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Energia ez da ikusten, ez da sortzen eta ezta deuseztatzen ere. Transformatu egiten da, 

eta haren eragina erraz ikus daiteke. Une oro erabiltzen dugu, baina ezin dugu ukitu. 

Izaera berezia du, eta buruhauste ugari eragin ditu historian zehar. Urria denean 

garrantzitsu, sobera denean, berriz, baliorik ez. 

  

Une oro erabiltzen dugu energia modu batean ala bestean, gehienetan ohartu ere egin 

gabe, eta nondik, nola edo zergatik datorren jakin gabe. Ezinbestekoa dugu bizitzeko, eta 

baita gustuko dugun edozer egiteko ere. Hain garrantzitsua izanik, beraz, harritzekoa 

suerta daiteke ikustea zeinen garrantzia gutxi eman ohi diogun energiari. Arrazoietako 

bat, agian, sekula falta ez izatea eta lortzeko hain erraza izatea izan daiteke. Kontuak 

kontu, bada zer pentsatu gaur egun erabiltzen dugun energiaren inguruan eta haren 

jatorriaren, erabileraren eta jabetzaren inguruan. Lan honetan, energia guztiona dela 

aldarrikatzen dugu, denok dugula hura erabiltzeko eskubidea eta gu geu garela haren 

kudeaketaz arduratzeko aproposenak. 

 

Gero eta arruntagoa da norberaren betebeharrak besteen esku uztea, baita erabakiak 

ere; batzuetan erraztasuna eta erosotasuna arrazoi, besteetan ezjakintasuna. Ez da 

aukera txarra, beharrezkoa ere izan daiteke, baina gure kalterako ere bai. Energiaren 

kasuan, gaur egun, ez dago zenbakietara jo beharrik ikusteko kontsumitzen dugun 

energiaren zatirik handiena kanpotik etortzen dela, eta bertan ekoizten dena oso gutxi 

dela. Kanpotik datorren energia hori, hemendik milaka kilometrotara dauden 

ekoizleengandik jasotzen dugu, haiek erabakitako baldintzetan eta salneurrian, eta 

askotan ez dago jakiterik zein den haren jatorria. Hemen erabiltzen dugun energiaren 

ehuneko handi bat kanpokoa izateak menpekotasun energetikoa eragiten du, eta ezin da 

energia horren jatorriaren inguruko erabakirik hartu edo berau kudeatu. Bada garaia guk 

geure erabakiak hartzen hasteko eta guri eragiten diguten kontuetan muturra sartzeko. 

Eguzkia, haizea edo ura, adibidez, inguruan ditugu, ez dira amaitzen eta nahiko erraz 

eskura daiteke energia haiengandik. Energia-iturri paregabeak dira lekuan bertan 

aprobetxatzeko, guztion eskura daude, eta, arauak arau, inork ezin ditu bereganatu edo 

pribatizatu. 

 

Denon ahotan izan da noizbait krisiaren kontua, krisi ekonomiko edo energetikoa. Asko 

dira esaten dutenak petrolioa bukatzen ari dela, ikatza ezin dela erre eta zentral 

nuklearrak oso arriskutsuak direla. Egia da ezin dela orain arteko erritmo horretan 

jarraitu petrolioaren kontsumoarekin, asko kutsatzeaz gain, petrolio-putzuak ez baitira 

amaiezinak. Hala eta guztiz ere, ez dago petrolioaren akabera edo uranioaren arriskua 

aipatu beharrik argi esateko badirela energia-iturri amaiezinak eta hobeak hementxe 

bertan, gure inguruan. Gainera, ez dugu zertan kanpora joan besteei energia kentzera, 

bertan gure beharrak asetzeko adina badugu. Ez da ahaztu behar, hala ere, ezer baino 

lehen hobe dela benetako beharrak zein diren sakon pentsatzea, eta dagoenarekin 

moldatzen saiatzea, energia-iturriak nola ustiatu pentsatzen hastea baino. 

 

Beizama izan zitekeen, baita Gipuzkoa ere, edo baita Euskal Herria ere, baina guk Urola 

Erdia hartu dugu potentzial energetikoaren azterketa egiteko abiapuntutzat. Oso egokia 

da horrelako lan bat egiteko, hainbat herri hartzen baititu bere baitan, eta eskualdea 

eremu aproposa baita energia landuko duen plan edo egitasmoren bat garatzeko. Eremu 

zabala izanik, energia iturriak ere ugari ditu eta kontsumo mota ezberdinak ematen dira 

bertan.  

 

Eskualde mailako laketa izanik, neurri egokiak hartzen jakin behar da azterketa 

orokorregia ez dadin izan, baina, bestalde, gutxieneko zehaztasuna ere izan behar du. 

Hori ikusita, inguruko lau energia-iturri nagusiak hartzea kontuan pentsatu dugu: eguzki-

energia, energia eolikoa, energia hidraulikoa eta biomasa. Badira energia-iturri gehiago, 

agian hobeak, baina eskualde mailako lanketa izanik, kontuan hartu behar dira zein diren 
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energia-iturrien ezaugarriak, baita bakoitzak zer aukera eskaintzen dituen ere. 

Azterketaren dimentsioa ikusita, erabaki dugu aipatutako laurak garatzea dela egokiena. 

Urola Erdiko potentzial energetikoaren azterketan, beraz, inguruko energia-iturriak 

landuko ditugu eskualde mailako ikuspuntutik. Aipatu bezala, eguzki-energia, energia 

hidraulikoa, biomasa eta energia eolikoa izango dira aztertuko ditugun energia-iturriak, 

eta burujabetza energetikoa izango da helburu nagusia. Energia-iturri horien 

potentzialetan zentratuko gara, eta eskualdean haiek ustiatzeko dauden aukerak azaltzen 

saiatuko gara. Helburutik haratago, garrantzitsua iruditzen zaigu hemen kontsumitzen 

dugun energia bertan lortutakoa izatea, ahal den neurriak behintzat. Horrela, 

kontsumitzen dugun energiaren jatorria garbiagoa izateaz gain, aurretik esan dugun 

bezala energiaren inguruko erabakiak gure esku egongo lirateke, hau da, 

kontsumitzaileen esku. 
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1. EGUZKI-ENERGIA 

Eguzkiak ikaragarrizko energia du, ez da dudarik; baita energia hori isurtzeko gaitasuna 

ere. Lurrera heltzen den eguzki-erradiazio hori ezinbestekoa da gu bizi ahal izateko, eta 

beste hainbat modutara ere aprobetxa daiteke izar erraldoi hartatik jasotzen dugun 

energia. Gaur egungo energia-iturri berriztagarri gehienak eguzkiaren eraginez sortuak 

dira, eta haren energia zuzenean ere erabil daiteke. Gainera, mundu osoko bazter 

guztietara heltzen da eguzki-erradiazioa eta lurrazaleko leku gehienetan jaso daiteke 

erradiazio hori. Oztopo geografikoak alde batean uzten baditugu, hodeiak dira eguzkiaren 

erradiazioa lurrazalera heltzea zailtzen duten eragile bakarrak, eta horien araberakoak 

dira lurrazalean jasotzen dugun eguzki-energiaren gora-beherak. Hori guztia kontuan 

hartzen badugu, ohar gaitezke eguzki-energia energia-iturri eskuragarrienetako bat dela, 

eta, ondorioz, garrantzitsuenetako bat ere bai. 

 

Urola Erdira jotzen badugu, hasiera batean pentsa dezakegu ez dela oso leku ona 

eguzkiaren energia zuzenean erabiltzeko, mendi eta tontor txikiez inguratutako harana 

izateaz gain, kolore berdeko inguruan baitago. Jakina da, noski, kolore horren eragile 

nagusia klima euritsua dela, eguzkia oztopatzen duten lainoek eragina, besteak beste. 

Euskal Herrian eguzkia gutxi ikusten dela esaten bada ere, bertatik nahikoa energia 

aprobetxatzeko adina alditan ikusten da behintzat. Eguzkiak energia emateko ahalmen 

handia duela esan dugu lehen, eta Urola Erdian energia hori guztia erabili ezin bada ere, 

zer aprobetxatu ugari dago. Eguzkiak urtean hainbat eta hainbat erradiazio-ordu 

eskaintzen dizkigu, eta zenbait modutara erabil daiteke hori. Azterketa hau eskualde 

mailakoa denez, energiaren aprobetxamendua eskualdearen ikuspuntutik aztertu behar 

da, hau da, energiaren ustiapena maila orokorrean. Energia fotovoltaikoa eta eguzki-

energia termikoa dira, maila horretan, eguzki-energia erabiltzeko biderik egokienak. 

 

Eguzki-energia termikoa aukera bikaina da eguzkitik zuzenean beroa lortzeko. Lekuan 

lekura erraz egokitu daiteke baldintzen eta beharren arabera, kontzeptualki sinplea da 

eta energia lortzeko sistemak, tenperatura baxukoak bederen, sinple xamarrak izan ohi 

dira. Hori bai, energia asko lortu nahi bada, tenperatura altuko sistemetara edo sistema 

termoelektrikoetara jo behar da, eta horiek konplexuagoak dira. Tenperatura baxuko 

eguzki-energia termikoa eskuragarriagoa da, baina horrekin ezin da hainbeste energia 

lortu. Gehien bat erabilera zehatzetarako dira aproposak, eta eskualde mailako azterketa 

egiteko ez da aukerarik onena. Horrelako sistemekin eraikin edo auzo mailako sistemak 

edo sareak egiteko aukera paregabeak badaude ere, lan honetan ez dugu horrelakorik 

landuko. Eguzki-energia termikoa bere horretan uzten badugu, beraz, eguzki-energia 

fotovoltaikoa geratzen zaigu eguzkiaren energia erabiltzeko modu bakar gisa. 

 

Eguzki-energia fotovoltaikoak ez du energia termikorik eskaintzen, baina argindarra 

lortzeko aukera oso ona da. Malgutasun handia du ekoizten den lekutik kontsumo 

puntura dagoen distantziari dagokionez, baita lekuaren baldintzei dagokionez ere. 

Eguzkiaren erradiazioa jasotzen den momentuan bertan sortzen da energia elektrikoa, 

eta biltegiratze-sistemen bidez modu nahiko errazean metatu daiteke energia hori. 

Gainera, bertatik sortzen dena energia elektrikoa denez, aukera asko daude energia hori 

kudeatzerako garaian, beste aukera batzuen artean, sare elektriko nagusiarekin lot 

daiteke, sare elektriko propioak egin daitezke edo momentuan momentukoa kontsumi 
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daiteke. Bestalde, energia fotovoltaikotik lortzen den energia elektrikoa hainbat 

gauzatarako erabil daiteke, eta ez dago eguzki-energia termikoa bezain mugatua alde 

horretatik. 

 

Eguzki-energiari dagokion atala, beraz, energia fotovoltaikoaren ikuspuntutik egingo 

dugu, eta energia elektrikoa izango da amaierako energia bakarra. Hori dela eta, ez da 

ahaztu behar eguzki-energia aprobetxatzeko beste hainbeste aukera daudela, eta guk 

aztertuko duguna horietako bat izango dela soilik. 

 

Fotovoltaikak malgutasun handia du lekuari dagokionez; erradiazioa ona bada, ia edozein 

lekutan jar daitezke panelak, txiki xamarrak baitira eta ez baitute kalte handirik egiten. 

Hala ere, horrek ez du esan nahi edozein lekutan jarri behar direnik, nahi den eran. 

Gainazal lau eta zabalak izan ohi dira panelak jartzeko lekurik onenak, hau da, zelaiak, 

aparkalekuak, teilatuak, lautadak… eta kontuan hartu behar da, kasu gehienetan panelak 

jartzen diren lekuak ezin direla beste ezertarako erabili. Hortaz, panel fotovoltaikoak 

jartzeko lekua aukeratzeko, leku horrek zer erabilera duen ikusi behar da. Teilatuak dira 

baldintza horiek ondoen betetzen dituzten gainazalak, eta, zehazten jarraitzen badugu, 

industrialdeetako teilatuak dira aukerarik onena panel fotovoltaikoak jartzeko. 

Industrialdeetako teilatutzat hartu ditugu, noski, antzeko erabilera duten teilatuak, 

zerrategietako edo biltegi gisa erabiltzen diren estalpeetako teilatuak adibidez. Energia 

fotovoltaikoaren zatia, beraz, industrialdeetako teilatuak panel fotovoltaikoekin 

erabiltzera mugatu dugu. Aukera bikaina dela iruditu zaigu, horrelako gainazal asko 

egoteaz gain, gehienetan ez baitira ezertarako erabiltzen, eta kontsumo-guneetatik oso 

hurbil egon daitezkeen lekuak izan baitaitezke. 

 

Industrialdeetako energiaren kontsumoa oso handia da, eta energia horren zati handi bat 

energia elektrikoa da, hau da, argindarra. Horixe da, hain zuzen, panel fotovoltaikoek 

eskaintzen dutena. Horri gehitzen badiogu panel fotovoltaikoek egunez ekoizten dutela 

energia, industrialdeetako jarduera  nagusia izaten den garai berean, esan beharra dago 

bata bestearekin oso ondo egokitzen dela. Horrekin lotuta, aukera on bat industrian 

hautagailuak erabiltzea izan daiteke. Panel fotovoltaikoak industrialdeetako teilatuetan 

egonda, hautagailuen bidez konekta daitezke panelak lantegietako sare elektrikoetara, 

eta horiekin une oro aukera daiteke nondik hartu energia, alegia, panel fotovoltaikoetatik 

ala sare elektrikotik. Horrela, eguzkia dagoenean lantegiek zuzenean paneletako 

argindarra erabil dezakete, eta eguzkiak energia nahikoa ematen ez duenean, berriz, 

sare elektrikotik.  

 

Hautagailua erabiltzeak gaur egun duen alderik txarrena araudia da. Espainiar estatuaren 

araudiak zaildu egiten du eguzkiaren energia aprobetxatzea, eta arazoak egon daitezke 

hautagailuak edo horrelako sistemak erabiltzeko. Europar Batasuna aldiz, eguzki-energia 

erabiltzearen aldekoa da, eta pixkanaka ari omen da gizartea alde horretara bideratzen. 

Gaur egun hemen zaila bada ere, denborak aurrera egin ahala, gero eta errazagoa izan 

beharko da mota horretako sistemak erabiltzea eta zuzenean eguzkiaren energia 

aprobetxatzea. Beraz, oraindik ere aukera hori errazena edo legez zuzena ez bada ere, 

horrelako sistemen bidez lor daiteke gizartea pixkanaka bideratzea bide garbi eta etikoki 

zuzenago baterantz. Hautagailuak erabiltzea, hala eta guztiz ere, aukeretako bat besterik 

ez da; energia fotovoltaikoa erabiltzeko modu ugari daude, eta beharren edo araudien 

arabera, beste sistema mota batzuk ere erabil daitezke. Gainera, lan hau ez dagoenez 

zuzenean industriara zuzenduta, baizik eta Urola Erdira, batez ere eskualdearentzat 

onuragarria dena hartuko da kontuan, eta hura erreferentziatzat hartuta egingo da 

azterketa. 
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1.1. POTENTZIAL FOTOVOLTAIKOA UROLA ERDIKO 
INDUSTRIALDEETAN 

 

1.1.1. Urola Erdiko industrialdeak identifikatzea 

 

Urola Erdiko industria guneetako potentzial fotovoltaikoa kalkulatzeko, lehenik egin 

beharrekoa lekuak identifikatzea izan da. Lekuak aukeratzeko irizpideei dagokionez, 

industria guneak izan dira abiapuntu eta leku garrantzitsuenak. Baina, horietaz gain ere, 

beste leku batzuk hartu ditugu kontuan, hala nola, inguruko zerrategi nagusiak edo 

horien inguruko teilatuak. Panel fotovoltaikoak jartzeko leku lau eta zabala behar denez, 

aipatutako zerrategietako teilatuak leku onak iruditu zaizkigu, industria guneetako 

teilatuez gain, azterketa egiteko. Beraz, azalera kalkulatzeko garaian kontuan hartu 

ditugun lekuak industria guneetako eta zerrategietako teilatuak izan dira. 

Behin erabakita nolako lekuak hartuko diren kontuan, hurrengo pausua leku horiek 

identifikatzea izan da. Hau da, Urola Erdian baldintza horiek betetzen dituzten lekuak 

zein diren identifikatzea. Hori egiteko, “Google Earth” programa erabili dugu, aukera ona 

ematen baitu sateliteko irudien bidez eskualde guztia aztertzeko eta leku egokiak zein 

diren ikusteko. Oso argi ez zegoen lekuren bat zehazteko, bestalde, Zestoako Udalak 

utzitako planoak erabili ditugu, eta muga administratiboak zein diren jakiteko, berriz, 

katastroko planoak.  

 

 

Irudia 1-1. Urola Erdia, industrialdeak laranjaz eta zerrategiak arrosez 
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Herria Industrialdea Zerrategia 

Azpeitia 

Anardi  

Basarte  

Goenaga  

Irurena  

Landeta  

Mallas  

Urrestilla  

 Errasti 

 Larrañaga 1 

 Larrañaga 2 

 Arimar 

 Anselus 

Azkoitia 

Altzibar  

Juin Txiki  

Erdialdea  

Basarte  

 Egurki 

 Aingeruguarda 

Beizama  Beizama 

Errezil Domusa  

Zestoa 

Sansinenea + Tellendi  

Agote  

Nagusikoa  

Errota  

Forjas Iraeta  

Sorazu  

Taula 1-1. Urola Erdiko industrialdeen eta zerrategien zerrenda 

 

 

1.1.2. Industrialdeetako azalerak kalkulatzea 

 

Neurketak egiteko kontuan hartu behar diren estalkiak zein diren zehaztu ondoren, 

azalerak kalkulatzeari ekin diogu. Lan hori egiteko ere, aurrekoaren moduan, “Google 

Earth” programa erabili dugu, eta kasu honetan, programa horren “erregela” tresna. 

Tresna horrekin, sateliteko irudi bidez adierazitako lurrazaleko edozein distantzia neur 

daiteke, zehaztasun nahiko ona eskaintzen baitu. Distantziak neurtzeko tresna horrek 

duen zehaztasuna ziurtatzeko, hala ere, lehen aipatutako Zestoako planoak erabili 

ditugu, tresnaren bidez neurtutakoa planoetako datuekin konparatuz. 
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Gauzak horrela, industrialde eta zerrategi bakoitzeko teilatuen azalerak neurtu ditugu 

herriz herri. Baina, horretan genbiltzala, ohartu gara industrialdeetako teilatu batzuek 

badituztela zenbait oztopo eguzki panelak jartzeko. Batzuek argia pasatzen uzten duten 

estalkiak dituzte, besteek aireztapen edo beste sistemen instalazioak dituzte eta, beste 

batzuk, teilatua maldarekin dute. Neurketak egiteko aipatutako oztopo guztiak kontuan 

ez direnez hartu, neurtutako guztizko azaleraren % 50 dela erabilgarria erabaki dugu. 

Hortaz, neurtutako azalera guztiaren erdia soilik izango da erabilgarria, energia 

fotovoltaikoari dagokionez. 

 

 

Irudia 1-2. Zenbait teilatu mota, malda eta erabilera ezberdinekin 

 

 

Ondorengo taulan ikus daitezke, herriz herri, industrialde bakoitzean neurtutako azalerak 

eta azalera erabilgarriak. 

 

Herria Industrialdea Zerrategia 
Azalera 

(m2) 

Azalera erabilgarria 

(m2) 

Azpeitia 

Anardi 
 

70.000 35.000 

Basarte 
 

17.125 8.562 

Goenaga 
 

11.500 5.750 

Irurena 
 

7.440 3.720 

Landeta 
 

212.220 106.110 
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Mallas 
 

27.000 13.500 

Urrestilla 
 

44.600 22.300 

 
Errasti 13.500 6.750 

 
Larrañaga 1 5.900 2.950 

 
Larrañaga 2 2.750 1.375 

 
Arimar 2.346 1.173 

 
Anselus 195 97 

Azkoitia 

Altzibar 
 

137.150 68.575 

Juin Txiki 
 

49.075 24.537 

Erdialdea 
 

21.500 10.750 

Basarte 
 

22.825 11.412 

 
Egurki 1.665 832 

 
Aingeruguarda 900 450 

Beizama 
 

Beizama 2.516 1.258 

Errezil Domusa 
 

4.800 2.400 

Zestoa 

Sansinenea + 

Tellendi  
65.340 32.670 

Agote 
 

7.550 3.775 

Nagusikoa 
 

5.580 2.790 

Errota 
 

3.960 1.980 

Forjas Iraeta 
 

4.125 2.062 

Sorazu 
 

10.565 5.282 

Guztira 
  

752.127 376.063 

Taula 1-2. Industrialde bakoitzeko azalerak eta azalera erabilgarriak 

 

 

1.1.3. Erradiazioa kalkulatzea 

 

Eguzki energia fotovoltaikoaren ekoizpena baldintzatzen duen faktore 

garrantzitsuenetako bat, garrantzitsuena ez bada, eguzkiaren erradiazioa da. Beste 

hainbat eragile badaude ere, argi dago eguzki erradiaziorik gabe ez litzatekeela eguzki 

energia fotovoltaikorik izango, eta beraz, hori da kontuan hartu beharreko lehenengo 

gauza. Hala ere, proiektu honen kokapen geografikoa zein den ikusirik, jakina da 

eguzkiaren erradiazioa nahikoa dela eguzki energia fotovoltaikoaren inguruko azterketa 

bat egiteko. Hori horrela, aipatu lan honetan ez diogula garrantzia handirik eman eguzki 

energiaz baliatzeko lekurik onenak bilatzeari edo erradiazioa aprobetxatzeko moduei, 

nahikoa baita puntu geografiko bakoitzeko erreferentziazko erradiazio datuak ezagutzea. 

Erradiazio datuak lortzeari dagokionez, lehenik EEEk 1998an argitaratutako “Atlas de 

Radiación Solar del País Vasco” dokumentura jo genuen informazio bila. Bertan, Euskal 

Autonomia Erkidegoko eguzki erradiazioaren eta horren inguruko kontzeptuei buruzko 

informazioa aurkitzen da, azalpen eta taulen bidez. Gainera, informazioa egokituta dago 

panel fotovoltaikoen erabilerarako, eta inklinazio edo urteko garai bakoitzari dagokion 

erradiazio datuak ematen dira.  
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Irudia 1-3. Eguzki-erradiazioaren atlaseko datu batzuk 

 

 

EEEren dokumentuak informazio baliagarria ematen badu ere, egokiagoa iruditu zaigu 

Interneten eskuragarri dagoen PVGIS programa erabiltzea, eguzki erradiazioaren datuak 

espresuki energia fotovoltaikoaren ekoizpenera bideratuta ematen baititu. Datu 

klimatologikoak oinarri harturik, Europa guztiko datu basea dute programa horretan, eta 

eragiketa algoritmikoen bidez kalkulatzen dituzte irradiantzia nahiz irradiazio zuzena, 

islatua eta difusoa, zeru garbiko egunetan edo egun arruntetan, eta plano horizontalean 

nahiz inklinatuan. Gainera, hilabeteko edo eguneko balioak kalkulatzen dituzte datu 

horiek erabiliz; baita puntu geografiko zehatzetako balioak ere. 
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Irudia 1-4. PVGIS programa, eguzki-erradiazioaren inguruko informazioa lortzeko 

 

 

Azterketa egiteko zein industrialde eta lantegi hartuko ditugun kontuan jakinda, eguzki 

erradiazioaren leku bakoitzeko datuak lortu ditugu aipatutako PVGIS programa erabiliz. 

Hiru inklinazio ezberdinen datuak erabili ditugu, kontuan hartuta teilatuek ere inklinazio 

ezberdinak dituztela. Horrela, panel fotovoltaikoen hiru inklinazio ezberdin aztertu 

ditugu: horizontala, 15°-ko inklinazioa eta 30°-ko inklinazioa. Hona erradiazio datuak 

erakusteko taula batzuk: 

 

 

  Eguneko bb  

(kWh/m2/egun) 

Urteko erradiazioa  

metro karratuko (kWh/m2) 

Herria 
Industrialdea 

/ Zerrategia 
0° 15° 30° 0° 15° 30° 

Azpeitia 

Anardi 3,270 3,560 3,680 1.193,550 1.299,400 1.343,200 

Basarte 3,360 3,680 3,830 1.226,400 1.343,200 1.397,950 

Goenaga 3,350 3,670 3,830 1.222,750 1.339,550 1.397,950 

Irurena 3,150 3,340 3,370 1.149,750 1.219,100 1.230,050 

Landeta 3,340 3,670 3,830 1.219,100 1.339,550 1.397,950 

Mallas 3,330 3,630 3,790 1.215,450 1.324,950 1.383,350 

Urrestilla 3,330 3,640 3,770 1.215,450 1.328,600 1.376,050 

Errasti 3,220 3,470 3,640 1.175,300 1.266,550 1.328,600 

Larrañaga 1 3,340 3,670 3,830 1.219,100 1.339,550 1.397,950 

Larrañaga 2 3,340 3,630 3,790 1.219,100 1.324,950 1.383,350 

Arimar 3,330 3,640 3,770 1.215,450 1.328,600 1.376,050 

Anselus 3,340 3,670 3,830 1.219,100 1.339,550 1.397,950 

Azkoitia 

Altzibar 3,330 3,640 3,770 1.215,450 1.328,600 1.376,050 

Juin Txiki 3,220 3,440 3,730 1.175,300 1.255,600 1.361,450 

Erdialdea 3,360 3,680 3,820 1.226,400 1.343,200 1.394,300 
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Basarte 3,360 3,680 3,830 1.226,400 1.343,200 1.397,950 

Egurki 3,340 3,650 3,810 1.219,100 1.332,250 1.390,650 

Aingeruguarda 3,270 3,580 3,710 1.193,550 1.306,700 1.354,150 

Beizama Beizama 3,340 3,650 3,780 1.219,100 1.332,250 1.379,700 

Errezil Domusa 3,190 3,400 3,450 1.164,350 1.241,000 1.259,250 

Zestoa 

Sansinenea + 

Tellendi 

3,350 3,680 3,830 1.222,750 1.343,200 1.397,950 

Agote 3,350 3,680 3,830 1.222,750 1.343,200 1.397,950 

Nagusikoa 3,320 3,650 3,780 1.211,800 1.332,250 1.379,700 

Errota 3,170 3,430 3,530 1.157,050 1.251,950 1.288,450 

Forjas Iraeta 3,280 3,570 3,660 1.197,200 1.303,050 1.335,900 

Sorazu 3,220 3,530 3,770 1.175,300 1.288,450 1.376,050 

Taula 1-3. Erradiazioaren datuak, panelen inklinazioaren arabera 

 

 

1.1.4. Panel fotovoltaikoak 

 

Badakizkigu jada leku bakoitzeko erradiazioaren datuak, baina, hori ez da nahikoa 

zenbateko eguzki energia fotovoltaikoa lor daitekeen jakiteko. Gainera, ez dago eguzkitik 

lor daitekeen energia zehazten duen faktore zehatzik, hau da, panel fotovoltaikoen 

eraginkortasun unibertsala adierazten duenik. Hori teknologiaren eta panel bakoitzaren 

araberakoa da, eta, zenbat eta panel hobea jarri, orduan eta energia gehiago lortuko da 

azalera eta irradiazio bera izanda.  

 

Hori horrela, kasu errealetara joatea besterik ez zaigu geratzen, eta, horrek esan nahi 

du, merkatuko panel fotovoltaikoen datuak erabili behar ditugula. Panelei buruzko 

informazio bila ibiliz, ikusi dugu eraginkortasuna % 12 eta % 25 artekoa dela 

orokorrean; Gaussen kanpaiak adierazten duen legez, muturreko balio horiek gutxitan 

izaten dira, eta tarteko balioak dira gehien agertzen direnak. Hala ere, merkatuko bi 

fabrikatzaile ezagunen panelak erabili ditugu datuak lortzeko, eta bakoitzaren hiruzpalau 

panel hartu ditugu baten eta bestearen eraginkortasunak alderatzeko.  

 

Azkenik, erabaki dugu lan honetan aplikatuko dugun eraginkortasuna panel jakin batena 

izan beharrean, hobe dela bataz bestekoa kalkulatzea eta huraxe erabiltzea. Horrekin, 

ziurtatuko dugu lortuko dugun emaitza balio arras eskuragarria dela, betiere kontuan 

hartuz hori baino balio hobeak lor daitezkeela panel hobeak erabiliz. Beraz, eskuragarri 

ditugun panel guztien artetik, eraginkortasunik baxuenaren eta altuenaren tarteko balioa 

hartu dugu, eta, ondorioz, lanean aplikatuko dugun eraginkortasuna % 18 da. 

 

 

Ekoizlea Modeloa 

Potentzia  

nominala 

(W) 

Eraginkortasuna  

(%) 

Azalera  

(m2) 

Potentzia-

dentsitatea 

(W/m2) 

Atersa 
A-295P 295 15,16 1,94535 151,6436631 

A-300P 300 15,42 1,94535 154,2138947 

Recom 
Poly 235 14,5 1,62688 144,4482691 

Poly 240 14,8 1,62688 147,5216365 
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Poly 245 15,1 1,62688 150,5950039 

Poly 250 15,4 1,62688 153,6683714 

Sunpower 

E20-327 327 20,4 1,630714 200,5256593 

E19-320 320 19,8 1,630714 196,2330611 

X21-335-

BLK 
335 21,1 1,630714 205,4314858 

X21-345 345 21,5 1,630714 211,563769 

Taula 1-4. Panel fotovoltaiko batzuk eta haien ezaugarriak 

 

 

1.1.5. Industrialde bakoitzeko potentzial fotovoltaikoa kalkulatzea 

 

Aurreko ataletan azaldu dugu nola neurtu ditugun industrialdeetako azalerak, zenbatekoa 

den azalera erabilgarria, zenbateko erradiazioa dagoen eta zer eraginkortasun hartu 

dugun kontuan. Hori guztia izanda, industrialdeetako potentzial fotovoltaikoa 

kalkulatzeko osagairik ez da falta, aipatutakoak elkarrekin lotzea besterik ez. Urteko 

ekoizpena kalkulatzeko, leku bakoitzeko azalera erabilgarria eta urteko erradiazio 

metatua biderkatu ditugu. Azkenik, panelen batez besteko eraginkortasunarekin 

biderkatu ditugu datu horiek, eta urteko ekoizpena lortu dugu. Hona hemen leku 

bakoitzeko urteko ekoizpenaren taulak: 

 

Herria 
Industrialdea  

/ Zerrategia 

Urteko 

erradiazio  

metatua, 0° 

(kWh) 

Urteko 

ekoizpena, 

0°  (kWh) 

Potentzia  

instalatua  

(kW) 

Azpeitia 

Anardi 41.774.250 7.519.365 7.436.068 

Basarte 10.501.050 1.890.189 1.869.250 

Goenaga 7.030.813 1.265.546 1.251.527 

Irurena 4.277.070 769.873 761.344 

Landeta 129.358.701 23.284.566 23.026.627 

Mallas 16.408.575 2.953.544 2.920.825 

Urrestilla 27.104.535 4.878.816 4.824.770 

Errasti 7.933.275 1.427.990 1.412.171 

Larrañaga 1 3.596.345 647.342 640.171 

Larrañaga 2 1.676.263 301.727 298.385 

Arimar 1.425.723 256.630 253.787 

Anselus 118.862 21.395 21.158 

Azkoitia 

Altzibar 83.349.484 15.002.907 14.836.710 

Juin Txiki 28.838.924 5.191.006 5.133.502 

Erdialdea 13.183.800 2.373.084 2.346.796 

Basarte 13.996.290 2.519.332 2.491.424 

Egurki 1.014.901 182.682 180.658 

Aingeruguarda 537.098 96.678 95.607 

Beizama Beizama 1.533.628 276.053 272.995 

Errezil Domusa 2.794.440 502.999 497.427 
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Zestoa 

Sansinenea + 

Tellendi 
39.947.243 7.190.504 7.110.850 

Agote 4.615.881 830.859 821.655 

Nagusikoa 3.380.922 608.566 601.824 

Errota 2.290.959 412.373 407.804 

Forjas Iraeta 2.469.225 444.461 439.537 

Sorazu 6.208.522 1.117.534 1.105.154 

Taula 1-5. Urteko ekoizpena, panelen inklinazioa 0° izanda 

 

 

Herria 
Industrialdea  

/ Zerrategia 

Urteko 

erradiazio  

metatua, 15° 

(kWh) 

Urteko 

ekoizpena, 

15°  (kWh) 

Potentzia  

instalatua  

(kW) 

Azpeitia 

Anardi 45.479.000 8.186.220 7.436.068 

Basarte 11.501.150 2.070.207 1.869.250 

Goenaga 7.702.413 1.386.434 1.251.527 

Irurena 4.535.052 816.309 761.344 

Landeta 142.139.651 25.585.137 23.026.627 

Mallas 17.886.825 3.219.629 2.920.825 

Urrestilla 29.627.780 5.333.000 4.824.770 

Errasti 8.549.213 1.538.858 1.412.171 

Larrañaga 1 3.951.673 711.301 640.171 

Larrañaga 2 1.821.806 327.925 298.385 

Arimar 1.558.448 280.521 253.787 

Anselus 130.606 23.509 21.158 

Azkoitia 

Altzibar 91.108.745 16.399.574 14.836.710 

Juin Txiki 30.809.285 5.545.671 5.133.502 

Erdialdea 14.439.400 2.599.092 2.346.796 

Basarte 15.329.270 2.759.269 2.491.424 

Egurki 1.109.098 199.638 180.658 

Aingeruguarda 588.015 105.843 95.607 

Beizama Beizama 1.675.971 301.675 272.995 

Errezil Domusa 2.978.400 536.112 497.427 

Zestoa 

Sansinenea + 

Tellendi 
43.882.344 7.898.822 7.110.850 

Agote 5.070.580 912.704 821.655 

Nagusikoa 3.716.978 669.056 601.824 

Errota 2.478.861 446.195 407.804 

Forjas Iraeta 2.687.541 483.757 439.537 

Sorazu 6.806.237 1.225.123 1.105.154 

Taula 1-6. Urteko ekoizpena, panelen inklinazioa 15° izanda 
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Herria 
Industrialdea  

/ Zerrategia 

Urteko 

erradiazio  

metatua, 30° 

(kWh) 

Urteko 

ekoizpena, 

30°  (kWh) 

Potentzia  

instalatua  

(kW) 

Azpeitia 

Anardi 47.012.000 8.462.160 7.436.068 

Basarte 11.969.947 2.154.590 1.869.250 

Goenaga 8.038.213 1.446.878 1.251.527 

Irurena 4.575.786 823.641 761.344 

Landeta 148.336.475 26.700.565 23.026.627 

Mallas 18.675.225 3.361.541 2.920.825 

Urrestilla 30.685.915 5.523.465 4.824.770 

Errasti 8.968.050 1.614.249 1.412.171 

Larrañaga 1 4.123.953 742.311 640.171 

Larrañaga 2 1.902.106 342.379 298.385 

Arimar 1.614.107 290.539 253.787 

Anselus 136.300 24.534 21.158 

Azkoitia 

Altzibar 94.362.629 16.985.273 14.836.710 

Juin Txiki 33.406.579 6.013.184 5.133.502 

Erdialdea 14.988.725 2.697.971 2.346.796 

Basarte 15.954.104 2.871.739 2.491.424 

Egurki 1.157.716 208.389 180.658 

Aingeruguarda 609.368 109.686 95.607 

Beizama Beizama 1.735.663 312.419 272.995 

Errezil Domusa 3.022.200 543.996 497.427 

Zestoa 

Sansinenea + 

Tellendi 
45.671.027 8.220.785 7.110.850 

Agote 5.277.261 949.907 821.655 

Nagusikoa 3.849.363 692.885 601.824 

Errota 2.551.131 459.204 407.804 

Forjas Iraeta 2.755.294 495.953 439.537 

Sorazu 7.268.984 1.308.417 1.105.154 

Taula 1-7. Urteko ekoizpena, panelen inklinazioa 30° izanda 

 

 

1.1.6. Ekoizpena eta kontsumoa 

 

Urola Erdiko industrialdeetako teilatuak erabilita, 80.000 eta 93.000 MWh arteko energia 

lor datekeela ikusi dugu, baina, askotan zaila izaten da zenbaki hutsak ulertzea, hau da, 

zer adierazi nahi duten jakitea. Hori dela eta, Urola Erdiko energia elektrikoaren 

kontsumoaren datuekin alderatu ditugu eguzki-energiaren ekoizpenaren datuak, 

eguzkitik zenbateko energia lor daitekeen irudikatzea errazagoa izan dadin, eta 

aipatutako datuak ulertzea errazteko asmoz.  
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 Energia 

(MWh/urte) 

Ekoizpena 

0° 81.966 

15° 89.562 

30° 93.357 

Kontsumoa 

Etxebizitza 

nagusiak 
34.980 

Zerbitzuak 40.886 

Industria 171.807 

Taula 1-8. Ekoizpenaren eta kontsumoaren alderaketa 

 

Etxebizitzei dagokienez, ikusi dugu panel fotovoltaiko guztiek sortzen duten energiarekin 

Urola Erdiko 26.607 etxebizitzak kontsumitzen duten adina energia elektriko lor 

daitekeela, inklinazioa horizontala izanda. Horrek esan nahi du, panel horiekin guztiekin 

Urola Erdiaren pareko bi eskualde osoren etxebizitzetako kontsumoa ekoitz daitekeela. 

Baina, etxebizitzetako argindarraren kontsumo nagusiaren aldiak ez du bat egiten 

eguzki-panelak energia sortzen duten aldiarekin beti. Gainera, energiaren ekoizpenaren 

azterketa egiteko industrialdeetako teilatuak erabili ditugunez, hobe litzateke energiaren 

alderaketa ere industriarekin egitea. Hori bakarrik ez, industriaren jarduera gehienbat 

egunez izaten da, panel fotovoltaikoak energia ekoizten duten aldi berean, eta hori oso 

garrantzitsua da energia metatzeak arazo asko sortzen baititu. 

 

Industriari dagokionez, beraz, ikusi dugu aipatutako panel fotovoltaikoekin Urola Erdiko 

industriak kontsumitzen duen energia elektrikoaren erdia lor daitekeela, gutxi 

gorabehera. Hori oso datu esanguratsua da, eskualdeko argindarraren kontsumoaren % 

70 inguru baita industriari dagokiona, eta hori murrizteak argindarraren aurrezte handia 

eragingo bailioke Urola Erdiari, kanpoaldearekiko menpekotasun energetikoa txikituz. 

Ekoizpenaren eta kontsumoaren alderaketarekin amaitzeko, zerbitzu publikoei erreparatu 

diegu. Urtean 41.000 MWh inguru kontsumitzen dira zerbitzu publikoetan, ekoizpen 

energetikoaren erdia gutxi gorabehera. Kontsumo hori etxebizitzenarekin batuta, bien 

artean urtean 76.000 MWh argindar kontsumitzen direla ikusi dugu, eta kontsumo hori 

panel fotovoltaikoek ekoitz dezaketen energia baino gutxiago da. Gauzak horrela, lanean 

adierazitako panel fotovoltaiko horiek guztiak erabilita, Urola Erdiko etxebizitza nagusi 

guztien eta zerbitzu publikoen argindarraren kontsumoa ase ahalko litzateke. 

 

 

 

1.1.7. Ondorioak 

 

Hasteko, aipatu beharra dago atal honetako zenbait kalkulu eta datu estimazioen arabera 

egin edo lortu direla, eta ez direla ehuneko ehunean fidagarriak. Horregatik, kontuan 

hartu behar da lortutako emaitzak gehien bat erreferentziazkoak direla, eta ez kasu 

erreala izango litzatekeenaren simulazio zehatza. Gainera, kalkuluak panelen ezaugarri 

edo inklinazio jakin batzuekin egin ditugu, ahalik eta kasurik orokorrena aztertzeko 

asmoz. Azterketa ez dugu egin puntu bakoitzean zenbat energia ekoizten den jakiteko, 

baizik eta eskualde mailan zenbateko energia elektrikoa ekoizteko aukera dagoen 

ikusteko. Esan bezala, hainbat eta hainbat eragile ezberdinek eragiten dute eguzki-

energiaren ekoizpenean, eta bakoitzaren kasurik ohikoenak kontuan hartuz egin dugu 

azterketa. Aipatu, beraz, lortu ditugun datuak ez direla emaitzarik onenak, baina ezta 

txarrenak ere, eta lekuan lekuko azterketa eginez gero, datu hobeak lor daitezkeela. 

Tarte handia dago kasurik onenetik txarrenera, eta eguzki-energia elektrikoaren 



GRADU AMAIERAKO LANA  MEMORIA 

 

 

Eibarko IITUE 04-IRA  18 

 

ekoizpena eragile bakoitza aldatuz molda daiteke, hala nola, panelen eraginkortasuna, 

inklinazioa, noranzkoa, kokalekua, itzalaren eragina… 

 

Azterketan lortutako datuei erreparatuz, esan beharra dago emaitza ederra lortu dugula 

energia elektrikoaren ekoizpenari dagokionez. Aurretik esan bezala, industrialdeetako 

teilatuak soilik erabiliz Urola Erdiko etxebizitza nagusien eta zerbitzu publikoen kontsumo 

elektrikoa ase daiteke, hori bai, kontuan izanda ez direla beti aldi berean izaten 

kontsumoa eta ekoizpena. Arazotxo horri aurre egiteko, energia metatzeko sistemaren 

bat erabili beharko litzateke, edo sare elektrikoarekin “jokatu” bertatik energia hartuz 

edo hari emanez. Azken hori egiteko, badago hautagailuak erabiltzeko aukera, horien 

bidez, panelek energia sortzen dutenean zuzenean haietatik kontsumitzen da, eta, 

sortzen ez dutenean, saretik hartzen da energia. Hala ere, ez dugu sakonduko energiaren 

metaketan edo erabileran, azterketa hau energia lortzearen ikuspuntutik ari baikara 

egiten. Aurrekoarekin jarraituz, beraz, ikusi dugu eguzkiaren energiak ekarpen handia 

egin diezaiokeela Urola Erdiko energia elektrikoari. 

 

Ikusi dugu eguzkitik energia ugari lor daitekeela eskualdeko kontsumo elektrikoaren zati 

handi bat murrizteko, baina, bestalde, begiradatxo bat ere eman behar zaio energia hori 

lortzeko egin beharreko azpiegitura edo instalazioari. Kasu honetan, aipatutako energia 

kopuru hori lortzeko jarri beharko liratekeen panelen kopurua oso handia da, beste 

energia-iturriekin alderatuz, energia-dentsitate txiki xamarra baitu eguzki-energia 

fotovoltaikoak. Guztira 752.127 m2 panel instalatu beharko lirateke energia hori guztia 

lortzeko, eta, oso azalera handia badirudi ere, kontuan hartu behar da industrialdeetako 

teilatuak erabili ditugula soilik kalkulu hori egiteko. Horrek esan nahi du, ez litzatekeela 

inongo lurzorurik erabiliko horretarako, eta erabilitako azalera guztia erabilera berezirik 

ez duen azalera izango litzatekeela. Gainera, panelak txiki xamarrak izanik, ez lukete ia 

inpaktu bisualik egingo, eta, kasu batzuetan, lurretik ikusi ere ez lirateke egingo. 

 

Hori guztia ikusita, aipatu eguzki-energia fotovoltaikoa nahiko bide ona iruditu zaigula 

eskualde mailan energia elektrikoa ekoizteko. Energia-dentsitate handirik ez badu ere, 

horrelako instalazioak ezartzeko leku asko dago, eta ez lukete kalte edo arazo handirik 

eragingo haietan, noizean behin egin beharreko mantenu-lan txikiren bat besterik ez 

lukete beharko. Gainera, instalazio guztiak eskualdearen eremu barruan egonda, eta 

horko energia elektrikoari egingo liokeen ekarpena ikusirik, bertan bertako energia 

kontsumitzeko eredu guztiz aproposa dela iruditzen zaigu. 
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2. ENERGIA HIDRAULIKOA 

Jakina da inguruotan ez dela urik falta, eta urte osoan ur ugari izaten dutela bertako 

erreka eta ibaiek. Eskualdearen izena nondik datorren ikusita, gainera, ondoriozta 

daiteke Urola ibaiak garrantzia handi xamarra izan duela, urteetan zehar, hura igarotzen 

den herrietan eta inguruetan. Gaur egun, batzuen ustez energia hidraulikoa energia-iturri 

berritzailea edo ezohikoa bada ere, urte askoan erabili izan da, uraren energia amaiezin 

hori, hainbat gauza ezberdinetarako. Energia mekanikoa izango da, segur aski, uraren 

energia transformatuz lortu zen lehen emaitza, eta erabilera ugari zituen energia 

mekaniko hark, burdinolak eta errotak dira horren adibide argia. Teknologiaren 

aurrerapenarekin batera, uraren energiaren aprobetxamenduan ere aurrerapenak izan 

ziren, eta energia mekaniko hori energia elektriko bihurtzea lortu zen. Batzuen esanetan, 

Urola eskualdeko lehen bonbilla zentral hidroelektriko bateko argindarrarekin piztu omen 

zuten. 

 

Ez da batere harritzekoa, beraz, energia hidraulikoa izatea Urola Erdiko energia-iturri 

nagusia; hain zuzen ere, “Urola Erdiko Energia Plana” txostenaren arabera, 2006 urtean 

5.377 MWh inguru lortu ziren energia hidraulikoaren bidez eskualdean. Gaur egun, 

horren inguruko teknologia oso garatuta ez badago ere, energia berriztagarria ekoizteko 

beste sistemekin alderatuta behintzat, hura erabiltzeko azpiegitura asko daude eta 

oraindik ere energia ugari ekoizten dute. Hori bakarrik ez, kontuan hartu behar da garai 

batean erabili izan diren zentral batzuk gaur egun ez direla erabiltzen, eta lanean dauden 

zentraletako teknologia ez dela puntakoa. Hortaz, esan dezakegu aipatutako energia-

ekoizpen hori txiki xamarra dela izan ahalko litzakeenarekin alderatuta, jadanik existitzen 

diren lekuak ahal bezain ondoen aprobetxatuko balira puntako teknologia erabiliz. Aipatu 

nahi dugu, bestalde, energia lortzeko beste teknologiek azken urteetan oso bilakaera 

azkarra izan dutela, eta haiekin lotuta berrikuntza handiak izan direla. Energia 

hidraulikoak berriz, historia luzeagoa duenez eta lehenago garatu zenez, badirudi 

azkenaldian ez duela besteak bezainbesteko aldaketa izan, eta teknologia-maila aldetik 

apur bat atzean geratu dela. Beraz, uste dugu zentral hidroelektriko bakoitzaren 

azterketa sakon bat egin beharko litzatekeela, bertan zenbat energia lortu ahalko 

litzatekeen ikusteko, gaur egungo baliabide teknologikoak eta baldintzak kontuan hartuz. 

 

 

Izena Herria Potentzia (kW) 

Aizpurutxo Azkoitia 946 

Aizpurutxo zerrategia Azkoitia 69 

Alberdikoa Zestoa 130 

Aldatxarren Azkoitia 312 

Amilibia Zestoa 180 

Androndegi Azkoitia 340 

Astizubi Azkoitia - 

Atxukarroko errota Errezil 7 

Azpeitiako galdategia Azpeitia 40 
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Barolegi Azpeitia 300 

Bekola Zestoa 46 

Bekolako errota Zestoa 37 

Berriki Errezil 81 

Elosu-errota Azkoitia - 

Erdoizta Zestoa 450 

Errezilgo errota Errezil 14 

Forjas Iraeta Zestoa 37 

Ibarguren Azpeitia 36 

Igaran Azkoitia 880 

Igarretako errota Azpeitia 6 

Irin fabrika Azpeitia 30 

Landaraingo errota Errezil 4 

Loiola Azpeitia 211 

Osinbeltz Zestoa 36 

San Jose Errezil 198 

Urbietako errota Azpeitia 37 

Usuolako errota Azpeitia 2 

Zestoa Zestoa 88 

Taula 2-1. Urola Erdiko zentral hidroelektrikoak eta haien potentziak 

 

 

Energia hidraulikoaren abantailetako bat, Urola Erdian behintzat, azpiegiturak eta 

instalazioak jada eraikita egotea da. Batez ere, kontuan hartzen badugu zer kostu, arazo 

eta inpaktu sortzen dituen zentral hidroelektriko berri bat eraikitzeak. Energiaren 

transformazioa gertatzen den lekua oso handia ez bada ere, azpiegituraren zati handi bat 

ura hartzeko izaten da, eta hori egiteko eraikitzen diren kanal edo hodiek eragin handia 

izan dezakete inguruan. Hori bai, betiere kontuan hartuz mini-hidraulikaz ari garela, eta 

ez urtegiez edo zentral hidroelektriko handiez. Araudiak ere ez du askorik laguntzen 

energia hidraulikoaren garapenean. Gaur egun oso arau zorrotzak daude naturatik ura 

hartu eta hori erabiltzearen inguruan, horrek asko zailtzen du argindarra lortzea energia 

hidraulikotik, eta are eta gehiago zailtzen du halako instalazio bat errentagarri izatea. 

Araudi zorrotz horrek, aldi berean, uraren energiaren aprobetxamenduari dagokionez, 

zentral eta azpiegitura zaharrak berrerabiltzera bultzatu beharko luke, berriak eraikitzea 

mugatuz eta inguruari kalte gutxiago egitea bultzatuz. 

 

Beste abantailetako bat egonkortasuna da. Garai hobeak eta txarragoak izaten badira 

ere, uraren emaria ez da baldintza klimatologikoekiko edo eguraldiarekiko hain 

menpekoa, eta horrek segurtasun handia ematen dio energia hidraulikoari. Eguneko 24 

ordutan dabil ura ibaian, emarian aldaketa handirik izan gabe, eta, gehienetan, urteko 

365 egunetan ere bai, emariaren aldaketa batzuekin. Gorabeherak gorabehera, ibai 

gehienek urte osoan izaten dute gutxieneko emaria, eta horri esker zentral 

hidroelektrikoek etengabeko energia eskain dezakete. 

 

Urola Erdiko energia hidraulikoaren egoera ikusirik, onartu beharra dago egoera ez dela 

batere ona. Zentral zahar batzuk itxita daude errentagarriak ez zirelako, legediak ez du 

askorik laguntzen eta interes gutxi dago haien inguruan. Argi dago instalazio berriak 

eraikitzea ez dela biderik onena, jadanik eraikita zenbat dauden ikusita, haiexek 

erabiltzea litzateke aukerarik onena. Hori bai, bakoitzaren inguruko azterketa egin 
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beharko litzateke, kasu bakoitzean teknologiarik egokiena zein den, zenbat ur behar 

duen, zer inpaktu eragiten duen eta beste hainbat alderdi ikusi eta ezagutzeko. Hala ere, 

egungo ekoizpena zein den ikusirik eta gizartea energia ekoizteko bide garbiagoen bila 

doala kontuan hartuz, nabarmentzekoa da potentzial oso handia dagoela energia 

hidraulikoan, eta zuzen eta ondo kudeatzen jakinez gero, energia-iturri paregabea izan 

daitekeela ibai eta mendietako ura. Horrek, beste behin, egun kontsumitzen dugun 

energiaren jatorria bertan izatea lagunduko luke, energiaren ekoizpen eta kudeaketa 

garbiago baterantz. 
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3. ENERGIA EOLIKOA 

Batetik bestera dabilen energiatzat har daiteke haizea; ezin da zuzenean ikusi, baina bai 

bere eragina. Haizearen gaitasunik nabarmenena, eta guretzat interesgarriena, gauzak 

mugitzekoa da, eta gaitasun hori aprobetxa daiteke energia elektrikoa lortzeko. 

Gehienetan indar handirik izaten ez badu ere, gure inguru honetan sarri xamar izaten da 

haizea, gauzak mugiarazteko gogo biziarekin.  

 

Urtean ordu ugari izaten dugu haizea inguruotan, eta inguru maldatsuak haizeari 

laguntzen ez badio ere, badira haizeak gogor jotzen duen leku ugari. Horiek aproposak 

izan daitezke haizetik energia lortzeko, aerosorgailuak erabiliz. Eguzkiak ez 

bezala,haizeak ez du ordutegirik energia emateko eta nahi beste denboraz egon daiteke 

energia ematen, izan gau edo egun. Baina, bestalde, erregulartasun handirik ez izateak 

energia elektrikoaren ekoizpena eskastu edo zaildu egin dezake. Kontuak kontu, uste 

dugu Urola Erdian badela haizetik zer aprobetxatu, eta haizeak eskualdeari ekarpen 

handi xamarra egin diezaiokeela, berau ondo aprobetxatzen jakinez gero. 

 

Aukera asko eskaintzen ditu energia eolikoak, eta argindarra lortzeko modua berbera 

izanda ere, lekuaren edo behar den energiaren arabera, esaterako, asko alda daiteke 

energia elektrikoaren ekoizpena. 500 W-tik hasi, eta 8 MW-ra arteko sorgailu eolikoak 

daude eskuragarri merkatuan, eta kasu bakoitzean behar denaren arabera batzuk 

besteak baino egokiagoak dira. Aerosorgailu handiek energia gehiago ematen dute, 

baina, aldi berean, egiten duten kaltea ere handiagoa da eta arazo gehiago eragin 

ditzakete. Txikiek, bestalde, energia gutxiago sortzen dute, baina jartzeko eta zaintzeko 

errazagoak dira eta arazo gutxiago eman ohi dituzte. Haizearen eta inguruaren 

ezaugarrien arabera ere, batzuk edo besteak hobeto egokitzen dira. Aerosorgailu txikiak, 

adibidez, gai dira haize-boladekin eta ufadekin energia sortzeko. Zenbat eta handiago 

izan aerosorgailua, orduan eta gaitasun gutxiago izango du haize-bolada horiek 

aprobetxatzeko, haien funtzionamendua mantsoagoa baita eta gehiago kostatzen baitzaie 

mugitzen hastea. 

 

Haizearen ezaugarriak leku batetik bestera aldatu egiten direnez, haizetik energia lortzea 

hein handi batean kokapenaren arabera dago mugatuta. Hala ere, hurbileko energia-

iturritzat har daiteke energia eolikoa, haizearen baldintza egokiak dauden leku ugari 

daudenez, energia hori kontsumitu daitekeen puntuak nahiko hurbil baitaude sorgailutik. 

Aurreko paragrafoan aipatutakoaren harira, gehienetan aerosorgailu txikiak handiak 

baino hurbilago jar daitezke kontsumo-puntuetatik. Aerosorgailuak zenbat eta handiago 

izan, orduan eta segurtasun gehiago eta baldintza hobeak dauden lekuetan jarri behar 

izaten dira, eta gehienetan leku horiek eraikinetatik eta kontsumo-puntuetatik urrunago 

egoten dira.  

 

Oso zaila da haizearen inguruko aurreikuspenak egitea, eta noiz, zenbateko indarrarekin 

eta zer norabidetan ibiliko den jakitea. Ezegonkortasun hori dela-eta, hortik lortzen den 

energia elektrikoa ere ez da batere jarraia, eta biltegiratze-sistema edo horrelako zerbait 

behar izaten du. Gaur egun, energia kantitate handiak metatzea asko kostatzen da, bai 

teknologikoki bai ekonomikoki, eta ez da aukerarik onena horrelako kasuetan. Eskualde 

mailako azterketa egiten gabiltzanez, gainera, biltegiratze-sistemak erraldoiak izan 
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beharko lirateke, eta ez dugu uste horretan pentsatzeak ere merezi duenik. Beste behin, 

egokiena sarera jotzea da. Sare elektrikoarekin egokituta, aerosorgailuen ekoizpena 

jarraia ez izateak ez du hainbeste axola, energia eolikoa sarearekin osatzen baita, eta 

alderantziz. Bestalde, askotan gertatzen da eguzkiak gogor jotzen duenean ez dabilela 

haizerik, eta haizea dabilenean eguzkia ezkutatuta dagoela. Hori horrela izanda, esan 

daiteke batak bestea nahiko ondo osatzen duela, eta energia eolikoak eta fotovoltaikoak 

bikote polita osatzen dutela. Hori, eskualde mailatik ikusita, aukera bikaina da bertan 

bertako energiaz baliatzeko eta bertako sare propioak eraikitzeko, pixkanaka kanpoko 

menpekotasun energetikotik aldenduz. 

 

 

3.1. POTENTZIAL EOLIKOA UROLA ERDIAN 

 

Bi ataletan egin dugu Urola Erdiko potentzial eolikoaren azterketa. Alde batetik, 

Espainiako energiaren institutuaren webguneko (IDAE, Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía) mapa eolikotik haizearen batez besteko abiadura eta potentzia 

dentsitatea lortu ditugu, 30 metroko altueran. Denboraren araberako daturik ez 

dagoenez, ezaugarri fisikoetara soilik mugatu dugu azterketaren zati hori; hau da, haize-

leku onak zein diren identifikatu ditugu eta leku horietako ezaugarriak zein diren aztertu, 

hala nola, orientazioa, irisgarritasuna, lur publikoa den ala ez… 

 

Beste aldetik, Urola Erdiko puntu jakin bateko haizearen datuak jaitsi ditugu Espainiako 

CENER (Centro Nacional de Energías Renovables) zentroaren webgunetik. Kasu honetan, 

ez dago lekuaren araberako daturik; horren ordez, denboraren araberako datuak ematen 

ditu, orduz ordukoak. Datu horiekin, beraz, potentzia eolikoaren ekoizpenera bideratu 

dugu atal hau, eta arreta leku fisikoan jarri beharrean, haizea denboraren arabera 

aztertu dugu, arreta energian jarriz. Aipatu beharra dago, hala ere, CENERetik lortu 

ditugun datu horiek ez direla neurketa errealak, hainbat algoritmo eta formulen bidez 

kalkulatutakoak dira. 

 

 

 

Irudia 3-1. Urola Erdiko mugak 
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3.1.1. Lekuen azterketa 

 

Lanaren atal honekin hasteko, aipatu bezala, IDAEren atlas eolikora jo dugu informazio 

bila. Atlas horrek inguru bakoitzeko haizeari buruzko informazioa eskaintzen du 

koloreztatutako guneen bidez. Mapa hori erabili dugu, beraz, Urola Erdiko haize-leku 

onak zein diren identifikatzeko. Lekuak bilatzen hasi aurretik, hala ere, zer altuerako 

informazioa erabili erabaki behar izan dugu, 30, 60, 80 eta 100 metroko altuerako 

informazioa ematen baitu. 

 

Erreferentziatzat erabiliko dugun altuera zein izango den erabakitzeko, kontuan hartu 

beharrekoa sorgailu eolikoaren altuera izan da, horren araberakoa baita sorgailuak 

jasotzen duen abiadura, eta, beraz, sortuko duen potentzia. Merkatuan zer aukera 

dagoen ikusirik, sorgailurik egokiena 100 kW ingurukoa dela iruditu zaigu. Sorgailu mota 

horiek nahikoa potentzia ematen dute, eta, sorgailu handiagoekin alderatuz, haien 

instalazioa dezente errazagoa da eta inpaktu bisuala nahiz akustikoa txikiagoak dira. 

Aipatutako potentzia duten sorgailuen garaiera 30 metro inguru da, eta altuera hori ondo 

datorkigu atlas eolikoko informazioaz baliatzeko. Atlasean ikusi dugu, bestalde, 30 

metroko altuerako datuen eta hori baino garaiagokoen artean ez dagoela alde handirik; 

gehien bat aldatzen dena haize-leku onaren zabalera da, batez besteko abiadura edo 

potentziaren dentsitatea ez dira askorik aldatzen. Hori horrela, haize-leku onak zein diren 

aztertzeko, 30 metroko altuerako informazioa erabiltzea erabaki dugu. 

 

 

 

Irudia 3-2. Potentzia-dentsitatearen irudiak, 30 eta 100 m-ko altueran 
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Irudia 3-3. Urteko Vbb-ren irudiak, 30 eta 100 m-ko altueran 

 

 

Honako irudi hauetan ikus daiteke zenbat den Urola Erdiko potentzia-dentsitatea eta 

haizearen batez besteko abiadura, 30 metroko altueran:  

 

 

 

Irudia 3-4. Urola Erdiko haizearen potentzia-dentsitatea, 30 m-ko altueran 
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Irudia 3-5. Potentzia-dentsitatearen kolore-paleta 

 

 

 

 

Irudia 3-6. Urola Erdiko haizearen urteko batez besteko abiadura, 30 m-ko altueran 

 

 

 

Irudia 3-7. Urteko Vbb-ren kolore-paleta 

 

 

Haize-lekuak 

Aurreko irudiak aztertuz, ikus dezakegu inguruko zein lekutan ibiltzen diren haizerik 

azkarrenak eta zenbateko potentzia-dentsitatea dagoen leku bakoitzean. Bi faktore 

horiek kontuan hartuz, sailkapen bat egin dezakegu leku onak zein diren jakiteko. 

Sailkapen hori egiteko, baina, aurretik erabaki beharra dago leku batek zer baldintza 

bete behar dituen haize-leku ona izateko. Kasu honetan, erabaki dugu haizearen 

potentzia-dentsitatearen muga 400 W/m2 izatea. Horrek esan nahi du, balio hori baino 

handiagoa duten lekuak haize-leku ontzat hartuko ditugula. Atlas eolikoaren irudietan, 

beraz, gune horiak eta hortik gorakoak (laranjak, gorriak…) soilik hartuko ditugu 

kontuan. 

 

Haizearen urteko batez besteko abiadura ere kontuan hartu beharreko faktorea da 

energia eolikoaren ekoizpena aztertzeko, baina, batez besteko abiadura eta potentziaren 
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dentsitatea lotuta daudenez, azken hori bakarrik kontuan hartzea aski dela iruditu zaigu.  

Hortaz, aipatutako baldintza kontuan hartuta eta atlas eolikoa erabiliz, ikusi dugu Urola 

Erdian 14 haize-leku on daudela: 

 

 

 

Irudia 3-8. Urola Erdiko haize-leku onak, morez inguratuta 

 

 

Hona hemen haize-leku onen taula eta satelite bidezko irudia: 

 

Herria Lekua 
Haizearen urteko Vbb,  

30 m-ko altueran (m/s) 

Potentziaren dentsitatea, 

30 m-ko altueran (W/m2) 

Azkoitia 
Kakueta 8 > 800 

Samiño 7 500 

Azpeitia 

Erlo 7 800 

Izazpi 7 600 

Sañoa 7 500 

Xoxote 7 500 

Errezil 

Gazume 8 600 

Hernio 9 > 800 

Indo 7 400 

Txoondegi 7 500 

Zestoa 

Endoia 7 500 

Ertxin 7 500 

Indamendi 7 500 

Mugarriluze 7 500 

Taula 3-1. Haize-leku onak eta haien ezaugarriak 
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Irudia 3-9. Urola Erdiko haize-leku onak, Google Earthekin ikusita 

 

 

 

Dagoeneko badakigu Urola Erdiko zein leku diren onak energia eolikoaren ekoizpenerako, 

baina beste hainbat alderdi ere hartu behar izaten dira kontuan tokia egokia den ala ez 

jakiteko. Haizeak baldintza jakin batzuk bete behar ditu lekua ona izan dadin, noski, 

baina ez hori bakarrik. Sorgailu eoliko bat jartzeko, lekuaren irisgarritasuna, orientazioa, 

oztopoak, bertako lurrazalaren ezaugarriak eta beste hainbat ezaugarri hartu behar dira 

kontuan. 

 

 

Irisgarritasuna 

Aipatutako ezaugarri guztien artetik, lekuaren irisgarritasunari erreparatu diogu lehenik, 

ezaugarririk garrantzitsuenetako bat dela iruditzen baitzaigu. Leku jakin bateko haizearen 

baldintzak oso onak izanda ere, ezin da leku horretan energia eolikoa aprobetxatu 

bertara iritsi ezin bada, eta, beraz, horrek garrantzia handia du energia eolikoaren 

ekoizpenean. Google Earth erabili dugu hemen ere haize-lekuetara iristeko dauden 

bideak aztertzeko, zehaztasun handiko satelite bidezko irudiak eskaintzen dituenez, 

lekuen ezaugarriak ezagutzeko oso tresna ona baita. Lau mailatan sailkatu dugu haize-

lekuetako irisgarritasuna: 
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 Errepidea: Asfaltatutako bidea, bertatik edozein ibilgailu arrunt erraz ibil daiteke. 

 

 

Irudia 3-10. Erlora igotzen den pista 

 

 

 Pista: Mendiko bidea, asfaltatu gabea, baina gehienetan ibilgailu arruntak bertatik 

ibiltzeko modukoa. Hartxintxarrezkoak izan ohi dira. 

 

 

Irudia 3-11. Endoiara iristen den errepidea 

 

 

 4x4: Ibilgailu arruntentzako modukoa ez den bidea, baina 4x4 ibilgailuak ibiltzeko 

modukoa. 
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Irudia 3-11. Samiño mendia, 4x4 ibilgailuentzat irisgarria 

 

 

 Ez: Ibilgailu motordunak ibiltzeko moduko biderik ez dago. 

 

 

Irudia 3-12. Kakueta, ez dago irisgarritasunik 

 

 

 

Orientazioa 

Irisgarritasuna aztertu ondoren, leku bakoitzaren orientazioari eman diogu bide. Jakina 

den bezala, haizearen norabidea ez da beti bera izaten, eta inguru bakoitzean haizearen 

norabide jakin batzuk gailentzen dira besteen gainetik. Hori dela eta, garrantzitsua 

iruditu zaigu haize-leku on horien orientazioa aztertzea, horrek neurri handian mugatu 

baitezake bertan aprobetxatuko den haizearen energia. Haize-leku bakoitzak inguruan 
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dituen mendi eta tontorrak behatu ditugu, eta leku bakoitzaren orientazioa definitu dugu 

bertako haizea oztopatu dezaketen oztopoak kontuan hartuz. Honela sailkatu dugu 

orientazioa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3-2. Orientazioa definitzeko laburdurak 

 

 

 

Irudia 3-13. Haize-arrosa 

 

I → Iparraldea 

IIE → Ipar-ipar-ekialdea 

IE → Ipar-ekialdea 

EIE → Eki-ipar-ekialdea 

E → Ekialdea 

EHE → Eki-hego-ekialdea 

HE → Hego-ekialdea 

HHE → Hego-hego-ekialdea 

H → Hegoaldea 

HHM → Hego-hego-mendebaldea 

HM → Hego-mendebaldea 

MHM → Mendebal-hego-

mendebaldea 

M → Mendebaldea 

MIM → Mendebal-ipar-

mendebaldea 

IM → Ipar-mendebaldea 

IIM → Ipar-ipar-mendebaldea 

IM → Ipar-mendebaldea 
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Irudia 3-14. Endoiako ikuspegia hegoaldera 

 

 

Irudia 3-15. Endoiako ikuspegia iparraldera 

  

 

Lurzorua 

Aztertu dugun beste ezaugarrietako bat lurzorua bera izan da. Horrek ere eragin handia 

izan dezake energia eolikoaren ekoizpenean, lurzoru motak haizea asko baldintzatzen 

baitu. Alde handia dago haize-lekuaren inguruan zelaia edo basoa egon, eta begi hutsez 

horren ondorioak ikusi ezin badaitezke ere, energiaren ekoizpenean eragin handia izan 

dezake lurzoruak. Hemen ere, lau lurzoru mota ezberdindu ditugu: 

 

 Zelaia (Z): Inguru garbia, lurzorua zelai hutsa da eta ez du haizeari eragiten dion 

oztoporik. 
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Irudia 3-16. Samiño, zelaia 

 

 

 Zuhaixkak (Zx): Zelaiaren antzeko lurzorua, baina zuhaixka txikiekin eta landare 

altuekin. Zuhaixka eta landareak ez dira metro bat baino gehiagoko altuerara 

iristen, baina hala ere haizea zertxobait oztopatzen dute. 
 

 

Irudia 3-17. Indo, zelaia eta zuhaixkak 

 

 

 Haitzak (H): Lurzoru nahiko garbia hau ere; ez da zelaia bezain leuna, baina 

haitzen formak irregulartasunak ematen dizkio lurzoruari eta horrek haizearen 

jarraitutasuna zailtzen du. 
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Irudia 3-18. Xoxote, haitza 

 

 

 Basoa (B): Pare bat metrotik gorako zuhaitzen multzoa, ez da zertan baso itxia 

izan, baina hala ere zimurdura nahikoa eragiten dio haizeari. Zuhaitzak 

aerosorgailuaren altuerara iristen ez badira ere, oztopo handia dira haizearentzat, 

ez baitiote bere bidea egiten uzten eta haizearen laminartasunari asko eragiten 

baitiote. 

 

 

Irudia 3-19. Txoondegi, zelaia eta basoa 

 

 

Lurzoruaren jabetza 

Haize-lekuekin jarraituz eta ezaugarri fisikoak alde batera utzita, lurzoruaren jabetza 

aztertzeari ekin diogu. Hori ere puntu garrantzitsua dela uste dugu, energiaren 

ekoizpenarekin zerikusirik ez badu ere, zeresan handia baitu Urola Erdiko interes 
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publikoarekin. Lurzoruaren jabetza noren esku egoteak baldintzatzen du hein handi 

batean haren kudeaketa, eta, ondorioz, bertatik lortuko den energia.  

 

Jabetzaren inguruko informazioa lortzeko, alde batetik Zestoako eta Azkoitiko udal 

eremuetako katastroko erreferentziak lortu ditugu. Bestalde, Geoeuskaditik (Euskadiko 

Datu Espazialen Azpiegitura) “Montes de utilidad pública” izeneko fitxategi bat lortu dugu 

eta, Gipuzkoako Foru Aldunditik, berriz, lurzoru publikoen beste fitxategi bat; biak shp 

formatukoak direnez, gvSIG programa erabili dugu fitxategiak irekitzeko. Bata 

bestearekin batuz eta Geoeuskaditik jaitsitako beste hainbat fitxategi erabiliz, lurzoru 

publikoak zein diren azaltzen duen Gipuzkoako mapa bat osatu dugu, eta, horrela, Urola 

Erdiko lurzoru publikoak zein diren ikustea lortu dugu. Gainera, fitxategien ziurtasuna 

egiaztatzeko, aipatutako udaletako katastroko erreferentziak erabili ditugu informazioa 

alderatzeko. Aipatu beharra dago, hala ere, lortu dugun informazio guztia ez dela guztiz 

fidagarria, datu batzuk orain dela urte batzuetakoak baitira eta ez baitago gaur egungo 

informazio zehatzik horren inguruan. 

 

 

 

Irudia 3-20. Urola Erdiko lurzoru publikoak, berdez 

 

 

Distantzia, kontsumo-puntu hurbilenera 

Aztertu dugun beste ezaugarrietako bat sorgailu eolikotik hurbilen dagoen kontsumo 

punturainoko distantzia izan da. Urola Erdia hain inguru txikia izanda, jakina da haize-

leku onak ez direla herrietatik edo kontsumo-guneetatik urrun egongo, baina hala ere 

kontuan hartzeko moduko faktorea dela uste dugu. Sare elektrikoa heltzen den lekuari 
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deritzogu kontsumo-puntua, eta, beraz, saretik kanpo dauden kontsumo-guneak ez 

ditugu kontuan hartu. Horrek esan nahi du, haize-lekua kontsumo-puntutik hurbil 

badago, sare elektrikoa ere hurbil izango duela eta errazagoa izan beharko litzakeela 

bertan sorgailu eolikoa instalatzea. Era berean, kontsumo-punturainoko distantzia zenbat 

eta txikiagoa izan, kable elektrikoaren luzera ere txikiagoa izango da, galera elektrikoak 

murriztuz. 

 

Distantziak neurtzeko, kasu honetan ere Google Earth programa erabili dugu eta, energia 

fotovoltaikoaren atalean bezala, programa horren “erregela” tresnaz baliatu gara. 

Jatorriko puntutzat haize-leku bakoitzeko punturik garaiena hartu dugu, eta hortik 

hurbilen dagoen kontsumo-punturainoko distantzia zuzena neurtu dugu aipatutako tresna 

erabiliz. Neurtutako distantzia nahiko zehatza bada ere, kontuan hartu behar da 

distantzia erreala beti distantzia zuzena baino luzeagoa izaten dela lurzoruaren gora-

beherak direla-eta. Hortaz, neurtutako distantzia hori erreferentziazko distantzia izango 

da soilik, eta ezingo da erabili proiektu erreal baten kalkulurako, esaterako. 

 

 

 

Irudia 3-21. Distantzia zuzena, Ertxin mendian 

 

 

Urteko ekoizpena 

Haize-lekuen ezaugarriekin amaitzeko, leku bakoitzean izango litzatekeen urteko 

ekoizpena balioetsi dugu. IDAEren atlas eolikotik lortutako haizearen batez besteko 

abiadura erreferentziatzat hartuz, aerosorgailuaren ezaugarrietatik lortu dugu urteko 

ekoizpena. Hautatu dugun aerosorgailua, “Norvento” ekoizlearen nED 100 modeloa izan 

da, 24 m-ko diametroa duena. 



GRADU AMAIERAKO LANA  MEMORIA 

 

 

Eibarko IITUE 04-IRA  37 

 

 

Irudia 3-22. “nED 100” aerosorgailuaren urteko ekoizpenaren taula 

 

Aipatu beharra dago, hemen ere, urteko ekoizpenaren datu hori oso orokortuta dagoela, 

ez baita kontuan hartu lekuaren ezaugarririk edo haizearen gora-beherarik. Beraz, datu 

horrek haize-lekuak alderatzeko balio du, erreferentziazko datu bezala, baina ez beste 

askorako. 

 

Hona hemen haize-leku onen taula, azaldutako ezaugarri guztiak biltzen dituena: 

 

Herria Lekua 

Haizearen 

urteko Vbb,  

30 m (m/s) 

Potentziaren 

dentsitatea,  

30 m (W/m^2) 

Irisgarritasuna Orientazioa 

Azkoitia 

Kakueta 8 > 800 Ez 
Denak,  

MIM ezik 

Samiño 7 500 4x4 
Denak, 

 I ezik 

Azpeitia 

Erlo 7 800 Pista Denak 

Izazpi 7 600 4x4 
Denak, IM 

ezik 

Sañoa 7 500 Pista I eta H 

Xoxote 7 500 Pista IE → H → M 

Errezil 

Gazume 8 600 4x4 
Denak,  

HHM ezik 

Hernio 9 > 800 Ez 
Denak,  

HE ezik 

Indo 7 400 4x4 
IM, IE eta 

HM 

Txoondegi 7 500 4x4 
IM, E eta 

HM 

Zestoa 

Endoia 7 500 Errepidea 
E → I → M  

eta H 

Ertxin 7 500 4x4 M → I → IE 

Indamendi 7 500 4x4 
M - I - E, H 

apur bat 

Mugarriluze 7 500 Pista I, H 

Taula 3-3. Haize-leku onak eta ezaugarrietako batzuk 

 



GRADU AMAIERAKO LANA  MEMORIA 

 

 

Eibarko IITUE 04-IRA  38 

 

Herria Lekua 
Publikoa  

al da? 
Lurzoru mota 

Kontsumo-puntu 

hurbilenera 

distantzia (m) 

Urteko 

ekoizpena 

(MWh) 

Azkoitia 
Kakueta Bai 

Haitza / Zuhaixka  

/ Basoa 
1.000 455 

Samiño Ez Zelaia 800 388 

Azpeitia 

Erlo Bai 
Haitza / Zuhaixka  

/ Baso gutxi 
1.000 388 

Izazpi Ez Zelaia / Basoa 1.000 388 

Sañoa Ez Zelaia 800 388 

Xoxote Bai Haitza 100 388 

Errezil 

Gazume Ez Haitza / Zelaia 1.500 455 

Hernio Ez Haitza / Basoa 1.000 489 

Indo Ez Zelaia / Zuhaixka 900 388 

Txoondegi Ez Zelaia / Basoa 800 388 

Zestoa 

Endoia Ez Zelaia / Basoa 0 388 

Ertxin Bai Haitza / Basoa 500 388 

Indamendi Ez Zelaia / Basoa 600 388 

Mugarriluze Ez Zelaia / Basoa 500 388 

Taula 3-4. Haize-leku onak eta beste ezaugarri batzuk 

 

 

3.1.2. Datuen azterketa 

 

Hasieran aipatu bezala, energia eolikoaren azterketa bi ataletan banatu dugu, eta, 

bigarren honetan, Urola Erdiko puntu jakin bateko haizearen datuak aztertu ditugu. 

Datuak CENERen mapa eolikotik jaitsi ditugu, baina, aurreko kasuan ez bezala, lekuaren 

araberako datuak lortu beharrean, denboraren araberakoak lortu ditugu, hau da, 2003ko 

irailetik 2009ko iraila arteko ordukako datuak. Hala eta guztiz ere, kalkuluak egiteko 

denbora-tarte zehatz bat hartze aldera, 2008ko datuak tratatzea erabaki dugu, urte 

horretako urtarrilaren 1etik abenduaren 31 artekoak. Datu horiekin lan egiteko, Excel 

programa erabili dugu, datuak tratatzeko tresna egokia baita. 

 

Lekuari dagokionez, CENERek eskaintzen dituen datuak ez dira puntu geografiko zehatz 

bateko neurketak, baizik eta simulazio bidez kalkulatutakoak dira. Hori dela eta, ezin dira 

leku geografikoaren araberako kalkuluak egin, eta ezin da erliebeak haizearengan duen 

eragina kalkulatu. Lortutako datuak, gainera, datu sinbolikoak dira eta Urola Erdiko datu 

orokortzat hartu ditugu. Horretaz gain, haizearen urteko batez besteko abiadura 3,93 

m/s da, eta balio hori haize-leku on bateko balioaren ia erdia da. Horrek esan nahi du, 

atal honetako datu hauek ez direla haize-leku on bateko datuen baliokideak, eta datu 

hauen arabera kalkulatutako ekoizpenaren bikoitza lor daitekeela haize-leku on batean. 

IDAEko atlas eolikoan begiratu dugu haizearen batez besteko balio horrek zein lekuri 

dagokion, eta ikusi dugu Urola Erdiko edozein lekutan dagoela urteko batez besteko 

abiadura hori. Horrek esan nahi du, atal honetan lortutako emaitzak Urola Erdiko ia leku 

guztietarako balio dutela, eta gainera, haize-leku onetara hurbiltzen joan ahala, 

energiaren ekoizpenaren datuak hobetu egiten direla. 

 

Haizearen abiaduraren datuak ondo antolatu ondoren, abiadura bakoitzari dagokion 

energiaren ekoizpena kalkulatu dugu. Hori egiteko, nED 100 aerosorgailuaren 
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ezaugarrien artetik lortu dugu haizearen abiaduraren araberako potentzia-kurba. Kurba 

horren ekuazioa Excelekin kalkulatu, eta ekuazio hori erabili dugu ordukako potentzia 

kalkulatzeko. Haizearen abiadurak 3 m/s izan behar du gutxienez, hautatu dugun 

aerosorgailua lanean hasteko; beraz, balio horretatik beherakoak ez ditugu kontuan 

hartu. Bestalde, gehieneko abiadura jakin bat ere izaten dute aerosorgailuek, baina gure 

datuen artetik batek ere ez duenez balio hori gainditzen, ez dugu haizearen gehiegizko 

abiaduraren mugarik jarri. 

 

 

Irudia 3-23. “nED 100” aerosorgailuaren potentzia-kurba 

 

 

 

Irudia 3-24. “nED 100” aerosorgailuaren potentzia-kurba, Excelekin eginda 
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Orain arte esandakoa eginda, 8.376 datu ditugu, 2008ko orduz orduko ekoizpenak. 

Ordukako datu horiek batu, eta egunez eguneko 351 balio lortu ditugu; berez 365 izan 

beharko lirateke, baina egun batzuetako datuak falta dira. Behin egun bakoitzeko 

ekoizpena izanda, nEd 100 aerosorgailuak hilabete bakoitzean eta urte osoan sortuko 

lukeen energia elektrikoa kalkulatu ditugu. Hona hemen aerosorgailu batek sortuko 

lukeen energia elektrikoaren grafikoak, urte osoan eta hilabete bakoitzean egunez egun. 

 

 

 

Irudia 3-25. Urteko ekoizpena, hilabe 

 

 

 

Irudia 3-26. Urtarrileko ekoizpena, egunez egun 
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Irudia 3-27. Otsaileko ekoizpena, egunez egun 

 

 

 

 

Irudia 3-28. Urtarrileko ekoizpena, egunez egun 
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Irudia 3-29. Apirileko ekoizpena, egunez egun 

 

 

 

 

Irudia 3-30. Maiatzeko ekoizpena, egunez egun 
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Irudia 3-31. Ekaineko ekoizpena, egunez egun 

 

 

 

 

Irudia 3-32. Uztaileko ekoizpena, egunez egun 
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Irudia 3-33. Abuztuko ekoizpena, egunez egun 

 

 

 

 

Irudia 3-34. Iraileko ekoizpena, egunez egun 
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Irudia 3-35. Urriko ekoizpena, egunez egun 

 

 

 

 

Irudia 3-36. Azaroko ekoizpena, egunez egun 
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Irudia 3-37. Abenduko ekoizpena, egunez egun 

 

 

Jada badakigu zenbat energia elektriko sortuko lukeen hautatu dugun aerosorgailu 

horrek Urola Erdiko edozein puntutan. Hori kontuan izanda, ezin da zehazki jakin zenbat 

energia sortuko lukeen aurreko atalean aztertu ditugun haize-leku bakoitzean, baina bai 

erreferentziazko puntu horretan baino gehiago sortuko lukeela. Beraz, eskuragarri 

ditugun datu horiek alderatu ditugu Urola Erdiko 2013ko argindarraren kontsumoarekin.  

 

 

 Aerosorgailu 

baten 

ekoizpena 

(kWh) 

Urola Erdiko kontsumoa (kWh) 

Etxebizitza 

nagusiak 

Etxebizitza 

bat 

35 

etxebizitza 

Urtekoa 109.733,73 34.980.471,71 3.080,62 107.821,80 

Egunekoa 312,63 95.836,91 8,44 295,40 

Taula 3-5. Aerosorgailu baten ekoizpena eta UEko etxebizitzetako kontsumoak 

 

 

100 kW-ko aerosorgailu batek sortzen duen energia elektrikoa Urola Erdiko etxebizitza 

batek kontsumitzen duen argindarrarekin alderatuz, ikusi dugu gisa horretako 

aerosorgailu batek 37 etxebizitzak kontsumitzen dutena adina sortzen duela. Horrek esan 

nahi du, batez bestez, Urola Erdiko edozein lekutan jarritako aerosorgailu batek urte 

osoan ekoitzitako energia elektrikoa eta 37 etxebizitzaren urte osoko kontsumo 

elektrikoa baliokideak direla. 

 

“Lekuen azterketa” atalean, ikusi dugu haize-leku on bakoitzean zenbat energia sortu 

daitekeen nED 100 aerosorgailuaren ezaugarriak kontuan hartuz. Horren arabera, 

haizearen urteko batez besteko abiadura 7 m/s den lekuetan, urtean 388 MWh sor 

daitezke. Lehen kontsumoarekin egin dugun alderaketa berdina eginda, ikusi dugu haize-

leku on batean urtean sortzen den energiarekin 130 etxebizitza ase daitezkeela. Beraz, 

haize-leku on batean jarritako aerosorgailu bat aski litzateke Beizamako etxebizitza 

guztietako urte osoko argindarraren kontsumoa asetzeko. 
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3.1.3. Ondorioak 

Urola Erdiko potentzial eolikoaren azterketan, inguruko haize-lekurik onenak zein diren 

aztertu dugu, energia eolikoaren ekoizpena hartuz irizpide nagusitzat. Haizearen 

potentzia-dentsitaterik eta urteko batez besteko abiadurarik handienak dituzten lekuak 

hautatu ditugu, eta horien ezaugarri edo faktore batzuk aztertu. Leku horiek, beraz, 

onenak dira haizearen energia aprobetxatzeko, baina ez dira zertan onenak izan bertan 

instalazio bat egiteko. Hau da, hautatu ditugun lekuez gain, badaude beste batzuk 

irisgarritasun edo erabilgarritasun hobeak dituztenak, baina energiaren ekoizpena 

txikiagoak dutenak. Hala ere, azterketa hau potentzial eolikoari buruz denez, aipatu 

bezala, garrantzia berezia eman diogu energiaren ekoizpenari. Aipatu beharra dago, 

beraz, badirela adibidez aerosorgailu bat jartzeko leku hobeak direnak, baina, bertako 

ekoizpena txikiagoa denez, ez ditugu haize-leku onen zerrendan jarri. 

 

Haize-leku on horietako haizearen denboraren araberako daturik ez dugunez, Urola 

Erdiko puntu jakin bateko haizearen datuak aztertu ditugu, energia eolikoaren 

ekoizpenaren datu errealagoak izateko. Eskuragarri ditugun datu horiek ez dute haize-

leku onetako datuak lortzeko balio, baina bai behintzat haizearen urte osoko joerak 

ikusteko eta argindarraren kontsumoarekin alderatzeko. Alde horretatik, ikusi dugu 

haizea neguan nabarmen gehiago ibiltzen dela, eta beraz, energia eolikoaren ekoizpena 

ere dezente handiagoa izango litzakeela. Energia eolikoaren ekoizpenaren urtaroz 

urtaroko aldaketa hori bat dator, gutxi gorabehera, argindarraren kontsumoaren 

aldaketarekin ere, neguko energia elektrikoaren kontsumoa handiagoa baita udakoa 

baino. Udako ekoizpen txiki hori, gainera, energia fotovoltaikoarekin bete daiteke, 

konbinazio bikaina osatzen baitute. 

 

Aerosorgailu batekin lor daitekeen energia Urola Erdiko etxebizitza batek batez beste 

kontsumitzen duen argindarrarekin alderatuz, ikusi dugu aerosorgailu batek 37 

etxebizitza elektrikoki asetzeko adina energia ematen duela, eskualdeko ia edozein 

lekutan egonda ere. Haize-leku on batean jarritako aerosorgailu batek, berriz, 130 

etxebizitza asetzeko adina energia eman dezake. Azken hau nahiko datu esanguratsua 

da, hautatu dugun aerosorgailuaren potentzia bereziki handia izan gabe ere, energia 

elektriko dezente aurrezten baita. Kontuan hartu behar da, hala ere, datu horietako 

batzuk estimazio bidez lortu ditugula eta ez direla guztiz fidagarriak, eta beraz, 

informazio eta datu guztiak ez direla datu errealetan oinarritutakoak.  

 

Haizetik energia handia lortu badaiteke ere, haren alde ilunenetako bat ezegonkortasuna 

da. Haizea hain gorabeheratsua izanik, energia eolikoaren ekoizpena ere ez da batere 

egonkorra, eta erabili nahi den moduaren arabera, arazo handia izan daiteke. Horren 

aurrean, arazoari irtenbidea emateko bi sistema nagusi daude, sarera konektatutako 

instalazioak eta energia metatzen duten sistemak. Kasu honetan, energia kantitate hain 

handiak izanik, oso zaila izaten da metatze-sistemak erabiltzea, hainbat arrazoi medio. 

Aukerarik onena, dudarik gabe, aerosorgailuak sarera konektatua egotea litzateke. 

Horrela, haizea dabilenean sorgailuek sortutako energia kontsumituko litzateke, eta 

haizerik ez dabilenean, zuzenean sarekoa.  

 

Aerosorgailuen potentziaren inguruan ere bada zer pentsatu. Azterketa hau egiteko, 

lehen aipatu dugu 100 kW-ko aerosorgailu bat hartu dugula erreferentzia, tamainak 

nahiko egokia baita eta energia ugari ematen baitu. Hala ere, horrek ez du esan nahi 

horrelako aerosorgailuak direnik egokienak erabilera eta leku horietarako. Lekuaren 

arabera, 100 kW-ko aerosorgailu bat handiegia izan daiteke, esaterako, edo hori baino 

handiagoa den bat erraz jarri daiteke, kalte eta inpaktu handirik egin gabe. Bestalde, 100 

kW-ko aerosorgailu bat jartzen den lekuan 1 MW-ko sorgailu bat jarriz gero, hamar bat 

aldiz energia gehiago lor daiteke leku berean, baina kostu eta inpaktu handiagoarekin. 

Oso zaila da onena zer den jakitea, aldeko nahiz aurkako eragile asko baitaude batan 
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zein bestean. Argi dagoena da, hala ere, lekuan lekukoa ikusi eta aztertu behar dela 

energiaren beharrari eta ekoizpenari erreparatuz, eta gainerako alderdiak ere oso 

garrantzitsuak direla kontuan hartuz. 
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4. BIOMASA 

Hasteko, aipatu behar dugu basoko biomasan bakarrik zentratu garela, eta, beraz, 

biomasa hitza erabiltzen dugun aldiro basoko biomasari egiten diogula erreferentzia. Hori 

esanda, biomasa da Urola Erdiko energia-iturri ezberdinez baliatzeko beste aukera bikain 

bat. Eguzkia, haizea edo ura bezain “amaiezina” ez bada ere, biomasa energia-iturri 

berriztagarritzat har daiteke, etengabe berritzen den materia baita. Ezin da besteak 

bezain azkar aprobetxatu momentuan bertan, baina energia-iturria bera biltegiratu 

daiteke, eta beharren arabera erabili edo ez. Kontuan hartu behar da, biomasa prozesu 

natural baten ondorioz sortzen dela, eta prozesu horren denbora errespetatu behar dela, 

lortzeko prozesua ez baita beste energia-iturriena bezain aldiberekoa. Prozesu naturalen 

menpe egonda ere, eguraldiak ez du biomasaren bidezko energiaren ekoizpenean 

eragiten, eta horrek erregulartasun handia ematen dio energia honi. Gainera, energia 

ematen duen erregaia gizakiaren menpeko prozesuen bidez lortzen denez, 

kontrolagarriagoa ere bada, eta hautatu daiteke noiz ekoitzi energia biomasarekin eta 

noiz ez. Hau da, energia ekoitzi eta gero metatu beharrik ez dago, energia hori noiz 

ekoiztu daitekeen erabaki baitaiteke eta.  

 

Urola Erdiari dagokionez, eskualde osoa basoz inguratuta dago, eta bertatik energia asko 

lor daitekeela dirudi. Hainbat gauza hartu behar dira kontuan, hala ere, basoa ustiatu 

daitekeen ala ez jakiteko: basoak baldintza jakin batzuk bete behar ditu, zenbateko 

malda dagoen ikusi behar da, berriztatzeko duen gaitasuna aztertu… Ustiatze-lana behar 

den bezala egiten bada, gainera, basoari kalterik ez egiteaz aparte, basoari lagundu 

egiten zaio. Noizean behin basoko garbiketa-lanak eginda, energia lortzeko erregaia 

lortzeaz gain, gaixotasun jakin batzuk agertzea ekiditen da eta basoa berriztatzeari 

laguntzen zaio. Hori hala izateko, noski, esan bezala ustiapen iraunkorra egin behar da, 

eta horretarako ondo ezagutu behar dira basoaren ezaugarriak eta haren joera naturalak. 

Potentzial energetikoen azterketa honetan ez dugu kontuan hartu energia lortzeko 

sistemek gizartean duten eragina, baina azpimarratzekoa iruditu zaigu biomasaren kasu 

hau. Biomasaren bidez energia lortzeko, lehen esan bezala, basotik hartu behar da 

lehengaia, eta hori tratatu eta garraiatu egin behar da erabili aurretik. Inguruko 

basoetako lehengaia biltzen denez, hartzen denetik erabiltzen denera arteko prozesu hori 

guztia kontsumitzen den lekutik oso hurbil egiten da, horrek bertako ekonomiari 

laguntzen dio, eta bertako merkatu propioa sortzeko aukera ere ematen du. Hau da, 

bertako pertsonek jaso dezakete lehengaia, tratatu eta garraiatu; kontsumitu ere bertan 

egiten denez, energia edo erregaia ez da kontsumo-puntutik askorik urruntzen, eta 

garraio- edo bitartekari-kostuak murriztu egiten dira. Horretaz gain, prozesua bera 

kontrolagarriagoa eta fidagarriagoa da, eta kalitatearen ziurtasuna bermatuago dago. 

 

Zaila da biomasaren potentzialaren azterketa zehatza egitea, eragile askok hartzen 

baitute parte bertan. Hori benetan jakiteko, sakon aztertu beharko lirateke inguruko 

basoen egoerak eta ezaugarriak, eta kasu honetan ez zaigu beharrezkoa iruditu, aurretik 

eginda baitago horren inguruko azterketaren bat o beste. 2009an CENERek Gipuzkoako 

Baso Biomasaren ebaluazioa argitaratu zuen, eta hori oinarritzat erabiltzen da “Urola 

Erdiko Energia Plana” txostenean, basoko biomasaren potentziala kalkulatzeko. Horren 

arabera, Urola Erdiko basoko biomasa erabiliz, urtean 23.260 MWh lor daitezke. 
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Herria 
Basoko biomasaren potentziala 

(MWh/urte) 

Azkoitia 5.851 

Azpeitia 7.434 

Beizama 1.806 

Errezil 2.642 

Zestoa 5.527 

Taula 4-1. Herri bakoitzeko biomasaren potentziala 

 

Behin baino gehiagotan aipatu dugu eskualde mailako azterketa dela hau, eta, 

horregatik, betiere eskualde mailako ikuspegitik planteatu behar direla gauzak. Biomasa 

erregai bezala erabiltzeari dagokionez, Urola Erdiko herri guztiak daude basoz inguratuta, 

eta eskualde osoa zonalde bakar bat bezala landu daiteke biomasa jaso eta tratatzeko. 

Baina, erregaia bera erabiltzeari eta biomasa bidezko sistemak planteatzeari dagokionez, 

berriz, esan beharra dago energia-iturri honek ez duela halako aukera onik eskaintzen 

eremu zabal baterako planteamendua egiteko. Gaur egun erabiltzen den moduan 

behintzat, eraikin edo auzo txikietan erabiltzen da, erregaia erretzen den lekutik hurbil. 

Argindarrak ez bezala, biomasarekin lortutako beroak galera handi xamarrak izaten ditu 

ekoizten den lekutik kontsumitzen den lekurainoko distantzia handitu ahala, eta bi puntu 

horiek ahalik eta hurbilen izatea komeni da. Beraz, oso zaila izango litzateke Urola Erdia 

bezalako eremu baten mailako bero-sare bat egitea, hodien bidezko garraioan energia 

asko galduko bailitzateke. Gainera, halako sistema oso garestia izango litzateke eta arazo 

ugari emango lituzke seguruenik. Alde horretatik ikusita, pentsaezina litzateke eskualde 

mailako sistemarik planteatzea biomasarekin, baina kontuan hartzen badugu amaierako 

energia beharrean erregaia bera erraz garraia daitekeela, gauzak asko aldatzen dira. 

 

Aurretik ere aipatu dugu biomasarekin lortutako erregaiak (egur-ezpalak, pelletak…) 

erraz biltegiratu edo garraia daitezkeela, nahiz eta denborarekin hezetu edo eskastu 

daitezkeen, material solidoa izanik, biltegietan gorde baitaitezke eta. Horrek abantaila 

bikaina ematen dio energia-iturri honi, aukeratu baitaiteke eta noiz ekoiztu energia eta 

noiz ez. Gainera, erraz garraiatu daiteke erregaia leku batetik bestera, erregaiaren 

kalitatea eskastu gabe. Aurreko paragrafoan aipatutakoaren harira, Urola Erdian 

biomasaren bidezko sistema bakarra egin beharrean, hainbat sistema txiki egin litezke, 

erreketa kontsumo-puntuetatik hurbil izanik eta erregaia batetik bestera garraiatuz. 

Horrela, biomasaren eskualde mailako kudeaketa egin ahalko litzateke, baina leku 

bakoitzean bertan eginez amaierako energiaren ekoizpena. Horrek malgutasun handia 

emango lioke energia-iturri honen erabilerari, eta leku bakoitzean erabakiko litzateke 

erregaiaren erabileraren inguruan. 

 

Azkenik, aipatu beharrekoa iruditu zaigu biomasak izan dezakeen osagarri-papera, beste 

energia-iturri berriztagarriekin lotuz gero. Eguzki-energiak eta energia eolikoak duten 

desabantailetako bat ezegonkortasuna da. Haiek eguraldiaren menpekoak dira, eta 

baldintza txarrak izanez gero, gerta daiteke egun oso batean ez batak ez besteak 

energiarik ez ekoiztea. Hori askotan gertatzen ez bada ere, egun askotan eguzkiak 

ekarpenik ez du egiten edo ez dabil haizerik. Arazo horri aurre egiteko, energia 

hidraulikoaz gain biomasak ere aukera bikaina eskaintzen du, energia noiz ekoitz 

dezakeen hautatzeko gaitasunari esker. Eginkizun oso garrantzitsua izan dezake 

horrelako egoeren aurrean, beste energia-iturrien artean bakarra baita erraz metatu 

daitekeena sistema edo azpiegitura berezirik gabe, eta kostu edo zailtasun handirik gabe. 
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6. ONDORIOAK 

Egindako azterketaren ondorio nagusia, dudarik gabe, Urola Erdian potentzial energetiko 

handia dagoela izan da, eta gehiena ustiatu gabe dagoela. Ikusi dugu energia-iturriak 

ugari direla, eta energia asko eman dezaketenak gainera. Landutako lau energia-iturriez 

gain, beste hainbat ere badira erabiltzeko modukoak, eta ez dira zertan eskasagoak izan, 

baina, hasieran esan dugunez, eskualde mailako azterketa hau egiteko lau horiek 

aztertzea iruditu zaigu garrantzitsuena. Ez da ahaztu behar, beraz, energia-iturri eta 

haiek ustiatzeko modu gehiago daudela, eta horiek ere ekarpen handiak egin ditzaketela, 

hemen landutakoez gain. Hori ikusita, uste dugu Urola Erdian zer aprobetxatu asko 

dagoela, eta benetan merezi duela eskura dugun hori erabiltzeak. 

 

Banan-banan landu ditugu eguzki-energia, energia eolikoa, biomasa eta energia 

hidraulikoa, eta bakoitzak bere aldetik ekarpen ederra egin badezakete ere, haiek 

elkarren artean lotuz talde ederra osa dezakete, batak bestearen hutsuneak estaliz. 

Behin baino gehiagotan aipatu dugu eguzki-energiaren eta energia eolikoaren alde 

txarrenetako bat erregulartasun-falta dela. Baldintza klimatologikoen menpekoak 

direnez, batzuetan energia asko eman dezakete, eta besteetan ezer ere ez. Hala ere, 

egunez behintzat, eguzkia falta bada haizea izaten da normalean, eta haizerik ez badabil, 

berriz, eguzkiak jotzen du.  

 

Eguraldia aldekoa izan ala ez, energia hidraulikoak eta biomasak ia une oro eskaintzen 

dute energia, hala nahi bada behintzat. Gure inguruko ibaietan beti izaten denez ura, 

harekin lortutako energiak ere ez du etenik izaten, eta, behar izanez gero, energia 

kantitate handiak eman ditzake. Biomasa are eta kontrolagarriagoa da, eta horrelako 

egoeretan, arazoari aurre egiteko baliabide oso egokia izan daiteke. Ez da ahaztu behar, 

biomasaren erabilera gehienak beroa lortzeko izaten direla, horretarako oso egokia baita, 

baina, behar izanez gero, badira harekin argindarra sortzeko sistemak ere. Beraz, 

biomasaren erabilera gehienbat beroa sortzeko pentsatuta badago ere, badira harekin 

energia elektrikoa sortzeko aukerak, eta konponbide egokia izan daiteke beste energia-

iturrien osagarri gisa. Energia-iturri ezberdinen halako konbinazio bat aukera paregabea 

izan daiteke eskualde mailako energia-sare bat osatzeko, eta horrek bertan ekoitzitako 

energia kontsumitzeko aukera emango luke, kanpotik energia hartu beharrik izan gabe. 

Hori lortzeko, noski, gauza batzuk beste modu batera planteatzen hasi beharko ginateke. 

 

Energiaren ustiapenaren inguruan, ikusi dugu arlo askotan araudiak ez duela askorik 

laguntzen bertako energia ekoizteari. Batzuetan oztopo ere izan daiteke, eta energia 

erregulatu beharrean, badirudi arau batzuek energia pribatizatu nahi dutela. Halako lege 

eta baldintzak izanda, ez da harritzekoa energia mota horiek arrakasta handirik ez izatea, 

kontsumitzailearen onerako izan beharrean kalterako bihurtzen baitira batzuetan. Alde 

horretatik, sakon pentsatu beharko lirateke araudi eta lege horien nondik norakoak. 

 

Ez ditugu energia-iturri ezberdinak lehian jarri nahi eta bata bestearekin alderatu, 

guztietatik onena zein den erabakitzeko. Baina garrantzitsua iruditzen zaigu denak ere 

baloratu behar direla, haien alde onak nahiz txarrak kontuan hartuz, kasu eta egoera 

bakoitzean egokiena zein izan daitekeen jakiteko. Ezaugarri asko dira energia-iturri 

bakoitza zehazten dutenak, eta ezaugarri horietako askok garrantzia berezia dute 
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bataren ala bestearen artean erabaki behar bada. Eguzki-energiaren inguruan, adibidez, 

lan honetan nola planteatu dugun kontuan hartuz, panel fotovoltaikoak industrialdeetako 

teilatuetan jarriko lirateke, hau da, aurretik jada eraikita dagoen leku batean. Hori 

abantaila handia izan daiteke eguzki-energiarentzat, horrelako instalazio bat egin nahiko 

balitz ez bailegoke inongo obra edo aparteko lan berezirik egin behar. Industrialdeetako 

teilatuetara iristea erraza denez eta horrelako instalazioak egiteko lekua egokia denez, 

proiektu fotovoltaiko batek ez luke arazo handirik izango horrelako lekuak erabiltzeko eta 

bertan instalazioak egiteko.  

 

Energia eolikoak ez du eguzki-energiak bezalako abantailarik lekuari dagokionez. Aurretik 

ez dago instalaziorik edo eraikinik eginda edo eraikita azterketan proposatutako 

lekuetan, eta, horrek esan nahi du, lekua egokitu egin beharko litzatekeela haizea erabili 

ahal izateko. Horrek askotan arazo handian sor ditzake, hainbat arrazoi medio. Alde 

batetik, haize-lekua bera egokitu egin beharko litzateke bertan aerosorgailu bat jarri ahal 

izateko. Bestalde, lekura iristeko bidea ere egokitu beharko litzateke, eta biderik ez 

balitz, berria egin. Horretaz gain, lurraren jabetza, inpaktu bisuala edo akustikoa eta 

beste hainbeste gauza hartu beharko lirateke kontuan. Beraz, energia eolikoak ekarpen 

handiak egin baditzake ere, aurkako faktoreak hainbat ditu, eta balantzan jarri behar 

izaten dira aldeko eta aurkako alderdiak. 

 

Zentral hidroelektrikoek ere azpiegitura handiak behar izaten dituzte energia lortzeko, 

eta gehienetan obra handi xamarrak egin behar izaten dira. Baina bestalde, Urola 

Erdiaren kasuan behintzat, aurretik jada eraikita daude zentral ugari, eta hori oso aldeko 

faktorea izan daiteke energia hidraulikoarentzat. Aurretik esan bezala, araudiak laguntze 

ez badu ere, kontuan hartu beharrekoa da energia hidraulikoak jada badituela 

azpiegitura batzuk eginda, eta ez litzatekeela aparteko obra berezirik egin beharko 

ibaietatik energia lortzeko. Hori bai, ziurrenik egokitze-lanak egin beharko lirateke, baina 

jada eraikitakoaren gainean, eta ez litzaioke ingurumenari kalterik egingo. Ez da ahaztu 

behar, beraz, energia hidraulikoaren oraina ilun xamarra izanda ere, etorkizunerako 

badituela aukerak eta, modu batera ala bestera, aukera horiek aprobetxatu beharko 

liratekeela. 

 

Ikusi dugunez, erabili daitekeen energia ugari dago Urola Erdian, baita erabiltzeko 

moduak ere. Gaur egun, kontsumitzen den ia energia guztia kanpotik etortzen da, eta 

bertan ekoitzitakoa oso gutxi da. Lan honetan jorratu ditugun energia-iturriek, 

eskualdean bertan argindarra sortzeko aukera ematen dute, eta zenbat eta gehiago 

aztertu edo sakondu azterketan, orduan eta baliabide gehiago aurki daitezke energia 

ekoizteko. Kanpoko energiarekiko menpekotasuna guztiz moztea oso zaila bada ere, 

horrelako energiek burujabetza energetikoa izateko bidea errazten dute, menpekotasun 

hori murriztuz eta kontsumitzen dugun energiaren inguruko erabakiak gure gain izanez. 

Energiaren kudeaketa egokia egitea eta haren jatorria ahalik eta garbiena izatea nahi 

badugu, argi dago inguruko energia-iturriekin izan beharko dela, bertan bertakoa 

erabiliz. 
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