia bihurtuko da sarbidea, eta, 
aldi berean, Zabalgunearen bilbean diren merkataritza-erabilera handietarako 
euskarri bilakatuko da. 
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Bestalde, 2. kanoiaren ahoa San Bartolome kalearen inguruan dago, 
Aldapetarekin zuzeneko lotura duenarekin, hain zuzen. San Bartolome auzoko hiri-
erreforma dela eta egin beharreko etxebizitzetarako eta inguruetan diren eskola 
ugarietarako bidea izango da.  

 
1.3.10.4 Easoko geltokia 
 

Easoko geltokia 3+861 eta 3+941 KPen artean egingo da, eta tarte horretan 
dauden lau leize-geltokietako azkena da.  

 
Easoko geltokia Osasun Iturri kalearen eta hango etxeen azpian egongo da. 
 
Geltokira iristeko bi kanoi eta igogailu bat aurreikusi dira. 
 
1. kanoiaren ahoa Easo plazan egongo da, Moraza kalearen parean. 

Kokapen horrek lehen zabalgunearen hego-mugara joatea erraztuko du; horrez gain 
San Roke kaletik (Moraza kalearen luzapena plazaren beste aldean) abiatzen diren 
eskailera mekanikoek ere lagunduko dute San Roke auzoko etxebizitzetatik 
geltokirako bidea samurtzen.  

 
2. kanoiaren ahoa Autonomia kalean egongo da. Gaur egun Autonomia 

kalearen eta Errondo pasealekuaren arteko oinezko lotura galarazten duen 
trenbidea aurki desagertu egingo denez, gainera, Amarako zabalgunetiko sarbidea 
ere erraztu egingo da. Urumea gaineko Mundaizko zubi berrirako sarbidea ere 
erraztu egingo duenez Autonomia kaleko ahoak, horrekin batera inguruan (geltokitik 
abiatuta 600 bat metroko erradioko zirkuluan, hain zuzen) diren unibertsitate- eta 
hezkuntza-ekipamenduetarako lotura ere aipagarria da. 

 
Igogailua Osasun Iturri kalean egongo da, eta Autonomia kaleko eraikin 

baten behe-solairutik iritsiko da hara. Hiru mailatan izango ditu geldiuneak: Osasun 
Iturri kalean, Autonomia kalean eta geltokian bertan. 
 
1.3.10.5  Morlansko geltokia 
 

Morlansko geltokia 4+516 eta 4+812 KPen artean egongo da, 
 
Errondo pasealekuan, hura Izoztegi pasealekuarekin eta Pedro Manuel 

Collado kalearekin lotzen duen errotondaren ondoan. 
 
Agirre Lehendakariaren zubi berriak, Pio XII.aren plazak, Pedro Manuel 

Collado kaleak eta Izoztegi pasealekuak mugatutako zeharkako ardatzean egingo 
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da geltokia. Ardatz hori erreferentzia argia izango da, Amarako zabalguneko hiri-zati 
handien arteko topagunea alegia. 

 
Nabarmentzekoa da trenbide berria Errondo pasealekuaren azpian (Morlans 

eta Anoeta bitartean) lurperatzeari esker Amarako Zabalgunetik autobidera sartzeko 
gaur egungo sarbidea, Carlos I.aren Etorbidetik barrenakoa, aldatu ahal izango 
dela. Bideen antolamendu berriari esker, areagotu egingo da oinezkoentzako 
iragazkortasuna eta aiseago iritsiko dira Amara Berriko biztanleak tren-azpiegitura 
berrira. 

 
Urumea gaineko zubi berrian barrena abiatuta, aiseago iritsiko dira 

herritarrak Aldunaene aldera, baita unibertsitate-eremura ere, lehenago esan 
dugunez. Horrela, trenbide-azpiegiturara gehitzeko aukera berria du eremu horrek 
guztiak. 

 
Izoztegi pasealekuaren bitartez, berriz, Aiete gainetik geltokira aiseago etorri 

ahal izango da.  
 

1.3.11 Ingurumen Inpaktuaren Azterketa 
 

Ekintzaren ingurua aztertuta eta haren izaera antropiko eta urbano 
nabarmena hautemanda, obra-faseko eta ustiapen-faseko eragin esanguratsuenak 
identifikatu eta ebaluatu dira, zein bere aldetik. Alternatiba hau lurpekoa denez, 
obra-fasean egingo da ingurumen-arriskuen detekzioa eta prebentzioa; ustiapen-
faserako, berriz, aldeko ingurumen-ebaluazioa aurreikusi da. 

 
Ingurumen-eraginen ebaluazioa Leopold matrize baten bitartez egin da 

(ekintza-faktore bikoteen matrizea, alegia). Eragin esanguratsuak identifikatu 
ondoren,  karakterizatu egin dira, legeek ezarritako atributuetatik abiatuta. Bestalde, 
eragindako faktorearen magnitudea (haren “kantitatea” eta “kalitatea”, hain zuzen) 
zein den jakin behar da, horren eta karakterizazioaren araberakoa izango baita 
eraginaren balorazioa egiteko oinarria.  

 
Ingurumen-faktore bakoitzaren eraginaren balioa zehaztu da eta, eragin 

negatiboetarako legeak dioenaren arabera, eragin bateragarri, neurriko, larri edo 
kritiko moduan sailkatu dira; gero, horietako kategoria bakoitzean ñabardurak egin 
dira, neurri zuzengarrien magnitudea eta intentsitatea haien arabera aplikatzeko.  
Aldeko eraginak ugariak dira metroaren ustiapen-fasean, eta horietarako ere beren 
mailaren araberako eskala aplikatzen da: ez-adierazgarria, baxua, altua eta oso 
altua. 
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Dagokion Eranskinean bildu ditugu eraginen analisia eta ebaluazioa, eta, 
haietan oinarrituta, Donostialdeko Metroaren Lugaritz-Anoeta tartearen 
Ingurumen Profila-ren ingurumen-eragina, obra-fasean, neurrikoa/baxua dela 
esan liteke, eragin larririk ez baita aurreikusi eta gehienak neurrikoak/baxuak eta 
bateragarriak suertatu direlako. Izan ere, bi elementutan baino ez da aurkitu 
neurriko eragina: biztanleentzako trabak eta landaretza eta eremu berdeen gaineko 
eragina, hain zuzen. Eragin negatibo guztiak leundu egingo dira, eta, inoiz, zuzendu 
ere bai, IEAn aurreikusitako prebentzio- eta zuzentze-neurriak aplikatuta. Neurriok 
ez dira intentsiboak, eragin larririk ez baitago, eta gehienbat obra-faseko 
kudeaketari aplikatuko zaizkio.  

 
Ustiapen-faseko ingurumen-profila Bateragarria da, ez baita eragin 

larririk edo kritikorik aurkitu eta aldeko eragin onuragarri ugari aurkitu baita, bereziki 
airearen poluzioa eta zarata murriztearekin, merkataritzaren, sozioekonomiaren eta 
hiriaren dinamizazioarekin lotuak, baita garraiobide honek ekar lezakeen 
zentralitatearen eta hobetzeko aukerekin ere. 

 
Balorazio-taula laburtua 
 

  Obra-faseko 
balorazioa 

Ustiapen-
faseko 

balorazioa 
    

Obra-
faseko 

balorazioa 

Obra-faseko 
balorazioa 

Hidrologia eta 
uraren kalitatea Bateragarria Ez-

adierazgarria  
Airearen kalitatea: 
Zarata 

Neurrikoa 
- baxua 

Aldekoa 
Ertaina 

Lurzoruak Bateragarria Ez-
adierazgarria  

Airearen kalitatea: 
Bibrazioak 

Neurrikoa 
- baxua Bateragarria 

Landaretza eta 
eremu berdeak Ertaina Bateragarria

 

Gizartea eta ekonomia 
Bizilagunentzako 
eragozpenak 

Ertaina Ez-
adierazgarria 

Paisaia Neurrikoa - 
baxua Bateragarria

 
Gizartea eta ekonomia 
Ekonomia-jarduera 

Neurrikoa 
- baxua 

Aldekoa 
Handia 

Airearen kalitatea: 
Emisioak 

Neurrikoa - 
baxua 

Aldekoa 
ertaina-altua  

Ondare kulturala eta 
arkeologikoa 

Neurrikoa 
- baxua Bateragarria 

 
1.3.12 Hiri-inguruaren gaineko eragina 
 

Hainbat oztopo eta albo-ondorio eragingo dituzte hirian metroa ezartzeko 
egin beharreko obrek. Zeharo sendotutako eremu urbanoa da, izan ere. Nolanahi 
ere, ekintzak metroa bera hiriaren bilbean ezartze hutsaz harago joan nahi da, eta 
eragindako eremuak hobetu egin nahi dira, hiria, oro har, hobetzeko. 

 
Metrorako sarbideen kokapena dela eta, berriz, erabat integratuta egotea da 

asmoa, eta oinezkoen eta ibilgailuen trafikoari eta mugimenduari ahalik eta oztopo 
gutxiena eragitea. 
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Azalean egin beharreko ekintzek inguruko urbanizazioa berrantolatzea eta 
doitzea dakarte berekin. Gaur egun azalean galtzara, aparkalekua edo 
oinezkoentzako guneak dauden eremuak okupatu egin beharko dira inoiz. Helburua, 
baina, eremu publiko urbanizatura ahalik eta errazena sartu ahal izatea izan da beti. 

 
1.3.13 Plataforma eta gainegitura 

 
Bi ebakidura aurreikusi dira lineako tunelerako: bata, meatze-tunelerako; 

bestea, pantaila-arteko tunelerako. 
 
Bi kasuetan, masa-hormigoizko bi geruza gainjarriren bidez egingo da 

trenbide bikoitzeko sekzioaren egitura. Kontragangaren ondoko geruza garbiketa- 
eta doitze-geruza da, HM-15 hormigoizkoa, eta tunelaren aldeetarantz % 2ko sabela 
dauka. Bigarren geruza, berriz, HM-30 hormigoizkoa da, eta gutxienez 10 cm-ko 
lodiera du zorro elastikoaren azpian. 

 
Trenbidearen gainegituraren tipologia xafla moduko bidearena da, elementu 

hauek osatua: 
 

− Erraila: 54 kg/m-ko dentsitateko UIC, soldatutako barra luzekoa 
− Trabesak: STEDEF motako blokebikoak, hormigoizko lauzan 

sartuak. Hormigoitan sartutako zatia kautxuzko zorro elastiko batek 
babestuta dago, eta, dardararen eragina leuntze aldera, azpi elastiko 
mikrozelular baten gainean. 

 
Bideko aparatuak DSMH-B1-UIC54-190-1/10,5-CR motakoak dira, eta 

0+540-0+657 eta 5+140-5+257 KPen arteko ihes bikoitzetan erabiliko dira. 
 

1.3.14 Trenbideaz bestelako instalazioak 
 

Donostialdeko Metroaren Lugaritz-Anoeta tarteak ondo funtzionatzeko, 
trenbideaz bestelako zenbait instalazio ere aurreikusi dira: 

 
− Iturgintza, saneamendua eta ponpaketa 
− Suteen aurkako babesa eta itzaltzeko gailuak tunelean zein geltokian 
− Argindar-instalazioak eta lurrerako hartuneen sarea 
− Tuneletako argiteria 
− Aireztatze naturala eta behartua 
− Instalazio elektromekanikoak (eskailera mekanikoak eta igogailuak) 
− Komunikazio finkoen instalazioak eta geltokietako zerbitzuen eta 
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instalazioen euskarri den kontrol zentralizatua 
− Geltokietako komunikazio- eta kontrol-instalazioak; alegia: 

• Komunikazio-sistemak (ahotsa eta datuak)  
•  Interfonia  
• Instalazioen kontrol- eta ustiapen-sistema 
• 6. kategoriako kable egituratuaren bidezko komunikazio-sarea  

− Bidaiariari geltokietan informazio dinamikoa eskaintzeko instalazioak:  
• Teleadierazleak (ohol eta pantaila informatiboak)  
• Kronometria  
• Megafonia  

− Bidaiarientzako eta geltokietako instalazioetarako segurtasun-
elementuak: 
• ZITB (bideo-zaintza)  
• Sarkinak detektatzekoak (kontaktu magnetikoak, detektagailu 

bolumetrikoak)  
• Sarbideen kontrola  
• Txarteleria (txartelen salmenta eta kontrola) 

− Seinaleztapena: 
• Ustiapen-seinaleak 
• Larrialdi- eta ebakuazio-seinaleak 

 
1.3.15 Elektrifikazioa eta seinaleztapena 

 
Aztergai den tartearen elektrifikazioa ondoko tarteen ezaugarrien araberakoa 

izango da, hango aireko trakzio-sistemarekin duen homogeneotasunari eusteko. 
Seinaleztapenarekin ere gauza bera egingo da. 

 
Bestalde, sarean tarte berri hori txertatzeak eskatzen du tarte horren 

potentzia-eskaera beteko duen trakzio-azpiestazio berria ezartzea. Horrenbestez, 
Lugaritz eta Bentaberri artean, 0+940 KP-an, 2x2.500 kVA-ko azpiestazio berria 
eraikitzea aurreikusi da. Azpiestazioaren elikadura-tentsioa, altan, 30 kV-ra egingo 
da. Hartune berria dagoeneko badagoen kanalizaziotik igaroko da, lehen tartean; 
bigarrenean, berriz, eraiki beharreko kanalizazio berri batetik. Azken kanalizazio hori 
eraikitzea aurreikusi da azterketa honetan.  

 
Azterketako tartearen seinaleztapena ondoko tarteetan dagoenaren 

antzekoa izango da, eta bat egingo du harekin. Seinaleztapenak ongi funtzionatzeko 
behar diren ekipo guztiak hartu dira kontuan (blokeo automatikoak, aginte-koadroak, 
trenbide-zirkuituak, argi-seinaleztapena, ATP begiztak eta abar), baita Ondarretako 
eta Amarako estazioetan bi katigamendu elektroniko berri txertatzea eta ondoko 
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tarteetan dauden katigamenduak aldatzea ere. 
 

1.3.16 Obren eraginpeko zerbitzuak 
 

Laburbilduz, hauek dira eragina pairatzen duten sareak eta horiek kudeatzen 
dituzten eta/edo horien jabeak diren erakundeak eta konpainiak: 

 
− Saneamendua, drainatzea, edateko ura, argiztapen publikoa, 

semaforo-sistema eta udaleko komunikabideak. Guztiak Donostiako 
Udalak kudeatzen ditu. 

− Saneamendu-sare nagusia. Añarbeko Uren Mankomunitateak 
kudeatzen du. 

− Telefonia eta zuntz optikoa. Telefónicak, Euskaltelek, Jazztelek eta 
Vodafonek kudeatzen dute. 

− Gas naturala. Naturgas Energíak kudeatzen du. 
 
1.3.17 Eraikuntzen zimenduak 
 

Trenbide-trazaduraren eta horren elementu osagarrien gainean edo inguruan 
dauden eraikinen hasierako egoera ezagutzeko, katastroko datu-basean oinarrituta 
egin da horien inbentarioa. Izan ere, eraikin horiek eragina izan dezakete 
trazaduran. Inbentario hori 17. eranskinean dago. 

 
1.3.18 Jasangarritasunaren azterketa 
 

Beste garraiobideen ordez (autoaren eta autobusen ordez) metroa 
erabiltzeak onurak dakartza hainbat alorretan. Hobekuntza horiek 18. eranskinean 
deskribatzen eta kuantifikatzen dira, faktore hauen arabera: 
 

-     Errepideetako auto-pilaketak eta istripuak  
-     Energia-kontsumoa eta atmosferara isurtzen diren gai poluitzaileak 
-     Zaratak murriztea 

 
1.3.19 Obren eraginpeko ondasunak eta eskubideak 
 

Obren eraginpeko lurrak Donostiako udal-mugartean daude. Gehienak 
udalerriko jabari publikoko bideak dira, eta gutxi batzuk lursail pribatuak. 

 
Mugak eta katastroko erreferentziak dituzten planoak Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren webgunetik deskargatu dira, zuzenean. 
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Titulartasunari dagokionez, bi lurzoru-klasifikazio hartu dira kontuan. Alde 
batetik, lursail pribatuak daude, okupatuko direnak (O), eta, bestetik, jabari 
publikokoak. Azken horietan, xede-aldaketa egingo da (X). 

 
Eraginaren mailari dagokionez, lau mota zehaztu dira: okupazio iraunkorra 

(OI eta XI), aldi baterako okupazioa (OA eta XA), zortasun-ezarpena (OZ eta XZ) —
aldi baterako okupatu gabe dauden eremuetan, 15 m baino gutxiagoko estalkia 
duten trenbide-instalazioak proiektatuta dauden tokietarako—, eta zortasun-
ezarpena duen aldi baterako okupazioa (OAZ eta XAZ) —obrak irauten duen 
bitartean okupatuta egongo diren eremuen artean, aurreko irizpidearen arabera 
zortasun-ezarpenaren mende dauden tokietarako—. 

 
Hona hemen Lugaritz-Anoeta tartean egingo den obraren eragina: 

LUR PUBLIKOA XI XA XAZ XZ 
Eraiki gabeko 

eremuak 
1.866,16 41.114,77 15.583,04 729,64 

 
LUR PRIBATUA OI OA OAZ OZ 

Eraiki gabeko eremuak 247,50 1.504,68 140,67 39,03 
Merkataritza-lokalak 199,11    

 
(m2-tan) 

 
Obren eraginpean dauden ondasunen eta eskubideen balorazioaren 

zenbatekoa hau da: LAUREHUN ETA HOGEITA HEMERETZI MILA SEIEHUN ETA 
BERROGEITA BOST EURO ETA HIRUROGEITA BOST ZENTIMO (439.645,65).  
 
1.3.20 Obrako instalazioak eta sarbideak 
 

Obrako instalazio osagarriak bitan banatu dira: instalazio iraunkorrak eta aldi 
baterakoak. 

 
1.3.20.1 Instalazio iraunkorrak 

 
Obra hasten denetik hura amaitu arte iraungo dutenak dira instalazio 

iraunkorrak. 
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Proiektuan, egin beharreko tunelaren inguruan ongi komunikatutako lau 
eremu proposatu dira. Horietan, elementu hauek jarriko dira: 

 
− Aldagelak, komunak, biltegia, bulegoak eta tailerrak ezartzeko obra-

etxolak. 
− Gasolio-tanga. 
− Dekantagailua. 
− Kamioiak garbitzeko ekipoa. 
− Konpresorea eta turbofiller-a, tuneleko sarreratik gertu. 
− Osasun-larrialdietarako etxola. 
− Laborategia 
− Beste batzuk 

 
Horrez gain, partikularren eta obra bisitatzen dutenen ibilgailuentzako 

aparkaleku, material-pilaketa handientzako eremu eta obrako makineriaren eta 
ibilgailuen aparkaleku gisara erabil daitezke. 

 
Sartzeko errazenak diren kokalekuak hautatu dira, lan guztiak hiri-lurrean 

egingo baitira. Horrez gain, egin beharreko jarduerentzako dimentsio egokiak dituen 
eremua bilatu da, obraren ondoren erraz leheneratu daitekeena eta komunikazio-
bideekin kanpo- eta barne-konexio egokiak dituena. 

 
Hona hemen aukera horiek: 
 

− Bentaberriko eremua: jarduera-arrapala, obra Zarautz kalean egiten den 
bitartean 

− Kontxako eremua: sarbide-arrapala, Kontxako pasealekuan 
− Morlansko eremua: sarbide-arrapala, Autonomia kalean 
− Karlos I.a hiribideko eremua 

 
1.3.20.2 Aldi baterako instalazioak 

 
Aldi baterako instalazioak gune jakin batzuetan soilik behar dira, obrak 

irauten duena baino denbora-tarte txikiagoan.  
 
Kanoien ahoetan, aireztapen-putzuetan eta estazioen igogailuetan ezarriko 

dira halako instalazioak. 
 
Aldi baterako instalazioetarako gune horietan, raise-boring makina, pilote-

makinak eta horrekin lotutako makineria ezarriko da, eta obra-unitateak eraikitzeko 
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behar den materiala bilduko da. 
 
Horrez gain, Errondo pasealekuko trenen behin-behineko desbideratzean 

ere aldi baterako instalazioen beste gune bat ezartzea aurreikusi da. 
 
1.3.21 Balorazio ekonomikoa 

 
Lanaren aurrekontua 167.365.371,80 €-koa da (ehun eta hirurogeita zazpi 

miloi, hirurehun eta hirurogeita bost mila, hirurehun eta hirurogeita bat euro eta 
laurogei zentimo).  

 
Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua, BEZa barne, berriz, 235.014.455,10 

€-koa da (berrehun eta hogeita hamabost miloi, hamalau mila, laurehun eta 
berrogeita hamabost euro eta hamar zentimo). 

 
1.3.22 Epeak 

 
Informazio-azterketa honen helburu diren obrak egiteko 48 hilabeteko epea 

ezarri da. 
 
1.3.23 Administrazioari jakinarazteko aurrekontua 

 
Obraren zenbateko osoaren (BEZa barne) eta obraren eraginpeko ondasunen 

eta eskubideen zenbatekoaren batura da aurrekontua. 
 
Emaitza: 

− Obra, BEZa barne: .................................................... 235.014.455,10 € 
− Obraren eraginpeko ondasunak eta eskubideak: ............. 439.645,65 € 

 
Administrazioari jakinarazteko 
aurrekontua ................................................................................ 235.454.100,75 € 
 
1.3.24 Jarduera osagarriak: S. Bartolome-Atotxa-Egia lotunearen azterketa 

 
Informazio-azterketa honetan, San Bartolome, Atotxa eta Egia artean lotune 

bat ezartzeko bideragarritasuna aztertu da. 
 
Jarduera horretarako informazio-azterketa bereizia egingo da; beraz, ez da 

informazio-azterketa honekin batera jendaurrean azalduko. Aipatu bi azterketen 
arteko bateragarritasun teknikoa zehazteko helburuarekin sartu da.  
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Jarduera horren helburua da Erdialdea-Kontxa metroko geltokia eta Egia 
auzoa lotzen dituen funikularra eraikitzea. Bien artean, beste bi geltoki planteatu 
dira: Askatasunaren etorbidean eta egungo Atotxako geltokian. 

 
22. eranskinean daude lotune hori irudikatzen duten planoak. 
 

1.4 Informazio-azterketa osatzen duten dokumentuak 
 

Dokumentu hauek osatzen dute proiektu hau: 
 
MEMORIA ETA ERANSKINAK 

 
1. MEMORIA DESKRIBATZAILEA 
 
2. ERANSKINAK 

 1. eranskina. Kartografia 
 2. eranskina. Argazki-erreportajea 
 3. eranskina. Biztanleria onuradunaren azterketa 
 4. eranskina. Hirigintza-plangintza 
 5. eranskina. Ibilbide-denboren azterketa 
 6. eranskina. Trazadura geometrikoa 
 7. eranskina. Geologia eta geoteknia 
 8. eranskina. Tunelak 
 9. eranskina. Obra lagungarriak 
 10. eranskina. Geltokiak 
 11. eranskina. Ingurumen-inpaktuaren azterketa 
 12. eranskina. Hiri-inguruaren gaineko eragina 
 13. eranskina. Plataforma eta gainegitura 
 14. eranskina. Trenbideaz bestelako instalazioak 
 15. eranskina. Elektrifikazioa eta seinaleztapena 
 16. eranskina. Obrek zer zerbitzuri eragiten dieten 
 17. eranskina.  Eraikuntzen zimendatzeak 
 18. eranskina. Jasangarritasunaren azterketa 
 19. eranskina. Obren eraginpeko ondasunak eta eskubideak 
 20. eranskina. Obrako instalazioak eta sarbideak 
 21. eranskina. Balorazio ekonomikoa 

 22. eranskina. Jarduera osagarriak: S. Bartolome-Atotxa-Egia 
lotunearen azterketa 
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 PLANOAK 
 

0. PLANOEN AURKIBIDEA 
 

1. KOKAPEN-PLANOA 
 

2. PLANO OROKORRA 
2.1 Oinplanoak 
2.2 Luzetarako profilak 

 
3. TRAZADURA 

3.1 Oinplanoak 
3.2 Luzetarako profilak 
 

4. EREDU-SEKZIOAK 
 

5. GELTOKIAK 
5.1 Bentaberriko geltokia 
5.2 Matia-Antiguako geltokia 
5.3 Erdialdea-Kontxako geltokia 
5.4 Easoko geltokia 
5.5 Morlansko geltokia 

 
6. TUNELAK 

 
7. EGITURAK 

 
8. HIRI-INGURUNEKO ERAGINA 

8.1 Bentaberriko geltokia 
8.2 Matia-Antiguako geltokia 
8.3 Erdialdea-Kontxako geltokia 
8.4 Easoko geltokia 
8.5 Morlansko geltokia  
 

9. ELEKTRIFIKAZIOA ETA SEINALEZTAPENA 
9.1 Elektrifikazioaren eskema 
9.2 Azpiestazio elektriko berria 
9.3 Seinaleztapenaren eskema 
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10. ZERBITZU-BERRITZEA 
10.1 Bentaberriko geltokia 
10.2 Matia-Antiguako geltokia 
10.3 Kontxako arrapala 
10.4 Erdialdea-Kontxako geltokia 
10.5 Easoko geltokia 
10.6 Morlans-Anoeta 
 

11. OBREN ERAGINPEKO ONDASUNAK ETA 
ESKUBIDEAK 
 

12. INSTALAZIOAK ETA OBREN SARBIDEAK 
12.1 Instalazio osagarriak 
12.2 Obra-arrapalak 

 
1.5 Ondorioak 

 
“Donostialdeko Metroaren informazio-azterketa, Lugaritz-Anoeta tartea” 

txostenak halako azterketa batek behar duen irismena eta edukia ditu, eta baldintza 
teknikoen orrian hori idazteko ezarritakoak betetzen ditu, baita indarrean dagoen 
araudi teknikoa eta lege-araudia ere. Honenbestez, azterketa xede guztietarako 
onartzea proposatzen da. 

 
 

 Bilbon, 2010eko azaroan 
 

 
AZTERKETAREN ZUZENDARITZA AHOLKULARIA 
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