
Ederbidea, mugaz gaindiko lankidetza Nafarroa, Gipuzkoa eta Pirinio Atlan-
tikoen artean: garrantzi handiko proiektua bizikletan mugikortasuna 
sustatzeko

EDERBIDEA Nafarroa, Gipuzkoa eta Pirinio Atlantikoen lurraldeetako mugaz gaindiko eu-
ropar lankidetza proiektua da. Bertan, hiru lurraldeetako 12 bazkidek indarrak batu dituzte 
bizikletaren erabilera sustatzeko.

EDERBIDEA 2016-2019 proiektuak INTERREG POCTEFA Europako programaren laguntza 
du, eta batzorde kudeatzailea Pirinioetako Lan Elkartea da. 9,4 milioi euroko aurrekontua 
du, eta %65a Europar Batasunak kofinantzatzen du EGEF Eskualde Garapeneko Europako 
Funtsaren bidez. 

EDERBIDEAko bazkideak Pirinio Atlantikoen Departamentua, Nafarroako Gobernua eta 
Gipuzkoako Foru Aldundia dira; Imotz, Biarritz, Donibane Lohizune, Hendaia eta Irungo 
Udalak; Hego Lapurdiko Hirigunea Elkargoa, Baztan Bidasoa Turismo Elkargoa, Cederna 
Garalur elkartea eta Plazaola Partzuergo Turistikoa. 

Horrela, politika komun bat ezarri da bizikletaren erabilera bultzatzeko, bai aisialdian eta 
turismoan zein eguneroko joan-etorrietan ere. Hauek dira proposatu diren xedeak: kutsa-
dura emisioak murriztea, zirkulazioa arintzea eta biztanleriaren osasuna hobetzea. 

Horretaz gain, EDERBIDEAk aukera ematen du mugikortasun iraunkorrarekin, ekonomia 
berdearekin eta, bereziki, turismo aktiboarekin jarduera ekonomikoak garatzeko. 

Erronka hauei aurre egiteko,  lau lan-ardatz jarriko dituzte martxan bazkideek. 

Mugaz gaindiko Bizikleta Planaren diseinua 

Bi ildotan banatzen dira Mugaz gaindiko Bizikleta Planaren helburuak:

Mugaz gaindiko bizikleta ibilbideak finkatu, existitzen diren eta etorkizunean sortuko 
diren azpiegituretatik abiatuta.

Ibilbideak bizikletaren erabilerako egokitzapenaren arabera sailkatu, 12 bazkideentzako 
azterketa komun batetik abiatuta. 

Alderdi praktikoan, Plan honek Transfermuga proiektuko ibilbide kalkulatzailean bizikleten 
joan-etorriei dedikatutako modulu baten diseinua du helburu. Euroeskualdeak garatzen du 
proiektua. 
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Baiona-Donostia-Iruñea batuko dituen ibilbidea seguruagoa egitea

EDERBIDEAren bigarren lan ildoa bizikletan egiten diren joan-etorrien segurtasuna hobet-
zea da. Horrela, Baiona, Donostia eta Iruñeko hiriek osatzen duten mugaz gaindiko hiru-
kian bizikleta bideen (bidegorriak, etab)  egokitzapenari jarraitasuna emanen dio 
Hiru lurraldeetan bizikleta bideak existitzen diren arren, EDERBIDEAk, CIRCULDOUCE 
aurreko proiektuari segida emanez, hiru hiriak konektatzea proposatzen du mugikortasun 
iraunkorraren sare bat garatzeko eta Europako ibilbideekin lotzeko.

Denetara, 240 kilometro egokituko dira bizikleta erabiltzeko eta horrek aukera emanen du 
Baiona, Donostia eta Iruñeko hiriak lotzeko. EDERBIDEAk bizikletan ibiltzeko 90 kilometro 
inguru egokituko ditu

EDERBIDEAk bi ibilbide eramanen ditu aurrera Nafarroan: alde batetik, Bidasoa eta Pla-
zaolako bide berdeak lotuko ditu eta 42,4 kilometro inguruko luzera izanen du. Bestetik, 
EDERBIDEAk Plazaolako antzinako trenbidea eta Iruñea elkartuko ditu 25 kilometro inguru 
duen ibilbide baten bidez. Irurtzunetik Nafarroako hiribururaino egokituko da ibilbidea. 
Azken lan hau Nekazaritza Ministerioaren lankidetza estuarekin eginen da. Ibilbide honek 
jarraitasuna emanen dio EuroVelo 1 bideari Nafarroan. 

Pirinio Atlantikoen Departamentuak egokitzapen eta segurtatze lanak jarraituko ditu Eu-
roVelo 1-Vélodyssée ibilbidean, Biarritzeko udalerrian (6 kilometro), Bidarten (6  kilometro 
inguru), Donibane Lohizunen eta Hendaian. Denera, 14 kilometro berri inguru izanen ditu 
Atlantikoko bizikleta ibilbideak. 

Azkenik, Gipuzkoan, bizikleta eta oinezkoen bidearen zati batek  Bidasoa Ospitalea eta 
Amute auzoa (Hondarribia) elkartuko ditu, Errenteria-Irun bizikleta eta oinezkoen bidearen 
ardatz bezala. 

Bizikletaren erabilera sustatu sentsibilizazio ekintzen bidez
 

Egokitzapen lanez gain, EDERBIDEAk publiko desberdinetarako sentsibilizazio ekintza 
pedagogikoak eginen ditu.
 
Esparru honetan lan egiten duten teknikoentzat eta politikarientzat formazio tailerrak 
antolatuko dira. Horretaz gain, gidak argitaratuko dira eta mugaz gaindiko jardunaldi eta 
elkartrukeak antolatuko dira.  

Gazteekin eta baztertzeko arriskuan dauden pertsonekin lan egiten duten hezkuntza 
erakunde eta bizikletak birziklatzen duten taldeekin elkartrukeak eginen dira. Mugaz bi 
aldeetako lurraldeetan eskolara joateko bizikletaren erabilera sustatuko da, Frantziako 
esperientzian oinarritutako programa esperimentalen bidez (‘Bizikletan izugarri ongi!’) eta 
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Gipuzkoan hasitako sentsibilizazio kanpainen bidez. 

Eguneroko bizitza bizikletan

Gure eguneroko joan-etorrietan bizikleta erabiltzera animatzeko modu bat beste garraio 
mota batzuekin bere intermodalitatea erraztea da.  

Garraio publikoarekin (autobusa, trena...) komunean bizikletaren erabilera sustatzen dituz-
ten ekintzak aurrera eramanen ditu EDERBIDEAk. Adibidez, txirrindulariek bizikleten ibilbi-
de, ordutegi eta alokairu zerbitzuko informazio hobea izanen dute, besteak beste. Gainera, 
modu esperimentalean hiri sarreretan eta geltokietan bizikletentzat  zaindutako aparkale-
kuak jarriko dira. Honen helburua hiriko joan-etorrietan bizikletaren erabilera erraztea da.
 
Ardatz honetako ekintza nagusietako bat aurretik aipatutako modulua da,  Transfermuga 
proiektuko ibilbide kalkulatzailean bizikleten joan-etorriei eskainita.

INTERREG POCTEFA 

EDERBIDEA INTERREG POCTEFA proiektua da. Europar Batasunak parte hartzen du eta 
EGEF Eskualde Garapeneko Europako Funtsak kofinantzatzen du. 

INTERREG V A Espainia-Frantzia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 hiru herrialde hauen 
mugen arteko  garapen iraunkorra sustatzen duen programa da, mugaz gaindiko lankidet-
zaren bidez. Lurralde garapenaren desberdintasunak murrizten laguntzen du eta indarrak 
batzen ditu eskualdean garapen iraunkorra eta osatzen duten herrialdeen artean kohesioa 
lortzeko.

EDERBIDEAk CIRCULDOUCE mugaz gaindiko proiektuari jarraitasuna ematen dio. Baiona 
eta Iruñearen artean ibilbide turistikoak sustatzea helburu zuen CIRCULDOUCEk eta POC-
TEFA 2007-2013 programaren finantziazioa izan zuen. 
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