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EUSKO JAURLARITZAKO LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA 
ETA GARRAIO SAILARI: 
(Donostia kalea 1, 01010-Gasteiz) 
 
Erreferentzia: 
AGINAGAKO TUNELA ERAIKITZEKO PROIEKTUARI ALEGAZIOAK 
 
Behean sinatzen duenak, izen eta abizenak ...............................................................................................,               
NAN zenbakia ........................................., eta jakinarazpenetarako helbidea honako hau 
duenak:.............................................................................................................................................., 

 
Sinadura:....................... 
 

Herria: .....................................n, 2022ko azaroaren........ an. 

 

AZALTZEN DU 
 
LEHENENGOA.- 2022ko irailaren 14an, "Aginagako tunela eraikitzeko proiektua" eta haren ingurumen-inpaktuaren 
azterketa jendaurrean jartzea eta alegazioak aurkezteko epea zabaltzea ebatzi du Garraio Azpiegituren zuzendariak. 
Jendaurrean jarritako dokumentazioa honako web orrian dago eskuragarri: https://www.euskadi.eus/tunel-
aginaga/web01-a2garrai/es/  

BIGARRENA.- Proiektua Aia/Orioko eta Usurbilgo estazioen arteko trenbide zatian garatzen da, hain zuzen ere 
Andatza-Irisasi mendiaren inguruko baso ia iritsiezinak eta Oriako Itsasadarraren Kontserbazio Bereziko Eremuaren 
(KBE) parte diren natur balio handiko ibarrak, padurak eta hezeguneak dauden eremuan. 1.584 metroko luzerarekin, 
proiektatutako azpiegitura berriaren trazatua Txokoalde auzoko Irisasi inguruan hasi  (Urdaiaga/Usurbil) eta 
Olaberrietako paduraraino hedatzen da (Aia eta Usurbil udalerrien mugan dago, Oriorako norabidean). 

HIRUGARRENA.- Alegazioak aurkezteko ezarritako epearen barruan — epea azaroaren 22an amaitzen da, hau da, 
Garraio Azpiegituren zuzendariak ebazpen hori urriaren 7ko EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita 
30 egun balioduneko epearen barruan--,  honako alegazio hauek egiten ditu: 

 

ALEGAZIOAK 
 

1) Alegazio hauen ideia nagusien aurkezpen eta laburpen gisa: 

Garraio Azpiegituren Zuzendaritzak  Aginagako tunela eraikitzeko proiektua jendaurrean jarri duen 
hirugarren aldia da hau (ikus 1. OHARRA). Proiektu hori, nonbait,  lehen begiratuan 
eztabaidagarria izan ez daitekeela iruditu arren, zinez zalantzagarria baita xehetasun handiagoz 
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aztertzen denean. 

Lehenik eta behin, azpimarratu behar da naturguneak babesteko ardura duten administrazio-
organoen erantzun argia eragin duela proiektu honek, 2008an izapidetzen hasi zenetik. Horri 
dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitate Zuzendaritzak 2008an ohartarazi zuen 
trazatua Olaberrietako paduraren babes bereziko eremuan sartzen dela, eta bertan 
azpiegiturak eraikitzea "berariaz debekatutako erabilera" dela, Hezeguneen Lurraldearen Arloko 
Planean  ezarritako antolamenduaren arabera. Hori dela eta, Biodibertsitate Zuzendaritzak adierazi 
zuen "proiektua eremu horretan birdefinitu beharko dela" (ikus dokumentuaren esteka 2. 
oharrean). Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Basa Animalien eta Landareen 
Zerbitzuak, 2021eko abenduko alegazioetan, kritika zorrotza egin du, "oraindik ere ez direlako 
aintzat hartu" ingurumen-inpaktuaren azterketaren irismenari buruzko dokumentuari emandako 
erantzunean azaldu zituen eragozpen nagusiak. Horri dagokionez, adierazi du Aginagako 
tunelaren proiektua obra handiago baten zati labur bat baino ez dela, Zarautz eta Usurbil 
artean trenbide-sarea bikoiztea aurrikusten duena. Hori dela eta, Oriako Itsasadarreko 
naturagunean proiektatutako obra-zati guztien ingurumen-inpaktuaren ebaluazio bateratua egiteko 
eskatu du. Are gehiago, trazatu-alternatiba bat proposatu du, hain zuzen ere trenbide-proiektua 
Olaberrietako paduratik eta Oriako Itsasadarreko Kontserbazio Bereziko Eremu osotik igarotzea 
saihesteko, Aginagatik Motaondoraino (Orio) (ikus dokumentuaren esteka 3. oharrean). 

Hala ere, ohartarazpen eta proposamen horiek ez dira aintzat hartu, eta Lurralde Plangintza, 
Etxebizitza eta Garraio Sailak bere horretan jarraitzen du, Oriako itsasadarreko naturagunean 
dituen ondorio kaltegarriengatik behin eta berriz zalantzan jarritako proiektu hori gauzatzeko 
ahaleginean. 

Bestalde, ustekabean gertatu da Eusko Jaurlaritzak proiektuaren onarpen-prozesua eten eta 
tramitazioa berriz hasi behar izan duela, Kostaldeen eta Itsasoaren Espainiako Zuzendaritza 
Nagusiak iaz jendaurrean jarri zen proiektua ezestea eskatu duelako, hain zuzen ere egitasmoak 
Itsaso eta Lehorraren arteko Jabari Publikoan dituen eraginen ondorioz. Hori dela eta, 
Garraio Azpiegituren Zuzendaritzak berriro ere jendaurrean jarri du proiektua, Olaberrietako 
padurako Itsaso eta Lehorraren arteko Jabari Publikoan aurrikusitako lur-betelanekin egiten den 
okupazioa "gutxizeko" 30 metroko tarte labur batean biaduktu bat erantsi diolarik.  

Nolanahi ere, Ingurumen Inpaktuaren Azterlanak "larritzat" jotzen du paduraren eta Espazio 
Natural Garrantzitsuen gaineko inpaktua. Horrez gain, ohartarazi behar da Irisasi mendi 
publikoa eta Itzaoko ibarra ere ez daudela inpaktu handi batetik salbuetsita. Alegazio hauetan 
azpimarratzen denez, landarediaren gaineko afekzioen larritasunarekin batera, proiektuak 
obraren amaieran Irisasitik Olaberrietaraino eta Itzaoko ibarrean zehar egungo trenbidearen 
gainean ezartzea aurreikusten duen 5 metro zabalerako eta 3 km luzerako bidearen inpaktua 
(argiztapen-kanalizazioekin eta guzti) nabarmentzen da. Izan ere, bide horrek erabat urratzen 
ditu natura-balio handiko eremu horiek duten irisgarritasun zaila bermatze aldera ezarritako 
neurriak. 

Ingurumen-arrazoiekin batera, Proiektuak eta Ingurumen-Inpaktuaren Azterketak obra honen 
hurrengo faseei buruz --hau da, indarrean dagoen lurralde plangintzan Aia/Orio eta Usurbilgo 
geltokien arteko trenbidea epe luzera osotara bikoizteko jasotzen den xedeari buruz-- informazio 
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guztia ezkutatzen dutela eta nahasmena sortzen dutela salatzen da alegazio hauetan. Horri 
dagokionez, azpimarratu behar da Aginagako tunelaren egitasmoa Usurbiletik Zarautzera trazatu 
berriekin saihesbide mordo bat eraikitzea  aurreikusten zuen plan zabalago baten baitan diseinatu 
zela, 2000ko lehen urteetan. Garai hartan tarte horretarako planteatutako diseinu berriaren 
hastapena eratzen 2011n martxan jarri zen Aia-Orioko trenbide-saihesbidearen obra izugarriak --
Orioko geltoki garaiarekin eta ondoan 577 metroko luzera duen biaduktuarekin, EuskoTreneko 
trenbide sarearen luzeena dena. Hala ere, plan hura duela bi hamarkada ekonomiaren 
hazkunde handiko eta azpiegituren hedapen handiko testuinguruan bultzatu zen, eta 
egungo baldintzetan hori guztia oso zalantzagarria dela pentsatu behar da. 

Aurrekoari lotuta, salagarria da proiektuak ez duela inolako eskaera-azterketarik egiten, ez eta 
obra horren ebaluazio sozio-ekonomikorik txikiena ere ekartzen; izan ere, gaur egungo 
testuinguruan eta plan haren gainerako zatietatik kanpo aurkezten delarik, Aginagako tunelaren 
proiektuak ez du inongo justifikazio zorrotzik; eta are gutxiago trenbide-sarea tarte horretan 
hobetzeko hain erasokorrak ez diren eta azpiegitura berririk eraikitzea eskatzen ez duten 
bestelako aukera batzuk plantea daitezkeenean. 

Hori dela eta, Aginagako tunela eraiki ordez, egungo trenbidearen optimizazioan 
oinarritutako estrategia alternatibo baten alde egiten da alegazio hauetan. Hau da, 
Euskotrenen linea hobetzeko estrategia alternatibo bat defendatzen da hemen, jarduketa 
apalagoekin eta azpiegitura berri bat eraiki behar izan gabe, Donostia eta Zarautz arteko 
zirkulazioetan behar izanez gero 20 minutuko maiztasuna lortzea ahalbidetuko lukeena puntako 
orduetan. Horretarako, Txokoalden Aginagako geltoki zaharrean bide bikoitzeko gurutzagune 
bat sortzea eta geltokia berriro irekitzea proposatzen da, auzoko sarreran dagoen trenbide-
pasagunea kentzearekin eta trenak Itzaoko ibarretik eta Oria ibaiaren ertzetatik igarotzeak 
ingurumenean duen eragina murrizteko beharrezko neurriak hartzearekin batera. 

Gai horiek guztiak zehatzago azaltzen dira ondorengo alegazioetan. 

Aurkezpen hau bukatu baino lehen, adierazi beharra dago Aginagako tunela eraikitzeko 
proiektua ezestea eskatzeko Eusko Jaurlaritzari zuzendutako alegazio-dokumentu honek, 
aldi berean pertsona, talde eta elkarte guztiei zuzendutako ekarpen bat ere izan nahi duela, 
gaur egun are premiazkoagoa den hausnarketa bultzatzeko. Alde horretatik, interesa duten 
pertsona eta elkarte guztiek proiektua aztertzeko eta beharrezkotzat jotzen dituzten gaiak lantzeko 
behar den denbora izan dezaten, informazio publikoren eta alegazioak aurkezteko epearen 
luzapena ere eskatzen da alegazio hauen amaieran. 

 

2) Ingurumen-Inpaktuaren Azterketak ezkutatu egiten du Proiektua 2008an 
izapidetzen hasi zenetik Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitate Zuzendaritzak  
aurretiazko kontsultei emandako erantzuna: 

Jendaurrean jarritako Proiektuak eta Ingurumen-Inpaktuaren Azterketak ezkutatu egiten dute 
Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitate eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzak Aginagako 
tunelaren proiektua izapidetzen hasi zenean, aurretiazko kontsultei erantzuteko 2008ko urriaren 
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13an egindako txostena. Biodibertsitate Zuzendaritzak proiektuan Olaberrietako paduraren babes 
bereziko eremua kaltetzen dela ohartarazi zuen txosten hartan, eta ondorioz proiektua 
birdefinitzeko errekerimendua egin zuen. Egitasmoak ez du eskakizun hura betetzen. 

Biodibertsitate Zuzendaritzak proiektuaren ingurumen-izapidetzearen hasieratik emandako 
erantzuna oso argia izan zen, ordea: 

- "3.2. Naturguneak" kapituluan (3-4 orrialdeak) honako hau adierazten du: "Aginagako tunela 
eraikitzeko proiektuak bere hastapeneko tartean (tunelari ekin aurretik) zuzenean kaltetzen du 
Hezeguneen Lurralde Plan Sektorialean (LPS) Oriako Itsasadarreko hezeguneen  II. taldean 
katalogatutako Olaberrietako padura (A1G4 kodea)". Zehazkiago, honako hau dio bestalde: 
"Proposatutako bi trazatu-aukerak Olaberrietako padurako BB-3 Babes Bereziko eremuan 
sartzen dira", eta ohartarazi du "azpiegiturak instalatzea berariaz debekatuta dagoela 
Olaberrietako padurako BB-3 eremuan, Hezeguneen LPSak ezarritako antolamendu 
espezifikoaren arabera. Hortaz, bi aukerak bateraezinak dira Hezeguneen LPSean ezarritako 
irizpideekin, eta, beraz, proiektua berriz definitu beharko da eremu horretan". 

- Biodibertsitate Zuzendaritzaren txostenak bere ondorioetan berriro azpimarratzen du: "Bi trazatu-
alternatibek Olaberrietako padurako BB-3 Babes Bereziko eremua kaltetzen dute, Zarautz 
alderako norabidean egungo trenbidearekin lotzeko tartean. Padura hori Oriako Itsasadarreko 
hezegunean artean dago, Hezeguneen LPSaren II. multzoan katalogatuta. LPS horren arabera, 
azpiegiturak instalatzea debekatuta dago eremu horretan, eta, beraz, proiektuak soluzio 
alternatiboak aztertu beharko ditu" ("Proposamenen laburpena", 9. orrialdea). (ikus 
dokumentuaren esteka 2. oharrean).  

Hau da, naturguneak babesteko ardura duen Eusko Jaurlaritzako organoaren erantzun argia 
eragin zuen proiektuak, ingurumen-izapidetzeak 2008an hasi zirenetik, aurrikusitako trazatua 
ezesteari dagokionez (4). 

Hala eta guztiz ere, Proiektuaren gainean 2017an eta 2019an egin ziren "eguneratzeek" ez zuten 
eraginik izan trazatuaren ikuskeran (5), eta 2022an Kostaldeen eta Itsasoaren Zuzendaritza 
Nagusiak egindako alegazioen ondorioz egindako aldaketa puntualak ere ez du eraginik izan 
trazatuari dagokionean (aldaketa puntual hori 30 metroko tarte labur batean biaduktu bat 
eranstean datza, Itsaso eta Lehorraren Jabari Publikoko lurrak betelanez okupatuz egin behar 
diren lanak "minimizatzeko"). 

Nolanahi ere, Ingurumen-Inpaktuaren Azterketak onartzen du obrek Olaberrietako padurari kalte 
egingo diotela, eta, horregatik "Larritzat" jotzen du Intereseko Naturaguneen gaineko inpaktua 
(Ingurumen-Inpaktuaren Azterketa, 2022ko uztaila, 192. orrialdea). 

Beraz, Biodibertsitaterako Zuzendaritzaren ohartarazpenei eta eskaerei ez zaie erantzun, eta 
Garraio Sailak bere planteamendua beste edozein iritziren gainetik ezartzen saiatzen jarraitzen du. 
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3) Ingurumen-Inpaktuaren Azterketak Olaberrietako Paduraren Babes Bereziko 
Eremuan eragindako inpaktuaren larritasunaren irudi lerratua ematen du: 

Horri gehitu behar zaio Ingurumen-Inpaktuaren Azterketak (aurrerantzean, IIA) babes bereziko 
eremu horretan eragindako inpaktuaren larritasunaren irudi lerratua ematen duela. 

Hala, IIAk dio: "Gogoratu behar da Hezeguneen LPSak debekatu egiten duela Babes Bereziko 
(BB) eremu horretan azpiegiturak instalatzea; proposatutako proiektuak ez du ekintza hori 
aurreikusten, Olaberrietako padura gainditzeko erabiltzen den instalazioa lehenagokoa baita; 
aurreikusitako jarduketa bakarra trenbidea erripatzea (6) da, eta ez ditu aldatzen ez trazatua, ez 
instalazioak/egungo eraikuntza-elementuak" (IIA, 89-90 orrialdeak. 5.13 kapitulua. "Babes bereziko 
eremuak"). 

IIAren baieztapen hori faltsua da, eta argi eta garbi kontraesanean dago eraikuntza-proiektuaren 
eranskin teknikoetan Olaberrietako paduran egin behar diren obren inguruan egiten den 
deskribapenarekin. Horri dagokionez, paduraren gainean egin beharreko betelanen deskribapen 
hau egiten da eranskin horietan: 

- "Betelanak mendebaldean: 70 m-ko luzera duen betelana, 93+220 eta 93+290 Puntu 
Kilometrikoen artean, egungo trenbide-plataformaren eta tunelera sartzeko lubakiaren artean 
dagoena". Adierazitako puntu kilometro horiek Olaberrietako paduraren gainean  azpiegitura 
berriak egiten duen ibilbideari dagozkio. Deskribapenak adierazten duenez, "betelan horien altuera 
txikia da, eta 4,16 metroko altuera du gehienez". Hala ere, gaineratzen duenez, "betelanak egin 
aurretik, alubioietako lurzoruen 3 metro sakonerako  saneamendua egin behar da, eta haren ordez 
ordezko materia jarri; beraz, betelanen azken lodiera 7 '16 metrokoa da" (5. eranskina, "Geologia 
eta geoteknia". 34. orrialdea) 

- Era berean, 16. eranskinak 14.925 m3-tan zenbatzen du Olaberrietako paduran egin beharreko 
betelanen bolumena (16. eranskina, "Eraikuntza-prozesua eta obra-plana". 10. orrialdea). 

- Bestalde, planoek Olaberrietako paduran aurrikusitako betelanen gainean kokatzen dute obrako 
"instalazio osagarrien eremu" bat, 579 m2-koa, tunelaren mendebaldeko irteeran aurreikusita 
dagoena (14.04.01 planoa). 

Horri gehitu behar zaio trazaduaren indusketa-lanek paduraren ertzetan eragindako inpaktua; izan 
ere, obrak "40 metroko luzeran jarraitzen du lur-erauzketetan, tunelaren sarreraraino, Oriako 
itsasadarreko Kontserbazio Bereziko Eremuaren mugan, non harizti  autoktonoaren masari 
eragingo zaion" (IIA, 68). 

Trazatuaren zati hori zehaztuz gero, proiektuaren hasieran Olaberrietako senaian egun dagoen 
bide bakarreko 17 '5 m luzerako zubiaren egitura aprobetxatzen da, baina jarraian, tunel berrira 
doan bide bikoitzeko azpiegitura berria paduraren ezkerraldearen gainetik igarotzen da. Horri 
dagokionez, IIAk berak honako hau onartzen du: "OLABERRIETAKO PADURAN BABES 
BEREZIKO (BB-3) EREMU gisa karakterizatutako hezegunearen barruan dagoen lursailan 
garatzen da tunelaren ahoraino doan zatia.  Padura hori bere jatorrizko egoeratik hurbil 
kontserbatzen da, irisgarritasun zaila du eta kalitate handikoa da, trenbideak senaia zati batean 
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ixten badu ere. Eremu hori bera Oriako itsasadarreko Kontserbazio Bereziko Eremuaren (KBE)  
barruan dago" (IIA, 168-169 orrialdeak). 

Azkenik, IIAk adierazten du Kostaldeen eta Itsasoaren Zuzendaritza Nagusiak 2021/12/13an 
aurkeztutako alegazioen ondorioz, paduraren gainean 30 metro luzerako biaduktu bat erantsi dela 
tarte labur batean, era horretan Itsaso eta Lehorraren Jabari Publikoan lurren betelanen bidezko 
okupazioa "minimizatzeko". Esaten duenez, "horrela betelan txiki bat egingo da proiektatutako 
biaduktua eraikitzeko, eta egitura berri hori gauzatu ahala betelana kentzeko" (IIA, 101 orrialdea). 
Nolanahi ere, Olaberrietako paduraren natur-intereseko eremuaren gaineko inpaktua "Larria" da 
Ingurumen-Inpaktuaren Azterketaren arabera. "Lehenengo hurbilketaren arabera, Espazio Natural 
Garrantzitsuen Katalogoan sartutako enklabe horren 1.524 m2-ri eragingo litzaioke" (IIA, 92-93 
orrialdeak), 2021ean jendaurrean jarritako proiektuaren azterketan aurreikusitako 2.345 m2-ekin 
alderatuta.  

 

4) Aia/Orio eta Usurbilgo geltokien arteko trenbidea osotara bikoizteko epe luzera 
aurreikusitako planaren zatikatzeak eragotzi egiten du Oriako Itsasadarraren 
Kontserbazio Bereziko Eremuan guztira planteatutako obren ingurumen-inpaktuaren 
ebaluazio bateratua egitea: 

Bada nabarmendu beharreko beste auzi bat ere, Gipuzkoako Foru Aldundiko Basa Animalien eta 
Landareen Zerbitzuak 2021eko abenduko alegazioetan ongi adierazi duena: "Azterketa egiteko 
aurkeztu den proiektua obra handiago baten zati labur bat bat baino ez da, egungo trenbide-
sarearen bikoizketa tarte handiagoan garatzen duena". Hori dela eta, eskatu du Proiektuak bere 
osotasunean "Natura 2000 Sareko espazioan izango dituen ondorioen ebaluazioa ikuspegi 
orokorrago batetik egin dadila, hau da, trazadu osoak naturagune babestu osoan izango dituen 
ondorioak kontuan hartuta, eta ez proiektu honek barne hartzen duen zatian bakarrik" (IIA, 34 
orrialdea). 

Halaber, IIAk dio Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak ere 
eskatu duela ingurumen-inpaktuaren baterako ebaluazioa egin behar dela, joan den urteko 
informazio-aldian egindako alegazioetan. Zehazki, ebaluazio horrek, gutxienez, Oriorako 
norabidean aurreikusitako hurrengo zatiaren obrak ere bildu behar dituela esan du erakunde 
horrek. Hala adierazten du 2021eko abenduko alegazioetan: "Ingurumen-inpaktuaren azterketak 
ez du ia aipatzen izapidetzen ari den proiektuaren ondorengo fasea, hau da, zubi berri bat 
eraikitzea Olaberrietako senaiaren gainean eta trenbidea Orio aldera bikoiztea. Izapidetzen ari den 
proiektuak lotura zuzena du etorkizunean trenbidea bikoiztearekin, eta, beraz, lehen hurbilketa bat 
egin behar da, gutxienez, egitasmo horrek bere osotasunean izan ditzakeen eraginen inguruan; 
are gehiago, kontuan hartuta Orio aldera doan tarte horretan trenbide berria Oriako Itsasadarren 
ertzera gehiago hurbilduko dela, egungo trenbidearekin alderatuta» (IIA, 31 orrialdea). 

Azpimarragarria da, beraz, Aia/Orioko eta Usurbilgo geltokien artean epe luzera trenbide-sarea 
erabat bikoiztea helburu duen eta Aginagako tunelaren eraikuntza barne hartzen duen plana 
zatikatzeak, eragotzi egiten duela ikuspegi orokor eta integratu batetik Oriako Itsasadarraren 
Kontserbazio Bereziko Eremuari eragiten dioten zati guztien ondorioen balorazio bateratua egitea. 
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Horri gehitu behar zaio, kasu honetan, ebaluazioaren zatikatze hori are justifikaezinagoa dela, 
kontuan hartuta Aginagatik Orioraino doan tarte osoan trenbidea bikoizteko egitasmoak eragiten   
duen eremua bat datorrela, hain justu, Oriako Itsasadarraren Kontserbazio Bereziko Eremuaren 
mugaketarekin. Aipagarria da, bereziki, Aginagako tunelaren jarraian Oriorantz doan hurrengo 
zatian, aurreikusitako obrek Olaberrietako paduraz gain, Donparnasoko padurari ere eragiten 
diotela (Babes Bereziko eremua), bai eta Olaberrietako senaiatik Orioko zubiraino ibaiaren ertzean 
hedatzen diren limo-hondartza luzeak biltzen dituen marearteko lohien eremuari ere. 

Horrexegatik egin du Gipuzkoako Foru Aldundiko Basa Animalien eta Landareen Zerbitzuak 
trazatu-alternatiba baten proposamena: Aginagako tunelaren trazatua lekuz aldatzea eskatu du, 
Olaberrietako hezegunea salbatzeko ez ezik, baita Oriorako norabidean proiektatutako hurrengo 
zatian  Donparnasoko hezegunean ere eragingo liratekeen kalte handiak ekiditeko, eta bide batez 
Aginagatik Orioko sarreran dagoen Motaondoraino Oria Itsasadarraren Kontserbazio 
Bereziko Eremu osoan trenbidea igarotzea saihesteko asmoz (IIA, 37 orrialdea).  Ildo horretan, 
bere alegazioetan ohartarazten duenez, "analisiaren gabeziak bereziki nabarmenak dira 
alternatiben azterketari dagokionez", Ingurumen-Inpaktuaren Azterketa "proiektatutako obraren 
ikuspegi orokor baten faltak oztopatzen duelako" (Basa Animalien eta Landareen Zerbitzuaren 
alegazioen dokumentua, 2 orrialdea). Beraz, Aginagako tunelaren trazatua hegoalderantz 
mugitzea proposatzen du, Irisasitik abiatuta Olaberrieta eta Donparnaso errekak mendi-
barnealderago zeharkatzeko, Oria ibaian duten bokaletik 300 bat metrora (ikus dokumentuaren 
esteka 3. oharrean). 

Alegazio hauen asmoa alternatiba hori defendatzea ez dela argi utzita --azpiegitura berri bat eraiki 
beharrean egungo trenbide-sarea optimizatzearen alde egiten baita hemen--, garrantzitsua da 
adieraztea, nolanahi ere, Basa Animalien eta Landareen Zerbitzuaren alegazioak benetan 
aipagarriak direla, eta Ingurumen-Inpaktuaren Azterketak proposamen hori ezesteko ematen 
duen erantzunak ez duela inolako baliorik. Izan ere, planteatutako gaiei heldu beharrean, 
"Alegazioei eta txostenei emandako erantzunean", IIAk obraren hurrengo faseetan trenbidea 
bikoizteko aurrikusitako ekintzen inguruan informazio guztia ezkutatzen du (alderdi hori hurrengo 
atalean garatuko dugu), halako moldez non erabaki garrantzitsuak hipotekatzen diren, epe 
motzean arazotik aldentzeko espediente soilaren bidez, nahiz eta horrek  epe luzeagoetan 
ingurumen-inpaktu handiagoak eragin. 

Horrela, IIAk ezetsi egiten ditu alegazio eta proposamen horiek, eta hitzez hitz gauza bera 
erantzuten die alegazio eta proposamen bakoitzari: esaten duenez, "proiektuan planteatutako 
alternatibaren helburua Natura 2000 Sarearen barruan jarduteko eremua behar-beharrezkoa 
denera murrizteko irtenbide bat bilatzea da. Horrela, Zarautz, Orio eta Donostia artean trenen 
maiztasuna handitzea lortzen da, egungo 30 minutuen ordez 15 minutura arte, Olaberrietako 
senaiaren gainean dagoen egungo zubian eta Oriorako bide bakarrean egin beharreko luzapenean 
jarduteko beharrik izan gabe, jarduketa behar-beharrezkoa denera mugatuz eta, beraz, jarduketa 
horiek sor ditzaketen ustezko ingurumen-inpaktuak murriztuz. Egindako azterketek ez dute 
justifikatzen Zumaia eta Usurbil artean 15 minututik beherako maiztasuna murriztea dakarten 
jarduerei ekitea" (IIA, 22, 23, 31, 34 eta 37 orrialdeak). 

Baina ba al da egiarik edo gauza argirik horrelako baieztapen kategorikoen atzean? Egia esan, bat 
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ere ez. Zinez, planteatutako alegazioak eta proposamenak saihesteko propio sortutako formulazio 
bat da. 

Hori frogatzeko, honako ohar hauek egin behar dira Aginagako tunela eraikitzeko proiektua barne 
hartzen duen eta indarrean dagoen lurralde-plangintzari buruz. 

 

5) Ingurumen-Inpaktuaren Azterketak indarrean dagoen lurralde-plangintzan epe 
luzera aurreikusten den Aia/Orio eta Usurbilgo geltokien arteko linearen bikoizketa 
osoari buruz informazio guztia ezkutatzen du:  

Salatu behar da Proiektuak eta Ingurumen-Inpaktuaren Azterketak informazio guztia ezkutatu eta 
nahasmena sortzen dutela indarrean dagoen lurralde-plangintzan Aia/Orio eta Usurbilgo geltokien 
artean Kostaldeko trenbidea epe luzera osotara bikoizteko jasotzen den xedeari buruz.  

IIAren esanetan, Donostialdeko trenbide-sarearen antolamendua teorian 2001ean onartutako 
EAEko Trenbideen Sarearen arloko Lurralde Plan Sektorialak  (LPS) araututa legoke (IIA, 100 
orrialdea). Plan hartan, hain zuzen, Zarautz-Usurbil tartean Euskotrenen lineari dagokionez, 
egungo trenbidea Aginaga (Irisasi) eta Olaberrieta artean bikoiztea baino ez zen  aurreikusten; eta 
helburu hori ekintza xumeagoen bidez lortzea planteatzen zen bestalde, linearen bikoizketa 
egungo trazatua jarraituz egitea aurrikusten bait zen, eta ez Aginagako tunela zulatuz.  

Alabaina, IIAk gaur egun indarrean dagoen plangintzari buruzko informazio guztia ezkutatzen 
du. Izan ere, jakina da Eusko Jaurlaritzak 2001. urteko trenbide-sarearen arloko lurralde plan 
sektoriala "aldatzeko planak" sustatu zituela gero, aurrerantzean Zarautz-Usurbil tartean trazadu 
berriko eta trenbide bikoitzeko saihesbide mordo bat eraikitzea bultzatzeko. Obra berri horiek 
denak "Donostialdeko eta Gipuzkoako beste herri batzuetarako EAEko Trenbide Sarearen 
Lurraldearen Arloko Planaren Aldarazpena" izeneko planean jaso ziren 2010ean. Trenbideen 
arloko aldaketa-plan hori behin betiko inoiz onartua izan ez bazen ere, dokumentu hortan Aia/Orio 
eta Usurbil artean Euskotrenen linea osotara azpiegitura berriekin bikoizteko planteatutako ekintza 
guztiak Donostialdea-Bidasoa Behera eta Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta) eskualdeetako 
Zatikako Lurralde Planetan (ZLP/PTP) sartu ziren. Eta ZLP/PTP hauek lurraldea antolatzeko 
maila hierarkiko handiagoko tresna izanik, horien zehaztapenak gailentzen dira gaur egun 2001. 
urteko trenbideen arloko plan sektorialean ezarritakoen gainetik. 

Gauzak horrela, honako hauek dira Zarautz-Usurbil tarterako, trenbideen arloko "planen 
aldaketan" (7) planteatu eta Donostialdea-Bidasoa Behera eta Zarautz-Azpeitia (Urola-Kosta) 
eskualdeetako LZP/PTPetan (8) jasotako obrak:  

- "Aia-Orio saihesbidearen azpitartea": 2011n egindako lan ikusgarria da, Aia-Orioko geltoki garai berria 
eta 577 metroko luzera duen ondoko biaduktua eraikiz (Eusko Treneko trenbide sarearen luzeena), Aia-1 
tunelaz gain (Mota baserriaren azpian), Motaondoko ibarrerantz. 

- "Aia azpitartea": Linearen bikoizketa Motaondoko ibarrean plataforma berri baten gainean egitea 
aurrikusten da, eta Sarobetxiki edo Saltxipi baserriaren azpian 0 '6 km luze den tunel berri batean sartzen 
da (Aia-2 tunela). Tunelak Donparnasoko paduran du irteera, eta hezegune hori zubi berri batekin 
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gurutzatzen da. Donparnasoko padura zeharkatu ondoren, azpitarte horren azken zatian Oria ibaiaren 
ertzetik doan egungo trenbide-plataforma zabaltzea planteatzen da,  0 '6 km ingurutan, Olaberrietako 
paduraren ingurura iritsi arte. 

- "Aia - Aginaga azpitartea" (Aginagako tunela): Aginagako tunela eraikitzeko proiektuan aurreikusitako 
obra da, nahiz eta, trenbideen arloko aldaketa-planaren arabera, "Olaberrietako senaia zeharkatzeko zubi 
berri bat" aurrikusten den. Hortik aurrera, linea berria 1 '3 km luze den tunel batean sartzen da, irteera 
Irisasin duena. Irisasin egungo "trazadua berreskuratuko da", azpitartearen "azken 50 metroetan".  

- "Aginaga-Usurbil azpitartea": Txokoalden eta Santuenean trazatu berriak eta Urdaiagako tunel berri bat 
eraikitzea planteatzen da. Irisasin, linearen bikoizketa egungo trenbide-linearen plataforma handituz egitea 
aurrikusten da lehenengo 350 metroetan, Aginagako geltoki zaharraren pareraino iritsi arte. Hortik aurrera, 
egungo azpiegitura bertan behera utzi eta trazatu berri bat marrazten Txokoalde auzoaren hegoaldetik, 
baita Urdaiagako tunel berri bat zulatu ere, 939 metro luzerakoa, gaur egungoaren hegoaldean. Tunelaren 
irteeran, Santuenea auzoan, azpiegitura berria egungo trazatuaren gainean kokatzen da berriro, eta Oria 
ibaiaren gaineko egungo zubia bikoiztea aurreikusten da Usurbilgo geltokira iritsi aurretik. 

- "Zarautz (autobiderako sarbidea) - Orioko biaduktua azpitartea": Zarautzetik datorren egungo tunela 
eta Altxerriko biaduktua bertan behera uztea planteatzen da. Horien ordez, Zudugaraiko gaina ("Orioko 
gaina" bezala ezagutzen dena) zeharkatzeko tunel berri bat zulatzea aurrikusten da. Tunel berri horrek 
Oriaren itsasadarraren ondoan dagoen San Paulo ermitaren gainean du irteera. Bertan, gutxi gorabehera 0 
'4 km luzerako biaduktu berri bat atltxatzea planteatzen da, N-634 errepidearen eta Ubegun industrialdearen 
mugaren gainetik doana, Aia/Orioko geltoki garaira zuzen doan linean (Komeni da zehaztea azken azpitarte 
hau ez dela ageri Urola-Kostako ZLP/PTParen planoetan). 

 

Bistan dago, beraz, EuskoTrenen Donostialdeako sarea bikoizteko planek izaera gero eta 
gogorragoa bereganatzen joan zirela 2000ko lehen hamarkadan, kostuak eta inpaktuak 
minimizatzeko irizpideetatik urrun. 2011n martxan jarri zen Aia-Orioko trenbide-saihesbidearen 
obra izugarriak -geltoki garaiarekin eta ondoko 577 metroko biaduktuarekin -  garai hartan Zarautz-
Usurbil tarte osorako planteatutako diseinu berriaren hasiera eratzen du. Aldi berean, Eusko 
Jaurlaritzaren hainbat ebazpenetan zentzugabekeriak goia jo zueneko prozesu bat garatzen joan 
zen: egin kontu, ebazpen haien arabera "2001eko Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko 
Planaren barruan Gipuzkoarako egindako aldaketan, Donostialdean "Topoa" eta Bilbao-Donostia 
linea eraldatzea erabaki zen. Diseinu berriarekin trenbideko garraioa guztiz aldatuko da: Zumaia 
eta Hendaia artean metro motako zerbitzua eskainiko da..." (9). 

Edonola ere, 2001. urteko trenbideen arloko Lurralde Plan Sektorialaren aurreikuspenak --
Ingurumen Inpaktuaren Azterketan aipatzen direnak-- berehala bete gabe utzi eta gainditu egin 
ziren. Aginagako zatian Euskotrenen sarea bikoizteari dagokionez, hasierako asmo haiek nola 
gainditu ziren nabarmena zen jada 2002 urtean --izan ere, Aginagako tunela eta ondoko Aginaga-
Usurbil tartean Urdaiagako tunel berria ere zulatzeko egitasmoak argi eta garbi marraztuta zeuden 
2002ko abenduko Donostialdea-Bidasoa Behera Lurralde Plan Partzialaren (ZLP/PTP) 
Aurrerapenaren planoetan (10). 
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Aurrekoari estuki lotuta, Aginagako tunela eraikitzeko proiektuak obraren ondorengo faseei 
buruz nahasmendua sortu eta datu kontraesankorrak ematen ditu : 

Alde batetik, zenbait ataletan, proiektuaren irismena mugatzen duela dirudi, Aginagako tunela 
"saihesbideko zati txiki batean egungo trenbidearen bikoizketa" gisa aurkezten duenean, eta, "horri 
esker, trenak saihesbideko zatiaren barruan gurutzatzea ahalbidetuko dela" dionean (IIA, 123 
orrialdea). Iñaki Arriola sailburuak, era berean, 2022ko otsailaren 21ean honako hau adierazi 
zuen Legebiltzarrean egindako galdera bati idatziz emandako erantzunean: "Epe labur eta 
ertainean ez da aurreikusten Aginagako tunelaren inguruan beste bikoizketarik egitea" (11). 

Alabaina, proiektuak etengabe adierazten du, bestalde, Aginagako tunela Aiako/Orioko geltokitik 
Usurbilera arteko linea erabat bikoizteko proiektu zabalago baten barruan dagoela. Ildo horretatik, 
honelako hauek adierazten ditu: 

- "Proiektu honen xede den zatia Bilbo-Donostia lineako Zarautz-Usurbil tartearen zati bat da, eta 
Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Sailaren helburua da tarte hori bikoiztea eta hobetzea 
(...) Etorkizunean linea bikoiztea aurreikusten bada ere, gaur egun tunelaren barruan baino ez da 
bikoiztuko, eta zati honen gainerako trazadua bide bakarrerako diseinatu da, etorkizuneko 
bikoizketarekin bateragarria" (1.eranskina. Erreferentziazko dokumentuak. 2 orrialdea). 

- "Proiektuaren xede den zatian, Olaberrietako senaiaren gaineko zubi egitura baino ez dago, eta 
horrek proiektuaren fase honetako trazadua baldintzatuko du" (Ingurumen-Inpaktuaren 
Azterketaren irismen-agiriaren eskaera. 12 orrialdea). 

- "Lehenengo metroetan, bide bikoitiaren ardatza egungo trenbidearekiko konexioak eta 
Olaberrietako senaiaren gaineko zubiaren egungo egituraren aprobetxamenduak baldintzatzen 
dute, proiektuaren fase honetan zubi horren iraupena helburu bat izanik" (6. eranskina. 
Klimatologia eta Hidrologia. 7 orrialdea) 

- Bestalde, IIAk proiektuaren fase honetan Olaberrietako senaia zeharkatzen duen egungo 
zubiaren erabilerari eta mantentzeari buruz egiten duen balorazioaren anbiguotasuna 
nabarmentzen da, horrek "interpretazio bat baino gehiago dituen hautaketa bat suposatzen duela" 
adierazten baitu: "Alde batetik, lehendik dagoen eraikuntza-elementu baten aprobetxamendua 
dakar, inpaktu berri batera eraman gabe, ingurumenari dagokionez onuragarria dena (...) Hala ere, 
aztertu den funtsezko figura batek (Oriako Itsasadarreko KBEa) presio/mehatxu gisa seinalatzen 
du ingurumen-aldagai batzuk gainditzearren Bilbo/Donostia trenbide-lineak planteatzen 
zituen/dituen zenbait zubiren eraikuntza" (IIA, 196-197 orrialdeak, 11.2. "Prebentzio-neurriak 
diseinu-fasean. Olaberrietako senadian dagoen plataforma mantentzea"). 

- Ildo beretik, aipagarria da gaur egun jendaurrean dagoen Eraikuntza Proiektua idatzi dutenek 
ezabatu egin dutela jatorrizko dokumentuan "Fases Posteriores" izenburuean jasotzen den honako 
puntua: "Euskal Trenbide Sarearen Bilbao-Donostia linea ondorengo faseetan bikoizteak 
saihesbide berriaren trazatua baldintzatzen du, harekin bateragarria izan beharko baitu" (12). Eta 
hori dena gutxi balitz, duela urtebete jendaurrean jarritako ingurumen-inpaktuaren azterketan, era 
honetan marra batez tatxaturiko hainbat esaldi agertzen ziren bestalde: "Egungo trazadua 
mantentzeak garraiobide horretarako planteamendu estrategikoa luzatzen du, eta, esan bezala, 
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etorkizunean linea bikoiztea da aurreikusten dena" (13). 

Beraz, nahasmen interesatuan urrunago iristea benetan zaila dela salatu behar da. 

 

6) Proiektuak ez du justifikazio zorrotzik eta Euskal Trenbide Sareak erakundeak 
Zarautz eta Usurbil arteko trenbide-sarea erabat bikoizteko duen asmoa oso 
zalantzagarria da gaur egungo baldintzetan: 

Aginagako tunela obra handiago baten zati labur bati dagokio, hain zuzen ere 2002ko urtarrilean 
ETT enpresak idatzi zuen "Bilbao-Donostia/San Sebastian linea Zarautz eta Usurbilgo geltokien 
artean bikoizteko trazatu-proiektuan" aztertu zena (informazio publikoan den "Erreferentziako 
dokumentuak" izeneko 1. eranskinean aipatzen da azterlan hori, 3 orrialdean: "Proyecto de 
Trazado de desdoblamiento de la línea Bilbao-Donostia/San Sebastián entre las estaciones de 
Zarautz y Usurbil", alegia). Hortaz, 2000. urteko lehen urteetan diseinatu zen plan zabalago 
baten baitan diseinatu zen, eta plan horrek Zarautzetik Usurbilera doan tarte osoan trazatu 
berriko saihesbide multzo bat eraikitzea aurreikusten zuen. Ekonomiaren hazkunde handiko 
garaiak eta azpiegituren hedapen izugarria bizi genuen testuinguru batean bultzatu zen plan 
hura, aldi hartan garraioen hazkunde zifra erabat jasanezinak aurreikusten zirela ahaztu gabe. 

Hala ere, hori guztia erabat auzitan dago egungo baldintzetan, eta etapa hori amaitutzat eman 
behar da. 

Aginagako tunela eraikitzeko proiektuak ez du gaur egungo baldintzetan justifikazio zorrotzik, 
eta are gutxiago sorrera eman zion planaren gainerako zatietatik bereizita eta testuingurutik kanpo 
aurkezten denean, eta zati horretan trenbide-sarea modu ez hain erasokorrean hobetzeko beste 
aukera batzuk egon badaudenean, azpiegitura berririk eraiki behar izan gabe. Alde horretatik, 
proiektuan ez da zehazten zein izango diren datozen urteetako garraio-beharrak. Ez du eskariari 
buruzko inongo azterketarik egiten --horri buruz Jaurlaritzak egin duen aipamen bakarrak dio 
proiektuak "bidaiarien kopurua handitzea ahalbidetuko duela" eta hori "Topoaren saihesbide berria 
--hots, Donostiako metroaren pasantea-- martxan jartzearekin biderkatuko dela" (14). Ez du 
egungo trenbide-sarearen gaitasunari buruz, ez eta Aginagako tunela egiteak dakarren egoera 
berriari buruz ere inolako analisi funtzionalik ekartzen. Ez du proiektuaren kostu eta onurei buruzko 
azterketarik egiten, ez eta azpiegitura berri hori eraikitzearen ondorioz trenbideko eta errepideko 
garraioaren artean ustez bilatzen den aldaketa modalari buruzko aurreikuspenik egiten ere. 

Proiektuan azterketa horiek ez egitea onartezintzat jo behar da. Horren ordez, irizpide sinplistak 
erabiltzen dira, errealitate konplexu bat ia soilik Aginagako tunelari esker bidaia-denborak hiru 
minututan murriztuko direla eta Zarautz-Donostia arteko ibilbidearen luzera 1,4 km-tan laburtuko 
dela esatera mugatzen direnak.  

Ikuspegi horretatik ezin dira justifikatu egitasmoak sortuko dituen inpaktu negatiboak. 

Bestalde, Zarautz eta Donostia artean trenen maiztasuna 15 minutura handitzeko helburuari 
dagokionez --proiektuaren justifikazio gisa aipatzen dena--, ez da ahaztu behar duela hamar urte 
baino gehiago era berdinean iragarri zela, 2011n Aia/Orioko trenbide-saihesbidearen eraikuntzari 
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esker, EuskoTrenek "15 eta 20 minutu arteko maiztasunak izango zituela Zumaia eta Gipuzkoako 
hiriburuaren artean" (EFE agentzia, 2010-04-23). Hala ere, inauguratu eta hamarkada batera, 
maiztasunak 30 minutukoak izaten jarraitzen dute lanegunetan, eta ordubetekoak igande eta 
jaiegunetan. Baina, horrez gain, adierazi behar da Donostialdeko Metroaren Bideragarritasun 
Azterlanean ere —zeinek Donostiatik Zarautzerainoko aldiriko linea bere ustiapen-planean 
sartzen duen—, Kostaldeko trenaren zerbitzuen maiztasunak 30 minutukoa izaten jarraituko 
duela aurrikusten dela. Izan ere, bideragarritasun-azterlan horrek Aginagako tunela gauzatze 
hutsarekin azpiegituraren gaitasunari buruz ematen dituen datuen arabera,  Zarautz eta Usurbil 
arteko zatian (Lasarteko adarraren hasiera, Txikierdin) 9 minutuko frekuentziak ahalbidetuko 
lirateke; baina egin kontu, 12 minutuko frekuentziekin ustiapen-eskema teoriko bat probatu arren, 
bidaiarien bolumenak murritza izaten jarraituko lukeela ondorioztatzen du, zalantzarik gabe 
Zarautz-Usurbil eremuko biztanleriaren kopuru mugatuaren ondorioz (15).  

Salgaien garraioari dagokionez, berriz, Aginagako tunelaren eraikuntza ezin da salgaien trafiko 
hipotetikoen izenean justifikatu. Trenbide honetan salgaien garraioa duela urte batzuk ezabatu 
zen, eta suspertzeko aurreikuspenak oso txikiak dira. Egia da, Garraio sailburuak eta Algeposak 
lankidetza-hitzarmena sinatu zutela 2021eko apirilean, Pasaiako portutik trenez  Durangora 
Europatik etorritako 100.000 eta 150.000 tona bobina garraiatzeko asmoz. Baina hasieran 
ezarritako konpromisoak egunero tren bakarra ibiltzea aurreikusten du (16), eta etorkizuneko 
kopuruak, gainera, aurreikuspenak baino txikiagoak izan daitezke, gertatzen ari diren krisi 
ekonomikoen eragina dela eta. Bestalde, "ETSren sareko hainbat zati bikoizteko eta 
modernizatzeko planek salgaien trafikoa etetea dakarte berekin", Donostialdea-Bidasoa Behera 
Lurralde Plan Partzialak (PTP) ezarritako jarraibideen arabera (17). "Eskari nahikoa antzemanez 
gero bakarrik egin ahal izango dira obra osagarriak etorkizunean salgaien zerbitzua 
berreskuratzeko" (ibidem). 

Ondorioztatu behar da Aginagako tunela eraikitzeko proiektuak ez duela justifikazio zorrotzik eta 
oso zalantzagarria dela egungo baldintzetan. Are gehiago, kontuan hartuta proiektuak balio 
garrantzitsuak dituen ingurune naturalari eragiten diola. 

 

7) Proiektuak Irisasi mendi publikoan eta Itzaoko ibarrean eragiten dituen beste 
inpaktu garrantzitsu batzuk: 

Proiektu honen ingurumen-inpaktuaren auzira itzuliz, adierazi behar da Naturguneen kudeaketaz 
arduratzen diren administrazio-organoen desadostasuna proiektuak Olaberrietako paduraren 
Babes Bereziko eremuan eta Oriako Itsasadarraren Kontserbazio Bereziko Eremuan dituen 
afekzioetan zentratu bada ere, egitasmoak beste inpaktu garrantzitsu batzuk ere eragiten dituela. 
Horri dagokionez, Irisasi mendi publikoan eta Itzaoko ibarrean eragindako honako inpaktu 
hauek nabarmendu behar dira: 

Landarediaren gaineko inpaktu larria: 

Zati horretan tunel-proportzio handia badago ere, kaltetutako lurzatien azalera osoa 52.269 m2-ra 
igotzen da proiektuaren arabera. Nabarmentzekoa da, gainera, ia guztiak baso eremuak direla, 
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udal-plangintzan duten sailkapenaren arabera natura-intereseko eremuen babes berezia, 
hezeguneen babes berezia, Oriaren itsasadarraren ertzen babesa, baso autoktonoen babesa, 
azaleko uren babesa, babes bereziko landa-eremua, nekazaritza- eta abeltzaintza-babes eremu 
gisa kalifikatuta daudenak (4. eranskina, "Hirigintza-plangintza"). Horri gehitu behar zaio mota 
horretako azpiegitura-lanek zuzenean okupatutako metro koadroek adierazten dutena baino azkoz 
espazio zabalago batean eragiten dutela ingurumenaren narriadura. 

Horri dagokionez, obrako jarduketa nagusiak jasango dituen Irisasiko baso-eremuan eragiten 
den  inpaktua nabarmentzen da. Bertan pilatuko dira sarbide-pisten obra gehienak, obrako 
instalazio osagarrien eremu handiena, tunelaren eta 371 metroko luzerako larrialdi-galeriaren 
(linearen tunelarekiko paraleloan zulatuta) indusketa-lan gehienak, indusketa horietatik ateratako 
100.000 metro kubiko inguruko material-soberakinak garraiatzeko makinen eta kamioien 
mugimendua (hondakin horiek denak obratik 17 km-ra dagoen Meagaseko biltegi batean metatzea 
planteatzen da), tunela energiaz hornitzeko 30 kV-ko linea elektriko bat instalatzea, etab. 

Landarediaren gaineko eraginari gagozkiola, IIAk kaltea "Moderatu / Larri" gisa kalifikatzen du  (IIA, 
191 orrialdea), baina are okerragotzat jo behar da. Izan ere: 

- Obrak eta sarbide-pisten lanek Irisasiko baso-eremuan eragindako eragin larriari, tunelaren 
mendebaldeko ahoaren indusketa-lanek Olaberrietako paduraren inguruko basoan eragindako 
inpaktua gehitu behar zaio; izan ere, azterketak onartzen duenez, trazatuak "40 metroko luzeran 
jarraitzen du lur-erauzketetan, tunelaren sarreraraino, Oriako itsasadarreko Kontserbazio Bereziko 
Eremuaren mugapean, eta bertan harizti autoktonoaren masari eragingo zaio" (IIA, 68 orrialdea). 
IIAren beraren ustez, "bereziki esanguratsua da tunelaren mendebaldeko bokaleak (Olaberrieta) 
eragindako eragina, harizti batean baitago" (IIA, 157 orrialdea). Horri dagokionez, ekosistema hori, 
"harizti azidofiloz - harizti/baso misto atlantikoz osatua", Usurbilgo Hiri Antolamenduko Plan 
Orokorrean "espezie autoktonoentzako intereseko formaziotzat" jotzen dela gehitzen du  (IIA, 157 
orrialdea). 

- Bestalde, EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean zehatzen den 
sailkapenaren arabera, Olaberrietako senaiaren eta errekaren bazterrak, eta Itzaoko ibarraren 
ondoko aldea, "Lehentasunezko Natura Intereseko Eremuetako Margenak" dira. Eremu horietan 
erreken ibilgua babesteko eremu bat ezartzea da irizpide orokorra, eta eremu horietan debekatuta 
dago ingurunea aldatzea dakarren edozein eragiketa egitea. 

- Halaber, Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak honako hau 
adierazi du, 2021eko abenduko alegazioetan: "IIAk eta haren eranskinek proiektuaren planoekin 
bat ez datozen irudi kartografikoak ematen dituzte, eta, beraz, ez dute proiektuak eragiten dituen 
lur-okupazioak eta eraginak zehatz-mehatz ezagutzeko laguntzen". Hartara, alegazioetan 
ohartarazi du Ingurumen-Inpaktuaren Azterketaren arabera "tunelaren eraikuntzak, oro har, Oriako 
Itsasadarra Kontserbazio Bereziko Eremuan eragin positiboa izan dezakeela uste bada ere, 
azterketa berrikusi behar dela. Ildo horretan, trazaduaren planoen arabera obrek estuario-habitatei 
eragingo diete Olaberrietako senaia gainditzen duen zubiaren atzeko zatian, eta eragin hori ez da 
kontuan hartu aurkeztutako dokumentazioan" (IIA, 30 orrialdea). Horri dagokionez, IIAk 
Olaberrietako paduraren inguruan proiektuak ukitutako landarediari buruzko irudi oker bat sartu 
duela argi eta garbi ikusten da 152. orrialdean, ez baitu proiektuak zati horretan duen trazadua 
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erakusten, egun dagoen ohiko linearen trazatua baizik. 

- Azkenik, aipagarria da Aldundiko Basa Animalien eta Landareen Zerbitzuak, 2021eko abenduko 
alegazioetan, Olaberrietako hezegunean orain arte atzeman ez zen Cochlearia aestuario 
espezieko landarearen presentzia nabarmendu duela, hain zuzen ere Arriskuan dauden Espezieen 
Euskadiko Katalogoan kaltebera gisa katalogatuta dagoena. 

Egungo trenbidea Irisasitik Olaberrietaraino 5 metro zabalerako eta 2.960 metro luzerako 
bide batean (argiztapen-kanalizazioekin eta guzti) bihurtzearen inpaktua: 

Obraren amaieran, proiektuak gaur egungo trenbidea desegitea eta Irisasitik Olaberrietako 
tunelaren ahoraino 5 metro zabalerako eta 2.960 metro luzerako hartxintxarrezko bide batean 
eraldatzea aurreikusten du, argiztapen-kanalizazioekin eta guzti. "Argiztapen-kanalizazioa 1'00x0' 
60 m-ko zanga bidez egingo da, eta argiztapenerako eta komunikazioetarako hodiak izango ditu 
(...) 0 '80x0' 80 m-ko kutxetak jarriko dira, 1 m-ko altuerakoak, 100 metrotik 100 metrora" 
(Memoria, 39 orrialdea / 17. eranskina. Obra osagarriak. 12 orrialdea). Bide hori larrialdietako 
ibilgailuentzako sarbide-bide gisa erabiliko da, tunelean gorabeherarik izanez gero,  eta aldi berean 
bidegorri bat ezarriko da etorkizunean, Oria ibaiaren ertzean eta Itzaoko ibarrean zehar, 
Aldundiaren bizikleta-bideen planaren arabera. 

Horri dagokionez, azpimarratu behar da egungo trenbidea horrelako bide batean bihurtzeak erabat 
zalantzan jartzen dituela Aginagako tunela egin eta Itzaoko ibarra trenaren igarotzetik libratzeari 
esker, IIAaren ustez proiektuak ekarriko lituzkeen "ingurumen-onurak". Izan ere, egungo 
trenbidearen "liberazio" horrekin "zonako ingurumena berreskuratzen lagunduko dela" esaten duen 
arren, bistan dago bide hori ezartzeak aurrez aurre talka egiten duela natur-balio handiko 
eremu horiek duten irisgarritasun zailari eusteko hartu behar diren neurriekin (IIA, 90 
orrialdea. Babes bereziko eremuak. Itzaoko ibarrak eta padurak). 

Era berean, puntu honetan ez dira betetzen Biodibertsitate Zuzendaritzak azaldutako irizpideak; 
izan ere, erabilpenik gabe geldituko diren trenbide-zatien ingurumena lehengoratzea eskatu 
zuen: "Eremu babestuetatik gertu dauden tarteetan, bereziki, eremu horien ingurumena 
lehengoratzea proposatzen da, inguruko landaredi potentzialaren arabera", zioen txostenean (18). 

IIAk ematen duen informazioaren arabera, bide horrek etorkizunean Itzao eta Olaberrietatik  
Oriorantz jarraituko luke Donparnaso eta Motaondo paduretan barrena, Eusko Jaurlaritzaren 
eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Bizikleta Planaren arabera (IIA, 20 orrialdea). Ildo horretan, 
"Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planean" jasotako "2.Donostia-Mutriku Ibilbidea" 
izeneko ibilbidearen plano bat dakar. Eta plano horretan ikus daitekeenez, bidegorri horren 
trazatua egungo trenbidearen gainean doa, Txokoaldetik (Usurbil) Motaondoraino (Orio) (IIA, 112 
orrialdea. "2. ibilbidearen trazaduraren xehetasuna proiektuaren eremuan" izeneko planoa). Horrek 
esan nahi du Usurbil-Orio tarte osoan egungo trenbide-erabilera ezabatu eta trenbide-azpiegitura 
berri bat eraikitzea.  

Gipuzkoako Foru Aldundiko Basa Animalia eta Landareen Zerbitzuak, 2021eko abenduko 
alegazioetan, ohartarazi du ez dela kontuan hartu balio natural handiko eremu honetan 
planteatutako trenbidearen eta bizikleta-bidearen bi proiektuen "eragin sinergikoa" edo "metatutako 
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eragina" (IIA, 34 orrialdea). 

Horrez gain, Usurbiletik Oriora eragin handia izango duen trenbide-azpiegitura berri bat 
eraiki arte itxaron beharko genuke,·bi herrien artean bidegorri bat egin ahal izateko. Eta hori 
bi aldiz lotsagarria da. 

Inguruko arkeologia eta kultura ondareari dagokionez, azterketak gabeziak ditu: 

Proiektuak inguruko ondare arkitektoniko, kultural eta arkeologikoko elementuetan izan ditzakeen 
eraginei dagokienez, Ingurumen-Inpaktuaren Azterketak Ilunbe baserria eta Aginagako geltoki 
zaharra baino ez ditu aipatzen, Urdaiagabideko bidearen ertzean daudenak (IIA, 84 orrialdea). 

Ez du aipatzen Irigaingo aztarnategi erromatarra, tunelaren trazaduaren gainean dagoena hain 
justu (Agamuñoko tontor txikiaren iparraldean hedatzen den malda txikiko zabalgune batean). 
Irigainera Irisasiko baso-pistari jarraituz iristen da -proiektuak obrako pista nagusian bihurtzen 
duena. Aztarnategi arkeologikoa 2004an aurkitu zen, erromatarren garaiko zeramikazko material 
berreskuratuak nabarmenduz, eta Aranzadi Elkarteak prospekzio arkeologikoak egiten jarraitzen 
du (19). 

Era berean, obrak eragindako eremuan Orreagako kolegiatako mugarri zahar bat dagoela 
azterketak ez  du seinalatzen. Mugarri hori Ilunbe baserritik ehun bat metro aurrerago dago, 
Irisasira doan bidearen ertzean -proiektuak obrako pista nagusian bihurtzen duena. Irisasi eta 
Andatza mendiaren inguru hauek Orreagako kolegiataren jabetzak izan zirela erakusten du 
mugarriak, 1249tik 1841era bitartean gutxienez. 

Bestalde, IIAk harritu egiten gaitu argazki bateko oinean "Olaberrietako senaian portu bat" 
dagoela aipatzen duenean (IIA, 111 orrialdea). Pentsa daiteke portu natural batez ari dela, eta 
kasu horretan anekdotikoa izan daiteke Oriako itsasadarraren testuinguruan. Baina alegazio 
hauetan seinalatzen da, portu horretan elementu interesgarririk egon daitekeen ez baita aztertu. 

Itsas-Lehorreko Jabari Publikoaren (DPMT) eremuan Proiektuak duen eragina: 

Gai honetan garrantzizkoa den beste puntu bat, proiektuak Itsas-Lehorreko Jabari Publikoaren 
(hots, Dominio Público Marítimo-Terrestre delakoan) duen eragina da. Izan ere, Kosten Legeak 
(22/1988) debekatu egiten du  Itsas-Lehorreko Jabari Publikoaren babes-zortasunaren eremuan 
"hiriarteko garraiobideak eraikitzea edo aldatzea". Horri dagokionez,  Aginagako tunelaren zatian 
DPMT horren babes-zortasunaren barruan sartzen den azalera 1.984 m2-koa da, Ingurumen-
Inpaktuaren Azterketaren arabera. 

Hala ere, IIAren arabera, ez dirudi horrek proiektua gauzatzeko oztopo izan behar duenik. Honela 
dio: "Proposatutako trazatua babes-zortasun eremu horren barruan dagoela antzematen da (...) 
Hala ere, proiektua gauzatu ahal izateko aukera ematen du Kosten Legearen 25. artikuluko 3. 
paragrafoak, bertan zehazten denez, salbuespen gisa eta behar bezala egiaztatutako onura 
publikoko arrazoiengatik, Ministroen Kontseiluak baimena eman ahal izango bait du" obra egiteko 
(IIA, 105 orrialdea). 

Halaber, trenbidea Usurbil eta Orio arteko tartean osotara bikoizteko planaren ingurumen-
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inpaktuaren ebaluazioaren zatikatzeak (alegazio hauen 5. kapituluan azaldu dena), Garraio Sailari 
Kosten Arautegi Orokorrak ezarritako beste debeku bat ere saihesteko aukera eman diola salatu 
behar da. Hau da, Kosten Arautegi Orokorraren (876/2014 Errege Dekretua) 46. artikuluan 
zehazten denez  ("Zortasun eta Babes Eremuko Debekuak"), debekatuta dago "babes-
zortasuneko eremuan luzetara trazatutako hiriarteko garraiobideak eraikitzea edo aldatzea. 
Debeku horretatik soilik salbuetsita geratuko dira Itsas-Lehorreko eremuan zeharkako eragin 
puntuala edo garrantzirik gabekoa dutenak". Horri dagokionez, honako hau dio IIAk: "Proiektura 
mugatzen bagara, ikus daiteke trazadua ez dela itsas-lehorreko eremu horretan luzetara igarotzen" 
(IIA, 103 orrialdea). Argi dago, ordea, proiektuaren hurrengo fasean, Olaberrietako paduratik 
aurrera Oriorako norabidean, aurreikusitako bikoizketa-lanen trazatua gutxienez 0 '6 km-ko tartean 
luzetara doala itsasadarraren ertzean. 

Beraz, IIAk arazo horiei guztiei ematen dien tratamendua arduragabea da. 

 

8)  Egungo trenbidearen optimizazioan oinarritutako estrategia alternatibo baten alde 
egiten dute alegazio hauek, maiztasunak zentzuz handitzeko eta azpiegitura berri bat 
eraiki behar izan gabe: 

Proiektuaren justifikazio zorrotz baten gabezia (aurretik azaldu dena) eta azpiegitura berria 
eraikitzeak natur-interes handiko gune horretan dakartzan eragin negatiboak kontuan hartuta, 
egungo trenbidea ahalik eta gehien aprobetxatzea da gakoa. 

Hori dela eta, Aginagako tunela eraiki ordez, alegazio hauek estrategia alternatibo baten alde 
egiten dute, hau da, EuskoTrenen linearen hobekuntza jarduketa apalagoekin egitea, kostuak eta 
inpaktuak minimizatuz eta egungo trenbidea optimizatuz, maiztasunak modu arrazoituan 
handitzeko, azpiegitura berri bat eraiki behar izan gabe. Hots, egungo azpiegituraren 
optimizazioan oinarritutako estrategia bat proposatzen da hemen, Donostia eta Zarautz arteko 
zirkulazioetan puntako orduetan behar izanez gero 20 minutuko maiztasuna ahalbidetzeko, modu 
ez hain erasokorrean eta trazatu berririk eraiki behar izan gabe. 

Izan ere, gaur egun Aia/Orio eta Usurbilgo geltokien arteko ibilbidea 9 minututan  egiten denez, 
Txokoaldeko geltoki zaharraren inguruan trenbide bikoitzeko gurutzagune bat sortuz  
egungo lineak eskaintzen dituen zerbitzuak hobetu daitezke, Zarautz eta Donostia artean puntako 
orduetan  beharrezkoa izanez gero 20 minutuko tren-maiztasuna lasai inplementatu ahal izateko, 
eta hori nahikoa da zerbitzatutako biztanleriaren bolumenari erantzuteko. 

Proposamen hau ez da proiektuak "0 alternatiba" edo "jarduketa eza" gisa definitzen duena; izan 
ere, egungo lineak eskaintzen dituen zerbitzuak hobetzeko eta maiztasunak areagotzeko aukera 
ematen du, lan txikiak eginez. Zehazki, Txokoalden bazterbide bat jartzea proposatzen da 
trenak gurutzatzeko eta geltoki zaharra berriz irekitzeko; horrekin batera, trena Itzaoko 
ibarretik igarotzeak ingurumenean duen eragina murrizteko beharrezko neurriak hartzea 
eskatzen du (zaratak gutxitzeko, eta trenbidearen aldeetara dauden ibaiertzeko habitaten eta 
baso-habitaten artean zeharkako lotura hobetzeko); halaber, Txokoalde auzoko sarreran dagoen 
trenbide-pasagunea kentzea proposatzen da, tokiko biztanleen beharrei erantzuteko. 
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Gaineratu behar da Zumaia-Donostia artean ere badela hiriarteko autobus-linea bat, inguru 
horretan garraio-zerbitzu ona ematen duena eta azterketan integratu behar dena beraz. 

Azkenik, garrantzitsua da adieraztea estrategia alternatibo hau, egungo azpiegituraren  
aprobetxamendu handienean oinarritua, askoz ere egokiagoa dela egungo krisi energetiko, 
ekologiko eta ekonomikoaren testuinguruan bultzatu behar dugun eredu ekonomiko eta sozial berri 
baten ezaugarri desiragarriei begira. Hau da, gaur egun bizi dugun kinka larrira iritsita, azpiegitura 
berriak eraikitzeari lehentasuna ematen ez dioten bestelako aukera alternatiboak aztertu 
behar dira. Halaber, garraio publikoaren hobekuntzak (trena eta autobusa) mugikortasuna 
ibilgailu pribatutik garraio kolektibora aldatzea erraztu behar du, garraioen sistema berrorekatzera 
eta garraioaren goranzko joerak mugatzera eta murriztera --eta ez mugikortasuna are 
gehiago sustatzera-- bideratutako politika batean.  

 

9) Proiektuaren egungo izapidetzeak ingurumen-izapideen murrizketa onartezina 
dakarrela salatzen du: 

Azkenik, Aginagako tunela eraikitzeko proiektuaren egungo tramitazioa ingurumen-izapideen 
murrizketa onartezina dakarten salbuespenezko neurrien babespean egiten ari dela salatzen 
da alegazio hauetan.  

Izan ere, Ingurumen Inpaktuaren Azterketak lehen orrialdeetan jakinarazten duenez, jarduketa hau 
Espainiako gobernuak onartutako "Recuperación, Transformación y Resiliencia" delako Plana 
gauzatzeko "premiazko neurriak onartzen dituen 36/2020 Errege Lege Dekretuan ezarritako 
baldintzetara biltzen da lehenbailehen izapidetzeko (...) eta, horrenbestez, zehazki ingurumen-
ebaluazioaren arloan, proiektua gauzatzeko ingurumen-izapideak murriztea dakarten ezohiko 
inguruabarrak biltzen direla ulertzen da" (IIA, 5 orrialdea). 

Aipatutako Lege-dekretua pandemia betean onartu zuen Espainiako gobernuak  2020-12-30ean. 

Energiaz arbuiatu behar dira, ordea, aurreko pandemiaren inguruabarrez baliatzen diren horrelako 
neurriak, hainbat arlotan eragindako askatasunen murrizketaz gain, kasu honetan ingurumen-
ebaluazioaren arloan guztiz zentzugabeak eta arbitrarioak diren murrizketak babesteko 
erabiltzen direnak. 

 

10) Horregatik guztiagatik, alegazio hauek sinatzen dituen pertsonak honako hau 
ESKATZEN DIO Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari: 

- Aginagako tunela eraikitzeko proiektuaren behin betiko onarpena ezestea. 

- Olaberrietako paduraren babes bereziko eremuan azpiegiturak eraikitzea debekatzeari 
dagokionez, Hezeguneen Lurralde Plan Sektorialean ezarritako antolamendua betetzea. 

- Alegazio hauen 5. kapituluan azaldu diren "EAEko Trenbide Sarearen arloko Plana 
Donostialdean eta Gipuzkoako beste herri batzutan aldatzeko" planen baitan, nahiz  Donostialdea-
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Bidasoa Behera eta Zarautz-Azpeitia (Urola-Kosta) eskualdeetako Lurralde Plan Partzialetan 
(ZLP/PTP), Zarautzetik Usurbilera doan tartean jasotako ekintzak berrikustea. Izan ere, 
Euskotrenen linea Zarautz eta Usurbilgo geltokien artean osotara bikoizteari dagokionez, plan 
horiek ezartzen dituzten xedeak zeharo eztabaidagarritzat jo behar dira gaur egungo 
baldintzetan. 

- Egungo trenbidea optimizatzean oinarritutako estrategia alternatiboa aztertzea, alegazio 
hauetan proposatua. 

Halaber, alegazio hauek Aginagako tunela eraikitzeko Proiektuaren informazio publikoaren eta 
alegazioak aurkezteko epearen luzapena eskatzen dute, interesa duten pertsona eta elkarte 
guztiek proiektua aztertzeko eta beharrezkotzat jotzen dituzten gaiak lantzeko behar den 
denbora izan dezaten. Ildo horretan, alegazio hauek Eusko Jaurlaritzari informaziorako eta parte-
hartze publikorako benetako prozesu bat irekitzeko eskatzen diote, nabarmena baita  egungo 
prozesua kasik oharkabean igarotzen ari dela, herritarrei oro har informaziorik eman ez zaielako. 

 

OHARRAK: 

 
(1) Garraio Azpiegituren zuzendariaren 2009ko maiatzaren 7ko, 2021eko urriaren 21eko eta 2022ko irailaren 14ko 
Ebazpenak, "Aginagako tunela eraikitzeko Proiektua" eta haren ingurumen-inpaktuaren azterketa jendaurrean jartzen 
dituztenak. 

(2) Biodibertsitate Zuzendaritzaren dokumentua esteka honetan dago eskuragarri: 
https://alegazioakaginaga.files.wordpress.com/2022/11/direccion-biodiversidad.pdf. Eusko Jaurlaritzako 
Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzak 2008ko urriaren 13an proiektuaren ingurumen-
inpaktua ebaluatzeko aurretiazko kontsultei erantzunez egindako lana da, honako izenburuarekin: "Informe de 
respuesta a Consultas Previas de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de construcción del túnel de 
Aguinaga" (kodea: EIA-2008_045).  
Adierazi behar da 2020ko uztailean proiektuaren izapidetzea berrabiatzera bideraturiko "Solicitud de documento de 
alcance del estudio de impacto ambiental relativo al proyecto de construcción del túnel de Aginaga" delako txostenean 
honako hau esaten dela: "Urte horretako uztailean (2008), egungo proiektuarekin antzekotasunak dituen proiektu 
baten ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko aurretiazko kontsultak izapidetu ziren (...) Kontsulta horiek 
dagokion eranskinean jasotzen dira" ("1.1. Aurrekariak" atala). Alabaina, jendaurrean jarritako dokumentazioan ez 
dago eranskin hori. 

(3) Basa Animalien eta Landareen  Zerbitzuaren dokumentuak aipamen berezia merezi du eta esteka honetan 
dago eskuragarri: https://alegazioakaginaga.files.wordpress.com/2022/11/servicio-fauna-y-flora-1.pdf. 
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