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1. HELBURUA
Lan hau Nafarroako Aezkoako bailaran oinarrituko da. Honetan, bailararen energia
berriztagarrien potentzial desberdinak aztertzea, konparatzea eta energia iturri
berriztagarrien inplantazioa planteatzea du oinarri, subiranotasun eta trantsizio
energetikoa lortzeko helburu nagusiarekin.
Hauek izango lirateke lan honen helburu nagusiak:
•

Aezkoako eskualdearen energia berriztagarrien potentzialen azterketa
egitea, eguzki energia, energia eolikoa, energia geotermikoa eta biomasa
aztertuz hain zuzen ere. Horretarako aurretik Eibarko Ingeniaritza Eskolan
egindako gradu amaierako lanak hartuko dira oinarri eta eredu gisa.

•

Potentzialen azterketa egin ostean, lortutako emaitzen interpretazioa eta
hauen arteko konparaketa gauzatzea.

•

Eskualdearen energia kontsumoa aztertzea.
kontsumoa, eta ondoren, eskualde osokoa.

•

Konparaketa eta kontsumoaren azterketa egin ostean, posibleak litzakeen
proposamenak eta aholkuak mahaigaineratu.
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2. SARRERA
Azken mendean energiaren kontsumoa gora egin du etengabe, eta horrek,
garrantzi handia eman dio sorkuntza metodo berriei. Erregai fosilekiko
dependentzia zuzena, petrolio erreserben bukaera, etengabeko kontsumoaren
gorakada… klima aldaketaren eraginak azkartu ditu azkenaldian.
Aldaketa klimatikoa fenomeno naturala eta ziklikoa izan ohi da gure planetan, hala
ere, gizakiak eragin edo kalte hauek azkartu ditu bortizki, energia produzitzeko eta
kontsumitzeko erak direla medio.[1]
Afera honetan, ezin daiteke beste alde batera begiratu, begi bistako galerak ekarri
dituelako jada. Animalien espezien desagerpena, lur gaineko eta azpiko landare
mota askoren desagerpena, planetaren etengabeko berokuntza eta horrek dakarren
izotz poloen urtzea…
Negutegi efektuko gasak normalean energiaren sorkuntzarekin zuzenki lotuak
daude. Adibide garbia egurrarekin edota ibilgailuekin ikus daiteke, non lehenengo
kasuan berokuntzarako erabili izan ohi da, eta ibilgailuen kasuan petrolioa izan da
energia iturri nagusiena. Bi kasuetan energia iturri berriztaezinak dira eta hauen
errekuntza negutegi efektuko gasak sortzen ditu.[2]
Hala ere, energia berriztagarriak alde txarrak baditu. Ezin dira edozein lekutan
ezarri eta beti ez dira proiektuak errentagarriak izango.
Alde batetik, egin
beharreko inbertsioak normalean oso altuak direlako, eta bestetik, zonaldeko
ekosistemak eta inguruko biztanleak kaltetuak izan daitezkeelako.
Aezkoa Nafarroako ipar ekialdean dago kokatuta, nafar pirinioaldean.[3] Bailara
menditsua da eta ekologikoki balore handikoa. Iratiko oihana nabarmendu
dezakegu horren adibide gisa, Europako oihan natural handienetariko bat delako
eta bere barneko biosfera garrantzi handia duelako. Irati ibaiak zeharkatzen du
bailara gehiena, eta hamarkadak darama zonaldeak energia era “garbi” batean
produzitzen salto hidroelektrikoei esker.
Beste Europako herrialdeak bezala, Nafarroak energia sorkuntzarako metodoak
berritu behar ditu trantsizio energetikoaren bidean. Helburu nagusietako bat
energia eskaria murriztea izango litzateke. Horretarako, energia berriztagarriak
ezartzea eta eraginkortasun energetikoa hobetzea ezinbestekoa litzateke.
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Hainbat aurrera pausu eman dira gai honetan, baina garrantzitsuena “20 20 20”
(2009/28/CE) Europar Batasuneko zuzentaraua da.[4] Honakoak negutegi efektuko
gasen emisioaren %20-a jeistea, Europar Batasuneko energia kontsumoa %20-a
gutxitzea eta kontsumo energetikoa %20 murriztea zituen helburu.
Hala ere, nahiz eta herrialde guztiak zuzentaraua sinatu, soilik gutxi batzuk lortu
izan dute helburu horietako bat betetzea. Horregatik, plan berria aurkeztu zuten
2030.urterako, Agenda 2030 “Neguko Plana” izendaturik. Garapen plan honek
zuzentarau desberdinak ditu, hala nola, eraikinen eraginkortasun energetikoaren
zuzentaraua, kontsumo energetikoaren %32,5-eko aurrezpena eta energia
berriztagarriek %32-ko aportazioa ematea 2030. Urterako. Baita, herrialde
bakoitzak bultzatu behar duen energiaren batasuna eta klimaren aldeko akzioa
batzen dituen zuzentaraua, eta azkenik, elektrizitatearen barne merkatua
erregulatu eta arautuko dituzten hiru zuzentarau desberdin.[5]
Lehen esan moduan, Aezkoan XX.mendetik egon dira salto eta zentral
hidroelektrikoak, Irati S.A. enpresak bultzatuta. Egun soilik bi zentral daude
erabilgarri, Irabiakoa eta Orbarakoa. Irabiako presak 1.207 KW -eko potentzia du
eta urtean 6.000 MW -eko produkziora iristen da gutxi gora behera. Hainbat
handiagotze prozesu eman dira 44m-ko presa izan arte. Ondoren, “Betolegi”
izeneko Orbarako zentral hidroelektrikoa dago, non Irabiako kontraenbalsetik
ateratzen den 10,2 km luzerako kanala baliatuz 1.240 KW -eko potentzia duen.
75,81 m-ko salto gordinarekin, urtean bataz beste 16.200 MW produzitzen ditu.
Beste zentral batzuk egon ziren Irati ibaiaren inguruan, adibidez Olaldeakoa edo
Agoitzekoa.[6]
Gaur egun salto horietan sortzen den energia ez du asetzen eskaria. Beraz, beste
bide batzuk aztertu beharko dira saltoetan sortzen den energiari gehitzeko, hala
nola, energia eolikoa, energia geotermikoa, biomasa edo eguzki energia.[7]
Nafarroak urteak darama energia eolikoarekin lan egiten jada. 1994.urtean
lehendabiziko parke eolikoa jarri zen martxan Erreniagako mendikatean. 500 kWeko bost aerogeneradore jarri ziren, orduan zeuden potenteenetarikoak izanda. Bi
urte beranduago instalazioa beste 34 aerogeneradoreekin osatu zuten, 20 MW-era
ailegatuz.[8]
Eguzki energia garrantzitsua izan da ere, gehienbat Kaskanteko eguzki panelen
zentrala sortu zutenetik. Orainaldian, 50 MW potentzia instalatuta dute. Asko hazi
dira eguzki energiaren instalazioak eta Nafarroatik zehar instalazio ugari eman dira
azken urteotan, Erribera inguruan bereziki. Zonalde horietan eguzkiaren erradiazioa
altua da eta egun eguzkitsuak zonalde menditsuetan baino oparoagoak.[9]
Bioenergiaren kasuan, egurra erabili izan da berokuntza modutzat, errekuntza
ganbaretan edo sukaldeetan. Betidanik Nafarroako egur industriak indarra izan du,
hala ere, bioenergia erabiltzen duten instalazioak ez dira ohikoenak izan, nahiz eta
sistema isolaturen bat egon. Euskadin berriz ez da berdina gertatzen, energia iturri
berriztagarrietatik handiena delako, basoko biomasa %54-a irudikatzen baitu.
Honekin batera hondakin solidoak eta biogasa erabiltzen duten instalazioak
Nafarroan baino nabariagoak dira.[10]
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Energia geotermikoa, izenak dioen bezala, lurrean dagoen beroa probestean datza.
Instalazio mota hauek berokuntzarako zein ur bero sanitariorako(UBS) erabili ohi
dira. Nafarroan ez da oso nabarmena horrelako sorkuntza mota, baina hainbat kasu
eman dira autokontsumorako erabili direnak. Horietako bat 2009.urtean Noaingo
udaletxean sortu zen geotermia instalazioa da, nahiz eta hasieratik berokuntzarako
arazoak eduki.[11]
Azken urteotan, bai energiaren kontsumoa bai eskaria gorantz egin du etengabe.
Logikoa den bezala, energiaren produkzioa hazten joan da, energia berriztagarriak
produkzioa metodo handiena izatera ailegatuta.
Hala ere, nahiz eta produkzioak gora egin, elektrizitatearen prezioa gora egin du
baita.[12] COVID19-ak sortutako krisi ekonomiko eta sozialak jendearen
errealitatea gogortu egin du, bizi baldintzak eta jendearen ekonomia okertuz.
Pandemiaren gaitza gutxi balitz bezala, enpresa energetiko handienak etengabe
elektrizitatearen prezioa igo dute, maximo historikoak hautsiz. Honek argindarraren
fakturak bortizki igo ditu eta ondorioz, gizartearen sektore batzuen egoera gehiago
okertu da.
Nahiz eta enpresa hauek trantsizio energetikoaren izenean energia berriztagarrien
proiektu aurrerakoiak garatu, argi dago horrelakoak ez dutela ahalbidetuko gaur
egungo energia zein ekonomia eredua konpontzeko. Horregatik, energia eredua
berregituratzea eta energia berriztagarriak garapen iraunkorrerako erabiltzea da
helburua, 2030.urterako Europatik garatu duten planak dioen bezala.[13]
Hamaika helburu desberdin planteatu dituzte, hala nola, energia kutsakorra
geratzea eta jendearenganako irisgarritasuna erraztea. Horietako batean,
eraikinen, etxebizitzen eta bai industria zein garraioaren eraginkortasun
energetikoa hobetzea du helburu. Baita, herrialde azpigaratuen edo garapen bidean
dauden
herrialdeak
zerbitzu
teknologiko
aurreratuez
hornitzea
ere.
Laburbiltzeagatik, energia ez kutsakorra sortzea eta guztiontzat izatea du helburu
nagusitzat.
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3. AURREKARIAK
3.1.

KOKAPENA

Aezkoa, Nafarroan kokatutako eskualdea da, Nafarroaren ipar-ekialdean hain
zuzen. Pirinio aldean dago eta Behe Nafarroan dagoen Garazi-ko eskualdearekin
muga egiten du iparraldean, Artze eta Erroko bailarekin hego-mendebaldean eta
Zangotzako merindadea eta Zaraitzuko bailarekin hego-ekialdean. Aezkoa bederatzi
herri txikik osatzen ditu bederen, Abaurregaina, Orbaitzeta eta Garralda herri
handienak izanik.

Irudia 1. Aezkoaren kokapena Nafarroan [3]

3.1.1. Geografia eta biztanleria

Lehen aipatu den moduan, bederatzi herrik osatzen dute Aezkoako bailara:
Abaurregaina eta Abaurrepea, Aria, Aribe, Garaioa, Garralda, Orbaizeta, Orbara eta
Hiriberri. Gutxi gorabehera 135 km2-ko azalera hartzen du osotara eta 2017.urteko
datuek guztira 900 biztanle inguru bizi zirela zioten.
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Aezkoako bailara
Azalera (km2)
Abaurregaina
Abaurrepea
Aria
Aribe
Garaioa
Garralda
Hiriberri
Orbaizeta
Orbara
GUZTIRA

Biztanle kopurua

22,4
12
8,1
3,8
21,3
21,7
22,6
15,2
9,1
136,2
Taula 1. Aezkoako azalera eta biztanleria [14]

132
38
44
44
95
186
133
208
41
921

Aezkoako egoera sozio-ekonomikoari dagokionez, nahiko berezia da biztanleria
urriaren ondorioz. Nahiz eta erroldatuen kopurua 1200 pertsona ingurukoa izan,
lehen esan bezala 800-900 pertsona inguru bizi dira.
XX. mendean ematen hasi zen herrien hustuketa eta Aezkoako herrietako jendea
herri edo zonalde industrialagoetara joaten hasi zen. Egoera hori Nafarroako landa
eremuan eta herri txikietan errepikatu egin zen Espainiako beste probintzietan
gertatu zen modura.
Aezkoako biztanleria zahartua dagoenez gero, ehuneko handi bat ez-aktiboa da eta
beraz, jaiotze-heriotza tasa zeharo desorekatua dago. Hori gertatzearen
arrazoietako bat eskualdearen industrializazio urria da, ez baitago ia industriarik
zonalde honetan. Nahiz eta azken aldian hainbat enpresa berri sortu, ekonomia
motore nagusiena egur-industria da, Aezkoako batzarraren diruaren %35-a hortik
datorrelarik. [15]
Energiaren arloan, Nafarroako beste eskualde batzuk ez bezala, nahiko goiz hasi
zen energia modu batetik lortzen. Energia Irati ibaian zehar zeuden salto
hidroelektrikoetatik ateratzen zuten eta dute, oraindik bi zentral erabilgarri
dituztelako Irabiako presan eta Orbaran. [16]
Nahiz eta energia eskualdean eraldatu, lortutako elektrizitatea Iruñerrira garraiatu
izan da. Honek asko eragiten du bailara negu garaian, Iruñerriko kontsumo altuak
Aezkoako energia eskaria asetzea zailtzen duelako. Horregatik, Aezkoako biltzarra
azken urteotan pausuak eman nahi ditu independentzia energetikoa lortzearren eta
horrela, zonalde energetikoki burujabea eta autosufizientea izateko.
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KLIMA

Aezkoa eta inguruetako bailaretan, hala nola Zaraitzun, bi klima mota
nabarmentzen dira: mediterraneoko hezea (800 m-tik gora kontinentalagoa izanik)
eta mendiko klima kontinentala 1300 m-tik gora (Abodi, Irati, Berrendi …)
orientazioarekin erlazionatuagoa dagoena altuerarekin baino.
Bailararen prezipitazio kopurua altua da hurrengo grafikoan ikus daitekeen moduan,
prezipitazio egun gehien dituen hilabetea Apirila izanik. Hala ere, prezipitazio
kopuru handienak Azaroan nabarmentzen dira. Neguan eguzki egunak bereziki
urriak dira hilabeteko 5 egun eguzkitsu edukita gutxi gorabehera. Garbi ikus
daiteke udako hilabeteak prezipitazio txikiena duten hilabeteak direla logikoa den
bezala. [17]

Irudia 2. Aezkoako Hiriberriko eguraldia hilabetero bataz beste
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AEZKOAKO BAILARAKO HERRIAK

Lehen aipatu den moduan, Aezkoako udalerrien biztanleria nahiko txikia da,
Orbaizeta herri handiena izanda. Azalerari erreparatuz, eremu handiena duen herria
Hiriberri da 22,6 km2 -rekin. Azkenik eraikuntza eta etxebizitza kopuru handiena
duen herria Abaurregaina da 409 eraikinekin. Aurreko taulari herri bakoitzak duen
eraikin kopurua gehitu zaio.
Aezkoako bailara
Azalera (km2)
Biztanle kopurua
Abaurregaina
Abaurrepea
Aria
Aribe
Garaioa
Garralda
Hiriberri
Orbaizeta
Orbara
GUZTIRA

Eraikin kopurua

22,4
132
409
12
38
145
8,1
44
146
3,8
44
144
21,3
95
249
21,7
186
390
22,6
133
356
15,2
208
298
9,1
41
115
136,2
921
2252
Taula 2. Aezkoako azalera, biztanleria eta eraikin kopuruak

Irudia 3. Herrien kokalekua Aezkoan [18]
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Aezkoako herri gehienak herri txikiak dira, soilik Orbaizeta 200 biztanle baino
gehiago edukita. Herri hauek nahiko isolatuak daude eta Agoitz bezalako herri
industrialagoetatik urrun. Eguraldi bortitzarengatik elektrizitate mozketa ugari
ematen dira negu garaian bereziki, eta horrek agerian uzten du energia
berriztagarriak izan dezaketen paper onuragarria subiranotasunaren aldetik.
Ondorioztatu daiteke baita energia beharrizana txikia denez gero, autokontsumoa
sustatzea ez dela ideia txarra izango. Hala ere, kontuan hartu beharko dira herri
horietan dauden lantegiak eta egur industria, hauek kontsumoaren foku handienak
baitira.
Horrelako proiektuak bailara energiaz hornitu ez ezik, lan eskaintza handia ekar
dezake baita, lanpostuak sortuta bai instalazioaren muntaian bai gestioan, eta baita
hauen mantenuan ere. Hau da, ez dira soilik balio ekologikoagatik instalazio
onuragarriak, baizik eta balio sozioekonomikoarengatik ere.

3.3.1. Abaurregaina

Abaurregaina Nafarroako herririk altuena da, 1032 m-ko altueran baitago.
Horregatik, pirinioetako balkoia bezala ezagutzen zaio ere. 22,4 km2-ko azalera du
eta 132 biztanle ditu herriak. Zonalde horretako basoan Pagoak 891 hektarea eta
Haritzak 29 hektarea hartzen dituzte hurrenez urren. Auñamendiko eskualdean
dago kokatuta, Zangotzako merindadetik gertu. [19]

Irudia 4. Abaurregaina

3.3.2. Abaurrepea

Abaurrepea 860 m-ko altueran dago. Aezkoan dagoen herririk txikiena da biztanleei
dagokionez. 38 biztanle inguru ditu 12 km 2-ko azalerarekin. Aezkoako bailarako
orube zaharrena dela esaten da eta historian alditan erre eta suntsitu dute herria.
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Pinuak, haritzak eta pagoak osatzen dute Abaurrepeako basoa, baina orainaldian
gizakiaren esku sartzearen ondorioz, soilik herriaren azaleraren %30-a suposatzen
dute. Errotaldea izeneko errota zahar bat aurkitu daiteke antzinean erabiltzen zena.
[20]

Irudia 5. Abaurrepea

3.3.3. Aria

Aria 44 biztanle inguru dituen herri txikia da, 858 m-ko altueran dagoena. Herrian
dauden etxeak familiarrak eta zaharrak dira, iraganean egiten ziren modukoak,
bizitzeko pisu batekin, kortarekin eta ganbara batekin. Baita, teilatuak inklinazio
handia dute elurra ez pilatzeko helburuarekin. 8,1 km2-ko azalera hartzen du
herriak eta hiru mendik inguratzen dute: Arriberri, Zelaia eta Butzarreria. [21]

Irudia 6. Aria
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3.3.4. Aribe

Aribe Aezkoa bailaran azalera txikiena duen herria da, 3,8 km2-koa hain zuzen. 44
biztanle inguru ditu eta bertan bailarako biltzar orokorra dago, administrazio eta
zerbitzu zentroekin. Herria bailarako zentro geografikoan kokatuta dago eta Irati
ibaiak 701 m-ko altueran zeharkatzen du. Herria betidanik lotuta egon da
abeltzaintza, nekazaritza eta baliabide naturalen ustiapenera. Bailarako herri
guztiak lotzen ditu antzinatik erabili izan diren bidezidorrekin. [22]

Irudia 7. Irati ibaia Ariben

3.3.5. Garaioa
Bukatzen ez den basoaz inguratuta eta Zorrate errekaren ondoan egonik, 95
biztanle dituen herria da Garaioa. 777 m-tan dago eta 21,3 km2-ko azalera hartzen
du herriak. Zamaraingo behatokitik Irati ibaiak Beteluko hariztia nola zeharkatzen
duen ikusi daiteke. Herri hau Konbentzio Gerran erabat suntsituta izan zen eta
beranduagoa berreraikia. [23]

Irudia 8. Garaioa zerutik ikusita
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3.3.6. Garralda

Garralda bailarako herririk handienetarikoa da, 186 biztanle inguru dituena. 21,7
km2-ko azalera hartzen du Txerbola mendiaren inguruan eta hiru mendiren artean
kokatuta dago herria, Arregia, Zelaia eta Hirupagota mendietatik hain zuzen.
Artzibarrekin muga egiten duen herria da eta sute handi baten ondorioz herria
berregin behar izan zuten etxe tradizionalen zati bat galduz. Herri honen ekonomia
patataren uztan eta abeltzaintzan oinarritzen da gehienbat. Iraganean burdin mina
bat zegoen Arrigorri inguruan. [24]

Irudia 9. Garralda

3.3.7. Hiriberri
Bailarako herririk zaharrena da Hiriberri, eta Aezkoako herri tradizionalen adibide
garbia da harriz beteriko kaleekin eta garaiekin. Itsas mailatik 925 m-tara dago eta
133 biztanle inguru ditu herriak 22,6 km 2-ko azalera hartuz. Berrendi mendiaren
hegoaldera kokatzen da eta Pettiriberrotik iparraldera. Egurrari lotuta egon da
historian zehar herria eta “katedra” deituriko aulki mota bat sortu zuten, herriko
jendea “katedratiko” azpi-izenarekin ezagututa izanda. [25]

Irudia 10. Hiriberriko garaia
Eibarko IITUE
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3.3.8. Orbaizeta

Orbaizeta Aezkoako herririk handiena da biztanleriari erreparatzen bazaio. 208
biztanle inguru ditu eta udan populazioa nahiko handitzen da. Itsas mailatik 765 mtara dago eta 15,2 km2 -ko azalera hartzen du. Irati oihaneko ate naturala dela
esan daiteke. Famatua izan da Armagintza Fabrikarengatik eta herriko etxebizitzak
estilo gotikoa mantentzen dutelako oraindik. [26]

Irudia 11. Orbaizeta

3.3.9. Orbara

9,1 km2 -ko azalera eta 41 biztanlerekin nahiko herri txikia da Orbara. Irati ibaiaren
ertz batean dago eta Betolegiko zentral hidroelektrikoari esker, energia
elektrikoarekin hornitu dira XX. mendeko 20.hamarkadatik aurrera, zentralak 1240
KW -eko potentzia edukita. [27]

Irudia 12. Betolegiko zentrala, Orbara
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3.4.
ENERGIA
ITURRI
POTENTZIALAREN KALKULUA

BERRIZTAGARRIEN

Lan honen helburua energiaren ikerketa egitea denez, zonalde honetarako energia
berriztagarrien potentzialak aztertu dira. Bioenergia, energia geotermikoa, eguzki
energia zein energia eolikoa aintzat hartu dira analisi hau gauzatzeko.
Nahiz eta erabilitako datuak nahiko zaharkituak egon, emandako emaitzak
orientagarriak izango dira ideia egitearren. Azterketa bakoitzean, herrien ingurunea
kontuan hartu da eta ezaugarri garrantzitsuenak kontuan hartzen dituen software
desberdinak erabili dira. Horrela, energia potentzialak jakingo dira eta herri
bakoitzaren energia eskariarekin konparatuko dira horrela eskaria asetu daitekeen
jakiteko.
Baina ez dira soilik kontuan hartuko emaitzak. Faktore ekologikoa oso garrantzitsua
da zonalde honetan, baso eta naturaz inguratuta baitago. Erreserba natural
desberdinak ditu bailarak eta gainera, ehiza tokiak bailaran banatuak daude, beraz,
ezin dira horrelako instalazioak edozein lekutan kokatu.
Energia eolikoaren kasuan, aztertu den moduan inpaktu ekologikoa nahiko altua
izango litzateke erabilitako aerosorgailuak oso handiak direlako. Turbina txikiagoak
erabiltzea aukeratzat hartu daiteke, baina beste proposamen bat egin beharko
litzateke dimentsioak txikituz, hala nola mini eolika edo eskala txikiagoko proiektua
ezarriz.
Eguzki energian, potentziala kalkulatzea da helburu orokorra. Jakiteko eskualdeko
energia eskaria asetzeko gai den, eskualdeko potentziala lortu da eta herri
bakoitzeko kontsumoaren hurbilketa batekin konparatu da. Ez da soilik alde
energetikoa aztertu, faktore ekonomikoa eta amortizazio epeak garrantzitsuak
direlako baita.
Aezkoako bioenergiaren potentziala jakiteko, zonalde horretako masa forestala edo
basoko biomasa aztergai jarri da eta horrekin batera, emaitzen interpretazioa eta
balorazioa egin da. Maldak kontuan hartu dira analisia egiteko, eta aitzinean
edonork erabili eta optimizatzeko jarriko dira emaitzak eskualdearen jakinean.
Energia geotermikoarekin berdin jokatu da. Eskualdeak duen potentziala neurtzeko,
ingurumenaren baldintzak kontuan hartu dira eta instalazio geotermiko bakoitzak
dituen onurak eta galerak mahaigaineratu dira.
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3.4.1. Eguzki energia
Aezkoako bailara menditsua eta malda handikoa da bere osotasunean. Haritza eta
pagoak betetzen dituzte basoak. Eredu bezala hartu den estudioan 2.259 eraikinen
estalkiak aztertu dira 240.000 m2 dituztenak.
Aezkoak klima epela du orokorrean, negu luzeekin eta uda beroekin. Urtean zehar
9,2 ºC -ko tenperatura du bataz-beste eta prezipitazioak 1.102 mm2 -ra ailegatu
ahal dira urte euritsu batean. [17]
Esan beharra dago analisi guztia Eibarko Ingeniaritza Eskolako Ane Goenaga ikasle
ohiaren gradu amaierako lanean oinarritua dagoela. Ondoren emango den analisia,
datuak, taulak zein emaitzak lan horretan oinarrituak daude, nahiz eta guztiz
zehatzak ez izan.
Datuen prozesaketa egin ostean, emaitzen interpretazio argia egiten saiatuko da
hauek ulertu daitezen. Hasieran grafiko batzuk erabili dira herri bakoitzaren azalera
erabilgarria zehazteko. Ondoren, estalkien azaleran Payback < 9 urte azpitik
daudenak deuseztatuko dira, horrela emaitzak filtratuz.[14]
Analisiaren bigarren zatian beste baldintza bat hartu zen kontuan. Horrela instalazio
bat ezartzeko txikiegiak diren azalerak alde batean utziko dira. Beraz, 5 m2 baino
txikiagoko azalerak deuseztatuko dira. Ezarritako bi baldintza horiekin azalera
erabilgarriak definituko dira.
Azkenik, herri bakoitzeko mapa bisualagoak lortzearren, bi mapa mota gehituko
dira: estalki bakoitzaren produkzio elektrikoa (MWh) eta estalki bakoitzaren
“Payback medio” mapa. Prozesu berbera Aezkoako 9 herriekin egin da.
Adibide bezala Abaurregainaren eguzki energiaren analisia egingo da prozedura
ulertzeko. Lehen esan bezala, Payback-aren filtroa hartuko da kontuan. Horrela,
Payback-a 9 baino txikiagoak diren eraikin kopurua aterako da.

Irudia 13.Eraikin kopurua azaleraren % -aren arabera[14]
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Horrela, ikus daiteke %20 baino txikiagoa duten azalera erabilgarriko eraikinen
estalkiak kopuru handia direla, 154 eraikin hain zuzen. Bestalde, %80 - %100
erabilgarri duten eraikinak 42 dira, beraz ondorioztatu daiteke nahiz eta estalkiaren
azalera guztia erabilgarria ez izan instalazio bat ezarri daitekeela eremu batean.
Ondoren, 5 m2 baino txikiagoak dituzten estalkien azalerak ez dira kontuan hartuko.
Beraz hemendik aurrera emango diren datuak bi baldintza hauek beteko ditu.
Hurrengo taulan kontsumo eta produkzio datu batzuk alderatuko dira eraikin
kopuruak kontuan hartuz, hala nola, hilabete eta urteko kontsumoa edo
produkzioa.
Abaurregaina
Azalera totala (m2)
Azalera erabilgarria (PB < 9 eta azalera >5)

45.526,110
15.507,938

(m2)

Elektrizitatea (MWh)
2.970,95
Aurrezpena (€)
412.936,076
Inbertsioa (€)
3.292.335,308
Payback (urteak)
7,97
Elektrizitate produkzioa urtarrila (MWh)
159,32
Elektrizitatea otsaila (MWh)
197,13
Elektrizitatea martxoa (MWh)
330,92
Elektrizitatea apirila (MWh)
280,37
Elektrizitatea maiatza (MWh)
314,99
Elektrizitatea ekaina (MWh)
339,47
Elektrizitatea uztaila (MWh)
366,17
Elektrizitatea abuztua (MWh)
309,5
Elektrizitatea iraila (MWh)
235,16
Elektrizitatea urria (MWh)
183,88
Elektrizitatea azaroa (MWh)
123,81
Elektrizitatea abendua (MWh)
130,24
Eraikin kopurua
409
Erakin erabilgarrien kopurua
313
Hilabeteko kontsumoa (MWh)
78,0694
Urteko kontsumoa (MWh)
936,8335
Taula 3. Abaurregainako azalera erabilgarriaren ezaugarriak[14]
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Ikus daitekeenez, hilabete guztietan produkzioak hilabeteko bataz besteko
kontsumoa gainditzen du. Hori izan daiteke biztanle gutxiko herriak izateko eraikin
kopuru handia dutelako. Abaurregainaren kasuan logikoa da emaitza, 132
biztanleekin 313 estalki edo eraikin daudelako. Gutxi gora behera kontsumoa
produkzio totalaren %32 -a irudikatzen du eta soberakoa (%68 -a) sarera injektatu
ahalko litzateke.
Beraz, esan daiteke Abaurregaina bere eskaria asetzeko gai dela eraikinen estalkiak
erabilita. Nahiz eta sarera injektatzeko gai izan, interesgarria izango litzateke
eraikin publikoen eskaria eta kaleko argiteria elektrikoa asetzea lehenik. Hori bai,
beti kontuan izanda herri horietako eraikin publikoek ez dituztela kontsumo oso
altuak.
Proposatutako eraikinen estalkietan instalatuko balitz, hasierako inbertsioa 8 urte
inguruan amortizatuko litzateke. Ondoren, produkzio elektrikoa irudikatzen duen
mapak egin dira, balio handiena duten estalkiak identifikatzeko. MWh -tan
bananduko dira eta produkzio handiena duten estalkiak gorriak eta txikienak
txuriak izango dira hurrengo irudian agerian dagoen moduan.

Irudia 14. Abaurregainako estalkien MWh -en produkzioa[14]

Mapa hau filtratuz Payback-a zehazten duen beste bat sortuko da. Honetan, estalki
bakoitzaren bataz besteko PB -a hartuko da kontuan, ekonomikoki estalki
erakargarrienak zeintzuk diren jakiteko. Erakargarrienak Payback < 9 urte eta 9<
Payback<12 urte artekoak izango dira.
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Teilatuen azalera totala eta erabilgarria

Prozesu hau Aezkoako herri guztiekin egin da eta emaitzak konparatuko dira
aurretik ezarritako baldintzak kontuan harturik, hau da, Payback < 9 urte eta
azalera > 5 m2. Beraz, datu hauek baliagarriak izango dira proposatu den moduan
estalkiekin lan egiten bada.
Hasteko, parametro hauek konparatuko dira: azalera totala eta erabilgarria, eraikin
kopurua eta eraikin erabilgarriak.

Abaurregaina
Abaurrepea
Aria
Aribe
Garaioa
Garralda
Hiriberri
Orbaizeta
Orbara

Eraikinak

Eraikin
erabilgarriak

Azalera totala
(m2)

Azalera
erabilgarria
(m2)

409
145
146
139
249
390
356
298
115

313
96
89
90
163
236
216
190
75

45.526,11
13.091,29
12.028,56
15.669,86
22.974,77
50.105,08
34.932,31
28.481,44
13.340,61

15.507,94
4.079,96
2.940,55
4.349,00
8.067,06
11.017,10
11.360,02
5.709,76
2.875,57

Taula 4. Herri bakoitzaren azalera eta eraikinak[14]

Herri gehienak azalera erabilgarri antzekoa dute, baina hiru nabarmentzearren
Garaioa, Hiriberri eta Abaurregaina daude.
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Eguzki erradiazioa herriz-herri

Herri bakoitzak jasotzen duen erradiazioa hurrengo taulan ikus daiteke.
Abaurregaina izango litzateke erradiazio kopuru handiena jasotzen duena, eta hau
altuera handiena duen herria delako izan liteke.

Herriak

Erradiazioa (GWh)

Abaurregaina

24,76

Abaurrepea

6,44

Aria

4,57

Aribe

6,88

Garaioa

12,9

Garralda

17,04

Hiriberri

17,8

Orbaizeta

8,83

Orbara

4,49
Taula 5. Erradiazioa herriz-herri[14]
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Eguzki energiaren potentzial teknologikoa

Orbaizeta

Orbara

33,92

27,26

36,42

71,54

97,37

103,31

53,6

27,86

Otsaila

197,13

40,84

30,95

47,11

83,12

115,4

119,88

61,7

31,4

Martxoa

330,92

72,12

49,89

77,22

144,62

187,91

193,78

97,82

49,29

Apirila

280,37

65,27

45,92

68,54

129,74

172,88

179,23

88,56

44,83

Maiatza

314,99

78,94

55,85

89,51

156,02

206,95

215,84

104,06

52,82

Ekaina

339,47

89,28

59,65

97,07

176,66

224,36

234,38

111,58

56,92

Uztaila

366,17

101,22

69,84

100,96

200,23

262,64

274,14

130,87

66,77

Abuztua

309,5

89,29

60,96

93,17

176,65

229,43

245,04

119,77

60,59

Iraila

235,16

72,04

49,88

75,53

141,53

190,47

196,7

98,55

49,51

Urria

183,88

56,85

40,98

63,69

114,66

153,77

158,66

80,5

41,14

Azaroa

123,81

38,23

29,76

44,2

79,09

109,31

114,15

59,18

29,95

Abendua

130,24

34,99

26,97

32,16

73,26

94,2

100,36

52,83

27,59

Produkzio
totala(MWh)

2970,96

772,99

547,91

825,58

1547,12

2044,69

2135,47

1059,02

538,65

Hiriberri

Aribe

159,32

Garralda

Aria

Urtarrila

Garaioa

Abaurrepea

Abaurregain
a

3.4.1.3.
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Irudia 15.Eguzki energiaren potentzial teknologikoa[14]

Abaurregaina da elektrizitate gehien produzitu dezakeen herria, erradiazio
kopururik handiena duelako baita. Lehen gertatu den moduan, Garaioa, Garralda
eta Hiriberri nabarmentzen dira produkzio emaitzetan.
Herri bakoitzeko hilabeteko kontsumoak gehitzen baditugu, Aezkoako bailara osoko
hilabeteko kontsumo totala lortuko genuke. Horrela, kontsumoa eta produkzioaren
arteko konparaketa egin daiteke emaitzak bisualagoak izan daitezen. Hurrengo
irudian lerro laranjak gutxi gora beherako Aezkoako urteko kontsumo energetikoa
irudikatzen du eta hilabetez-hilabete potentzial fotovoltaikoaren konparatzen du.
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Irudia 16. Aezkoako elektrizitatearen ekoizpena/kontsumoa[14]

Behin hori eginda, ondorioztatu daiteke produzitutakoarekin eskualde osoaren
eskaria asetu daitekeela. Salbuespen bezala Orbaizeta hartu daiteke, hori lortzen ez
duen herri bakarra delako. Beraz, herri honek elektrizitatea erosi beharko luke,
baina beste herrien gainprodukzioa ikusita, aukera bat izan daiteke soberakoak
Orbaizetara bideratzea.
Normala den moduan, Abendua eta Urtarrilean ez dira soberako produkzioak
hainbestekoak izango, hilabete hotzenak eta eguzki gutxien duten hilabeteak
badirelako eta normalean kontsumo altuenak dituztelako.
3.4.1.4.

Eguzki energia potentzial ekonomikoa

Azkenik, konparaketa ekonomikoa egitearren, inbertsioa, aurrezpena eta Payback
emaitzak alderatuko dira. Begi bistakoa da ia Payback guztiak antzekoak direla,
denak 8 urteren inguruan egonik. Hala ere, argi utzi behar da emaitza hauek lortu
direla eraikinen estalkietan Payback < 9 urte baldintza beteta. Horrela, itzulera
ziurtatu daiteke proiektua erakargarriagoa izateko.

Abaurregaina
Abaurrepea
Aria
Aribe
Garaioa
Garralda
Hiriberri
Orbaizeta
Orbara
TOTALA

Eibarko IITUE

Inbertsioa(€)

Aurrezpena (€)

Payback
(urteak)

3.292.335,31
865.965,31

412.936,08
107.449,53

7,97
8,06

624.278,92
76.159,93
923.293,13
114.755,10
1.712.638,14
214.449,61
2.338.930,18
285.029,70
2.411.731,19
295.885,91
1.212.182,60
147.203,75
610.484,17
74.872,55
13.991.838,95
1.728.742,16
Taula 6. Inbertsioa, aurrezpena eta Payback[14]

ots.-22

8,20
8,05
7,99
8,21
8,15
8,23
8,15
8,09

24

GRADU AMAIERAKO LANA

3.4.1.5.

MEMORIA

Ondorioak

Proiektu edo analisi honi dagokionez, esan daiteke ateratako emaitzak
interesgarriak direla. Nahiz eta kasu honetan grafiko konkretu batzuk erabili, QGIS
-ek interesgarriak diren beste batzuk ematen ditu, hala nola, azalera zehatzagoen
azterketa egitea GRASS metodoarekin.
Datuen analisia eginez, ondorioztatu daiteke zein herrik duten kapazitate
fotovoltaiko handiena eta zein txikiena. Horrela, eguzki plakak leku
erakargarrienetan ipini ahalko dira. Modu honetaz, Aezkoako bailarak haren esku
informazio garrantzitsua eta baliotsua izango du.
Analisiaren ardatz bezala Payback-a hartu da kontuan, hau instalazio bat ezartzeko
orduan datu garrantzitsuenetarikoa baita. Orokorrean, herri guztiak erakargarriak
dira teilatuetan azalera erabilgarria nahiko handia delako. Herrien kontsumoa
asetzeko gai dira eta ez hori bakarrik, sarera injektatzeko edo publikoak diren
eraikinak edo argiteria hornitzeko gai dira ere.
Orokorrean, kasu berezia da Aezkoakoa. Lehen esan den moduan, bederatzi herri
txiki dira eta ezin dira hiri batekin konparatu, non normalean eraikin bakoitzeko
biztanle kopurua handiagoa den. Aezkoan eskaria asetzea erraza litzateke, kasu
gehienetan estalki kopurua biztanle kopurua baino handiagoa delako.
Hala ere, aipatu behar da emaitza ekonomikoak diru laguntza barik eman direla.
Hauek kontuan hartu beharko dira orain laguntzak handiagoak direlako eta
Nafarroako Gobernuak instalazio fotovoltaikoak gauzatzeko plangintza atera berri
duelako. Adibidez, etxebizitzetan eta enpresetan plakak instalatzea inbertsioan
%65 -eko diru laguntzak jasoko ditu. Gobernuaren helburua etxebizitzetan,
enpresetan eta zentro publikoetan 13,8 MW instalatzea izango litzateke faktura
elektrikoa txikiagotzeko. [28]
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3.4.2. Bioenergia

Egurra da gaur egun gehien erabiltzen den erregaietako bat, ezpalak eta pellet-a
barne egonda. Beste erregai mota batzuk erabiltzen dira baita, hala nola, oliba
hezurrak edo fruitu lehorren azalak.
Biomasa ez da soilik energia lortzeko era berriztagarria edo karbonoaren balantze
nuloa lortzeko tresna soila. Biomasak mendi eta basoen mantentzean onurak ekar
ditzake, nekazal guneen garapen sozio-ekonomikoarekin batera.
Nahiz eta biomasa oinarri duten energia sorkuntza metodo desberdinak egon,
honako kasuan baso biomasaren konbustioaren bidez lortutako energian arreta
jarriko da.
Aezkoa bezalako lekuak aproposak dira bioenergian oinarritutako proiektuak
garatzeko, bertan dagoen basoko masa anitzarengatik. Horregatik, biomasaren
potentziala kalkulatzeko baso-biomasan zentratuko da azterketa.
Baso biomasa hiru iturri desberdinetatik lortu daiteke, lehenik helburu energetikoa
duten baso landaketak daude. Bigarrenik, kontserbaziorako egiten diren ebaketak,
eta azkenik, egur industriak sortzen duen hondakinak.
3.4.2.1.

Biomasa potentziala

Ondoren emango den analisia 2018.urtean Eibarko Ingeniaritza Eskolako Ander
Arrien ikasle ohiaren gradu amaierako lanean oinarritua dago. Adierazitako analisia,
datuak, taulak zein emaitzak lan horretan oinarrituak daudela, nahiz eta guztiz
zehatzak ez izan.[29]
Biomasa potentzial totala kalkulatzeko Nafarroako 2017.urteko baso inbentarioa
erabiliko da. Horrela, aztertuko diren espezieen aukeraketa egoki bat egingo da
babestutako guneak baztertuz, QGIS programa erabiliz.
Irudian ikusten diren bi azalera berde horiek gune babestuak dira. Horietan, ezin da
ustiapenik egin bertako landaredia eta animaliak babesteko. Aezkoan, Natura 2000
sareak bi gune zehaztu zituen biodibertsitatea kontserbatzeko asmoarekin.

Irudia 17. Aezkoako gune babestuak[29]
Eibarko IITUE
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Hala ere, babestutako bi guneak bailara osoaren azalerarekin konparatuta zati txiki
bat ordezkatzen dute soilik. Pagoa eta Haritza dira eskualdean nabarmentzen diren
bi espezieak. Beste batzuk badaude ere, baina urriagoak eta arbuiagarriak dira.
Hurrengo irudian, agerian geratzen da azalera handia hartzen dutela bi espezie
hauek. Haritza, kolore berdez, bietatik urriagoa den espeziea da eta gainera ez da
gomendagarria helburu energetikorako erabiltzea.

Irudia 18. Aezkoako baso inbentarioa[29]

Biomasa potentzial totalaren mapa edukita datu numerikoak atera daitezke.
Bertatik espezie bakoitzak hartzen duen azalera lortu ahalko da. Biomasa potentzial
totala kalkulatzeko, zuhaitz bakoitzaren dentsitatea eta datu espazialak kontuan
hartu beharko dira. Hori egiteko erabili diren datuak hurrengoak dira:
Espeziea
Pagoa
Haritza

Azalera totala
(hektarea)
8.159,45
279,40

Hazkunde tasa
(m3/(ha*urte))
9
9

Kkab

MPPF

1
1

1,98
1,98

Taula 7. Biomasa potentzialaren kalkuluak[29]

Ondoren, datu horiek erabilita biomasa potentzial totalaren kalkulua egin da
emaitza argiak lortzeko. Lehen aipatu den bezala, pagoak suposatzen duen masa
forestala haritza baino 30 aldiz handiagoa da. Datu horrekin ondorioztatzen da
pagoan zentratu behar dela azterketa hau masa askoz handiagoa delako.
Espeziea
Pagoa
Haritza

Biomasa totala (Kg/urte)
104.689.007,28
3.833.814,05

Taula 8.Biomasa potentzial totala[29]

Eibarko IITUE
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Eskuragarri dagoen biomasa lortzeko, lursailaren maldaren arabera sailkatuko da,
%30 eta %50-eko malda maximoko baldintza ezarriz. Ondoren, errepide eta
pistekiko gertutasuna kontuan hartzen duen baldintza ezarriko da. Nafarroako
errepide sarea eta baso pisten sarearen mapa deskargatu da horretarako. Basoko
pistekiko edo errepideekiko gertutasuna oso garrantzitsua da.
Azkenik lursailen jabegoa aztertuko da. Biomasa ustiatzeko garaian faktore
garrantzitsua baita. Euskadiko kasua ez bezala, Aezkoako baso gehiena domeinu
publikokoa da, zati txiki batzuk pribatuak izanik.

Irudia 19. Aezkoako basoaren jabegoa[29]

Baldintza hauek ezarri eta gero hauek dira %30 eta %50-eko malda maximoarekin
lortu diren datuak. Biomasa potentzial totalarekin alderatuz, txikiagoak izango dira
hektarea kopuruari dagokionez. Pagoa aztertuko da solik hemendik aurrera.
Malda
maximoa

Espeziea

Azalera
totala
(hektarea)

Hazkunde tasa
(m3/(ha*urte))

Dentsitatea
(Kg/m3)

Kkab

Kbil

MPPF

%30
Pagoa
1.690,851
9
720
1
1
1,98
%50
Pagoa
7.271,437
9,223
720
1
1
2,015
Taula 9. Biomasa potentziala kalkulua egiteko datuak %30 eta %50-eko
maldekin[29]

Datu hauek jakinda, eskuragarri dagoen biomasa potentziala jakin ahalko da
hurrengo taulan ikus daitekeen moduan.
Espeziea

Eskuragarri dagoen
biomasa %30 (Kg/urte)

Pagoa

21.694.294,67

Eskuragarri dagoen
biomasa %50
(Kg/urte)
97.297.123,57

Taula 10. Eskuragarri dagoen biomasa %30 eta %50-eko maldekin[29]

Eibarko IITUE
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Orain, beste faktore bat aintzat hartuko da, urteko mozketa koefizientea. Hau
izango litzateke %30 eta %50-eko malda maximoa hartuta erabilgarri dagoen
biomasa potentziala.
Malda maximoa

Espeziea

CCA %

Erabilgarri dagoen
biomasa (Kg/urte)

%30
Pagoa
80
4.338.858,934
%50
Pagoa
80
19.459.424,71
Taula 11. Erabilgarri dagoen baso biomasa urteko mozketa koefizientearekin[29]

Emaitza guzti hauek taula bakar batean elkartuko dira desberdintasunak ikusteko.
Biomasa potentzial totala, eskuragarri dagoena eta erabilgarria dagoen biomasaren
emaitzak ikusi daitezke.
Espeziea

BTot (Kg/urte)

BEsk %30
(Kg/urte)

BErab %30
(Kg/urte)

BEsk %50
(Kg/urte)

BErab %50
(Kg/urte)

Pagoa

104.689.007,3

21.694.294,67

4.338.858,93

97.297.123,57

19.459.424,71

Taula 12. Biomasa potentzial desberdinak[29]

Ikus daitekeen moduan, malda maximoak asko baldintzatzen ditu emaitzak %50 eko malda maximoa hartuta ia 5 aldiz handiagoa delako urtean lortutako kilogramo
kopurua. Hau normala dela esan daiteke azkenean %30-eko malda maximoak
hartzen duen azalera %50-ekoa baino ia 4,5 aldiz txikiagoa delako.
3.4.2.2.

Energia termikora eraldaketa

Analisiarekin bukatzeko eta haien artean energetikoki konparagarriak izan daitezen
emaitzak KWh -etara pasatuko dira malda desberdinekin lortutako biomasa
erabilgarriarekin.

Espeziea

PCSo (KJ/kg)

Unitate
eraldaketa

Energia malda
maximoa %30

Energia malda
maximoa %50

(KWh/KJ)

(KWh)

(KWh)

18700
0,000277778
22.537.961,69
101.080.900,6
Taula 13. Energia termikora eraldaketa %30 eta %50-eko maldarekin KWh-tan[29]

Pagoa

Normala den bezala %50 malda baino txikiagoa duten eremuak handiagoak dira eta
ondorioz potentziala altuagoa izango da. Kasu honetan %30-eko malda
maximoarekin dagoen potentziala %50-rekin baino ia 5 aldiz txikiagoa da.

Eibarko IITUE
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Egur industriako hondakinak

Egur industriak sortzen dituen hondakinak kuantifikatzeko Bioraise tresna
informatikoa erabili da, hondakin horien erabilera posiblea den aztertuz. Lehenik
eta behin azalera aukeratuko da eta 10 km-ko erradioa hartuko da Aezkoako
bailararen inguruan.
Behin analisi hori eginda egur industriako hondakinen kalkuluaren emaitzak gradu
amaieratik eratorritako taulan daude ikusgai. [29]

Taula 14. Bioraise tresna erabiliz hondakinen kalkulua

Taulari erreparatuta ikus daiteke egur industriak Aezkoan sortzen dituen
hondakinak ez direla kantitate handikoak. Hala ere, nahiz eta kopurua txikia izan
helburu energetikorako erabilgarriak izan daitezke hondakin horiek.

3.4.2.4.

Laburpena

Laburpen moduan emaitza total guztiak batzen dituen taula egin da egur
hondakinak kontuan hartuta. Aurretik egin dugun modura bitan banatu da emaitzen
laburpena.

Energia malda maximoa
%30 (KWh)

Energia malda maximoa
%50 (KWh)

BErab (KWh)

22.537.961,69

101.080.900,6

Egur hondakinak (KWh)

118.455,5556

118.455,5556

GUZTIRA

Eibarko IITUE

22.656.417,24
101.199.356,2
Taula 15. Biomasa erabilgarri totala[29]
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Aezkoako eskualdean diferentzia handia dago bi malda maximoen artean, asko
baldintzatzen baititu emaitzak. Gainera, egur industriako hondakinak urriak badira
ere, laguntza bezala erabili daitezke.
Goiko emaitzek erakusten duten bezala Pagoa da erabili daitekeen espezie
esanguratsu bakarra. Nahiz eta Haritza ere egon, kopurua askoz txikiagoa da eta
zonalde batzuetan babestua dagoenez gero, espezie hau baztertzea erabaki da.
Aezkoa Nafar Pirinioetan kokatuta dagoenez, ondoriozta daiteke orografia
malkartsua eta maldatsua duela. Horrek erabat baldintzatzen du biomasaren
ustiapena eta lehen ikusi dugun moduan, %50 -eko malda maximoarekin emaitzak
bostkoizten dira %30 -arekin konparatuta. Hala ere normalean gomendatzen da
%30 baino malda handiagoak ez erabiltzea.
Azkenik, Bioraise tresna informatikoa erabili da egur industriako soberakinak gutxi
gora behera jakiteko. Soberakinak ez dira oso handiak eta hau izan daiteke bi
arrazoirengatik nagusiki: eskualdearen industrializazio urriarengatik eta biomasaren
garraioaren ondorioz.

Eibarko IITUE

ots.-22

31

GRADU AMAIERAKO LANA

MEMORIA

3.4.3. Energia geotermikoa
Atal honetan, Aezkoako bailarak duen potentzial geotermikoaren analisia egingo da.
Horrela, instalazio bat ezartzerako orduan bideragarritasun ekonomikoa aztertzeko
aukera emango da. Energia mota hau lurrazpiko bero-trukeaz baliatzen da ur bero
sanitarioa (UBS) edo beroketa eskaria asetzeko.
Analisi hau Aiaraldea eta Aezkoako eskualdeen potentzial geotermikoa aztertzen
zituen gradu amaierako lan batean oinarritu da. Ondoren emango diren datuak,
taulak, ekuazioak, irudiak eta emaitzak lan horretan euskarritu dira orokorrean.
[18]
Hau aurrera eramateko, QGIS programa informatikoa erabili da. Horri esker,
beharrezkoak diren datu geometriko eta energetikoak eskuratuko dira potentzial
geotermiko erabilgarria kalkulatzeko. Programa honetarako, IDENA web atariko
datuak eskuratuko dira eta datuak sartuta, eskualdeko eraikinen aukeraketa egingo
da, eraikin motak bereiztuz.
Eraikinen aukeraketa eginda, QGIS programari esker herri bakoitzak lur azpian
duen material mota aztertu daiteke azalera erabilgarria zenbateko den jakiteko.

3.4.3.1.

Kalkuluak

Lehendabizi QGIS -etik lortutako azalera erabilgarria hartuko da kontuan. Lortutako
azalera lauki bat dela suposatuko da, putzuak eraikinetatik 3 m-ra egon behar
direlako. Beraz, legedia segituz bakoitzaren arteak 6 m-ko distantzia egon beharko
da.

Irudia 20. Putzuen kokalekua[18]

𝐴𝑙𝑑𝑒𝑎[𝑚] = √𝐴𝑧𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎[𝑚2]
Ekuazio 1

𝐴𝑙𝑑𝑒𝑎[𝑚] 1 𝑝𝑢𝑡𝑧𝑢
𝑝𝑢𝑡𝑧𝑢
∗
=[
]
𝑖𝑙𝑎𝑟𝑎
6[𝑚]
𝑖𝑙𝑎𝑟𝑎
Ekuazio 2

Eibarko IITUE
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𝑝𝑢𝑡𝑧𝑢
𝑝𝑢𝑡𝑧𝑢 2
] ∗ 𝑖𝑙𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎 = [
]
𝑖𝑙𝑎𝑟𝑎
𝑖𝑙𝑎𝑟𝑎
Ekuazio 3

100 m-ko zulaketak egiten badira:

[𝑝𝑢𝑡𝑧𝑢] ∗ 100 [

𝑚
] = 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜[𝑚]
𝑝𝑢𝑡𝑧𝑢
Ekuazio 4

𝑊
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜[𝑚] ∗ 𝑡𝑎𝑢𝑙𝑎𝑘𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑜𝑎 [ ] ∗ 2400[ℎ] = 𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝑇𝑍𝐼𝐴𝐿𝐴 [𝑊ℎ]
𝑚
Ekuazio 5

𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝑇𝑍𝐼𝐴𝐿𝐴 [𝑊ℎ] ∗

1 [𝐺𝑊ℎ]
= [𝐺𝑊ℎ]
1000000000 [𝑊ℎ]

Ekuazio 6

3.4.3.2.

Potentzial totala

Hori izango litzateke herri bakoitzaren potentziala kalkulatzeko. Kareharria hartu da
analisia egiteko eta 45-60 W/m-ko potentzial termikoaren tartean ibiltzen denez,
hiru baliotan banatuko da kalkulua. Bata balio minimoa izango da (45 W/m), bestea
ertaina (52,5 W/m) eta azkena balio maximoa (60 W/m).
Hauek izango dira Aezkoako herrietako potentzialak taula bakar batean adierazirik.
Balioak ez dira oso altuak eta hori herri hauen azalera txikiarengatik izan daiteke.
HERRIA

POT. ERTAINA
[GWh]

POT. MINIMOA

POT. MAXIMOA

[GWh]

[GWh]

Abaurregaina

480,277

424,027

536,526

Abaurrepea

218,930

191,810

246,050

Araia

252,957

221,847

284,067

Aribe

149,837

132,070

167,604

Garaioa

252,508

221,779

283,238

Garralda

485,690

429,228

542,153

Hiriberri

463,621

407,169

520,073

Orbaizeta

471,631

417,849

525,412

Orbara

232,436

200,990

263,882

TOTALA

Eibarko IITUE

3.007,891
2.646,772
3.369,010
Taula 16. Aezkoako potentzial geotermiko totalak[18]
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Aipatzekoak

Aipatu behar da hemen adierazitako potentzialak ez direla zertan potentzial
aprobetxagarriak izan behar. Lehen esan da 100 m-ko azalera hartuko zela kontuan
eraikin inguruetan, baina Aezkoaren kasuan gehienbat etxe isolatuak direnez,
azalerak gutxiagotu ahalko ziren.
3.4.3.4.

Interes geotermiko puntuak

Kolore argiak agerikoak dira kapazitate termiko espezifikoa irudikatzen duen
hurrengo mapan. Honek ez du esan nahi geotermikoki interes baxuko eskualdea
denik, baizik eta arroka batzuk kapazitate termiko espezifiko altua dutela beste
batzuekin konparatuta.

Irudia 21. Kapazitate termiko espezifikoa Aezkoan[18]

Zonalde ilunenak Hiriberri eta Garralda herrien inguruan daude eta ondorioz, gune
interesgarrienak dira geotermiaren ikuspuntutik. Interes baxuena duten guneak
ipar- eta hego-mendebaldean, baina kasualitatez horietan ez dago etxebizitzarik.

Eibarko IITUE
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Instalazio geotermikoa martxan jartzeko behar den kontsumoa

Lehen aipatu den moduan, potentzialak ez dira zertan potentzial aprobetxagarriak
izan behar. Potentzial hori lortzeko behar den kontsumoa aztertu beharko da
kontsumo hori murrizteko dauden teknologiekin batera.
Ohikoenak diren teknologiak bero ponpak eta aerotermiako instalazioak dira. Beste
teknologietan bezala errendimendua oso garrantzitsua da eta bero ponparen
errendimendu COP (Coefficient of performance) altua duten instalazioak bilatu
beharko dira.

Irudia 22. Bero ponpa baten eskema[18]

Bero ponparen aukeraketa tenperatura eta erabiltzen den jariakinaren araberakoa
da. Horrekin batera beroaren erabilera eragina du bero ponpen aukeraketan. Bi
koefiziente dira garrantzitsuenak, alde batetik COP (prestazio koefizientea) eta
beste aldetik SPF (sasoiko etekin ertaina).
Bero ponpa bat energia berriztagarritzat hartzeko, SPF > 2,5 izan behar da. Hau
kontuan izanik eta jakinda Aezkoako Q0-a 3.007,891 GWh direla, Q-a kalkulatu
daiteke.
SPF =

Q
𝑆𝑃𝐹 ∗ 𝑄0
→ 𝑄=
𝑄 − 𝑄0
𝑆𝑃𝐹 − 1
Ekuazio 7

𝑄𝐴𝑒𝑧𝑘𝑜𝑎 =

Eibarko IITUE

𝑆𝑃𝐹 ∗ 𝑄0
2,5 ∗ 3.007,891
=
= 5.013,152 𝐺𝑊ℎ
𝑆𝑃𝐹 − 1
2,5 − 1

ots.-22

35

GRADU AMAIERAKO LANA

MEMORIA

Jakinda SPF-a beroa eta lanaren arteko zatiketa dela, elektrizitate kontsumoa
lortuko da. 2.000 GWh inguruko kontsumoa izango du Aezkoako bailarak hurrengo
kalkuluetan ikus daitekeen moduan.

𝑊𝐴𝑒𝑧𝑘𝑜𝑎 =

𝑄
5.013,152
=
= 2.005,261 𝐺𝑊ℎ
𝑆𝑃𝐹
2,5

Prozesu bera Aezkoako herri guztiekin egiten bada horrela geratuko litzateke taula
berria:

HERRIA

POT. ERTAINA
[GWh]

POT. MINIMOA

POT. MAXIMOA

[GWh]

[GWh]

Abaurregaina

320,185

282,685

357,684

Abaurrepea

145,954

127,874

164,033

Araia

168,638

147,898

189,379

Aribe

99,892

88,047

111,737

Garaioa

168,339

147,853

188,826

Garralda

323,794

286,152

361,435

Hiriberri

309,081

271,446

346,716

Orbaizeta

314,421

278,567

350,275

Orbara

154,958

133,994

175,922

TOTALA

3.4.3.6.

2.005,261
1.764,515
2.246,006
Taula 17. Herriz herri elektrizitate kontsumoa[18]

Eraginkortasun altuko bero ponpa

Eraginkortasun altuko bero ponpa aztertzen bada, kontuan hartu behar da orain
SPF -a klimaren araberakoa izango dela ponderazio eta zuzentze faktoreen menpe
bait dago.
𝑆𝑃𝐹 = 𝐶𝑂𝑃𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑎 ∗ 𝐹𝑃 ∗ 𝐹𝐶
Ekuazio 8

𝑆𝑃𝐹 = 𝐶𝑂𝑃 =

𝑄
𝑄
=
𝑊
𝑄 − 𝑄0

Ekuazio 9

Eibarko IITUE
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COP nominala bero ponpak duen propietatea da, normalean 4,5 inguru dagoena.
Ponderatze faktorea (FP) zonaldearen klimaren araberakoa da eta eskualdearen
gune geografikoaren araberakoa ere. Aezkoako bailara adibidez D gune klimatikoan
kokatuta dago.

Irudia 23. Ponderazio faktore taula[18]

Bestetik energia iturria kontuan hartuta, jakinean dago trukagailu bertikalak
erabiliko direla. Kasu honetan ez da akuiferoetako ura erabiliko, eta ondorioz,
zirkuitu itxiko instalazioak erabiliko dira. Beraz, beltzez nabarmendutako datua
erabiliko da ponderatze faktore bezala.

Zuzenketa faktorea (FC) izan behar da kontuan baita, tenperaturaren menpekoa
baita. Kondentsazio tenperaturetan ez denez ezberdintasun handirik emango,
zuzenketa faktorea 1 izango da. Kalkuluak egiterako orduan ez da kontuan hartuko.

Irudia 24. Zuzentze faktore taula[18]

𝑆𝑃𝐹 = 𝐶𝑂𝑃𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑎 ∗ 𝐹𝑃 ∗ 𝐹𝐶 = 4,5 ∗ 1,11 ∗ 1 = 4,995

SPF-a 2,5 baino handiagoa denez, energia berriztagarria balitz bezala hartu daiteke
bero ponpa. Jakinda Aezkoako Q0 -a 3.007,891 GWh direla:

𝑄𝐴𝑒𝑧𝑘𝑜𝑎 =

𝑆𝑃𝐹 ∗ 𝑄0
4,995 ∗ 3.007,891
=
= 3.760,805 𝐺𝑊ℎ
𝑆𝑃𝐹 − 1
4,995 − 1

𝑊𝐴𝑒𝑧𝑘𝑜𝑎 =

Eibarko IITUE

𝑄
3.760,805
=
= 752,914 𝐺𝑊ℎ
𝑆𝑃𝐹
4,995
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AEZKOA BAILARA
ERTAINA [GWh]
MINIMOA [GWh]

MAXIMOA [GWh]
Abaurregaina
120,220
106,140
134,299
Abaurrepea
54,801
48,013
61,590
Araia
63,319
55,531
71,106
Aribe
37,506
33,059
41,954
Garaioa
63,206
55,514
70,898
Garralda
121,575
107,441
135,708
Hiriberri
116,050
101,920
130,181
Orbaizeta
118,055
104,593
131,518
Orbara
58,182
50,311
66,053
TOTALA
752,914
662,521
843,307
Taula 18. Aezkoako kontsumoa eraginkortasun altuko bero ponparekin[18]
Aurreko kasuarekin konparatuta, eraginkortasun altuko bero ponpa erabiliz,
eraikinera doan beroa txikiagoa eta ondorioz kontsumo elektrikoa ere.
Azkeneko teknologia gisa, aerotermia aztertuko da. Aurretik erabilitako prozedura
berdina segituko da, teknologia honen kontsumo elektrikoa definitzeko. Izan ere,
sistema aerotermikoan ponderazio faktorea (FP) aldatuko da.
Aerotermiaren ekipoen artean zentralizatua eta split motakoak bereizi daitezke.
Split motakoa ekipo banandua da, airearekin lan egiten duena. Nahiz eta ekipo
zentralizatuak ohikoagoak izan, honelako sistemak hartuko dira kontuan. Beraz,
lehenago egin den prozedura berdina errepikatuko da.

𝐶𝑂𝑃𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑎 = 4,5
𝐹𝑃 = 0,75
𝐹𝐶 = 1,00
𝑆𝑃𝐹 = 𝐶𝑂𝑃𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑎 ∗ 𝐹𝑃 ∗ 𝐹𝐶 = 4,5 ∗ 0,75 ∗ 1 = 3,375

𝑊𝐴𝑒𝑧𝑘𝑜𝑎 =

𝑄
3.760,805
=
= 1.114,313 𝐺𝑊ℎ
𝑆𝑃𝐹
3,375

AEZKOA BAILARA
ERTAINA [GWh]
MINIMOA [GWh]

Abaurregaina
Abaurrepea
Araia
Aribe
Garaioa
Garralda
Hiriberri
Orbaizeta
Orbara
TOTALA

Eibarko IITUE

MAXIMOA [GWh]
177,925
157,087
198,763
81,106
71,059
91,153
93,711
82,186
105,237
55,509
48,927
62,091
93,545
82,161
104,929
179,931
159,013
200,848
171,754
150,841
192,668
174,722
154,798
194,646
86,109
74,460
97,759
1.114,313
980,531
1.248,094
Taula 19. Aezkoako kontsumoa aerotermian[18]
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KONPARAKETA

Hurrengo puntuan aukera desberdinen arteko konparaketa egingo da, kontsumo
elektrikoa, eraginkortasun altuko bero ponpa, aerotermiaren artekoa hurrenez
urren.
3.4.3.7.1.

Kontsumo elektrikoa

Kontsumoak lehengoak baino altuagoak dira, hala ere, aerotermiako sistemen
kostuak txikiagoak direnez errentagarriagoak izan daitezke. Aipatzeke geotermiak
eta aerotermiak kontsumo berdina izango dutela SPF berdina dutelako. Adibide
gisa,kontuan izanen da 25 KW termiko sortzen dituen bero ponpa bat.
Hala ere, bi teknologia hauek konparatzerako orduan kontuan hartu behar da
desberdintasun nagusiena ekonomikoa dela. Kontsumo elektrikoak nahiko
desberdinak direnez hiru kasuetan, hauen konparaketa egitea egokiena da.
3.4.3.7.2.

Eraginkortasun altuko bero ponpa

Jakinda SPF balioa aurreko ataletik eta suposatuz 25 KW termiko sortzen dituen
bero ponpa erabiliko da. Beraz. Hau litzateke lanaren balioa:

𝑊=

𝑄
25
=
= 5,005 𝐾𝑊
𝑆𝑃𝐹 4,995

2400h-ko erabilera duela suposatu da erreferentzia gisa.
𝐸 = 5,005 ∗ 2400 = 12.012 𝑘𝑊ℎ

3.4.3.7.3.

Aerotermia

Aurreko kasuko prozedura berdina erabiliko da, nahiz eta SPF-aren balioa
desberdina izan. Beraz, kalkuluak egiteko erabiliko diren datuak honakoak dira:
𝑊=

𝑄
25
=
= 7,407 𝐾𝑊
𝑆𝑃𝐹 3,375

𝐸 = 7,407 ∗ 2400 = 17.777,78 𝑘𝑊ℎ
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Instalazio kostua

Instalazioaren kostua jakiteko zaila egiten da erabiliko diren materialak zeintzuk
diren ziurtasuna ez dagoelako. Beraz, kalkulu hurbildu bat egin beharko da
“Generador de Precios” web orrialdea erabiliz. Web orri honek kostu hurbildu bat
ematen du zulaketa bertikaletan, geotermian edo aerotermian.
Bestalde, instalazioaren kostua aztertzerakoan eraikinaren barneko instalazioa
berdina izango da aerotermia eta geotermiaren kasuan, beraz ez da kontuan
hartuko. Ondorioz, bero ponparen kostua izango da konparatuko dena, eta
geotermiaren kasuan zulaketen kostua baita.
3.4.3.8.1.

Eraginkortasun altuko bero ponpa

Eraginkortasun altuko bero ponpa aztertzerakoan, zulaketen eta bero ponparen
kostua kontuan hartu beharko da. Lehenengo, hauen kostua jakiteko 25 KW
potentzia duen bero ponpa aukeratuko da.
Deskripzioa

Kostua [€]

Sonda geotermikoa
Hodiak
Hodi bereizgailua
Eraikitzailea
Berogailu 1.ofiziala
Berogailu laguntzailea
Osagarrizko koste zuzenak

447,50
126,48
64,60
1.260,00
48,23
44,17
39,76

TOTALA

2.030,74

Taula 20.Eraginkortasun altuko zulaketen kostua[18]

25 KW potentzia duen bero ponpa baterako, eta jakinda lurraren potentziala 55,406
W/m bataz beste dela, 451 metro putzu egin beharko dira gutxi gorabehera. Hau
da, 100 metroko 4 putzu baino gehiago, baina hobe egokituta 5.
Beraz kostu totala bider 5 eginez:
𝑍𝑢𝑙𝑎𝑘𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑎 = 5 ∗ 2.030,74 = 10.153,7€
Bestalde, geotermiarako ura-ura motako bero ponpa erabiliko da UBS, beroketa eta
hozketarako. Hauek dira instalazio kostuak:

Deskripzioa

Kostua [€]

Bero ponpa
Barne biltegia
Iragazkia
Anti-bibrazio zorroa 1”
Anti-bibrazio zorroa 1 ¼”
Termometroa
Esfera balbula 1”
Esfera balbula 1 ¼”
Zirkuitu betetzekoa
Material osagarria

9.057,75
940,88
38,44
33,20
75,68
21,00
58,86
61,00
107,25
731,25

Eibarko IITUE
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Klimatizazio instalatzaile 1.ofiziala
Klimatizazio instalatzaile laguntzailea
Osagarrizko kostu zuzenak

9,56
8,75
222,87

TOTALA

11.366,49 €

Taula 21. Eraginkortasun altuko instalazioaren kostua[18]

Beraz, zulaketen kostua eta bero ponparena gehituta, honakoa geratuko litzateke:

𝐺𝑒𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑎 = 10.153,7 + 11.366,49 = 21.520,19€

Aerotermiaren kasuan bero ponparen eta honen instalazioaren kostuak kontuan
hartzen dira soilik. Hala ere, geotermian ez bezala aire-ura bero ponpa erabiliko da
ur bero sanitarioa lortzeko.
Deskripzioa

Kostua [€]

Bero ponpa
Iragazkia
Anti-bibrazio zorroa 1 ½ ”
Termometroa
Segurtasun balbula
Purgadorea ½ ”
Manometroa
Klimatizazio instalatzaile 1.ofiziala
Klimatizazio instalatzaile laguntzailea
Osagarrizko kostu zuzenak

14.412,26
51,32
96,48
84,00
16,98
13,84
44,00
59,24
54,25
207,11

TOTALA

15.039,48 €

Taula 22. Aerotermiaren instalazio kostua[18]

3.4.3.8.2.

Elektrizitate kostua

Elektrizitatearen kostua kontuan hartu beharreko gastua da baita. Urtean horrelako
instalazioak kontsumitzen duten elektrizitatea eta honen prezioa bi faktore
garrantzitsu dira. Elektrizitatearen prezioa etengabe igotzen joan da 0,24688
€/KWh -ko prezioa izan arte Red Electrica España web orrialdearen arabera.
Beraz, horrela geratuko litzateke eraginkortasun altuko
aerotermiaren elektrizitate kostuak konparatzen dituen taula.

Geotermia
Aerotermia

bero

ponpa

KONTSUMO
ELEKTRIKOA [KWh]

PREZIOA
[€/KWh]

GASTUA [€]

12.012

0,24688

2965,52

17.777,78

eta

4388,97

Taula 23. Geotermia eta Aerotermia elektrizitate kostua[18]
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Aukera errentagarriena

Aukera errentagarriena zein den jakiteko konparaketa ekonomikoa aintzat hartuko
da. Horretarako, sistemaren kontsumo elektrikoa eta instalazio kostua batuko dira
instalazio kostu totala jakiteko.

KONTSUMO
ELEKTRIKOA [€]

INSTALAZIO
KOSTUA [€]

TOTALA [€]

Geotermia

2965,52

21.520,16

24.485,71

Aerotermia

4388,97

15.039,48

19.428,45

Taula 24. Geotermia eta Aerotermia instalazio kostu totala[18]

Energia geotermikoko instalazioetan, inbertsioa eta obraren burutzea zein
mantentzea kostuan nabarmentzen diren bi alderdi nagusiak dira. Instalazio
hauetan, egin beharreko zulaketek inpaktu zuzena dute kostuan. Aezkoako kasuan
100 m-ko zulaketak ordez 90m-koak egiten badira, kostuak nabarmen gutxituko
dira.
Aerotermiaren kasuan ez direnez zulaketarik egiten, instalazioa merkeagotzen da
nahiz eta kontsumo elektrikoa handiagoa izan. Hala ere, nahiz eta hasierako
inbertsioa geotermiakoa baino txikiagoa izan, ailegatuko da momentu bat 10
urteren inguruan kontsumo elektriko handiagatik geotermia eta aerotermia
instalazioaren kostuak berdintzen diren.
Beraz, urte asko pasatzen badira instalazioa gauzatu zen momentutik, geotermia
eta aerotermia kostua berdindu arte, aerotermia aukera errentagarriena izango
litzateke.
Esan behar da errentagarritasuna aztertzeko modu sinple batean egin dela, soilik
tendentzia kontuan hartuta. Azterketa sakon eta errealago bat egiteko depresioa,
gastu finantzarioak eta elektrizitatearen prezioaren aldaketa bezalako faktoreak
aintzat hartu beharko lirateke.
Instalazioaren bizi iraupena beste faktore garrantzitsua da. Geotermiaren kasuan
bero ponpek 20 urteko bizi iraupena dute gutxi gora behera, bestelako elementuak
iraupen handiagoa edukiz.
Aerotermiaren kasuan bero ponpen bizi iraupena 20-25 urtekoa izan ohi da.
Geotermia baina urte gutxi batzuk gehiago iraun dezakete, baina hala eta guztiz
ere, geotermiak dituen ezaugarriak kontuan hartuta, esan daiteke geotermia
sistema fidagarriagoa eta errentagarriagoa dela.[18]
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Ondorioak

Aezkoako geotermia potentzialaren azterketa egitea zen helburua, eta litologiak eta
eraikinen inguruko azalera erabilgarria kontuan hartzea funtsezkoa izan da. Nahiz
eta harri mota bakoitzaren potentziala zehazki ez jakin, Aezkoako zonaldean
kareharria nabarmentzen da. Honen bataz besteko balioak hartu dira kontuan, 45
W/m eta 60 W/m artean daudenak, balio txikia, ertaina eta maximoa jakiteko.
Aezkoako bailaran 3.007,831 GWh lortu ahal direnez, frogatuta geratzen da
geotermia aintzat hartu beharreko iturri energetiko berriztagarria dela. Hala ere,
interesgarria izango litzateke ikustea eskualdeak duen eskari energetikoa asetu
dezakeen edo ez.[18]
Hala ere, geotermia baliabide energetiko berriztagarria izanik, esan beharra dago
teknologia garestia dela. Honako hau gehiago nabaritzen da jada eraikita dauden
eraikinetan, hauek eraikitzerakoan zulaketak egiten badira instalazioa merkeagoa
delako.
Bukatzeko, lehen aipatu den moduan, geotermiak behar duen hasierako inbertsioa
nahiko garestia da. Aerotermian berriz hasierako inbertsioa txikiagoa da nahiz eta
urteko kontsumoa handiagoa izan.
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3.4.4. Energia eolikoa
Atal honetan, Aezkoako udalerrietako potentzial eolikoa aztertuko da. Analisi hau
2018.urtean egin zen, Eibarko Ingeniaritza Eskolako ikasle ohia den Usune Elizondo
de Abiegaren eskutik. Beraz, ondoren egingo den Aezkoako bailararen potentzial
eolikoaren estimazioa lan horretan oinarrituko da, nahiz eta emaitzak guztiz
zehatzak ez izan.[30]
Parke eoliko baten errendimendua estuki lotuta dago aerosorgailuak eskuragarri
duten lurraldearen kokapenarekin. Izan ere, puntu batzuen eta besteen arteko
abiadura-aldeak eta estela-efektuak eragindako turbulentzien ondoriozko galerak
erabakigarriak izan daitezke.
Haizea presio diferentziagatik sortzen da, presio altuko puntuetatik presio baxuko
puntuetara mugitzen dena. Pentsatu daiteke haran estuetan haizearen abiadura
baxuagoa dela zuhaitzengatik edo marruskadurarengatik gehienbat, baina guztiz
kontrakoa gertatzen da. Bernoulli-ren efektuarengatik haizea azeleratzen da leku
estuagoetan, eta haran irekiagoetan berriz, abiadura murriztu.
Egoera optimo batean, haizea mendilerroarekin elkarzut egon beharko luke.
Horrela, aerosorgailu kopurua handitzea ahalbidetu daiteke eta hauen arteko
distantzia murriztea ere. Horrelako kasuetan, aerosorgailuen arteko distantzia
hauen diametroa 2 edo 5 bider izan daiteke. Egoera ez optimoetan, haizearen
noranzkoa mendilerroarekiko paraleloa da. Logikoa den moduan distantziak handitu
beharko lirateke, diametroaren neurria baino 10 aldiz handiagoa izanik. Beraz,
aerosorgailu kopurua handiagotu eta potentziala murriztuko litzateke.
Aerosorgailuen arteko distantzia haien artean sor daitekeen itzal eolikoaren arabera
aukeratzen da, hau haizearen norabidearen eta mendikateak haize horren
fluxuarekiko duen orientazioaren araberakoa izanik.
Zimurtasun faktorea inguruetako elementuek definitzen dute eta potentziala asko
baldintzatu dezake. Altueraren bitartez neurtzen da eta haizearen abiadura nulua
den altuera adierazten du. Itsasoan egoera optimoa aurkitu daiteke normalean
inguruan ez dagoelako oztoporik. Bestalde zimurtasun faktore desegokiak hiri edo
basoetan eman daiteke, faktorearen balioa handia izanda.
Beste faktore garrantzitsua airearen dentsitatea da. Haize abiadura berdinarekin
dentsitate altua izateak, potentzial handiagoa lortzea ahalbidetzen du. Airearen
dentsitatea tenperaturek eta presioek baldintzatzen dute, errendimenduan zuzenki
eraginda. Mendilerroetan itsas mailan baino presio baxuagoa ematen da
errendimendua murriztuz. Tenperaturaren aldetik, haize beroen dentsitatea
handiagoa da hotzekin konparatuta eta horrek, abiadura berdinarekin potentzia
handiagoa lortzea ahalbidetzen du.
“NREL off-shore 5MW baseline” turbina erabiltzea erabaki zen. Aztergai moduan
Aezkoa bailarako mendikateak izan ziren, eta potentzial eolikoa mendi edo
mendikateetan aztertu zen parkeen konfigurazio desberdinak proposatuz.
Haizearen potentzial azterketa edo haize arrosak ondorioztatzea izan zen hurrengo
pausua. Hainbat puntu garrantzitsu hartu dira Aezkoa bailaran edo inguru hurbilean
kokatuak daudenak.[30]
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Mendilerroen azterketa

Aezkoa Pirinioetatik hurbil dagoen zonaldea da eta beraz, mendi gehienek 1000m
baino altuera handiagoa dute. Ez dira mendi guztiak erabiliko ezaugarriengatik
gehienbat. Basoz inguratzen dira mendiak eta batzuetan tontorreraino iristen dira.
Azterketa egiteko tontorrak mendilerroetan antolatu dira hurrengo irudian ikus
daitekeen moduan, eta ondoren mendien ezaugarri nagusiak bereiztuko dira
informazio gehiago jakitearren. Horretarako, tontor bakoitzaren altitudea
adierazten da lehenik, tontorrera iristeko erraztasuna edo irisgarritasuna ondoren,
eta azkenik, tontorrean edo inguru hurbileko oztopoak zimurtasun eskala batean
definituko da.

Irudia 25. Aezkoako potentzial eolikoaren azterketa puntuak[30]

Hainbat mendi eta mendikate aztertuko dira, 10 osotara: Abaurrea mendilerroa,
Abodi, Areta, Garralda, Latxaga, Mendilatz, Mendizar, Mozolo, Ortzantzurieta, Otsa
eta Urkulu mendilerroak. Hala ere, mendilerroen artean egokiak direnak soilik
izango dira kontuan. Horrela bakoitzean aerosorgailu kopuru maximoa zein izango
den jakingo da kalkuluak burutu ahal izateko.
Haizearen ezaugarrien arabera aerosorgailuen arteko distantzia egokia zehaztuko
da, eta ondorioz instalazioak gauzatzeko kalkulu hurbilduak egingo dira. Hurrengo
ataletan aztertuko dira parke eoliko desberdinak Aezkoan.
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Abodi mendilerroa

Abodi mendilerroa Hiriberri eta Orbaizetaren ekialdera kokatutako zerra da eta
hainbat tontor ditu herri horietatik hurbil. 1000 m altueran dabiltza mendi eta
tontor gehienak.

Irudia 26. Abodi mendilerroaren kokapena Aezkoan

Zonalde oso haizetsua da batez ere tontorretaraino basoa iristen ez delako, eta
honek zimurtasun faktorea txikiagotzea ahalbidetzen du. Haizearen abiadurak
zonalde horren puntu gehienetan 7-8 m/s inguruan daude nahiko balioa egokia
izanik. Irisgarritasun aparta duen mendilerroa da tontor guztiak errepide edo
pistaren baten ondoan bait daude.
Abodi mendilerroa oso eremu handia da eta horrek parke eoliko garrantzitsu bat
eraikitzeko aukera ematen du. Aerosorgailuak kokatzeko hiru lerro marraztu dira,
eta haizearen norabidea perpendikularra izanik aerosorgailuen arteko distantzia
diametroaren bikoitza izanen da.
3, 8 eta 11,5 km-ko distantzia neurketak hartu dira kontuan analisia egiteko eta
horrela, 11, 31 eta 45 aerosorgailu jarriko ahalko ziren hurrenez hurren.

𝑇𝑢𝑟𝑏 =

11.500 𝑚
= 45,63 → 45
126 ∗ 2

𝑇𝑢𝑟𝑏 =

3000 𝑚
= 11,9 → 11
126 ∗ 2

𝑇𝑢𝑟𝑏 =

8000 𝑚
= 31,7 → 31
126 ∗ 2

Ekuazio 10. Turbina kopuruaren kalkulua
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Izarrekin adierazitak, horrela antolatuko ziren gutxi gora behera aerosorgailuak:

Irudia 27. Abodi mendilerroaren aerosorgailuen antolaketa[30]

3.4.4.1.2.

Mendizar mendilerroa

Mendizar mendilerroa Aezkoa bailarako iparraldea zeharkatzen du. Eremu honetan
biztanleria gutxi dago orokorrean, Urkiarreta tontorra ondoan dagoen etxebizitza
mutzoa salbu.

Irudia 28. Mendizar mendilerroaren kokapena[30]

Zonalde honetan haize abiadura nahiko ona da 6 m/s eta 8 m/s -ko abiadurekin.
Iparralderako dauden tontorrek zimurtasun txikia dute baina irisgarritasuna
okerragoa da. Hegoalderako daudenak berriz irisgarritasuna hobea dute
etxebizitzetatik hurbilago daudelako, baina altitude txikiagoa dutenez zimurtasun
faktorea okerragoa da. Hala ere aldagaiekiko erlazioa ona denez parke eolikoa
eraikitzeko leku egokia izan daiteke.
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Irudia 29. Mendizar mendilerroaren proposamena[30]

𝑇𝑢𝑟𝑏 =

2000 𝑚
= 7,94 → 8
126 ∗ 2

Urkiarreta, Idorgain eta Berabez tontorrak elkartuta 2 km luzerako mendilerroa
geratuko litzateke, non 8 aerosorgailu kokatu ahalko ziren zonalde hortan.

3.4.4.1.3.

Otsa mendilerroa

Otsa mendilerroa Garralda herriaren hego-mendebaldean dago. Tontor bakarra
hartu da kontuan kasu honetan ondokoak ez dituztelako baldintzak betetzen eta
gainera honen inguruan ez dagoelako herririk ez etxebizitzarik.

Irudia 30. Otsa mendilerroaren kokapena[30]
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Tontor
hau
kontuan
hartzeko
arrazoi
nagusienetariko
bat
haizearen
ezaugarriengatik da, zelai batek zeharkatzen bait du eta irisgarritasun oso ona bait
da gainera. 8 m/s inguruko haize abiadurak ematen dira zonalde horretan.
Tontorraren mendebaldean zonaldea lau bat dagoenez, 3 km-ko luzera duten bi
ilara jarriko dira. Haizearekiko guztiz perpendikularrak egongo ez direnez,
aerosorgailuen arteko distantzia hauen diametroaren baino bost aldiz handiagoa
izango da.

𝑇𝑢𝑟𝑏 =

3000 𝑚
= 4,76 → 4 ∗ 2 𝑖𝑙𝑎𝑟𝑎
126 ∗ 5

Beraz, mendilerro horretan 8 aerosorgailu eraiki daitezke antolaketa hau segituz.
Izarrekin markatutako hurrengo irudian ikusi daitezke hauen kokalekua.

Irudia 31. Otsa mendilerrorako parke proposamena[30]

3.4.4.1.4.
Mendilatz, Mendizar, Ortzantzurieta eta Urkulu
mendilerroak(MMOU):

Aezkoa bailarako iparraldean aurkitzen diren zenbait mendilerro eta tontor elkarren
jarraian daude antzeko ezaugarriekin. MMOU izenarekin deituko zaio elkarketa honi
eta parke eoliko handi bakarra diseinatzeko aukera dago.
Zonalde honetan
baldintza desberdinak daude irisgarritasun eta zimurtasun faktoreei dagokionez,
baina 6 eta 8 m/s arteko haize abiadurak ematen dira.
Hurrengo irudian zonalde osoaren mapa agertzen da, distantziak eta antolaketa
irudikatuz.
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Irudia 32. MMOU mendilerroko neurketak[30]

Ikus daitekeen moduan lerroek orientazio desberdina dute, beraz aerosorgailuak
haien artean distantzia desberdinetan egongo dira lerroetan. Gorriz markatutakoak
diametroa baino 10 aldiz luzeagoko distantzia utziko dute eta besteetan berriz, 2
aldiz handiagoa.
Lehenik gorriz dauden lerroak kalkulatuko dira, 6 aerosorgailu direnak guztira:

𝑇𝑢𝑟𝑏 =

1500 𝑚
= 1,19 → 1
126 ∗ 10

𝑇𝑢𝑟𝑏 =

3000 𝑚
= 2,38 → 2
126 ∗ 10

𝑇𝑢𝑟𝑏 =

2600 𝑚
= 2,06 → 2
126 ∗ 10

𝑇𝑢𝑟𝑏 =

1300 𝑚
= 1,03 → 1
126 ∗ 10

Ondoren zonalde txuriak kalkulatuko dira, osotara 68 aerosorgailu:

𝑇𝑢𝑟𝑏 =

Eibarko IITUE

2900 𝑚
= 11,51 → 11
126 ∗ 2
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𝑇𝑢𝑟𝑏 =

6000 𝑚
= 23,81 → 23
126 ∗ 2

𝑇𝑢𝑟𝑏 =

5200 𝑚
= 20,63 → 20
126 ∗ 2

𝑇𝑢𝑟𝑏 =

2000 𝑚
= 7,94 → 7 ∗ 2 𝑖𝑙𝑎𝑟𝑎
126 ∗ 2

Ekuazio 11. Turbina kopuruaren kalkulua

Eskuratutako emaitzen arabera 74 turbina eoliko inguru eraiki ahalko ziren.
Emaitza horri 10 aerosorgailu kenduko zaizkio erliebeak eta landarediak sor
ditzakeen zailtasunengatik.
3.4.4.1.5.

Ondorioak

Haizearen abiadura eta norabidea bi baldintza garrantzitsu dira parke bat
sortzerako orduan. Kasu honetan, balio hoberenak lortzen dituzten mendilerroan
hartu dira kontuan. Kapazitate faktorea haizearen abiadurarekin lotzen den
faktorea da. Datu hauek jakin ondoren, potentzia kalkuluak egin ahalko dira, hau
da urtean turbina bakoitzeko sortzen den energia.
Lehen ateratako turbina kopuru maximoari %15-a kendu
landarediak eta bestelakoak sor dezaketen zailtasunengatik.

Mendilerroa

zaio

erliebeak,

Haizearen
abiadura bataz
beste (m/s)

Turbina kopuru
maximoa

Turbina kopurua
- %15

Abodi

6,7

87

73

Mendizar

6,4

8

6

Otsa

7,9

8

6

7,1

74

62

M.M.O.U

Taula 25. Parke eolikoen datuak[30]

Abodi mendilerroarekin kapazitate faktorea eta AEP -aren kalkuluaren adibidea
egingo da, mendilerro guztiekin errepikatuko dena:

𝐶𝐹 = 0,087 ∗ 6,7 −

Eibarko IITUE

5000
= 0,268
1262
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𝐴𝐸𝑃 = 5000 ∗ 8760 ∗ 0,268 = 11.738.400 𝑘𝑊ℎ/𝑢𝑟𝑡𝑒
Hurrengo taulan eskaturiko emaitzak emango dira laburpen gisa.
Mendilerroa
Abodi
Mendizar
Otsa
M.M.O.U

U (m/s)
6,7
6,4
7,9
7,1

CF(%)

AEP
(kWh/urte)

26,8
24,18
37,24
30,28
TOTALA

11.738.400
10.590.840
16.311.120
13.262.640

Turbina
kopurua
-%15
73
6
6
62

AEP Totala
parkean

(GWh/urte)

856,9
63,55
97,87
822,28
1840,6

Taula 26. Kalkuluen emaitzak[30]

Datu hauek jakinda, Aezkoako bailaran dagoen elektrizitate eskaria asetzen duen
edo ez jakin beharko da. Taula horretan ikus daitekeen moduan, turbina guztiak sor
dezaketen energia (AEP) 1840,6 GWh energia kantitate hau Aezkoako bailararen
eskari asetzeko balioko luke eta hori ez ezik, Nafarroako eskari zati bat asetuko
luke.[30]
Hala ere, bailararen balore ekologikoa kontuan hartzen badugu, posible litzateke
mendilerro baten instalazioa sortzearekin aski izatea Aezkoa osoa hornitu ahal
izateko.

Eibarko IITUE
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KONTSUMO ENERGETIKOA

Azkenaldian, asko nabarmendu da erregai fosilen erauzketa azkarra ondorio
kaltegarriak dituela. Alde batetik produkzio altuagatik, eta bestetik, erreserbak
agortzen daudelako. Hala ere, produkzioaren espektroa aldatuz doa eta 2020.
urtean Espainian produkzio nagusia nuklearrak (%22,2) eta energia eolikoak
(%21,9) irudikatu zuten hurrengo grafikoan ikus daitekeen moduan. Horien
ondoren ziklo konbinatuko zentralak, zentral hidroelektrikoak eta kogenerazioa
daude produkzio portzentaietan, %17,5, %12,2 eta %10,7-rekin hurrenez urren.
Honek esan nahi du, elektrizitatearen sorkuntza geroz eta berriztagarriagoa dela
orokorrean.

Irudia 33. Sorkuntza elektrikoaren banaketa % [31]

Kontsumo energetikoa zein den jakitea garrantzitsua da Aezkoako bailararen
energia beharrizana finkatzeko. Pirinio aldeko bailara da Aezkoa, eta neguak hotzak
eta udak epelak dira. Berokuntza sistema gehienak tradizionalak dira; hala nola,
gasolina eta gas galdarak erabiltzen dituzte edo egurrezko tximinia tradizionalak.
Hala ere, bailarako herri gehienak txikiak direnez gero zaila da jakitea haien
kontsumo erreala.
Orain dela urte batzuk (2018-2019) kontsumo energetikoaren inguruko gradu
amaierako lan bat gauzatu zen Eibarko Ingeniaritza Eskolan, Xabier Urbinaren
eskutik. Lan honek sektoreka eta herrialdeka banatzen ditu kontsumoak. Ondoren
azaleratuko diren taulak, grafikoak zein emaitzak orokorrean lan horretan
oinarrituko dira. Ondorioz, hurrengo taulan ikus daiteke Euskal Herriko lurraldeen
kontsumo energetikoa sektoreka eta bizitegiaren araberakoa.
KONTSUMO ENERGETIKOA (tep)
GIPUZKOA

BIZKAIA

ARABA

EAE

NAFARROA

GUZTIRA

1.sektorea

20.600

24.600

25.100

70.300

112.457

182.757

2.sektorea

782.100

917.500

316.000

2.015.600

642.782

2.658.382

LURRALDEAK
SEKTOREAK
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3.sektorea

868.600

938.700

562.500

2.369.800

768.996

3.138.796

Bizitegia

196.700

271.300

109.800

577.800

325.083

902.883

Guztira

1.868.000

2.152.100

1.013.400

5.033.500

1.849.318

6.882.818

Taula 27. Kontsumo energetikoa lurraldeka[32]

Kontsumo baxuena duen sektorea lehenengoa da kasu guztietan. Nafarroan,
nekazaritza eta abeltzaintza industria sektorean dagoen kontsumoa %6,08 -koa da.
Kontsumoaren kasuan, gizarteak aisialdian edo lanetik kanpo egiten dituen ekintzak
ez dira ahaztu behar, baina tarte hori bizitegien eta 3.sektorearen artean banatzen
da. Berez, dendak, zentro komertzialak eta garraioa 3.sektorearen barruan sartzen
dira. Kasu honetan, Nafarroak ditu aisialdiko kontsumo altuenak (%17,58).
Nafarroan zerbitzuen %93,9-a osatzen du garraioaren sektoreak. Hurrengo
grafikoan hobe ikus daiteke nola dagoen banatuta kontsumo energetikoa sektoreka.

Irudia 34. Nafarroaren kontsumoa sektoreka[32]

Esan beharra dago Aezkoan duen berezitasun geografiko eta demografikoarengatik
ez duela zerikusirik Erriberan edo Iruñerrian dauden kontsumoaren datuekin. Beraz,
ez du zentzu handirik datu hauekin lan egitea. Geografia eta demografiaren aldetik
gehiago hurbilduko litzateke Gipuzkoako datuetara Nafarroako datuetara baino.
Ondorioz, Gipuzkoako datuekin lan egitea erabaki da emaitzak zehatzagoak eta
errealagoak lortzeko.
Jakinda Aezkoako biztanle kopurua, konparaketa egingo da Gipuzkoako
kontsumoarekin. Kontsumo totala zati biztanle kopurua egingo da jakiteko zenbat
izango litzateke kontsumoa pertsona bakoitzeko. 2019.urtean 713.007 biztanle
zeuden Gipuzkoan eta badakigunez etxebizitza kopurua, ondorioztatu dezakegu
bizitokien kontsumoa per capita. Ondoren, aurreko datuak herri bakoitzaren
araberako biztanleriarengatik biderkatuko da jakiteko zein den Aezkoako herri
bakoitzaren gutxi gora beherako kontsumoa.

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =

Eibarko IITUE

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑧𝑖𝑡𝑜𝑘𝑖𝑎𝑘(𝑡𝑒𝑝) 196.700
𝑡𝑒𝑝
=
= 0,2758
𝐵𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎
713.007
𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠𝑜𝑛𝑎
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𝐾𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎 𝐴𝑒𝑧𝑘𝑜𝑎 =

MEMORIA

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 0,2758
𝑡𝑒𝑝
=
= 254,0762
𝐵𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒 𝐴𝑒𝑧𝑘𝑜𝑎
921
𝐴𝑒𝑧𝑘𝑜𝑎

Jakinda petrolio tona baten baliokidea 11.630 kWh direla, kWh- etara pasatuko dira
datuekin hobe lan egiteko.

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐴𝑒𝑧𝑘𝑜𝑎 (𝐾𝑊ℎ) = 254,0762

𝑡𝑒𝑝
11.630 𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
∗
= 2.954.907,02
𝐴𝑒𝑧𝑘𝑜𝑎
1 𝑡𝑒𝑝
𝐴𝑒𝑧𝑘𝑜𝑎

Hurrengo taulan ikus daiteke zein den sektoreka langileen banaketa Aezkoan.
Nekazaritza eta abeltzaintza lehenengo sektorean sartuko da, eta industria eta
eraikuntza bigarrenean. Azkenik, zerbitzuak hirugarren sektorearen barruan
sartuko dira.
Herria

Nekazaritza

Industria

Eraikuntza

Zerbitzuak

Zehaztugabea

TOTALA

Abaurregaina
Abaurrepea
Aria
Aribe
Garaioa
Garralda
Hiriberri
Orbaizeta
Orbara

16
3
2
3
3
15
12
11

4
2
3
2
10
7
6
11
1

3
2
1
4
11
5
5
-

19
10
7
16
13
41
18
40
5

2
1
-

44
15
14
22
30
75
41
68
6

Taula 28. Aezkoa bailarako langileen banaketa[32]

Bizitegiaren kasuan egin den prozedura berdina errepikatuko da. Berriz ere,
berdintasun geografiko eta demografikoarengatik Gipuzkoako datuak aintzat
hartuko dira eta Aezkoako kontsumoa sektoreka eta langile bakoitzeko zein de
jakingo da.
SEKTOREAK

LANGILE
KOPURUA

KONTSUMO
ENERGETIKOA

KONTSUMO
ENERGETIKOA

KONTSUMO
ENERGETIKOA

(tep/sektore)

(tep/langile)

(MWh/langile)

1.SEKTOREA

4.175

20.600

4,9341

57,3835

2.SEKTOREA

85.642

782.100

9,1322

106,2074

3.SEKTOREA

208.983

868.600

4,1563

48,3377

GUZTIRA

298.800

1.671.300

5,5933

65,05

Taula 29. Gipuzkoako sektore bakoitzeko datuak[32]
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3.5.1. Bizitokiak

Orain, Aezkoako herri desberdinen kontsumoa aztertuko da herrien biztanleria eta
kontsumoa per capita jakinda. Emaitzak MWh -tara pasatuko da konparaketak
erraztearren.

Aezkoako
herrien
kontsumoa

Biztanle
kopurua

Kontsumoa/pertsona

Kontsumoa(MWh)

Abaurregaina

132

36,41484

423,504

Abaurrepea

38

10,48306

121,917

Aria

44

12,13828

141,168

Aribe

44

12,13828

141,168

Garaioa

95

26,20765

304,794

Garralda

186

51,31182

596,756

Hiriberri

133

36,69071

426,712

Orbaizeta

208

57,38096

667,340

41

11,31067

131,543

921

254,0762

2954,907

(tep) = 0,27587 tep

Orbara

TOTALA

Taula 30. Kontsumoa herri bakoitzeko[32]

Ondoren, Gipuzkoako balantze energetikoa ikus daiteke bizitokien kasurako soilik.
Gehienbat kanpotik eratorritako gas naturala eta energia elektrikoa kontsumitzen
da.
GIPUZKOAKO BALANTZE ENERGETIKOA (tep)
SEKTOREAK/E.ITURRIAK

IKATZA ETA
DERIBATUAK

PETROLIOA
ETA
DERIBATUAK

GAS
NATURALA

DERIBATUAK

ENERGIA
BERRIZTAGARRIAK

ENERGIA
ELEKTRIKOA

GUZTIRA

BIZITEGIA

0

19.400

88.800

0

11.100

77.500

196.700

Taula 31. Gipuzkoako balantze energetikoa[32]
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Energia kontsumoaren analisia

Energia kontsumoaren analisia egiteko Gipuzkoako datuak ikusten badira,
bizitokietan erabiltzen diren energia iturri garrantzitsuenak gas naturala eta energia
elektrikoa. Gas naturala berokuntzarako eta UBS lortzeko erabiltzen da gehienetan.
Nahiz eta gutxien kutsatzen duen erregai fosila izan, metano gasetatik eratorritakoa
da, horrek dakarren guztiarekin.
Elektrizitatea gehienbat elektrotresnetarako erabiltzen da, nahiz eta batzuetan
galdara elektrikoetan erabili izan den baita. Horrekin batera, etxebizitzetako
argiteria hornitzen du eta bestelako tresna elektrikoak ere.
Petrolio eta deribatuak balantze energetikoan zati txiki bat dira, baina oraindik
petroliozko galdarak erabiltzen dituzte zenbait lekutan, etxe zaharrenetan edo
herrietan adibidez. Azkenik, energia berriztagarriak balantzearen espektroan zatirik
txikiena dira, kontsumo osoaren %5,64 -a irudikatuz.
3.5.1.2.

Kontsumo elektrikoa

Kontsumo elektrikoari erreparatuz, urteko kontsumo elektrikoa 901.325 MWh/urte
inguru dela. Hau biztanle kopuruarekin zatitzen badugu:

𝐵𝑖𝑧𝑖𝑡𝑜𝑘𝑖𝑒𝑡𝑎𝑘𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑘𝑜𝑎 𝑏𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑘𝑜 =
=

Herriak
Abaurregaina
Abaurrepea
Aria
Aribe
Garaioa
Garralda
Hiriberri
Orbaizeta
Orbara
TOTALA

Eibarko IITUE

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑘𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎
𝐵𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎

901.325 𝑀𝑊ℎ
= 1,264 𝑀𝑊ℎ/𝑏𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒
713.007

Biztanleria

Urteko kontsumo
elektrikoa (MWh)

132
166,848
38
48,032
44
55,616
44
55,616
95
120,08
186
235,104
133
168,112
208
262,912
41
51,824
921
1.164,144
Taula 32. Urteko kontsumo elektrikoa herriz-herri[32]
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Kontsumo termikoa

Gipuzkoako balantze energetikoa kontuan hartuz, kontsumo termikoa bitan zatituko
da. Alde batetik, gas naturaleko kontsumoa eta bestetik, petrolio eta deribatuen
kontsumoa. Egia da herri guztiek ez dutela gas naturala erabiltzeko aukerarik,
ondorioz, posiblea izan daiteke Aezkoan petrolioa edo deribatuak erabiltzea
berokuntzarako.
𝐺𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 1.032.744 𝑀𝑊ℎ
=
𝐵𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎
713.007
= 1,448 𝑀𝑊ℎ/𝑏𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒

𝐺𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎 𝑏𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑘𝑜 =

𝑃𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑜 𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑏𝑎𝑡𝑢𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎 𝑏𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑘𝑜 =

𝑃𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 225.622 𝑀𝑊ℎ
=
𝐵𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎
713.007

= 0,316 𝑀𝑊ℎ/𝑏𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒

Herriak

Biztanleria

Gas naturala
(MWh)

Petrolioa
eta
deribatuak

Totala
(MWh)

(MWh)

Abaurregaina
Abaurrepea
Aria
Aribe
Garaioa
Garralda
Hiriberri
Orbaizeta
Orbara
TOTALA

132
191,136
41,712
38
55,024
12,008
44
63,712
13,904
44
63,712
13,904
95
137,56
30,02
186
269,328
58,776
133
192,584
42,028
208
301,184
65,728
41
59,368
12,956
921
1333,608
291,036
Taula 33. Urteko kontsumo termikoa herriz-herri[32]

232,848
67,032
77,616
77,616
167,58
328,104
234,612
366,912
72,324
1624,644

Hala ere, nahiz eta gas naturalaren estimazioa egin herri guztietarako, soilik
Abaurregainan dago instalatzeko aukera bizitoki guztietarako, hoditegi orokorretik
datorrena. Hiriberri eta Garraldan badaude baita gas naturaleko instalazioak
erabiltzen dituzten bizitokiak, baina deposituekin lan egiten dute denak. Beraz,
aurreko taulako datuak ez dira errealak, baina baliagarriak izan daitezke
kontsumoaren hurbilpen bat egitearren.
3.5.1.4.

Energia berriztagarriak

Energia berriztagarrietatik datorren kontsumoaren datuak engainagarriak izan
daitezke, soilik urteko kontsumo totala erakusten duelako. Datuetan elektrizitate
bezala agertzen den balioa, kanpotik ekartzen den elektrizitateari dagokio. Energia
berriztagarrien datuak berriz, bertako berriztagarrien produkzio elektrikoa eta
berriztagarri termikoek (bioenergia, aerotermia, geotermia eta eguzki indar
termikoa) produzitzen dutena irudikatzen dute.
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑟𝑖𝑧𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎 𝑏𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑘𝑜 =
=

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑟𝑖𝑧𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
𝐵𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎

129.093 𝑀𝑊ℎ
= 0,181 𝑀𝑊ℎ/𝑏𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒
713.007

Herriak

Biztanleria

Energia berriztagarriak
(MWh)

Abaurregaina
132
23,892
Abaurrepea
38
6,878
Aria
44
7,964
Aribe
44
7,964
Garaioa
95
17,195
Garralda
186
33,666
Hiriberri
133
24,073
Orbaizeta
208
37,648
Orbara
41
7,421
TOTALA
921
166,701
Taula 34. Energia berriztagarrien aportazioa herriz-herri[32]

3.5.2. Lehenengo sektorea

Lehen sektorean natura baliabideak zuzenean erabiltzen dituen sektorea da.
Betidanik Aezkoan pisua izan du gehienbat nekazaritza, abeltzaintza, basogintza
edo ehizarengatik. Hala ere, esan beharra dago azken urteetan sektore honek
sufritzen dagoela gehienbat herrietako despopulatzeagatik.

1.SEKTOREA

Aezkoako herriak

1.sektoreko
langileak

1.sektoreko
kontsumoa
(tep/langile)

Kontsumoa
(MWh)

16

78,945

918,137

Abaurrepea

3

14,802

172,150

Aria

2

9,868

114,767

Aribe

3

14,802

172,150

Abaurregaina
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Garaioa

3

14,802

172,150

Garralda

15

74,011

860,753

Hiriberri

12

59,209

688,602

Orbaizeta

11

54,275

631,219

-

-

-

Orbara

TOTALA

65

3729,932

Taula 35. 1.sektoreko kontsumoa[32]

3.5.2.1.

Energia kontsumoaren analisia

Lehen sektorean gehien erabiltzen den energia iturria Petrolioa eta deribatuetatik
dator, %79 hain zuzen ere. Hau basogintza, abeltzaintza edo nekazaritzan
erabiltzen diren makinaria eta ibilgailuetatik izan daiteke.

Taula 36. 1.sektoreko balantze energetikoa[32]

Ondoren, balio handiena energia elektrikoa da %13-arekin eta Gas naturala haren
atzean dago %4-arekin. Azkenik, energia berriztagarriak daude deribatuen balio
berdinarekin (%2).
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3.5.3. Bigarren sektorea
Lehenengo sektoretik eratorritako lehengaiak produktu bihurtzen duen sektorea da
bigarrena. Normalean enpresentzat edo kontsumitzaileentzat erabilgarriak diren
produktuak ekoizten ditu.
Bigarren sektorea aztertzerakoan, begi bistakoa da kontsumoa langileko balio
handiena duela. Langileria osoaren %27-a inguru industrian edo eraikuntzan lan
egiten dute. Nahiz eta langile kopurua handia ez izan (90 langile), datuei
erreparatuz Aezkoako bailaran kontsumo energetiko handiena duen sektorea da.
Hala ere, bailaran industria gunerik ez dago eta lantegi handirik ezta. Honek bi
gauza agerian uzten ditu, batetik, eskualdeak duen industrializazio eza eta
lehengaiak erabiltzeko zailtasuna, eta bestetik, 90 langileak bailaratik kanpo lan
egiten dutela. Aezkoatik hurbilen dagoen industria gunea Agoitz-koa da eta
inguruetako herri txikietako biztanle askok enpresa horietan egiten dute lan.
Hortaz, nahiz eta tailerren bat egon zonaldean, hauen kontsumoa oso txikia izango
da eta ondorioz 2.sektoreko kontsumoa ez da kontuan hartuko.
Beraz, 2.sektoreko kontsumoaren balioak kontuan hartzen ez badira, bailararen
kontsumo totalean jaitsiera nabarmena emango da.

3.5.3.1.

Energia kontsumoaren analisia

Bigarren sektorean aldaketa ikusgarria gertatzen da, orain gas naturalak pisu
handiena duelako espektroaren %42-a beteta. Balio oso berdinarekin (%40)
energia elektrikoa dago. Urre beltzak edo petrolioak beherakada jasaten du %7aren inguruan egonda, eta bere gainetik energia berriztagarriak ikusi daitezke %10
inguru daudenak. Azkenik protagonismo txikiena duena ikatza da, non ikus daiteke
%1 balio minimoa soilik duela.

Taula 37. 2.sektoreko balantze energetikoa[32]
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3.5.4. Hirugarren sektorea

Datuetan ikus daitekeen moduan, Aezkoan hirugarren sektorean langile kopuru
handiena dago. Aezkoak dituen 324 langileetatik, erdiak baino gehiagok hirugarren
sektorean lan egiten dute, %52,1-ak hain zuzen ere. Beste konparaketa bat eginez,
populazio osoaren %18,3-ak zerbitzuen sektorean lan egiten dute.
Hala ere nahiz eta langile kopuru handiena izan, esan beharra dago kontsumo
energetiko handiena 2.sektoreak duela.

3.SEKTOREA

Aezkoako herriak

3.sektoreko
langileak

3.sektoreko
kontsumoa
(tep/langile)

Kontsumoa MWh

Abaurregaina

19

78,969

918,417

Abaurrepea

10

41,563

483,377

7

29,094

338,364

Aribe

16

66,500

773,404

Garaioa

13

54,031

628,390

Garralda

41

170,408

1.981,848

Hiriberri

18

74,813

870,079

Orbaizeta

40

166,252

1.933,510

Orbara

5

20,781

241,688

TOTALA

169

Aria

8.169,082

Taula 38. 3.sektoreko kontsumo energetikoa[32]
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Energia kontsumoaren analisia

Zerbitzuetan, energia elektrikoak %70-arekin balio handiena hartzen du. Horren
ondoren, gas naturala dago %29-a inguru dagoena. Azkenik, nahiz eta beste jatorri
energetikoak oso eskasak izan, espektroaren %1-arekin energia iturri
berriztagarriak aurkitu daitezke. Beraz, pisu handiena energia elektrikoa eta gas
naturala dute.

Taula 39. 3.sektoreko balantze energetikoa[32]

3.5.5. Laburpena

AEZKOA
BAILARA

PERTSONA/LANGILE
KOPURUA

KONTSUMOA
(MWh)

1.SEKTOREA

65

3.729,9325

2.SEKTOREA

90

-

3.SEKTOREA

169

8.169,0825

BIZITEGIA

921

2.954,907

-

14.853,922

TOTALA

Taula 40. Aezkoako bailarako kontsumoaren laburpena

Aezkoako gastu totala erreparatuz, ikus daiteke urteko kontsumoa 14,853 GWh-koa
dela. Nahiko balio altua da jakinda soilik 900 bat pertsona bizi direla bailaran. Hala
ere, lehen ikusitako moduan, aztertutako energia berriztagarriak kontsumo hori
asetzeko gai dira. Beraz, energia berriztagarrien sistema bat ezartzea garrantzitsua
izango litzateke, bai bertako bizilagunentzat eta langile eta enpresentzat baita.
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Beste puntu garrantzitsu bat kontsumo horrek dakarren gastu elektrikoa
kalkulatzea da. Egindako kalkuluen arabera eta jakinda MWh -aren prezioa
historiaren altuena dela (339,84 €/MWh), Aezkoako bailarak duen gastu elektrikoa
5.047.956,85 €-koa da gutxi gora behera. Balio altuak dira eskualde txiki baterako
eta garrantzitsua izango litzateke horrelako herrietan aurreztearekin gastu hori
gutxitzea.[33]
Nahiz eta zatiketa xume bat izan interesgarria litzateke biztanle kopuruarengatik
gastua zatitzea, ikusteko pertsona bakoitzeko gutxi gora beherako gastua. Datu
hori ez da erreala izango pertsona eta etxe bakoitzaren gastu energetikoa erabat
desberdina delako, baina batezbesteko hurbilketa moduan ikusgarria izan daiteke.

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑢 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑘𝑜𝑎 𝑏𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒 𝑢𝑟𝑡𝑒𝑘𝑜 =

5.047.956,85 €
= 5.480,952 €/𝑏𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒
921

Aezkoako bataz besteko soldata gordina urtean 25.800€ ingurukoa da, hau da,
2.000€ ingurukoa gutxi gora behera. Adibide moduan ikusgarria da gastu hau
langile batek bi hilabetetan izan dezakeen soldataren berdina izan daitekeelako.
Esan beharra dago ere, hau bataz besteko datu bat dela eta kasu gehienetan
biztanle bakoitzak duen kontsumoa askoz baxuagoa dela. Normala den bezala,
kosturik altuenak enpresak dituzte eta norbanakoek ez dute horrelako balioak
ordaintzen. Beraz, oso garrantzitsua izan daiteke aurrezpena Aezkoako familia
baterako, are gehiago gaur egun jasaten ari garen krisi ekonomikoaren
ondorioz.[34]

3.5.6. Garraioa

Giza geografian, garraioa pertsona eta ondasun materialen mugimendua da, toki
batetik bestera, garraiobideak eta ibilgailuak baliatuz.
Garraioaren kontsumo energetikoa oso altua da eta esan daiteke kontsumo
handiena duen sektorea bezala hartu daitekeela. Aezkoa bezalako bailaretan ez da
batere ohikoa garraioa publikoa izatea herriz-herri mugitzeko, beraz, normalean
gehien erabiltzen den garraio mota pribatua da. Berdina esan daiteke enpresak
erabiltzen duten garraio motari erreparatzen bazaio.

NAFARROAKO BALANTZE ENERGETIKOA (tep)
SEKTOREAK/E.ITU
RRIAK

IKATZA
ETA
DERIBAT
UAK

PETROLI
OA ETA
DERIBAT
UAK

GAS
NATUR
ALA

DERIBAT
UAK

ENERGIA
BERRIZTAGAR
RIAK

ENERGIA
ELEKTRI
KOA

GUZTI
RA

1.sektorea

0

99.500

10

100

800

0

2.sektorea

78.800

9.800

208.200

59.600

69.500

216.700

3.sektorea

0

4.700

9.800

700

1.800

29.500

100.41
0
642.60
0
46.500

Garraioa

0

686.700

100

0

32.200

3.400

Bizitegia

0

35.600

128.100

6.200

27.100

128.400

Guztira

78.800

836.300

346.21
0

66.800

131.400

378.000

722.40
0
325.40
0
1.837.3
10

Taula 41. Nafarroako balantze energetikoa[32]

Eibarko IITUE

ots.-22

64

GRADU AMAIERAKO LANA

MEMORIA

Azken datuei erreparatuz, egun 640.000 biztanle inguru ditu Nafarroak.
Garraioaren balantze energetiko totala biztanle kopuruarekin zatitzen bada,
Nafarroako kontsumo energetikoa garraioan biztanle bakoitzeko zein den jakingo
da.
Aurretik aztertutako kasuetan Gipuzkoako kasua hartu dugu Aezkoaren
demografiarekin berdintasunak bait ditu. Hala ere, garraioaren kasua desberdina
denez, Nafarroako biztanleriaren datuak erabiliko dira nahiz eta agian zonalde
horretako egoera guztiz ez islatu.
Nafarroako kontsumo energetikoaren datuekin hobe lan egiteko, tep MWh-ra
pasatuko da. Beraz,

𝑁𝑎𝑓𝑎𝑟𝑟𝑜𝑎𝑘𝑜 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑖𝑜𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎 = 722.400 𝑡𝑒𝑝 ∗ 11,630

𝑁𝑎𝑓𝑎𝑟𝑟𝑜𝑎𝑘𝑜 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑖𝑜𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎 𝑏𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑘𝑜 =

𝑀𝑊ℎ
= 8.401.512 𝑀𝑊ℎ
𝑡𝑒𝑝

8.401.512 𝑀𝑊ℎ
= 13,127 𝑀𝑊ℎ/𝑏𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒
640.000 𝑏𝑖𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒

Ondorioz, datu hau Aezkoako udalerri bakoitzarekin biderkatzen bada, herri
bakoitzak garraioan izango lukeen kontsumo hurbilketa jakin ahalko da taulan ikus
daitekeen moduan.
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Aezkoako
herrien
kontsumoa

Biztanle kopurua

Abaurregaina

132

1.732,764

Abaurrepea

38

498,826

Aria

44

577,588

Aribe

44

577,588

Garaioa

95

1.247,065

Garralda

186

2.441,622

Hiriberri

133

1.745,891

Orbaizeta

208

2.730,416

41

538,207

921

12.089,967

Orbara

TOTALA

Kontsumoa
(MWh)

Taula 42. Aezkoako garraio kontsumoa
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4. TRANTSIZIO ENERGETIKORAKO IRIZPIDEAK
Aurreko ataletan aipatu den moduan, kontsumo energetikoa zein den jakitekoa
ezinbestekoa da trantsizio energetikoa gauzatzeko. Puntu honetan energia
berriztagarrien potentzialak eta herri bakoitzeko kontsumo energetikoak
konparatuko dira aholkuak ematearren.

4.1.

BIZITOKIAK

Aurretik aipatu den bezala Aezkoako kontsumoa ez da oso altua bizitokien kasuan,
2.954,907 MWh/urtekoa hain zuzen ere. Bizitokietan edo etxebizitzetan egin
daitekeen gauzarik errentagarriena normalean hauen eraginkortasun energetikoa
hobetzea litzateke. Modu asko daude hau hobetzeko, hala nola, berokuntza
galdaren eraginkortasuna hobetzea biomasa erabiltzen duen galdara ipiniz edo
berokuntza sistema birplanteatuz.
Bioenergiaren analisia egiterakoan, %30-eko malda maximoa kontuan hartuta,
biomasa erabilgarria termino energetikoetara bihurtuz gero 22.537 MWh inguru
lortu daitezke. Hortaz, biomasa erabilgarriaren %13,11-a erabilita Aezkoako
bizitokien kontsumoa asetzera ailegatu daiteke. Edonola ere, datu eta emaitza
hauek orientagarriak dira eta ondorioz, galerak kontuan hartzen badira biomasa
kopurua handiagoa izan beharko litzateke. Honenbestez, aukera ona izan daiteke
biomasarekin etxebizitzak berotzea; alde batetik, bertako lehengaiak erabiliko
direlako, eta bestetik, horrelako instalazioak kudeatzeko lanpostu berriak sortuko
direlako bertako ekonomia bultzatuz.
Beste puntu garrantzitsua energiaren aurrezpena litzateke. Hori gauzatzeko,
bizitokien isolamendu termikoa aukera ona izan daiteke kontsumo termikoa
gutxitzeko eta dirua aurrezteko. Azken aldian oso ohikoak izan dira horrelako obrak
edo instalazioak Iruñerriko eraikin zaharkituenetan. Bide batez kontsumo
energetikoa gutxituko da eta etiketa energetikoa hobetu. Horrelako aplikazioek
gobernuaren partetik diru laguntzak jaso dezakete, errentagarriagoak bihurtuz.[35]

Irudia 35. Txantrea auzoko eraikin baten errehabilitazio energetikoa[35]
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Honekin batera, landa-eremuetan eta bailaretan eraginkortasun energetikoa
hobetzeko 1,7 milioiko diru-laguntzak iragarri zituen Nafarroako Gobernuak
2021.urteko azaroan. Laguntza hauek 5.000 biztanle baino gutxiagoko herrien
etxeetan aplikatu ahalko dira, betiere errehabilitazio energetikoa erabilita
etxebizitza horien kontsumoa %30-a gutxiagotzen bada. Herrietako etxebizitza
kolektiboak edo unifamiliarrak 12.000€ -rainoko diru-laguntzak jaso ahalko dituzte
gutxi gora behera.[36]
Beraz, Abaurregaina bezalako herri batek 423,504 MWh -ko kontsumoa badu eta
kontsumoa %30-a gutxitzen bada, aurrezpena 130 MWh -koa izango da gutxi gora
behera. Balio hori termino ekonomikoetara pasatzean eta gaur egun
berokuntzarako gas naturalaren prezio altua (180 €/MWh) edo gasolioaren prezio
altua (125 €/MWh inguru) kontuan hartuz, Abaurregainan 25.000 € edo 17.000 €
inguru aurreztuko dira urtean hurrenez urren. Balio hori guztiz esanguratsua da
Abaurregaina bezalako edozein herrirako.[33]
Argiteria birplanteatzea aurrezte elektrikoa dakar baita. Normalean zaharturiko
etxebizitzek argiteria zaharra dute, hala nola, bonbila tradizionalak edo halogenoak
darabiltena. Estimatzen da gainera, LED argiak argiteria tradizionalarengatik
aldatuz gero %80 inguruko aurrezpena lortu daitekeela.[37]
Gauzak horrela, LED argiak etxean zehar bonbila zaharrengatik ordezkatzen badira,
kontsumo energetikoa gutxituko litzateke, argiteria hobetuko litzateke eta argiaren
kalitatea zein denborarekiko erresistentzia hobetuko ere.
Eskari termikoa asetzeko bioenergia proposatu da, baina eskari elektrikoa asetzeko
aproposena energia fotovoltaikoa edo mini eolika erabiltzea litzateke. Lehenengo
kasuan Abaurregaina bezalako herri batentzat eskaria asetzeko gai litzateke 3.000
MWh inguru produzitu daitezkeelako. Bigarren kasuan, nahiz eta mini eolikaren
azterketa ez egin eta emaitza zehatzak ez eduki, energia eolikoaren azterketa
ikusita suposatu eta ondorioztatu daiteke horrelakoak Aezkoako bailararen
kontsumoarekin eta filosofiarekin bat datozela. Horrez gain, zonaldearen potentzial
eolikoa antzemanez energia elektrikoa asetzea ez litzateke zaila izango aurretik
ikusi den moduan.

4.2.

LEHENENGO SEKTOREA

Lehenengo sektoreak produktibitate txikiena duen sektorea da, langileria kopurua
baxuena duelako gehienbat. Hala ere, kontsumo mailan hirugarren sektorea baino
kontsumo altuagoa du langile bakoitzeko bataz beste. Hori izan daiteke
petrolioarekiko duen menpekotasunarengatik batik bat. Sektore honetan erabiltzen
den makinaria petrolioarekin funtzionatzen du gehienetan eta hori izan daiteke
aldaketa puntu garrantzitsuena. Makinaria honen elektrifikazioa zuzenki eragin
dezake sektore honen kontsumoan ibilgailu elektrikoak erabilita.
Nahiz eta makinaria pisutsua erabili basogintza edo nekazaritzarako adibidez,
orainaldian zaila da aurkitzea hauen baldintza berdinak betetzen dituzten aukera
elektrikoak. Honekin batera, merkatuaren aldaketa eta produktu honen merkatze
eta sostengua guztiz beharrezkoa da aukera erreal bezala bilakatzeko.
John Deere markak, SESAM izeneko traktore elektrikoaren prototipo bat aurkeztu
zuen 2017.urtean. Prototipo honek motorearen zarata guztiz desagertarazi zuen
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motore elektrikoa erabilita. Horrekin batera, traktore elektriko hauen mantenua
asko erraztu zen, piezen arteko marruskadura eta bero galerak gutxituz, eta bide
batez, traktore hauen eraginkortasuna hobetuz. Motore elektriko hauek 50.000
ordu inguruko bizi iraupena dute, baina arazo handiena egun bateko autonomian
dago, modu jarraitu batean 4-5 orduko autonomia bait dute.[38]

Irudia 36. SESAM traktore baten bateriak[38]

Horrelako aukerak posibleak dira inbertsioa eta hauek eskuratzeko laguntzak oinarri
izanik. Aldaketa hauek onurak ekar ditzake sektorean, gehienbat aurrezte
ekonomikoarengatik. Horrela hain egoera zailan dagoen sektoreari bultzada bat
eman ahal zaio, abeltzaintza edo nekazaritza erakargarriagoak bihurtuz. Gainera,
deskarbonizazio prozesuan aurrera pausu handia izango litzateke bai ekologikoki
bai ekonomikoki.
Eginkizun garrantzitsua nekazaritzak eta abeltzaintzak erabiltzen duten azalera
probestea izan daiteke, energia fotovoltaikoa ezartzeko adibidez. Nekazaritzan
landatzeko erabiltzen dituzten eremuak probestu ahal dira plaka fotovolltaikoak
ezartzeko, hala nola ura ponpatzeko edo argiteria orokorra asetzeko.
Abeltzaintzan berriz, interesgarria izan daiteke nabe edo korta desberdinen
estalkiak edo teilatuak erabiltzea plakak ezartzeko.
Instalazio mota hauen adibide garbia 2018.urtean eman zen Fuerteventuran. 12
abeletxek instalazio fotovoltaikoak ezarri zituzten autokontsumoa lortzeko asmoz.
Parte hartzaileek diotenez gero, proiektu hau urtean 2.000€ inguruko aurrezpena
ekarri dute, horrelako instalazioek ekartzen dituzten erraztasunekin batera.
Gainera, horrelako instalazioak azken urteetan ospea hartzen ari dira gobernuak
ematen ari dituen laguntzen bidez. Nahiz eta korten kontsumoa nahiko altua izan,
horrelako sektorean aurreztea nabarmena izan daiteke abeltzainen poltsikoetarako.

Eibarko IITUE

ots.-22

69

GRADU AMAIERAKO LANA

MEMORIA

Irudia 37. Agrovoltaikaren adibidea[39]

Bukatzeko, esan beharra dago Aezkoan pisu handia egurraren sektorea duela. Egia
da sektore honek gehien erabiltzen duen makinaria erregai fosilez hornitzen dela,
baina orain sektoreak sortzen dituen hondakinetan zentratuko gara. 3.729,9325
MWh -ko kontsumoa du lehenengo sektoreak Aezkoako bailaran. Lehen aztertu den
moduan biomasaren hondakinak erabiltzen badira 120.000 KWh/urtean lortu
daitezke gutxi gora behera, balio horrek kontsumoaren %3,22-a irudikatzen
duelarik. Ondorioz, nahiz eta balio txikia izan ekonomiaren aldetik balio
esanguratsua da.
Hala ere, mozketatik eratorritako hondakinak ez dira soilik kontuan izan behar, eta
pistak garbitzen sortzen diren hondakinak edo basoek behar dituzten garbiketatik
hondakinak lortu ahal dira ere. Horrekin batera ez dira kontuan hartu nekazaritza
eta abeltzaintzatik eratorritako hondakinak, balore interesgarria izan dezaketenak.

4.3.

HIRUGARREN SEKTOREA

Nahiz eta, bizitokien kasua eta hirugarren sektorearena nahiko antzekoak izan,
aparte aztertuko dira. Zerbitzuen sektorean energia azterketa egitea guztiz
garrantzizkoa da aurrezte energetikoa gauzatzeko. Aholkularitza energetikoa egitea
interesgarria izan daiteke adibidez eraikin publikoen kasuan.
Eraikin horietan isolamendua hobetzea eragin handia izan dezake eraikin publikoen
faktura elektrikoan. Gainera, Aezkoako kasuan etxebizitza eta eraikin gehienak
zaharkaturik daude herria sortu zenean eraikitak izan zirelako, eta ondorioz,
gehienak ez dira eraginkorrak energetikoki.
Analisi energetikoan ikusi den moduan, hirugarren sektorean kontsumitzen den
energiaren %70-a energia elektrikoa da, hau da, 5.700 MWh inguru urtean edo,
termino ekonomikoetan hitz eginda, 532.000 € inguruko gastua urtean.[32]
Ikus daitekeen bezala, kopuru eta gastu handia da hain bailara txikirako. Beraz,
ezinbestekoa da gastu hori modu batez edo bestez gutxitzea, biltzarra ekonomikoki
hobetzeko eta gastu hori beste gauza batzuetarako erabiltzeko, adibidez eraikin
zaharkituak edo herrien argiteria hobetzeko.
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538,65

Taula 43. Aezkoako herrien eguzki potentzial teknologikoa[14]

Aurretik aipatu den modura, Abaurregaina eguzki potentzial handiena duen herria
da 2.970 MWh urtean lortu ahal dituelako. Horrek esan nahi du soilik
Abaurregainako herriak kontsumo elektrikoaren erdia asetu dezakeela eguzki
plakak ipiniz. Aezkoako bailara osoak 12.500 MWh/urteko potentziala du gutxi gora
behera, hau da, soilik ez da kontsumo elektriko osoa asetzeko gai, baizik eta sarera
injektatzeko ahalmena izan dezake baita.
Kontsumo termikoarekin berriz, gauza desberdinak egin daitezke. Zerbitzuen
sektorean gehienetan eraikin publikoak direnez, kontsumo termikoa asetzeko
Geotermia erabiltzea posiblea da. Aezkoako bailaran 3.007,831 GWh lortu ahal dira
geotermiarekin gutxi gora behera. Horrek esan nahi du kontsumo termikoa
asetzeko gai dela osotara Aezkoako kontsumoa 3.sektorean 8.169,082 MWh
direlako, eta soilik kontsumo horren %30-a gas naturaletik eratorritakoa delako.
Bide batez, energia mota honek berokuntza ekipoak hobetzea ahalbidetuko du
zaharkituak daudenak kenduz.
Hala ere, guzti hauek suposaketak eta proposamenak dira, beraz, kasu praktikora
eramanda emaitza edo datu horiek aldatu daitezke proposamenak ez hain
eraginkorrak edo erakargarriak bihurtuz. Gauzak horrela, Aezkoa bezalako
zonaldeetan autokontsumorako pausuak emanez, bizi eta kontsumo ereduak aldatu
daitezke baina beti ere instituzioek eta gobernuek hori aldatzeko erraztasunak
jartzen badituzte.

4.4.

GARRAIOA

Aurretik ikusi dugun Nafarroako kontsumoei erreparatuz, garraioa da gehien
kontsumitzen duen sektorea 700.000 tep/urte baino gehiagorekin. Balio horretatik
zati handiena petrolio eta deribatuak dituzte energia iturri gisa. Kontsumo
orokorretik soilik %5-a energia berriztagarrietatik dator. Beraz, garraioa
elektrifikatzea izan daiteke aukerarik agerikoena garraioak eragindako kutsadura
gutxitzeko.
Aezkoako zonaldea eremu menditsua da, irisgarritasun zaila duena. Herriak batzen
dituen garraio publikorik ez dago, eta Iruñea eta Aezkoako Hiriberri lotzen dituen
bus linea bat dago soilik, bat goizeko 9tan eta bestea eguerdiko 15etan. Beraz,
horrelako garraio ereduarekin zaila da egunerokotasunerako autoa hartu behar ez
izatea.
Iruñea eta Agoitz batzen dituen bus sarea oparoagoa da eta ordutegiak zabalagoak.
Ideia ona izan daiteke ordutegi horietaz baliatzea eta Aezkoako bailararekin
konektatzen duen bus linea bat koordinatzea. Horrela, Iruñea eta Hiriberri artean
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dagoen gasolina kontsumoa aurreztuko
irisgarritasuna erraztuko zitzaien.

litzateke

eta

Aezkoako

biztanleei

Beste modu bat da auto partikularrak partekatzea bailarako biztanleekin. Hainbat
kasu praktiko eman dira eta hainbat aplikaziok pisua hartu dute afera honetan.
Hyundai auto markak, VIVe plana aurkeztu zuen 2019.urtean, non auto elektrikoen
doako partekatzea(carsharing) landa-eremuetan zuen oinarri. Guadalajarako
Campisábalos herrian poztasunarekin frogatzen hasi ziren garraio mota hau eta
Aezkoako herriekin konparatu daiteke 52 biztanle dituelako bakarrik. Hyundai-k bi
rekarga puntu jarri zituen herrian karga hori errazteko helburuarekin. Beraz, ideia
ona izan daiteke horrelako proiektuak eta ideiak herri txikietan inplantatzea, herri
horietan auto partikularrak erabili gabe daudelako gehienetan.[41]
Baina hoberena litzateke funtzionamendu propio bat proposatzea bailararako, zeina
gehien hurbilduko den bakoitzaren beharrizanetara. Beste modu bat garraio
publikoarekin lan egitea da, biltzarraren partetik taxi edo minibus partekatuak
kontratatuz.
Garraioa gehienetan pribatua dela aipatu da eta aukera ona autoak elektrifikatzea
litzatekeela. Espainiako gobernuak diru laguntzak atera zituen auto elektrikoetara
saltoa erraztearren. Moves III programaren barruan 7.000 eurorainoko laguntzak
lortu ahal dira horrelako auto bat erosteko. [42]
Erabiltzen duten energia kantitatea baxuagoa denez, auto elektrikoek ez dute soilik
erregai fosilak baztertuko. Energia birsortzen duten balaztei esker energia
elektrikoa aurrezten da eta motore aurrerakoiei esker auto hauen efizientzia
energetikoa asko hobetzen da kontsumoa hobetuz.
Eskualdea
Aezkoa
Nafarroa

Kontsumo elektrikoa (GWh/urte)
12,089
8.401,512
Taula 44. Garraioaren kontsumo elektrikoa[32]

Aezkoako garraioaren kontsumo elektrikoa nahiko handia da biztanle kopuruarekin
konparatzen bada. Hala ere, Nafarroako garraioaren kontsumoa oso altua da eta
biztanleko kontsumo altua dago. Beraz, Aezkoan garraioaren kontsumoa asetzeko
hainbat bide hartu daitezke. Potentzial eolikoa ikusita, ondorioztatu daiteke
aztertutako mendilerroen edozein kasurekin asetu daitekeela kontsumo hori.
Potentzial eoliko txikiena duen kasua, Mendizar mendilerroa, 63,35 GWh/urteko
produkzioa izango luke. Mendizar mendilerroko instalazioaren produkzioaren %20arekin eskualdeko kontsumo osoa asetu daiteke eta gainera, aukera ona izan
daiteke garraio osoa elektrifikatzeko.
Mendilerroa
Abodi
Mendizar
Otsa
M.M.O.U.

AEP Totala parkean (GWh/urte)

856,9
63,35
97,87
822,28
1840,6

TOTALA

Taula 45. Potentzial Eolikoa Aezkoan[30]

Honekin agerian geratzen da instalazio eolikoak gaindimentsionatuak daudela ere,
Aezkoako bailaran autokontsumoa helburu bada instalazio txikiagoak eginez lortu
daitekeelako baita.
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KOMUNITATE ENERGETIKOA

Komunitate energetikoa toki bateko energia kudeatzeko modu berritzailea da. Hori
sortzeko auzokideen, administrazio publikoen eta enpresa txiki eta ertainen arteko
lankidetza garatzearen beharra dago. Helburu nagusia energia berriztagarriak
erabiltzea, eta hori lortzeko komunitateko kideen arteko elkarlana sustatzea da.
Lan egiteko modu honek onurak ekarri ditzake zonaldera, alde batetik ziurtasun
energetikoa bermatu eta pobrezia energetikoa saihesten dituelako, eta bestetik,
baliabide energetikoek sortzen duten etekin ekonomikoa aurreztea dakarraleko.
Hainbat adibide eman dira antzinetik ordurarte, hala nola XX. mendean Italiako
Alpeetan sortu ziren kooperatiba energetikoak. Energia hidraulikoa probestuz, sare
elektrikoetatik aparte egotea lortu zuten modu kooperatiboan. Societá Elettrica
Cooperativa dell´Alto elkartea sortu zuten 1911.urtean. Abantaila ugari ekarri
zituen zonaldera: elektrizitatearen merkeagotzea, diru laguntzak ongintza eta
erakundeentzat, eta modu intrinseko batean, ikaskuntza handia lortu zen
etorkizuneko elektrikarientzat.[43]
Horrelako proiektuak oso interesgarriak dira Aezkoa bezalako zonalde
menditsuentzat. Bide batez urteak darama bailarak energia hidraulikoarekin
hornitzen, baina ez da inoiz subiranotasun energetikoa lortzeko erabili. Pausuak
eman daitezke hau lortzeko, hala nola herrien arteko saretzea bultzatuz edo
Aezkoako Biltzarraren eta merkatari edo enpresa txikien arteko elkarlana sustatuz.
Komunitate hau modu desberdinetan egin daiteke, baina agian egokiena herri
batekin hastea izango litzateke froga piloto moduan. Froga egokia izatekotan, beste
herrietara eredua luzatu beharko litzateke, herri guztiak lehenengo kasuaz
baliatzeko eta denontzat aberasgarria izateko asmoz.
Hau gauzatuz, aurretik aipatu diren proposamenei oinarri sendo bat jarriko
litzaieke, modu isolatu edo lan egiteko era indibidualista alde batean utziz.
Komunitate energetikoetan lan eginda autokontsumorako instalazioak geroz eta
handiagoak eta hobeagoak izango lirateke, aurretik egindako akatsak hobetuz eta
instalazioen eraginkortasuna handituz. Baita, garraio partekatua garatzeko
azpiegiturak hobetu ahalko lirateke eta bailarako bizilagunen arteko saretzea
handitu ere. Eraginkortasun energetikoa handitzeko errehabilitazio energetikoak
egiteko aukera errealistagoa bihurtuko litzateke horrela ere, beste herrietako
kasuak kontuan hartuz eta etengabe akatsetaz ikasiz. Bukatzeko, komunitate
energetikoekin berokuntza beste modu batez kudeatu ahalko litzateke, etxebizitza
edo eraikin desberdinen artean biomasa galdara handiak partekatuz “district
heating” izeneko instalazioak sortuta. Bestetik, horrelako instalazioetarako pellet
edo ezpala kantitate handiagoak kudeatuz, garraioak merketu eta karbono aztarna
gutxituko litzateke ere.
Honekin bat, lanpostuen eskaintza poltsa lokala sortuko litzateke zonaldean;
teknikari, elektrikari eta eraginkortasun energetikoa lantzen duten adituekin
osatuta. Hau bailararen populazioa handitzeko pausu garrantzitsua litzateke,
zonaldearen garapen iraunkorra sustatzeko eta herri txikien despopulatzea
gelditzeko.
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Hala ere, azpimarratu behar da komunitate energetiko hauen helburu nagusia
tokiko ingurumena, gizartea eta ekonomia sustatzea dela, etekin ekonomikoen
aurretik. Beraz, herritarren eta administrazioaren arteko lankidetza eta
koordinazioa guztiz garrantzizkoa litzateke, inor atzean ez uzteko eta modu
indibidualista batean lanean ez ibiltzeko.
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5. TRANTSIZIO ENERGETIKOA GARATZEKO PLANA
Aurreko puntuan aipatutako proposamen guztiak batzeko asmoz eta modu
ikusgarriago batean ikusteko helburuarekin, taula batean ipiniko dira guztiak. Taula
honetan, alde batetik eredu aldaketarako proposamenak emango dira, eta bestetik
eredu aldaketa hori gauzatzeko zein energia berriztagarri mota erabili daitezkeen
proposatuko dira.

Sektorea
Bizitokiak

Eredu aldaketarako
proposamenak
•
•
•

1.sektorea

•
•
•

3.sektorea

•
•
•
•

Garraioa

•
•
•
•

Komunitate
energetikoa

•
•
•
•

Energia berriztagarrien
proposamenak

Etxebizitzen isolamendu
termikoa
Argiteria birplanteatzea
(LED argiak)
Biomasa galdarak
berokuntzarako

•

Makinaria elektrifikatu
Baso hondakinak
probestu
Estalkien azalera erabili

•

Kontsumo energetikoa
gutxitu
Eraikin publikoen
errehabilitazio
energetikoa
Autokontsumoa oinarri
duten eraikinak sortu
Berokuntza sistemak
hobetu

•

•
•

Eraginkortasun
energetikoa
Errehabilitazio
energetikoa
Fotovoltaika
Geotermia

Bus lineak koordinatu
Garraio publikoa
planteatua
Auto partekatuetarako
(carsharing) metodo
zehatza bailararako
Moves III plana auto
elektrifikaziorako

•
•

Auto/garraio elektrikoa
Energia eolikoa

Herrien arteko saretzea
eta ezagutza gauzatu
Administrazioaren parte
hartzea handitu
Herri batean froga pilotu
batekin hasi
Lanpostuen eskaintza
poltsa lokala

•

Autokontsumorako
instalazioak handitu
Instalazioak errazteko
pausuak eman
Energia berriztagarrien
teknikari adituen kopurua
handitzea

•

•
•

•

•
•

Eraginkortasun
energetikoa
Bioenergia

Auto edo makinaria
elektrikoa
Bioenergia
Agrovoltaika

Taula 46. Proposamenen laburpen taula
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6. ONDORIOAK
Guztion ahoan dago klima aldaketa eta honek sortzen dituen kalteak munduan.
Aurten gainera, klima aldaketaren kontrako gailurra(COP26) ospatu zen Glasgow
hirian urria eta azaroa artean. Gailur horretan, ia munduko 200 herrialdek hartu
zuten parte eta ez zen akordio garbirik hartu António Gutierres ONU-ko
zuzendariaren hitzetan. Zuzendariak baita esan zuen helburuak ez zirela bete, nahiz
eta pausu aurrerakoiak hartu. Bide batez publikoki gailurrarekiko huts egitea
adierazi zuen baina bidea erraza eta zuzena ez dela adierazi zuen ere.[44]
Hala ere, ez da aski horrelako adierazpenak egitearekin. Akziora pasa behar da eta
herrialde boteretsuenen eta kutsakorren papera guztiz aldatu beharko da hurrengo
urteetan aldaketa klimatikoaren ondorioak lausotu nahi badira. Trantsizio
energetikoa gauzatzeko erakundeen eta gobernuen babesa eta konpromezua
erabatekoa izan behar da, alde batetik kutsadura gutxitzeko legeak ezarriz eta
bestetik, herritarrei formakuntza emanez eta trantsizio energetiko horretarako
pausuak eta tramiteak erraztuz.
Lan honen helburua bailararen energia berriztagarrien potentzial desberdinak
aztertzea, konparatzea eta energia iturri berriztagarrien inplantazioa planteatzea
zuen oinarri, subiranotasun eta trantsizio energetikoa lortzeko helburu
nagusiarekin. Hala ere, bailarako kontsumoak aztertu diren arren, proposamen
zehatzak egiteko azterketa sakonago bat egin beharko litzateke faktore
desberdinak kontuan hartuz. Biztanleriaren aldaketa, kontsumoaren pikoak,
ekonomiaren aldaketa… hau da, bideragarritasun ekonomikoa, soziala eta
ekologikoa kontuan hartu beharko litzateke ere.
Aezkoako bailarak eguzki energia potentzial nahiko altua du, nahiz eta zonalde oso
eguzkitsua ez izan. Energia mota hau eraginkorra izan daiteke, gehienbat
eskualdeko eraikinen estalkiak edo landa eremuak erabiltzen badira instalazioa
fotovoltaikoak ezartzeko. Horrekin batera, Nafarroako Gobernuak ematen dituen
diru laguntzak ez dira kontuan hartu analisi ekonomikoan. Beraz, horrelako
instalazioak oraindik bideragarriagoak izan daitezke.
Bioenergiari dagokionez Aezkoako bailara aberatsa da eta baso biomasa urria du
zonaldean. Egur industria handia da eskualdean eta pisu handia du bertako
ekonomian. Beraz, egur industria horiekin elkarlanean aritu ahal da egur
hondakinak probestuz edo ustiapen eremuak partekatuz. Hala ere, esan beharra
dago Aezkoako basoak oso anitzak eta ekologikoki balio handikoak direla. Ondorioz,
ez du zentzu handirik ustiapen eremu handiak hartzea ezta ustiapen intentsiboko
eremuak sortzea. Eremu hauek Aezkoako Biltzarrak kudeatu eta erregulatu beharko
ditu mendi eta basoekiko kalteak murriztu daitezen.
Potentzial geotermikoa aztertzerako orduan, esan daiteke potentzial handiko
zonaldea dela Aezkoa. Bailarako kontsumoa asetzeko gai da nahiz eta teknologia
garestia izan. Garestitze hori nabariagoa da jada eraikitak dauden etxeetan, hauek
eraikitzerakoan zulaketak eginez obrak merketzen direlako. Geotermiaren
hasierako inbertsioa nahiko altua denez, Aerotermia moduko sistemak ezarri ahal
dira inbertsioa gutxitzeko, nahiz eta instalazio honen urteko kontsumoa altuagoa
izan.
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Azkenik, energia eolikoari dagokionez, potentzial handia dago bai eskualdean bai
Nafarroa osoan. Hainbat konfigurazio mota desberdin proposatu dira Aezkoako
mendilerroetan, Mendizar mendilerrokoa bezala, bailarako kontsumo energetikoa
asetzeko gai direnak. Hala ere, aztertutako kasu eta instalazio guztiak gain
dimentsionatuak daude bailarako kontsumoarekin konparatuta. Agian parke
eolikoak txikitzea edo bestelako aerogeneradoreren bat proposatzea ideia ona izan
daiteke. Esan beharra dago ere Nafarroak energia eolikoan gainprodukzioa duela
ematen den haizearen baldintzengatik gehienbat. Beraz, azken urteetan Nafarroako
bailara txikietan makro proiektuen proposamenak etengabe handitu dira,
herritarren haserrea eta ezinegona handituz. Ondorioz, oso garrantzitsua da afera
honen inguruan herritarrekin lanketa eta galdeketa bat egitea, eta mendietan
ekologikoki kalte handia sor dezaketen proiektu eolikoetan zalantza eta kritika
jartzea, gobernuaren eta herritarren arteko elkarbizitza hobetzeko.
Bukatzeko, azpimarratu behar da erabilitako datuak ez direla zehaztasun handikoak
izan. Ondorioz, azterketa zehatza egiteko neurri aproposak eta doitutakoak eman
behar dira akatsak ez egoteko. Honekin batera, 2018 eta 2019 urteko datuekin lan
egin da eta ez dira kontuan hartu faktore desberdinen aldaketa, hala nola,
biztanleria edo ekosistemaren aldaketa. Hortaz, guztiz beharrezkoa da datu
berriekin eta gaurkotuekin lan egitea, emaitza hurbilagoak eta zehatzagoak
emateko.
Hori horrela, trantsizio energetikoa gauzatzeko pausuak eman behar dira. Are
gehiago Aezkoa bezalako zonaldeetan, non subiranotasun energetikoa lortzea
beharrezkoa den ekonomikoki eta sozialki aurrerapenak lortzeko eta landaeremuetako exodoa gelditzeko.
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