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1. HELBURUA
Aiaraldeko eskualdean energia berriztagarriak inplementatzeak duen
bideragarritasuna aztertzea da helburua. Horretarako aurreko urteetako ikasleek
kalkulatutako potentzialak izango dira kontuan. Bestalde, eskualdeko kontsumo
energetikoa aintzat izatea beharrezkoa izango da. Bukatzeko eskualdean trantsizio
energetikoa aurrera eramateko aukerak aztertuko eta proposatuko dira.
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2. SARRERA
Energia berriztagarriak energia iturri garbi eta agortezinak dira, helburua naturatik
hartu daitezkeen baliabideak era eraginkor batean kudeatzea da. Energia
konbentzionalak ez bezala ez dute kutsadurarik sortzen eta horrek berotegi
efektuko gasak atmosferara isurtzea ekiditen dute. [1]
Bestalde, energia guztiek bezala hainbat alde txar dituzte, energia berriztagarriak
ez dira leku guztietan onuragarriak eta errentagarriak , batik bat inbertsioak oso
handiak direlako eta bestetik inguruko biztanleak eta ekosistemak kaltetu egiten
dituztelako. [2]
Gizakiarentzat energia berriztagarriak betidanik izan dira energia lortzeko energia
iturri bat, batik bat eguzki energia, energia eolikoa eta energia hidraulikoa.
Haizea itsasontzietan erabili da hasieratik bidaiak egiteko mundutik zehar, bestalde
haize errotak ura putzuetatik ponpatzeko erabili izan da landa eremuetan. Euskadin
energia eolikoaren lehenengo urratsak 1984.urtean ikasleek eginiko proiektu
modelo batean izan ziren. Proiektua Karrantzan garatu egin zen eta 10 MW –ko
potentzia instalatuko aerosorgailuak sortu ziren. Gaur egun berriz Euskadin lau
parke eoliko ditugu eta guztira 143MW potentzia instalatuta dago. Energia
eolikoaren garapena eta hedapena estatu mailan handia den arren, Euskadin azken
15 urteetan ez da parke eolikorik sortu. [3]
Energia geotermikoa lurrak ematen duen beroa aprobetxatzea du helburu,
horretarako instalazioak lur azpian topatzen dira. Euskadi mailan ohikoak ez izan
arren 2015.urtean 17MW -ko potentzia instalatua zegoen. Bere aplikazio nagusia
komunak eta igerilekuak girotzeko erabiltzen da. Geotermia potentziala entalpia
baxuko instalazioak garatzean oinarritzen da, aerotermia eta hidrotermia
potentzialak ertainak izan arren, iraganean energia elektrikoa sortzeko potentziala
aurreikusten da. [4]
Energia fotovoltaikoa eguzkiaren erradiazioa baliatuz energia elektrikoa sortzea du
helburu. Erradiazioa eguzkiaren konportamenduaren araberakoa izango da eta
urtean nahiz egunean zehar aldatuko da. Eguzki energia era aktiboan eta pasiboan
aprobetxatu daiteke. Era aktiboan energia elektrikoa sortzeko erabili daiteke eguzki
panelak erabiliz. Hauen kokapena oso ohikoa bihurtu da etxeen teilatuetan azken
hamarkadan, ekipoen eta instalazio osoaren prezioaren beherakadarengatik hain
zuzen ere. Berriz era pasiboan etxearen kokapena eta orientazioa optimizatuz lortu
daiteke. Bestalde eguzki energia termikoa etxeko ur bero sanitarioa edo ur lurruna
sortzeko helburua du. Euskadiko gunearen arabera oso interesgarria den teknologia
izan daiteke.
Biomasa Euskadiko energia berriztagarri iturri indartsuena da, basoko biomasa
kontsumo berriztagarriaren %54 da, bestetik hirietako hondakin solidoek eta
biogasa kontsumo berriztagarriaren %12-a osatzen dute. Euskadiko instalazioak
hiru talde nagusitan sailkatu daitezke:


Zabortegietatik eta depuradoretatik lortzen den biogasa, 8 instalazio daude
eta guztira 5MW ko potentzia instalatua dute.



Hirietako hondakin solidoak, Zabalgarbik eta Zubietak osatzen dute,
Zabalgarbik 20MW potentzia instalatua du.
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Basoko biomasa, kogenerazioan oinarritutako teknologia erabiltzen da
paperaren industrian. Instalatutako potentzia 46MW-koa da. [5]

Energia hidraulikoa euskal herriko hainbat erreketan dagoen energia baliabidea da
eta historian zehar oso erabilia izan da. Hemeretzigarren mendearen bukaeran
hainbat enpresek haien energia eskaria asetzeko potentzia ertaineko eta potentzia
txikiko instalazioak sortu zituzten. [6]
Lehenengo industria iraultzak hamazortzigarren mendearen bukaeran sortu zen
lurrun makinaren garapenaren ondorioz. Honek garapen ekonomikoaren bat
bateko hazkunde nabarmena ekarri zuen Europan eta Amerikako estatu batuetan.
James Watt-ek lurrun makina sortu zuenean erabiltzen ziren energia berriztagarriak
alde batera uztea erabaki zen, ez zuten errendimendu askorik eta ibilgailuetan
inplementatzeko teknologiarik ez zen oraindik garatu. Honek motore termikoak eta
elektrikoak erabiltzea ekarri zuen, motore hauek elikatzeko erregai fosilak
erabiltzea aproposa zen hasieran lortzeko errazak zirelako eta mundu osoan zehar
ugariak zirelako.
Hirurogeita hamarreko hamarkadan gizartea erregai fosilen murrizketa eta aldaketa
klimatikoaren ondorioak ikusten hasi zen eta horregatik energia lortzeko beste
baliabide batzuk aurkitu behar ziren. Gaur egun energia berriztagarriek duten
arrakastari esker esan dezakegu energia berriztagarriak pixkanaka pixkanaka
mundu osotik garatzen ari direla. [7]
Espainian energia berriztagarrien energia elektriko ekarpena 2004 eta 2010 urteen
artean %18,4 etik %29,2-ra igaro zen. Aipatzekoa da garai haietan bioenergiak eta
energia eolikoak zituzten potentzialak. [8]

Taula 2-1. Espainiako kontsumo energetikoak denboran zehar. [8]

Datuei erreparatuz produkzio energetikoa etengabe handituz doa urteak aurrera
joan ahala. 2015 eta 2020 urteen artean energia berriztagarriak energia produkzio
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iturri handiena izatera igaro ziren eta energia produkzio osoaren %38,1 izan ziren
2020.urtean.
COVID-19-ak sortutako osasun krisi eta krisi ekonomikoarengatik energia eskaria
%5 jaitsi egin da mundu osoan zehar. Honek energia sektorean sekulako krisia
sortu du, baina energia berriztagarrien hedapena handitzen jarraitzen du eta aurten
%7-ko igoera aurreikusten da mundu osoan. [9]
Espainiako enpresa energetiko nagusiek energia berriztagarrietan aukera itzela
ikusten dute inbertsioak egiterako orduan. Iberdrolak 2020ko azaroan adierazi
zuen, gaur egun duen energia berriztagarrien potentziala bikoiztuko duela hurrengo
sei urtetan eta horretarako 75.000 milloi euroko inbertsioa egingo duela. Proiektu
honen helburua garapen teknologikoa, berrikuntza eta deskarbonizazioa dira. [10]
Energia mota hau berriztagarria den arren kasu askotan bere potentziala era
limitatuan garatu daiteke hainbat faktorerengatik. Nahiz eta trantsizio energetikoa
abian egon, energia berriztagarriek ez dute ahalbidetuko gaur egungo etengabeko
hazkuntza oinarritzat duen ekonomia modeloa jarraitzea. Horregatik energia
berriztagarriak erabiltzerako orduan garapen iraunkorra kontzeptua erabiltzen da.
Garapen iraunkorrak hamazazpi helburu ditu 2030erako bete behar diren baldintzak
osatzen joateko. Zazpigarren helburua energia ez kutsakorra eta guztiontzat
azaltzen du. Helburuen artean,






Energia munduko herritar guztientzat eskuragarri egotea.
Energia berriztagarrien kopurua handitzea.
Etxebizitzetan, Industrian eta Garraioan energia efizientzia sustatzea.
Energia berriztagarrien garapena eta inbertsioak areagotzea.
Garapen bidean dauden herrialdeetan zerbitzu teknologiko aurreratuak eta
iraunkorrak erabiltzea. [11]
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3. AURREKARIAK
3.1 KOKAPENA
Aiaraldeko eskualdea arabako bost udalerrik eta bizkaiko lau udalerrik osatzen
dute. Aiara, Amurrio, Artziniega, Laudio, Okondo, Arakaldo, Arrankuadiaga-Zollo,
Orozko eta Urduñak osatzen dute eskualdea. Arabako ipar-mendebaldean eta
bizkaiko hego-mendebaldean kokatuta dago.

Irudia 3-1. Aiaraldearen kokapena

XIV. mendetik XIX. mendera arte Aiaraldeko kuadrila osatzen duten herriek,
Bizkaiko eta Arabako administrazioetatik bereizi zirenen eta Gaztelako koroan parte
hartzen zuten eskualdeen barnean zegoen.

3.1.1 Geografia eta biztanleria
Eskualdearen azalera osoa 493,13 𝑘𝑚2-koa da eta bere biztanleria 42.325
pertsonek osatzen zuten 2020. urtean. Eskualdearen hiriburua Aiara udalerria da
nahiz eta jendetsuena ez izan arren han daude erakunde publiko guztiak.
Eskualdeko herritar gehienak Laudion eta Amurrion bizi dira. [12]

Udalerria

Biztanleria (2020)

Biztanleria (%)

Azalera ( 𝑘𝑚2)

Aiara

2.968

7,01

140,90

Amurrio

10.264

24,25

96,36

Artziniega

1.800

4,25

27,45

Laudio

18.118

42,81

37,45
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Okondo

1.203

2,84

29,30

Arakaldo

165

0,38

2,63

Arrankudiaga
-Zollo

965

2,28

23,02

Orozko

2.650

6,26

102,42

Urduña

4.192

9,90

33,60

Eskualdea

42.325

100

493,13

Taula 3-1. Aiaraldeko biztanleriaren banaketa.

Aiaraldea Goi nerbioi eta Aiara haranek osatzen dute, Bilborekiko eta Gasteizekiko
duen gertutasunagatik Bizkaian eta Araban leku oso ezagun bat da. Bere mahastiak
oso ezagunak dira lortzen den txakolina kalitate handia duelako, horregatik
inguruko upategietatik bisitak egiteko aukera dago.
Leku ezagunena Nerbioi ibaiaren ur jauzia da. Ur jausiak 270 metroko jausi librea
du eta Iberiar penintsulako jausi altuena da. Nerbioi ibaia, bizkaiko ibai
garrantzitsuenetariko bat da eta kantauri itsasoan isurtzen ditu urak.
Bestalde, Sierra Salvadak Burgos, Bizkaia eta Araba zatitzen duen eskualdeko
mendilerro ezaguna da. Mendilerroa 1000 metroko altuera du eta mendilerrotik
zehar animalia eta landare ezberdinak aurkitu daitezke. Bere basoak haritzek,
pagoek eta lizarrek osatzen dute. Turismo ornitologikoa egiteko leku ezin hobea da,
hegazti migratzaileak ingurua atseden hartzeko erabiltzen dutelako. [13]

Irudia 3-2. Salvadako mendilerroa Maroño urtegitik.
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3.2 KLIMA
Eskualdeari dagokionez bere klima atlantiko edo ozeanikoa da. Klima atlantikoari
dagokionez bere ezaugarri nagusiena eremuaren epeltasuna da. Toki hezea da
urtean zehar euria egiten duelako eta horrek paisaia berdeak sortzen ditu.
Laudion urteko batez besteko tenperatura 13,8ºC-koa da, bestalde urteko
prezipitazioa 1078 mm-koa da. Hilabete euritsuena abendua da eta lehorrena
uztaila da. Datu hauek Laudiokoak diren arren eskualde osorako aplikagarriak dira
beste herrietara duen gertutasunagatik.
Erradiazioaren aldetik erradiazio maximoa ematen den egunak, zerua oskarbi
dauden egunak hain zuzen ere ez dira asko. Orokorrean egun hodeitsuak edo
lainotsuak dauden arren energia iturria baldintza hauetan erabilgarria da.

Irudia 3-2. Laudioko zeruaren egoera urtean zehar

3.3 HERRIAK
3.3.1 Aiara
Eskualdea osatzen duten herrietatik azalera handiena duen herria da, horregatik
eskualdeko hiriburua da. Bertan eskualdeko erakunde publikoak aurkitzen dira.
Bestalde, biztanleria kopuru txikienetariko herria da.
Herriaren historia osatzen duten dokumentuek hamargarren mendean Aiara herria
sortua bazegoela adierazten dute. Eskualdeari izena ematen dion herria den arren
izenaren erroak oraindik zehaztu gabe daude.
Herria Gaztela eta Lehoi eta Bizkaia banatzen dituenez euskaraz eta gazteleraz hitz
egiten da. Nahiz eta euskaldun kopurua hemeretzigarren mendean jaitsi zen, gaur
egun euskaldun gune berri bilakatu da.
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Herria oso handia denez, bere biztanleria osoa herriaren azalera osotik hedatuta
dago. Horregatik herria 23 herrixkek osatzen dute. [14]

Irudia 3-4 Aiararen kokapena

Herrixkak
Agiñaga
Añes
Opellora
Etxegoein
Erbi
Izoria
Lexartxu
Llanteno
Luxo
Luiaondo
Madaria
Maroño
Menagarai-Beotegi
Menoio
Murga
Ozeka
Olabezar
Kexaa
Arespalditza
Retes de llanteno
Salmantón
Soxo
Zuhatza

Biztanleria (2019)
21
22
27
13
13
159
15
103
3
1271
12
31
218
33
126
18
73
34
512
60
36
47
127

Taula 3-3. Aiarako herrixkak eta haien biztanleria.

Herriko industria gunea Murga herrixkatik gertu kokatzen da. Lantegi nagusienak
altzariaren eta metalaren industriakoak dira, azpimarratzekoak dira Aianox, Etorki
eta Inan enpresak.
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3.3.2 Amurrio
Eskualdea osatzen duten herrietatik bigarren herri jendetsuena da. Herria hainbat
herrixkek osatzen duten arren, herritarren %90-a Amurrio herrian bizi dira, bestetik
9 herrixka txikietatik banatu egiten da herritarrak.

Irudia 3-5. Amurrioren kokapena

Herrixkak
Aloria
Amurrio
Baranbio
Delika
Larrinbe
Lekamaña
Lezama
Saratxo
Tertanga
Artomaña

Biztanleria
23
9263
136
149
250
41
263
87
82
56
Taula 3-4. Amurrioko herrixkak eta haien biztanleria.

Demografiaren aldetik herritar kopurua azken ehun urteetan asko hasi da, bestalde
aipatzekoa da laurogeiko hamarkada arte biztanleriaren hazkundea handia zela
baina handik gaur egunera konstante mantendu da.
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Irudia 3-6. Amurrioko demografia

Amurrioko ekonomia industrian oinarritu egiten da. Altzairuzko tutuak egiten
dituzten enpresen artean Tubos Reunidos eta Tubacex daude, bi enpresen artean
1500 langile dituzte. Bestalde, nekazaritzak eta abeltzaintzak gaur egun indar gutxi
dute. [15]

3.3.3 Artziniega
Artziniega Salvadako mendilerroaren, Carbonilla mendilerroaren eta de La peña
mendien artean kokatu egiten da. Herriaren inguruan nekazaritzarako egokiak diren
lurrak daude eta aitzinean garia eta garagarra landatzeko erabiltzen ziren. Gaur
egun lur horietan etxebizitzak eta eraikinak daude. Mendi aldea zuhaitz autoktonoz
dago osatuta, batik bat haritzez eta artadiz. [16]

Irudia 3-7. Artziniegaren kokapena

Herriaren demografia konstantea izan da azken mendean, baina azpimarratzekoa
da herriak azken hamarkadan izan duen hazkundea.
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Irudia 3-8. Artziniegako demografia

3.3.4 Laudio
Eskualdean biztanle gehien duen herria eta lurralde historikoko bigarrena, Gasteiz
hiriburua lehenengoa izanik. Ekonomia eta biztanleria aldetik eskualdearen
hiriburua da, industria da herriko sektore garrantzitsuena. Altzairua eta beira
sortzen duten enpresek laurogeiko hamarkada arte izan ziren industria nagusiak,
gaur egun berriz zerbitzu industria izugarri hasi da.

Irudia 3-9. Laudioren kokapena

Demografiaren aldetik herriko biztanleria laurogeiko hamarkadako krisia arte
hazkuntza oso handi izan zuen. Krisi hartatik gaur egunera biztanleria tasa jaitsi
egin da urteak joan ahala. [17]
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Irudia 3-10. Laudioren demografia

3.3.5 Okondo
Okondoko arana bi zatitan banatuta egon da beti. Aranaren azpiko aldea Okondo
izenarekin ezaguna da, berriz aranaren goiko aldea Okondo goiena da. Herria sei
auzo edo herrixkek osatzen dute, nahiz eta biztanleriaren %70-a Okondo herrian
bizi.

Irudia 3-11. Okondoren kokapena

Herrixkak
Irabayen
Jandiola
Oquendojena
Ugalde
Villachica
Zudubiarte
GIE-Eibar

Biztanleria (2019)
834
40
99
67
123
25
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Taula 3-5. Okondoko herrixken biztanleria

Demografiaren aldetik herriaren biztanleria azken mendean konstantea izan da.
[18]

Irudia 3-12. Okondoko demografia

3.3.6 Arakaldo
Bizkaiko herri txikiena da jendea eta azalera kontuan izanda. Nerbioi ibaiak,
Unzueta mendiak , Laudiok, Orozkok eta Arrankudiagak zehazten dute herriaren
azalera.

Irudia3-13. Arakaldoren kokapena

Ekonomiaren aldetik lehen sektorea izan da ekonomiaren oinarria azken urtera
arte. Antzinako herritarrak nekazariak eta abeltzainak izan ziren XX. mendera arte.
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Gaur egun abeltzaintza eta nekazaritza galtzeko zorian daude. Bestalde, bigarren
sektoreak Postensa lantegiak osatzen zuen, lantegia hormigoia egiten zuen enpresa
handia zen eta bertan 100 langilek egiten zuten lan. Gaur egun enpresa itxita dago.
[19]

3.3.7 Arrankudiaga-Zollo
Bizkaiko herri menditarra da eta Nerbioi ibaiertzean kokatzen da. Herria hainbat
auzok osatzen dute eta herriko mendi ezagunenak Ganekogorta, Untze tapiku,
Goikogane eta Kamarasa dira.

Irudia 3-14. Arrankudiaga-Zollo herriaren kokapena

Herriaren azalera Alonsotegik, Arrigorriagak, Ugaok, Laudiok, Okondok eta
Arakaldok zehazten dute. [20]

3.3.8 Orozko
Orozko Bizkaiko hego-mendebaldean kokatuta dago. Arabako probintziak,
Arrankudiagak, Arakaldok, Arteak, Zeberiok, Villarok eta Zeanurik zehazten dute
bere azalera.

Irudia 3-15. Orozkoren kokapena
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Orozkoren demografia asko gutxitu zen laurogeita hamarreko hamarkadan industria
krisiaren ondorioz. Handik aurrera herritarren kopurua handituz joan da urteak
aurrera joan ahala. Gaur egungo biztanleria herriaren erdian bizi da eta
mendialdeko biztanleria pixkanaka pixkanaka gutxituz doa nekazaritza eta
abeltzaintza desagertuz doazen heinean.

Irudia 3-16. Orozkoren demografiaren bilakaera.

Ekonomiaren aldetik basogintza eta abeltzaintza dira sektore garrantzitsuenak.
Basogintzaren sektorea asko hasi da azken urteetan pinuen landaketarengatik.
Bestalde, eskualdean baso autoktono azalera gehien duen herria da Orozko.
Industriaren sektorean lan egiten duten herritarrak Laudion eta Amurrion lan egiten
dute. [21]

3.3.9 Urduña
Araba eta Burgos artean kokatuta dagoen Bizkaiko hiri bakarra da. Nerbioi ibaiaren
ertzean kokatuta dago eta Salvadako mendilerroa du hiriaren inguruan. Hiriaren
azalera Villalba de Losa eta Berberana, Aiarak, Amurriok eta Urcabustaizek
zehazten dute.

Irudia 3-17. Urduñaren kokapena

Herriaren garapen industriala oso urria izan da, hori dela eta baliabide kulturalak
eta naturalak oraindik ondo mantendu dira. [22]
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3.3.10 Ondorioak
Aztertu den moduan eskualdea hainbat herrik osatzen dute, eskualdeko herritar
gehienak herri nagusietan bizi dira. Bestalde, herri txikiak hainbeste herrixketan
sailkatuta daude, Araban batez ere. Herritarrak elkarrengatik oso banatuta bizi dira
eta 100 pertsonek osatzen duten biztanle-nukleoa dira. Horregatik energia
berriztagarriak aukera egokia izan daiteke hainbat herrixketako edo udalerritako
energia eskaria osatzeko eta autokontsumoa sustatzeko. Gehienak landa eremuan
kokatuta daudenez instalazioak inplementatzeko leku aproposa izan daiteke leku
erabilgarriaren aldetik. Bestalde herri nagusietan beira eta altzairu industria asko
dagoenez energia eskaria energia berriztagarrien bitartez hornitzea erronka handia
izan daiteke.

3.4 ENERGIA IKERKETA
Energia sortzeko hainbat aukera daude tokiaren arabera, horregatik hainbat
energia berriztagarrien potentzialak neurtu dira aurretik. Energia eolikoa, eguzki
energia, bioenergia eta geotermia izan dira Aiaraldeko eskualdean neurtutako
potentzialak.
Potentzial bakoitza neurtzerako orduan ingurumenaren ezaugarriak aintzat hartzea
izan da lanik zailena. Herri bakoitzeko baldintzak aldatuz doaz eta bakoitzean
azterketa sakon bat egitea besterik ez dago emaitza objetiboak eta optimoak
lortzea nahi baldin bada. Horretarako lan bakoitzean ingurunea sailkatzeko eta bere
ezaugarriak bereizteko software berezi batzuk erabili dira, bestetik lortutako
datuekin energia potentziala kalkulatzea eta aztertutako energia berriztagarriaren
arabera lekuaren eskaera energetikoa asetzeko gaitasuna duen aztertu da.
Energia eolikoaren kasuan eskualdeko mendi edo mendilerro bakoitza bakarka
aztertu da. Bakoitzaren garaiera, batezbesteko haize abiadura, eremu babestua den
eta inguruan bizitokirik dagoen jakitea ezinbestekoa da. Ikerketan faktore horiek
kontuan izan diren arren beste batzuk izatea ere garrantzitsua da. Ehiza tokiak eta
kultura eremuak errespetatzea eta inguruko herritarren onarpena izatea batik bat.
Ikerketa osatzeko erabili den aerosorgailua NREL 5MW da, helburua potentzia
altuko parke eoliko bat sortzea delako. Turbina hain handiek inpaktu bisuala dute
desabantaila nagusitzat. Horregatik mikroeolika aztertzea interesgarria izan daiteke
inpaktu bisualak dakarren desabantaila kentzeko.
Aiaraldeko bioenergiaren potentzialaren kalkulu zehatz bat egiteko masa forestala
aztertu da. Horretarako biomasa ustiatzeko emaitzak lortu ostean hauek
interpretatu eta baloratu dira, helburua eskualdean bioenergia inplementatu nahi
duen edonork aurretik energia iturria optimizatzeko aukera izatea da.
Energia geotermikoaren kasuan eskualdeak duen potentziala neurtu da,
horretarako ingurunearen baldintzak ondo aztertu dira. Potentziala kalkulatzeaz
aparte instalazio geotermikoen arteko konparaketak egin dira bakoitzaren alde
onak eta alde txarrak identifikatuz.
Eguzki energiari dagokionez, eguzki energiaren potentziala kalkulatzea izan da
lanaren helburua. Bestalde, eguzki energiaren bitartez eskualdeko energia eskaria
asetzeko gaitasuna dagoen aztertu da. Hori lortzeko lehenik eskualdean dagoen
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potentziala lortu da eta bestetik herri bakoitzean kontsumitu egiten den energia
kopuruaren hurbilketa bat egin da. Ikerketan instalazioen kostuak eta amortizazio
epeak aztertu dira bideragarritasuna bilatzeko helburuarekin.

3.4.1 Energia eolikoa
3.4.1.1 Mendilerroak aztertzerakoan kontuan izan behar diren faktoreak
Parke eoliko bat sortzerako orduan eraginkortasunean eta errendimenduan eragiten
duten hainbat faktore izan behar dira kontuan. Aerosorgailuak kokatuta dauden
modua oso garrantzitsua izango da errendimendu gorena lortzeko. Mendi lerro
bakoitza bere gune haizetsuenak izango ditu bestetik beste aerosorgailuek
sortutako haize lorratza izan beharko da kontuan haize turbulentoa ekiditzeko.
Haizea presio diferentziengatik sortu egiten den jariakin mugikorra da. Haizea
presio handiko puntu batetik, antizikloietatik, presio baxuko puntu batera,
borrasketara, mugitu egiten da. Bere helburua bi aldeetako presioa berdintzea
delako. Haizearen abiadura haran estuetan geldoagoa dirudi sortzen duen
marruskaduragatik baina Bernoulliren efektuagatik haizea aran estuetan azeleratu
egiten da. Berriz aran zabaletan haizearen abiadura murriztu egiten du.
Instalazio eolikoa sortzerako orduan turbinen arteko distantzia kalkulatzea
ezinbestekoa da parkearen potentziala kalkulatu ahal izateko. Horregatik
mendilerroan dauden haize nagusien norabidea jakitea beharrezkoa da.
Egoera optimoa haizearen noranzko nagusia mendilerroaren elkarzuta kokatzea da.
Honek eolikoen arteko distantzia murriztea ahalbidetzen du, halaber mendilerroan
aerosorgailu gehiago egotea eta energia eoliko potentziala handitzea. Kasu honetan
eolikoen arteko distantzia aerosorgailuaren diametroa bider 2 edo 5 izan daiteke.
Egoera ez optimoetan haizearen noranzko nagusia mendilerroarekiko paraleloa da.
Egoera honetan eolikoen arteko distantzia nabarmen handitu behar da.
Aerosorgailuen arteko distantzia diametroaren neurria 10 aldiz handiagoa da.
Distantzia handi hauek kilometro bat baino handiagoak izan daitezke eta
mendilerroan aerosorgailuak jartzeko kopurua eta potentziala murriztu egiten du.
Zimurtasuna faktore oso garrantzitsua da eta inguruan dauden elementuek
baldintzatzen dute. Altuera parametroaren bitartez neurtu egiten da eta haizearen
abiadura nulua den altuera adierazi egiten du. Zimurtasun optimoa itsasoan ematen
da eta balio oso txikiak ditu. Bestalde zimurtasun txarra dituzten lekuak hiriak eta
basoak dira, hauek zimurtasun altuera handiko balioak dituzte. Zimurtasun baxuko
leku batean egotea haizea laminarra, kalitate handikoa, izatea ahalbidetuko du.
Berriz, zimurtasun handiko tokietan haizea turbulentoa izango da eta bere kalitatea
txarra izango da.
Airearen dentsitatea energia eolikoaren potentzialean eragina duen faktorea ere
bada. Airearen dentsitatea handia izateak haize abiadura berdinarekin, potentzial
handiagoa lortzea ekartzen du. Berriz airearen dentsitatea baxua izateak,
potentziala murriztu egiten du. Airearen dentsitatea tenperatura eta presioaren
araberakoa da. Itsaso mailan presioa oso handia denez airearen dentsitatea oso
handia da eta horrek errendimendua areagotzen du. Aldiz mendilerroak garaiera
altu batean daudenez neurtzen den presioa txikiagoa da itsaso mailan baino eta
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horrek errendimenduan murrizketak dakartza. Tenperaturaren aldetik haize beroek
dentsitate handiagoa dute haize hotzek baino eta horrek potentzia handiagoa
lortzea ahalbidetzen du abiadura berdina izanik.

3.4.1.2 Mendilerroen azterketa
3.4.1.2.1 Arrolako mendilerroa
Arrolako mendilerroa Orozko, Laudio eta Amurrioren artean dago kokatuta.
Inguruko mendilerroekin konparatuz ez du altuera handirik, mendilerroan zehar
batezbesteko altuera 500 eta 800 metrokoa da.
Mendilerroa hainbat tontorrek osatzen duten arren mendilerro nagusia
orientazioaren aldetik eremu aproposa da. Gainera, leku irekia denez zimurtasun
eta irismen oneko lekua da. Haizearen batezbesteko abiadura 5,65 m/s -koa da eta
puntu jakin batzuetan 7m/s batezbesteko abiadura dago.
Mendilerro nagusiak 2 kilometroko luzeera du eta orokorrean haize ohikoenaren
perpendikularki kokatuta dagoenez, 9 aerosorgailu jartzeko aukera dago. Aurretik
aipatu bezala herriak hurbil izateak ondorio txarrak ekar ditzake, kasu honetan
herri nahiko jendetsuak ditu bere inguruan. [23]

3.4.1.2.2 Ganekogortako mendilerroa
Bilboko hegoaldean kokatuta dagoen mendilerroa da, Ganekogorta mendiak ematen
dio mendilerroari bere izena. Orokorrean mendilerro osoak irisgarritasunaren
aldetik eta zimurtasunaren aldetik oso aproposa da, bere inguruak oso garbiak
direlako.
Mendilerro nagusia leku aproposa da parke eolikoa inplementatzeko. Batezbesteko
haizearen abiadura 6,5 m/s -koa da eta puntu batzuetan 8m/s -raino iristen da.
Haize nagusiak ipar haizea, ipar mendebaldeko haizea eta hego mendebaldeko
haizeak dira. Kasu askotan aproposak dira mendilerroaren elkartzuta kokatuta
daudelako. Mendilerroak 4 kilometroko luzeera du eta baldintza optimoetan 17
aerosorgailu jartzeko aukera dago.
Bestalde azpimarratzekoa da XXI. mendearen hasieran parke eoliko bat jartzeko
intentzioa egon zela. 2011.urtean proiektua abian jartzeko prest zegoen baina
gizarteak eta mendi klubek sortutako presioaren ondorioz ez zen proiektua
gauzatu. [23]

3.4.1.2.3 Babio mendilerroa
Amurriotik gertu dagoen mendilerro txiki bat da, mendilerroa hiru mendik osatzen
dute. Tontorrerainoko bidea oso ona den arren Amurriora duen hurbiltasunak
desabantaila nagusitzat jokatzen du. Bestalde tontorrak landarediaz betetako tokiak
dira eta zail samarra ikusten da potentzia altuko turbinak jartzea.
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Halaber mendilerroaren kokapena haize ohikoenaren perpendikularki kokatzen da.
Kasu horretan 6 aerosorgailu egongo lirateke mendilerroan.
Gizarte mapek adierazten dute jende asko bizi dela mendi inguruan eta horregatik
potentzia altuko aerosorgailuak jartzea zaila da. Horregatik potentzia ertaineko
aersorgailuak jartzea aukera ona izan daiteke inguruko herrietako poligono
industrialak hornitzeko. [23]
3.4.1.2.4 Salvadako mendilerroa
Mendilerroa Gorobel izenarekin ere bada ezaguna, aurretik esan bezala Bizkaia,
Araba eta Burgos banatzen dituen mendilerroa da. Hamar gailurrek osatzen dute
eta batezbesteko altuera mila metrokoa da.
Potentzial eoliko handiena duen mendilerroa da, horregatik potentzia handiko parke
eoliko bat egiteko leku aproposa da. Desabantaila nagusia mendilerro nagusian
baserri bat dagoela da, baina parke eolikotik segurtasun distantzia nahiko dago
bien artean. Mendilerroaren tontorrean azalera handia dagoenez eskuragarri
hainbat konfigurazio jarri daitezke.
Aerosorgailuz osaturiko 4 ilara egin daitezke, lehenengo bi ilarek 3 kilometroko
distantzia dute eta 11 turbina jar daitezke bakoitzean. Hirugarren ilarak 5,5
kilometroko luzeera du eta 21 turbina jar daitezke. Bukatzeko azken ilara, ilara
luzeena, 7 kilometrokoa da eta 28 turbina jar daitezke. Kalkulu hauek egoera
optimoetan kalkulaturikoak direla, eremu harritsua denez aerosorgailuak
instalatzeko arazoak aurkitu daitezke.
Bestalde kontuan izan behar da eremua Europako gune garrantzitsuenetarikoa dela
fauna eta floraren aldetik, hegaztientzako erreserba moduan aitortua dago lekua.
Honek hainbeste buruhauste eta ikerketa sakonagoak egitea sortuko du.
Haizearen batezbesteko abiadura 6,5 m/s -koa da eta toki batzuetan 8 m/s -ko
batezbesteko abiadurak aurkitu daitezke, beraz tokia potentzial handiko eremutzat
kontsideratu daiteke.
Bukatzeko inguruko herriak 10 kilometroko distantziara daude kokatuta, beraz ez
du herritarrengan eragin askorik izango. [23]

3.4.1.2.5 Eskorietako mendilerroa
Babio mendilerroaren ipar mendebaldean kokatzen den mendilerroa da. Babio
mendilerroaren ezaugarri oso antzekoak ditu. Eskorietako mendilerroa altuera
berdineko hiru mendik osatzen dute. Potentzial ertaina duen arren, bere
tontorrerainoko bidea oso txarra da eta hurbileko herriengan duen hurbiltasunak
lekua ez interesgarritzat hartuko da.
Lekua baztertuta egon arren potentzia ertaineko instalazio bat jartzeko
interesgarria izan daiteke, bere orientazioa zuzena delako eta bere batezbesteko
haize abiadura 5,5 m/s -koa delako. [23]
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3.4.1.2.6 Luxamendi mendilerroa
Mendilerroa Ganekogorta mendilerroaren hegoaldean, Laudioren iparraldean,
kokatuta dago. Luxamendi eta Arraño mendiek osatzen dute mendilerroa.
Mendilerro baxua da eta bere inguruetan herrixka txikiak daude. Horregatik
potentzia ertaineko parke eoliko bat jartzeko leku aproposa izan daiteke, bere
gertutasunean bi poligono industrial kokatuta daudelako.
Haizearen batezbesteko abiadura 5m/s –koa baino baxuagoa denez bere
potentziala mespretxagarria da beste mendilerroak kontuan izanik. Bere orientazioa
haize nagusiei elkarzuta den arren Laudiorekiko duen hurbiltasuna oso handia da
eta herritarrengan inpaktu bisuala sortuko luke. [23]

3.4.1.2.7 Odoilbaltza mendilerroa
Artzeniega eta Okondo artean kokatuta dauden altuera eta orientazio ezberdineko
mendi multzoek osatzen dute mendilerroa. Mendilerroaren potentziala nahikoa da,
haizearen batezbesteko abiadura 5 m/s –koa baino handiagoa delako.
Mendilerroan kokatuta dauden mendi batzuk irismen oso zaila duten arren,
baloratutako bi lekuak irismen egokia dute. Mendikate bakoitza 2 kilometro
ingurukoa da eta perpendikular kokatuta dago haizearen norabide ohikoenari.
Horrek 16 aerosorgailu jartzeko aukera ematen du. Aztertutako beste mendikateak
ez dute egoera aproposik adierazten orientazioa dela eta. [23]
3.4.1.2.8 Pagolarreko mendilerroa
Laudioren hego mendebaldean kokatuta dagoen mendilerroa da, lerrokatuta
dauden hiru mendik osatzen dute mendilerroa. Mendikatea irismen ona duen arren
errepideak ez dira tontorreraino iristen baina irudiengatik esan daiteke pista zabal
eta on bat dagoela. Bestalde esan beharra dago mendilerroan antena bat eta
baserri zahar bat dagoela.
Haizearen batezbesteko abiadura 6,6 m/s –koa da, horregatik potentzial handiko
tokia dela esan dezakegu. Mendilerroaren orientazioa ohiko haizeen
norabidearekiko elkarzuta da. Honek egoera idealean 10 aerosorgailu kokatzeko
aukera ematen du. [23]

3.4.1.2.9 Santxosolo mendilerroa
Bizkaia, Araba eta Burgos banatu egiten duten muga naturala da. Orokorrean
mendilerroa irismen oso onekoa da, horregatik irismen zaileko edo okerreko
mendiak baztertu dira.
Haizearen batezbesteko abiadura 5 m/s –koa da eta horrek mendilerroa potentzial
oneko gunea bihurtzen du. Haizearen norabidea kontuan izanik, bi mendikate
interesgarri agertzen dira. Mendikate nagusia 2,5 kilometroko luzeera du eta 11
aerosorgailu jartzeko aukera dago egoera aproposenean. Bestalde bigarren
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mendilerroak kilometro bateko luzeera du eta horren ondorioz 4 turbina jarri
daitezke. Aipatzekoa da bere inguruan herri jendetsurik ez dagoela. [23]
3.4.1.2.10 Urkabustaitz mendilerroa
Aiaraldearen hego ekialdean, Orduñatik gertu, kokatuta dagoen mendilerroa da.
Mendilerroa 700 metroko altueran kokatutako 15 𝑘𝑚2 –ko lautada batek osatzen
du. Herriekin duen hurbiltasunak parke eoliko handi bat jartzeko aukera
baztergarritzat hartzen du. Bestalde potentzia ertaineko parke eoliko bat jartzea
interesgarria izan daiteke Orduñako energia eskaria asetzeko.
Haizearen batezbesteko abiadura 6 m/s –koa da, leku oso zabala denez
orientazioaren arazorik ez dago, aerosorgailuen konfigurazioa edozein izan
daikeelako. Bestalde Amurriorekiko eta Orduñarekiko duen hurbiltasunak inpaktu
bisual handia sortuko luke. [23]

3.4.1.2.11 Ondorioak
Haizearen batezbesteko abiadura eta norabidea kontuan izanik, mendilerro
hoberenak Arrolako mendilerroa, Salvadako mendilerroa, Ganekogortako
mendilerroa , Odoibaltza mendilerroa , Santxosolo mendilerroa eta Pagolar
mendilerroa dira. Haizearen batezbesteko abiadura erabiliz Capacity factorra
kalkulatu da. Turbina bakoitzaren potentziala kalkulaturik parke eoliko osoaren
potentziala kalkulatzeko dauden turbina kopuruarengatik biderkatu da.

Mendilerroa

Batezbesteko
abiadura (m/s)

CF
(%)

Turbina
kopurua

Urteko produkzioa
(GWh/urte)

Arrola

5,65

17,68

9

70,00

Salvada

6,50

25,05

60

658,30

Ganekogorta

6,50

25,05

17

186,50

Odoibaltza

5,20

13,74

16

96,30

Santxosolo

5,20

13,74

11

66,20

Pagolar

6,60

25,92

10

113,55

Taula 3-6. Mendilerro bakoitzaren ezaugarriak [23]

Euskadiko herritar bakoitzak kontsumitu egiten duen energia kantitatea jakinik eta
Aiaraldeko biztanleria kontuan izanik esan daiteke Aiaraldean guztira 48 GWh/
urtean kontsumitu egiten direla.
Proposatutako instalazioen potentzialei erreparatuz ikusi daiteke urteko produkzioa
nahikoa dela Aiaraldeako energia eskaria asetzeko aipatutako mendilerroetan parke
eoliko bat jarriz gero.

GIE-Eibar

28-UZT

26

AIARALDEKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN AZTERKETA

MEMORIA

3.4.2 Bioenergia
3.4.2.1 Emaitzak eta diskusioa
Atal honetan lortutako emaitzak ebaluatu eta ondorioztatuko dira, horretarako
biomasa potentzial totala, eskuragarri dagoen biomasa eta erabilgarri dagoen
biomasaren potentzialak aztertuko dira.
3.4.2.2 Biomasa potentzial totala
Ikerketa egiteko 2016. urteko baso inbentarioa erabili da, horretarako lehen pausua
eskualdean dauden espezie desberdinak topatzea edo kokatzea da. Eskualdean
espezie kopuru handia dagoenez, espezie guztien artean filtratze bat egin behar da.
Filtratzean kontuan izan behar diren tokiak eremu babestuak dira eta hauetan
dauden espezieak baztertuko dira.
Aukeratutako bost espezieak eukaliptuaren eta pinuaren familiakoak dira,
horretarako eskualdean dauden kopurua eta kokapena ezarriko da.

Irudia 3-18. Aiaraldeko zuhaitz motak [24]

Azalerak behin zehaztuta, Pinu Radiata potentzial handiena duen espeziea izango
da. Biomasaren potentzial totalaren kalkulua egiterako orduan datu espazialak izan
behar dira kontuan eta lortutako emaitzak espezie bakoitzak urtean ematen duen
kilogramo kopurua izango da.

Espezieak
Eucaliyptus Globulus
Eucalyptus Nitens

GIE-Eibar
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Pinus Laricio
Pinus Pinaster
Pinus Radiata
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758,349
245,956
18080,935

Taula 3-8. Zuhaitzen azalerak [24]

Biomasa potentzial totalaren kalkulua egiteko, datu espazialak eta zuhaitz
bakoitzaren dentsitatea izan beharko da kontuan. Espezie berdineko zuhaitz mota
batzuk elkarrengandik oso urrun daudenez hazkundeari dagokionez datu oso
desberdinak izango dituzte. Horregatik Hazkunde tasa eta MPPF-ren kasuan
batezbesteko balio bat egin da kalkuluak errazteko.

Espeziea

Azalera
(ha)
34,65

Dentsitatea
(kg/m3)
700

Hazkunde tasa
(espezie batazbestekoa)
9,1875

Kkab

MPPF

1

2,008

Eucaliptus
Nitens

369,77

820

8,8192

1

1,91

Pinus
Laricio
Pinus
Pinaster

758,349

571

8,403

1

1,836

245,956

500

8,414

1

1,838

Pinus
Radiata

18080,935

515

8,432

1

1,869

Eucaliptus
Globulus

Taula 3-9. Biomasaren potentzialerako kalkuluak [24]

Espezieak
Eucaliptus Globulus
Eucaliptus Nitens
Pinus Laricio
Pinus Pinaster
Pinus Radiata

Biomasa Potentzial Totala (kg/urte)
447468,368
5107496,58
6680550,74
1901846,41
146746588

Taula 3-10. Biomasa potentzial totala [24]

Eskuragarri dagoen biomasaren potentziala kalkulatzeko biomasa potentzial
totalaren emaitzetako datuak erabiliko dira, horretarako lau faktorek baldintzatuko
dute filtraketa.
Lehenik, eremuaren malda aztertu behar da. Horretarako, aurretik aipatu bezala,
%30–eko inklinazio maximoa eta %50-eko inklinazio maximoa duten eremuak
zehaztuko dira.

Aztertuko den lehenengo kasua %30-ekoa baino txikiagoa den guneetako biomasa
eskuragarria da.
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Espeziea
Eucaliptus Globulus
Eucaliptus Nitens
Pinus Laricio
Pinus Pinaster
Pinus Radiata
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Azalera (ha)
0,19
17,606
93,97
43,907
2276,407

Taula 3-11. Eskuragarri dagoen espezie bakoitzaren azalera malda %30-ekoa izanik. [24]

Espeziea
Eucaliptus
Globulus
Eucaliptus
Nitens
Pinus
Laricio
Pinus
Pinaster
Pinus
Radiata

Azalera
(ha)
0,19

Dentsitatea
(kg/m3)
700

Hazkunde tasa
(Espezie batazbestekoa)
9,375

Kkab

Kbil

MPPF

1

1

2,05

17,606

820

8,649

1

1

1,891

93,97

571

7,777

1

1

1,7

43,907

500

8,025

1

1

1,754

2276,407

515

8,535

1

1

1,857

Taula 3-12. Biomasa potentziala kalkulatzeko datuak malda %30-ekoa izanik. [24]

Espeziea
Eucaliptus Globulus
Eucaliptus Nitens
Pinus Laricio
Pinus Pinaster
Pinus Radiata

BEsk(kg/urte)
2556,09375
236119,566
709392,113
309014,173
18681209,2

Taula 3-13. Eskuragarri dagoen biomasa malda %30-koa izanik. [24]

Aztertuko den hurrengo kasua malda %50-eko malda baino txikiagoa den guneak
izango dira.

Espeziea
Eucaliptus Globulus
Eucaliptus Nitens
Pinus Laricious
Pinus Pinaster
Pinus Radiata

Azalera (ha)
1,844
118,43
426,054
224,569
10654,697

Taula 3-14. Eskuragarri dagoen biomasa azalera malda %50-ekoa izanik. [24]
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Espeziea
Eucaliptus
Globulus
Eucaliptus
Nitens
Pinus
Laricio
Pinus
Pinaster
Pinus
Radiata

Azalera
(ha)
1,844

Dentsitatea
(kg/m3)
700

118,43

820

426,054

MEMORIA

Hazkunde tasa
(Espezie batazbestekoa)
9,375

Kkab

Kbil

MPPF

1

1

2,05

8,584

1

1

1,877

571

8,12

1

1

1,775

224,569

500

8,147

1

1

1,781

10654,697

515

8,534

1

1

1,866

Taula 3-15. Eskuragarri dagoen biomasa potentzialaren kalkuluak egiteko erabilitako datuak.
[24]

Espeziea
Eucaliptus Globulus
Eucaliptus Nitens
Pinus Laricio
Pinus Pinaster
Pinus Radiata

BEsk (kg/urte)
24807,5625
1564694,53
3506349,01
1629226,42
87380114,7

Taula 3-16. Biomasa eskuaragarriaren emaitzak [24]

Bestalde, eremutik errepide sarera dagoen distantzia oso garrantzitsua da. Basoko
pisten daturik ez dagoenez, hauetatik gertu dauden lur sailak ez dira kontuan
izango ikerketan.
Eremuaren jabegoa kontuan izatea ezinbestekoa da lur saila ustiatzeko, eskualdean
dauden eremu gehienak pribatuak diren arren eremu guztien azterketa egingo da.
Azkenik zuhaitzen garapen fasea aztertu behar da. Ingurumenaren kontserbazioa
eta biomasaren ustiaketaren errentagarritasun maximoa lortzeko fustal egoeran
dauden zuhaitzak aukeratuko dira.

Azkenik erabilgarri dagoen biomasa potentziala kalkulatuko da. Horretarako
eskuragarri dagoen biomasaren emaitzak erabiliko dira. Horregatik kasu honetan
ere bi aldiz errepikatuko dira kalkuluak maldaren arabera.
Malda maximoa %30 –ekoa izanda.

Espeziea
Eucaliptus
Globulus
Eucaliptus
Nitens
Pino
Laricio
Pinus
Pinaster
GIE-Eibar

Azalera
(ha)
0,19

Dentsitatea
(Kg/m3)
700

Hazkunde tasa
(espezie batazbestekoa)
9,375

Kkab

Kbil

MPPF

CCA %

1

1

2,05

70

17,606

820

8,649

1

1

1,891

70

93,97

571

7,777

1

1

1,7

45

43,907

500

8,025

1

1

1,754

65
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Pinus
Pinaster

2276,407

515

8,535
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1

1

1,867

65

Taula 3-17. Erabilgarri dagoen biomasa %30 malda kontuan izanik. [24]

Espeziea
Eucaliptus Globulus
Eucaliptus Nitens
Pino Laricio
Pinus Pinaster
Pinus Radiata

BEra(Kg/urte)
766,828125
70835,8697
390165,662
108154,961
6538423,23

Taula 3-18. Erabilgarri dagoen biomasa potentziala %30 malda kontuan izanik. [24]

Malda maximoa %50-ekoa izanda,

Espeziea
Eucaliptus
Globulus
Eucaliptus
Nitens
Pino
Laricio
Pinus
Pinaster
Pinus
Pinaster

Azalera
(ha)
1,844

Dentsitatea
(Kg/m3)
700

Hazkunde tasa
(espezie batazbestekoa)
9,375

Kkab

Kbil

MPPF

CCA %

1

1

2,05

70

118,43

820

8,584

1

1

1,877

70

426,054

571

8,12

1

1

1,775

45

224,569

500

8,147

1

1

1,781

65

10654,697

515

8,534

1

1

1,866

65

Taula 3-19. Biomasa erabilgarriaren emaitzak malda maximoa %50-ekoa izanik. [24]

Espeziea
Eucaliptus Globulus
Eucaliptus Nitens
Pino Laricio
Pinus Pinaster
Pinus Radiata

BEra(Kg/urte)
766,828125
70835,8697
390165,662
108154,961
6538423,23

Taula 3-20. Biomasa erabilgarriaren emaitzak malda %50-ekoa izanik. [24]
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3.4.2.3 Energia termikora eraldaketa
Azkenik, emaitzak beraien artean konparagarriak izan daitezen kWh-etara pasatuko
dira.

Espeziea

BEra(Kg/urte)

PCSo (KJ/kg)

Eucaliptus
Globulus
Eucaliptus
Nitens
Pino Laricio
Pinus Pinaster
Pinus Radiata

7442,26875

18533

Unitate eraldaketa
(kWh/KJ)
0,000277778

469408,3578

18533

0,000277778

1928491,955
570229,2484
30583040,16

20600
20933
20500

0,000277778
0,000277778
0,000277778

Taula 3-21. Eraldaketa egiteko erabilitako kalkuluak. [24]

Espeziea
Eucaliptus
Globulus
Eucaliptus Nitens
Pino Laricio
Pinus Pinaster
Pinus Radiata
GUZTIRA

Energia Malda maximoa
%30 (kWh)
3947,673789

Energia Malda maximoa
%50 (kWh)
38313,21298

364666,9927
2232614,621
628891,0525
37232687,86
40461808,2

2416540,304
11035259,52
3315724,683
174153423,1
190959260,9

Taula 3-22. Erabilgarri dagoen biomasa potentziala kWh-tan [24]

Logikoa den moduan %50 malda baino txikiagoak dauden lur eremuak %30 malda
baino txikiagoak dauden eremuak baino handiagoak dira eta horregatik potentziala
ere altuagoa da. Bestalde, arestian aipatu bezala Pinus Radiata potentzial handiena
duen zuhaitza izango da.

3.4.2.4 Egur industriako hondakinak
Egur industriak sortzen dituen hondakinak kuantifikatuko dira, horretarako
eskualdean dauden egur industriak kontuan hartuko dira.
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Irudia 3-19. Bioraise programa erabiliz lortutako emaitzak. [24]

Eskualdean egurra lantzen duten industria asko daudenez sortutako hondakinen
kantitatea oso altua da, beraz hondakin horiek erabilera energetikoa ahalbidetzen
dute.
3.4.2.5 Laburpena
Lortutako emaitzak sinplifikatzeko helburuarekin, erabilgarri dagoen biomasa
potentzialaren eta egur industriako hondakinak bateratu dira. Ikerketa egiterako
orduan bi baldintza aztertu direnez, bakoitzean lortutako emaitzak adierazi dira.
Espeziea
BEra (kWh)
Egur Hondakinak
(kWh)
GUZTIRA

Energia Malda
maximoa %30 (kWh)
40.462.808,2
24.442.969,44

Energia Malda
maximoa %50 (kWh)
190.959.260,9
24.442.969,44

64.905.777,65

215.402.230,3

Taula 3-23. Aiaraldeko emaitzen laburpena. [24]

3.4.2.6 Emaitzen diskusioa
Aipatu den bezala Aiaraldeko biomasa potentzial handiena duen espeziea Pinus
Radiata da, beste pinu espezie dauden arren honek duen azalera oso handia da eta
horregatik bere potentziala handiena da. Eukaliptuen azalera pinuen azalerarekin
konparatuz txikia da, horregatik eukaliptoen potentziala ez da hain handia.
Iberiar penintsularen iparraldea oso malkartsua denez aztertutako bi baldintzetan
dauden datuen diferentzia oso handia dago.
Azkenik eskualdean dauden egur industriek sortutako hondakinak oso ugariak dira.
Horregatik, egur hondakin kantitate horrek energia iturri handi bat suposatu dezake
eta basoko potentzialarekin bat erabili daiteke.
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3.4.3 Geotermia
3.4.3.1 Kalkuluak
Lehenik eta behin, QGIS programaren bitartez eremuko azalera erabilgarria
kalkulatuko da. Kalkuluak errazteko, azalera erabilgarriaren itxura karratu
formakoa izango da. Instalazioak izango dituen putzuak eraikinetik hiru metrora
kokatuko dira gutxienez eta putzuen arteko distantzia 6 metrokoa izango da.
Eremuak hainbat harri motek osatu dezaketela kontuan izan behar da potentziala
kalkulatzeko orduan.

Urduña herriko potentzialaren kalkuluak egiteko azalera zehaztua 3.088.225,865
𝑚2 ditu. Azalera honetan topatzen diren harriak kareharrizkoak dira nagusiki.
𝐴𝑙𝑑𝑒𝑎[𝑚] = √𝐴z𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎[𝑚2] = 1. 757, 335 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
Arestian aipatu bezala instalazioaren azalera karratutzat hartuko da eta horregatik
instalazioa osoaren azaleraren erro karratua lortu da.

𝐴𝑙𝑑𝑒𝑎[𝑚] 1 𝑝𝑢𝑡z𝑢
𝑝𝑢𝑡z𝑢
1. 757, 335
𝑝𝑢𝑡z𝑢
*
=[
]=
=
292,
89
i𝑙𝑎𝑟𝑎
6 [𝑚]
i𝑙𝑎𝑟𝑎
6
i𝑙𝑎𝑟𝑎
Putzuen arteko distantzia 6 metrokoa denez, ilara bakoitzean jar daitezkeen putzu
kopurua kalkulatu behar da.

𝑝𝑢𝑡z𝑢 2
[
] = 292, 892 = 85. 784, 05 𝑝𝑢𝑡z𝑢
i𝑙𝑎𝑟𝑎
Putzu bakoitzaren sakonera 100 metrokoa izango da,

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = [𝑝𝑢𝑡z𝑢] * 100 [

𝑚
𝑝𝑢𝑡z𝑢

] = 8. 578. 405, 18 𝑚

Azkenik instalazioaren funtzionamendu orduak urtean zehar 2400 izango direnez
eta aurretik aztertutako harrien taulako balioak kontuan izanik potentziala lortzen
da.
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡zi𝑎𝑙𝑎[Wℎ] = 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜[𝑚] * 𝑡𝑎𝑢𝑙𝑎𝑘𝑜 𝑏𝑎𝑙i𝑜𝑎 [
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3.4.3.2 Potentzial totala
Aurretik aipatutako kalkuluak, prozedurak eta programak aplikatuz herri bakoitzeko
potentziala kalkulatu da.

Herria
Aiara
Amurrio
Arakaldo
Arrigorriaga
Artziniega
Laudio
Okondo
Orozko
Urduña
TOTALA

Pot.ertaina[GWh]
7.303,322
7.088,455
233,355
1.469,560
1.972,550
3.943,124
1.918,133
3.810,055
2.401,442
30.139,995

Pot.minimoa[GWh]
6.428,814
6.151,166
210,659
1.333,688
1.695,531
3.503,767
1.707,244
3.362,310
2.058,379
26.451,557

Pot.maximoa[GWh]
8.177,829
8.025,743
256,052
1.605,433
2.249,569
4.382,480
2.129.022
4.257.800
2.744,505
33.828,433

Taula 3-24. Aiaraldeko potentzial totala [25]

3.4.3.3 Aipatzekoak
Aurreko tauletan agertzen diren potentzialak ez dira zertan potentzial
aprobetxagarriak izan behar. Eraikin bakoitzaren inguruan 100 metroko azalera
hartuko da kontuan, etxebizitza isolatuetan azalera osoa kontuan hartzen bada
soberakinak egon daitezke. Arazoa izan daitekeen arren eskualdean ez daude mota
honetako eraikin asko.
Bestalde, lortutako potentzialei erreparatuz, energia eskaria betetzeko behar beste
energia sortu behar da. Geotermia erabiltzeko orduan bero transferentzia altuagoa
lortzeko helburuarekin, lurrazpiko tenperatura murriztu egiten da. Modu horretan
ponpa erabiltzerakoan COP-a askoz ere txarragoa izango da eta horren ondorioz
elektrizitate gehiago kontsumituko du. Bestalde lurrazpiko tenperatura asko
murrizten bada desorekak sor daitezke lur azpiko akuiferoetan.
3.4.3.4 Interes geotermiko puntuak
Behin herri bakoitzeko potentzial geotermikoa lortuta, garrantzitsua da jakitea
herrietako zein guneetan ematen den potentzial geotermiko handiena. Horretarako
lurzoru motaren arabera, gune batzuk interes geotermiko altua izango dute.
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Irudia 3-20. Aiaraldeako interes geotermiko puntuak [25]

Arrankudiaga-Zollo eta Arakaldo potentzial altuena duten tokiak dira. Hauekin
batera, Okondo, Laudio eta Orozko leku nahiko egokiak dira geotermia instalazio
bat gauzatzeko. Bestalde, Urduñak potentzial oso baxua adierazten du eta bertan
instalazio bat sortzea itxuraz ez da errentagarria izango.
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3.4.3.5 Instalazio geotermikoa martxan jartzeko behar den kontsumoa
Potentziala aztertu ostean, potentzial hori lortzeko behar den kontsumoa aztertu
behar da. Horretarako kontsumoa murrizteko hobeto egokitzen diren teknologiak
aztertuko dira.
Kasu honetara hobeto egokitzen diren bi teknologiak bero ponpa eta aerotermia
dira. Bero ponpa aukeratzeko orduan errendimendu altukoa izan behar da ,
horretarako Coefficient of performance egoki bat izan behar du, honek bero
ponparen errendimendua zehazten duelako.

Irudia 3-21. Bero ponpa
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Beraz, bero ponparen COP-a 2,5 baino handiagoa bada instalazioa berriztagarri
moduan izendatu daiteke.
𝐶𝑂𝑃 =

O

O

=

W

O−O𝑜

Formula aplikatuz eta aldez aurretik eskualdeko potentziala jakinez, lortu dezakegu
zenbat kontsumituko duen bero ponpak.
𝑆𝑃𝐹 =

O

O=

O−O𝑜

O𝑎i𝑎𝑟𝑎𝑙𝑑𝑒𝑎 =

𝑆𝑃𝐹−1

𝑆𝑃𝐹*O𝑜
2,5*30.139,995
=
𝑆𝑃𝐹−1
2,5−1

O
W𝑎i𝑎𝑟𝑎𝑙𝑑𝑒𝑎 =

𝑆𝑃𝐹*O𝑜

𝑆𝑃𝐹

= 50. 233, 325 𝐺Wℎ

50. 233, 325
=

2, 5

= 20. 093, 33 𝐺Wℎ

Beraz aurretik planteatutako energia potentziala gauzatu nahi bada 20.093,33
GWh-ko energia izan beharko da eskuragarri instalazioa funtzionamenduan izateko.
Herria
Aiara
Amurrio
Arakaldo
Arrigorriaga
Artziniega
Laudio
Okondo
Orozko
Urduña
GUZTIRA

Pot.ertaina (GWh)
4.868,881
4.725,637
155,570
979,707
1.315,033
2.628,749
1.278,755
2.540,037
1.600,961
20.093,330

Pot.minimoa (GWh)
4.285,876
4.100,778
140,439
889,125
1.130,354
2.335,845
1.138,162
2.241,540
1.372,252
17.634,372

Pot.maximoa (GWh)
5.451,886
5.350,496
170,701
1.070,288
1.499,712
2.921,653
1.419,348
2.838,533
1.829,670
22.552,289

Taula 3-25. Energia kontsumoa Aiaraldean [25]
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Eraginkortasun altuko bero ponpa aztertzerako orduan hiru faktore kontuan hartu
behar dira: Bero ponparen COP nominala, ponderazio faktorea eta zuzentze
faktorea. COP nominalaren balioa instalazioaren fabrikatzaileak zehazten du eta
kasu gehienetan 4,5 ingurukoa da. Bestalde ponderazio faktorea instalazioaren
konfigurazioaren araberakoa da. Bukatzeko zuzentze faktorea inguruneko
baldintzek osatuko dute.

𝑄
𝑆𝑃𝐹 = 𝐶𝑂𝑃 =

W

𝑄
=

𝑄 − 𝑄0

= 𝐶𝑂𝑃𝑁0𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 * 𝐹𝑃 * 𝐹𝐶

Aurreko operazioak errepikatuz, aurretik lortu bezala instalazioak kontsumitu egiten
duen energia lortu daiteke.

4,995 * 30.139,995

𝑆𝑃𝐹 * 𝑄0
𝑄𝑎i𝑎𝑟𝑎𝑙𝑑𝑒𝑎 =

𝑆𝑃𝐹 − 1

𝑆𝑃𝐹

Herria
Aiara
Amurrio
Arakaldo
Arrigorriaga
Artziniega
Laudio
Okondo
Orozko
Urduña
TOTALA

4,995 − 1

37.684,4243

𝑄
W𝑎i𝑟𝑎𝑙𝑑𝑒𝑎 =

=

=

4,995

= 37.684,4243 𝐺Wℎ

= 7.544,429 𝐺Wℎ

Pot. Ertaina (GWh)
1.828,116
1.774,332
58,412
367,850
493,755
987,015
480,133
953,706
601,112
7.544,429

Pot.Minimoa (GWh)
1.609,215
1.539,716
52,731
333,839
424,413
877,038
427,345
841,630
515,239
6.621,166

Pot.Maximoa (GWh)
2.047,016
2.008,947
64,093
401,860
563,096
1.096,991
532,922
1.065,782
686,985
8.467,693

Taula 3-26. Aiaraldeako kontsumoa eraginkortasun altuko bero ponpa izanik. [25]

Erreparatu daitekeen moduan eraginkortasun altuko bero ponpa erabiltzen denean,
eraikinera doan bero erabilgarria gutxiago da baina kontsumitu egiten den
elektrizitatea ere baxuagoa da.
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Aztertuko den azkeneko kasua Aerotermia da. Mota honetako ekipoak duen
kontsumo energetikoa zenbatekoa den jakiteko aurreko bero ponpa duen bero
erabilgarria hartuko da kontuan. Kontsumo elektrikoa kalkulatu ahal izateko SPF-a
zenbatekoa den jakin behar da. Horretarako COP nominala aurrekoan bezala 4,5
izaten jarraituko du. Kasu honetan SPF desberdina lortuko da kasu honetan
ponderazio koefizientea desberdina izango delako.

𝑆𝑃𝐹 = 𝐶𝑂𝑃𝑛𝑜𝑚i𝑛𝑎𝑙𝑎 * 𝐹𝑃 * 𝐹𝐶 = 4, 5 * 0, 75 * 1 = 3, 375

O
W𝑎i𝑎𝑟𝑎𝑙𝑑𝑒𝑎 =

Herriak
Aiara
Amurrio
Arakaldo
Arrigorriaga
Artziniega
Laudio
Okondo
Orozko
Urduña
GUZTIRA

37. 684, 42

𝑆𝑃𝐹

=

3, 375

= 11. 165, 7553 𝐺Wℎ

Pot.ertaina (GWh)

Pot.minimoa (GWh)

Pot.maximoa (GWh)

2.705,611
2.626,011
86,450
544,418
730,757
1.460,782
710,597
1.411,485
889,645

2.381,638
2.278,780
78,041
494,082
628,132
1.298,016
632,471
1.245,612
762,553

3.029,584
2.973,242
94,858
594,753
833,382
1.623,547
788,724
1.577,358
1.016,738

11.165,755

9.799,325

12.532,186

Taula 3-27. Aiaraldeako elektrizitate kontsumoa aerotermiarako. [25]

3.4.3.6 Konparaketa
3.4.3.6.1 Kontsumo elektrikoa
Geotermia eta aerotermiaren arteko konparaketa egiterako orduan, kontuan hartu
behar da desberdintasun nagusiena ekonomikoa dela. Aerotermiak instalazio kostu
baxuak dauzka, berriz, kontsumo elektriko altua. Aipatzekoa da geotermiak eta
aerotermiak kontsumo berdina izango dutela SPF berdina badute.

𝑄
𝑆𝑃𝐹 =

W

𝑄
→W=

𝑆𝑃𝐹

Horregatik instalazio kostu baxuak izatea aerotermia errentagarriagoa izatea ahalbidetzen du
baldintza berdinetan planteatuz gero.
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3.4.3.6.2 Instalazio kostua
Instalazioaren kostua kalkulatzeko, interneten eskuragarri dagoen Generador de
precios web orrialdea erabili da. Bertan, geotermiaren zulaketa bertikalen kostua,
baita geotermia eta aerotermian erabiltzen diren bero ponpen eta instalazioaren
kostua ematen da.
Bestalde, instalazioaren kostua aztertzerakoan, desberdintasunak aztertuko dira.
Eraikinaren barneko instalazioa berdina denez instalazioaren kostua ez da kontuan
hartuko, soilik bero ponpa desberdinen kostua konparatuko da eta geotermiaren
kasuan instalazio geotermikoa egiteko behar diren zulaketa kostua.
Kostuak kalkulatzeko 25 KW potentzia duen bero ponpa bat aukeratuko da.
Eraginkortasun altuko bero ponpari dagokionez arestian aipatu bezala bi faktore
izan behar dira kontuan zulaketen kostua eta bero ponparen kostua.
Deskripzioa
Sonda geotermikoa
Hodiak
Hodi bereizgailua
Eraikitzailea
Berogailu 1. Ofiziala
Berogailu Laguntzailea
Osagarrizko koste zuzenak
TOTALA

Kostua [€]
447,50
126,48
64,60
1.260,00
48,23
44,17
39,76
2.027,74

Taula 3-28. Zulaketa baten prezioa [25]

Kontuan izanik instalazioaren potentzia 25 KW-koa izatea nahi dugula, putzu
bakoitzaren sakonera 100 metrokoa dela eta lurraren potentziala 55,406 W/m –koa
dela. Instalazioa gauzatzeko 5 putzu sortu behar dira.

𝑍𝑢𝑙𝑎𝑘𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑧i𝑜𝑎 = 5 * 2.027,74 = 10.128,7 <
Beste alde batetik , geotermiarako erabiliko den bero ponpa ura-ura motakoa da,
eta beroketa eta hozketarako erabili daiteke.
Deskripzioa
Bero ponpa
Barne biltegia
Iragazkia
Anti-bibrazio zorroa 1’’
Anti-bibrazio zorroa 1 ¼
Termometroa
Esfera balbula 1
Esfera balbula 1 ¼’’
Zirkuitua betetzekoa
Material osagarria
Klimatizazio instalatzaile 1.Ofiziala
Klimatizazio instalatzaile laguntzailea
Osagarrizko koste zuzenak
TOTALA

Kostua [€]
9.057,75
940,88
38,44
33,20
75,68
21,00
58,86
61,00
107,25
731,25
9,56
8,75
222,87
11.366,49

Taula 3-29. Geotermia bero ponpa [25]

Hauek horrela, hauek izango lirateke zulaketen eta bero ponparen kostua.
Geotermiako hasierako inbertsioa egiteko behar den dirua.
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𝐺𝑒𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚i𝑎 = 10.128,7 + 11.366,49 = 21.495,19 <
Aerotermiari dagokionez, bero ponparen kostua eta honen instalazioa hartzen da
kontuan soilik. Geotermian bezala ur bero sanitarioa lortzeko erabiliko da, baina
kasu honetan aire-ura motakoa izango da.

Deskripzioa
Bero ponpa
Iragazkia
Anti-bibrazio zorroa 1 ½’’
Termometroa
Segurtasun balbula
Purgadorea ½’’
Manometroa
Klimatizazio instalatzaile 1.Ofiziala
Klimatizazio instalatzaile Laguntzailea
Osagarrizko koste zuzenak
TOTALAK

Kostua[€]
14.412,26
51,32
96,48
84,00
16,98
13,84
44,00
59,24
54,25
207,11
15.039,48

Taula 3-30. Aerotermiako instalazio kostuak. [25]

3.4.3.6.3 Elektrizitate kostua
Instalazioa osatuta egoteko egin behar den inbertsioaz gain, kontuan hartu behar
da urtero egongo den kontsumo elektrikoa. Arestian kalkulatu da zenbat
elektrizitate kontsumituko duen instalazio mota bakoitzak. Elektrizitate kopuru hori
kuantifikatzeko 0,11583 €/kWh prezioa hartu da erreferentziatzat.
Eraginkortasun altuko bero ponpa aztertzerako orduan, instalazioa martxan
egoteko, urtean 12.012 kWh energia behar direla ondorioztatu da.

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑢𝑎 = 12.012 𝐾Wℎ * 0,11583

<
𝐾Wℎ

= 1.392,55 <

Aerotermiaren kasuan eraginkortasun altuko bero ponparekin konparatuz energia kantitate
handiagoa kontsumituko da urtean zehar. Guztira 17.777,78 kWh kontsumituko dira
instalazioa martxan egonez gero.
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑢𝑎 = 17.777,78 𝑘Wℎ * 0,11583
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3.4.3.7 Aukera errentagarriena
Aukera errentagarriena aukeratzerako orduan datu ekonomikoak aztertuko dira
gehien bat.

Geotermia
Aerotermia

Kontsumo elektrikoa [€]
1.392,55
2.059,29

Instalazio kostua [€]
21.495,19
15.039,48

Taula 3-31. Instalazio bakoitzaren kostuak. [25]

Ageri den moduan geotermia instalazioa askoz garestiagoa da, berriz urteko
kontsumoari erreparatzean kostu gutxiago ditu. Horregatik interesgarria da bi
instalazioen bizitza ikusiz bata edo bestea aukeratzea.
Bi inbertsioak eta urteroko kostuak kontuan hartuz, ikusi da 9,5 urtetik aurrera
geotermia instalazio bat izatea gomendarria dela. Geotermiako ekipoen bizitzari
erreparatuz haien bizitza 20 eta 50 urte artekoa izan daiteke instalazioaren
konponentearen arabera. Aipatzekoa da ere Aerotermiako instalazioak bizi iraupen
oso antzekoa edo altuagoa dutela eta errentagarriak izatera ere heltzen direla.

3.4.3.8 Ondorioak
Proiekturako geotermia potentzialaren ikerketa egin da, horretarako Aiaraldeko
eskualdeak duen potentzial geotermikoa aztertu da. Lana aurrera eroateko
litologiak garrantzi handia izan du, eraikinen inguruko azalera erabilgarria kontuan
izatea eta berez bertako litologia kontuan izatea funtsezkoa izan da.
Potentziala kalkulatu ahal izateko harri mota bakoitzaren potentziala kalkulatu izan
behar da Alemaniar VDI 4640 legearen bitartez.
Emaitzei dagokionez aztertu da Airaldeko litologiak kareharriz osatutako lurrak
osatzen dutela eskualdea. Honek potentziala handia izatea ahalbidetzen du. Azkenik
herri guztietako datuak eta potentzialak batuz lortu den potentziala 30.139,995
GWh urtekoa da.
Arestian azaldu bezala geotermiaren alde txarrena hasierako inbertsio garestiak
dira. Bestalde urteak aurrera joan ahala aerotermia baino errentagarriago izatera
bihurtzen da. Instalazio hauen bizitza oso luzea denez, hauen inbertsioa handia
izatea ez da desabantaila bat. Horregatik etorkizunean proiektu bat gauzatzeko
aintzat hartu beharko litzatekeen teknologia geotermia izan beharko litzateke.
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3.4.4 Eguzki energia
3.4.4.1 Azalerak
Eraikinen neurriak ez daude benetako neurrian adierazita horregatik errealitatera
egokitutako azalera kalkulatu behar da. Azalera erreala kalkulatu ahal izateko
teilatuaren malda ezagutzea ezinbestekoa izango da.

1
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑡𝑎𝑘𝑜 𝑎𝑧𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 = 𝑃𝑟𝑜i𝑒𝑘𝑧i𝑜 𝑎𝑧𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 *

cos(𝑚𝑎𝑙𝑑𝑎)

Bestalde teilatu lauetan, teilatu osoa ez da erabilgarri egongo instalazio
fotovoltaikoa osatzeko. Plaken artean itzalak sortu daitezkeenez hauen artean
distantzia bat uztea komeni da errendimendu optimoa lortu nahi bada. Panelen
arteko distantzia kalkulatzeko Google maps-en bitartez hiru instalazio lauen
distantzia kalkulatu da. Batezbesteko distantzia 0,503 metrokoa izan da. Distantzia
hau jakinik instalazioan jarri daitezkeen panel kopuruak jakin daitezke. Bestalde
malda duten teilatuetan ez da distantzia hau kalkulatu beharrik.

3.4.4.2 Ebakinak
Instalazio fotovoltaiko bat inplementatzeko orduan payback indikatzailea erabili da
oinarritzat. Aukeratutako eremua payback baxua izatea funtsezkoa da, horregatik
10 urteko payback-a baino txikiagoa izatea erabili da. Aipatzekoa da instalazio
fotovoltaiko baten bizi iraupena 30 urtekoa dela baina urteak aurrera joan ahala
instalazioaren errendimendua jaisten doa.

3.4.4.3 Azterketaren emaitzak

Ikerketan lortutako emaitzak adieraziko dira, hain zuzen ere teilatuetako azalera erabilgarriak,
energia potentzial fisikoa, energia potentzial teknologikoa eta energia potentzial ekonomikoa.

3.4.4.3.1 Teilatuen azalera
QGIS programa erabiliz eraikin bakoitzaren datuak bildu eta filtratu dira, hauek
erabiliz eguzki plakak instalatzeko egokiak diren eraikinen teilatuetako tokiaren
azalera bost baino handiagoa izatea teilatu plano zein malda daukaten teilatuetan.
Filtrazio honen bitartez azalera nahikoa eta instalazio fotovoltaiko bat sortzeko
gaitasuna duten eraikinen teilatuak hautatu dira.
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Amurrio
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Luiaondo
Okondo
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Eraikin
kopurua

Azalera totala
(𝑚2)

Eraikinak
PV

Azalera

Azalera PV
(𝑚2)

714
3.413
875
2.258
298
827

231.691
1.158.028
237.661
1.317.358
84.337
205.969

108
418
105
370
29
108

128.706
808.137
139.593
948.442
24.124
94.591

56.627
335.705
53.421
344.749
8.746
35.997

Taula 3-32. Eraikinen ezaugarriak [26]

Ikerketaren bitartez lortutako datuak taulan sailkatuta daude eta ikusi daitekeen
moduan herri bakoitzeko teilatuen %9,7 eta %16 bitartean aprobetxagarriak dira
eguzki panelak inplementatzeko.
QGIS programaren bitartez eraikin bakoitzean plakak jar daitezkeen eremua
zehazten du.

3.4.4.3.2 Eguzki energia fisikoa
Herri bakoitzean ematen den urteko erradiazioa adierazten da. Erradiazioaren
ikerketa zehatza izatea funtsezkoa da instalazio bakoitzaren potentziala
ezagutzeko.

Herria
AIM
Amurrio
Artziniega
Laudio
Luiaondo
Okondo

Erradiazioa (GWh)
100,144
335,706
70,668
507,779
11,989
54,184

Taula 3-33. Herriak eta erradiazioa [26]

3.4.4.3.3 Eguzki energia potentzial teknologikoa
Herri bakoitzak urteko hilabete bakoitzean eta urte osoan sor dezakeen energia
elektrikoaren kantitatea.
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Energia
elektrikoa
(MWh)
Urtarrila
Otsaila
Martxoa
Apirila
Maiatza
Ekaina
Uztaila
Abuztua
Iraila
Urria
Azaroa
Abendua
Urtekoa
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AIM

Amurrio

Artziniega

Laudio

Luiaondo

Okondo

476,48
662,76
1.085,97
1.237,51
1.471,89
1.515,79
1.762,967
1.458,64
1.199,66
868,57
513,014
448,19
12.701,48

2.613,12
3.602,15
5.796,39
6.482,32
7.625,78
7.811,62
9.103,66
7.595,73
6.345,05
4.676,2
2.807,06
2.464,36
66.923,45

418,57
561,60
872,05
943,51
1.085,05
1.100,69
1.286,78
1.092,27
937,03
714,98
444,704
396,36
9853,61

2.706,65
3.715,37
5.925,35
6.563,14
7.655,08
7.807,13
9.113,485
7.665,19
6.453,65
4.801,52
2.901,52
2.546,07
67.844,19

69,407
93,115
145,11
157,84
181,69
183,902
215,25
182,70
156,752
118,92
73,47
65,96
1.644,11

286,52
396,49
631,717
697,12
810,25
825,04
963,16
811,142
687,04
512,187
309,47
268,45
7.198,6

Taula 3-34. Eguzki energia sorkuntza [26]

Logikoa den bezala udako hilabeteetan elektrizitatearen sorkuntza handiagoa
izango da beste hilabeteekin konparatuz. Bestalde, Uztaila hilabete eguzkitsuena
denez bere produkzioa handiena izango da.

3.4.4.3.4 Eguzki energia potentzial ekonomikoa
Potentzial ekonomikoari dagokionez, inbertsio osoa, urteko aurrezpena eta
Payback-a izan behar dira kontuan. Eskualde osoan aipatutako teilatuetan eguzki
energia instalazio bat gauzatzeko 209.838.145 euroko inbertsioa egin behar da,
honekin 23.096.996 euro aurreztu lirateke elektrizitatean.

Aurrezpena (€)

AIM
1.765.506

Amurrio
9.302.359

Artziniega
1.369.652

Laudio
9.430.342

Luiaondo
228.532

Okondo
1.000.605

Inbertsioa (€)

16.138.013

84.547.565

12.330.806

85.694.853

2.054.587

9.072.320

Payback (urte)

9,03

9,09

9,00

9,06

8,99

9,09

Taula 3-35. Eguzki energia potentzial ekonomikoa [26]

3.4.4.3.5 Ondorioak
Eguzki energia bideragarria dela ondorioztatu daiteke arestian azaldu den bezala.
Industrietako teilatuak plaka fotovoltaikoak jartzeko leku aproposa dira, hala ere
autokontsumoa urtean zehar izateko ez dago potentzial nahikorik. Udako
hilabeteetan autokontsumoa bideragarria da, udako hilabeteetan erradiazioaren
indizeak oso altuak direlako.
Instalazioen errentagarritasuna ezinbestekoa da bezeroak guztiz konbentzitzeko.
Horretarako instalazioaren inbertsioa laburra eta segurua izatea bilatu da
proiektuan. Kontuan izanik instalazioaren bizitza 30 urtekoa izan daitekeela eta
aztertutako instalazioek 9 urte inguruko payback-a dutela, esan daiteke
errentagarritasunaren aldetik arrazoi sakonak daudela proiektua martxan jartzeko.
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Erradiazio erreala kalkulatzeko orduan erabilitako programak baldintza optimoetan
kalkulatzen ditu emaitzak. Horregatik, zuzenketa faktoreak erabili izan dira emaitza
errealagoak lortzeko helburuarekin. Horretarako erradiazio erreala eta Murga
poligonoan neurtutako erradiazioarekin kalkulatu da zuzenketa faktorea.
Arlo ekonomikoan hartu den izaera kontserbakorra izan da, ikerketa egiteko erabili
diren plakak gaur egun merkatuan dauden plakak baino errendimendu gutxiago
dute. Bestalde, payback-a zehazki kalkulatzea zaila da elektrizitatearen prezioa
aldakorra delako.
Bukatzeko ikerketan azpimarratu behar da erabilitako datuak ez direla guztiz
egiazkoak eta kontuan hartu behar da lortutako emaitzetan eragina izango duela.
Bestalde ikerketan parte hartu ez den arren erakundeen diru laguntzak kontuan
izan behar dira horrelako instalazioak sortzerako orduan, gehienetan proiektuari
bultzada handi bat eman diezaiokete.

3.5 KONTSUMO ENERGETIKOA
3.5.1 Bizitokiak
Atal honetan soilik biztanleriaren etxebizitzen kontsumo energetikoak izan dira kontuan.

3.5.1.1 Energia kontsumoaren kopurua
Arestian aipatu bezala, Aiaraldeko biztanleria herri nagusietan kontzentratu egiten
da. Bestalde landa eremuan bizi egiten diren pertsonak 100 pertsonak osatzen
duten biztanleria nukleoa dira. Aztertu diren herriak bi probintzietan kokatu egiten
direnez, bien arteko datu diferentzia handia izan daiteke hainbat arrazoirengatik.
Hurrengo tauletan aplikatutako unitateak bereziak dira. tep (Tonelada equivalente
de petroleo) da eta 11.630 kWh balentzia du 1tep batek.

Probintzia
Araba
Bizkaia

Petrolioa
eta
deribatuak
13.900
22.100

Gas
naturala

Energia
berriztagarriak

Energia
elektrikoa

Guztira

53.400
106.200

10.800
17.800

31.700
125.300

109.800
271.400

Taula 3-36. Arabako eta Bizkaiko balantze energetikoa. [27]

Bi probintzien arteko kontsumoa oso desberdina da, biztanleriaren kopurua ere oso
desberdina delako. Bizkaiak 2018.urtean 1.150.000 biztanle zituen, berriz Arabak
331.600 biztanle zituen 2019.urtean. Ondorioz esan dezakegu Arabako biztanleria
Bizkaiko biztanleriaren herena baino txikiagoa dela.
Biztanle bakoitzak duen kontsumoari dagokionez,
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Probintzia
Araba
Bizkaia

MEMORIA

Kontsumoa (tep)
109.800

Kontsumoa (MWh)
1.276.974

271.400

3.156.382

Taula 3-37. Probintzia bakoitzaren kontsumoak. [27]

𝐵i𝑧𝑘𝑎i𝑘𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡i𝑘𝑜𝑎 𝑏i𝑧i𝑡𝑜𝑘i𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑏i𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑘𝑜 =

3.156.382

= 2,74468

1.150.000

𝐴𝑟𝑎𝑏𝑎𝑘𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡i𝑘𝑜𝑎 𝑏i𝑧i𝑡𝑜𝑘i𝑒𝑡𝑎𝑛 𝑏i𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑘𝑜 =

1.276.974
331.600

𝑀𝖶ℎ
𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠𝑜𝑛𝑎

= 3,85

𝑀Wℎ
𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠𝑜𝑛𝑎

Bi probintzietako bizitokietan ematen diren kontsumo energetikoak oso desberdinak
dira. Batez ere bi probintzien artean dagoen klima aldaketa izan daiteke arrazoi
nagusia horrelako tartea egoteko.

Eskualdea Arabako ipar mendebaldean kokatuta dagoenez eta Aiaraldeko eskualdea
osatzen duten herriek Bizkaiarekiko duten gertutasunagatik aproposagoa izan
daiteke Bizkaiko datuak erabiltzea Arabakoak beharrean. Arabako datuak batez ere
probintziako lautadari edo hiriburuari eginiko ikerketan erabilgarriak izan daitezke.

Irudia 3-22. Bilboko klimaren datuak [28]
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Irudia 3-23. Laudioko klimaren datuak [29]

Datuei erreparatuz esan daiteke baldintza antzekoak dituztela urtean zehar
tenperatura eta prezipitazioen aldetik. Esan beharra dago Gasteizek mikroklima bat
duela eta hiriburuaren alde bakoitzean egoera ezberdinak nahiz klima desberdinak
topatu daitezkeela.

Udalerria
Aiara
Amurrio
Artziniega
Laudio
Okondo
Arakaldo
Arrankudiaga-Zollo
Orozko
Urduña
Eskualdea

Biztanleria (2020)
2.968
10.264
1.800
18.118
1.203
165
965
2.650
4.192
42.325

Urteko energia kontsumoa (MWh)
8.146,21
28.171,395
4.940,424
49.728,11
3.301,85
452,87
2.648,61
7.273,402
11.504,698
116.168,58

Taula 3-38. Udalerri bakoitzaren urteko kontsumo energetikoa bizitokietan.

3.5.1.2 Energia kontsumoaren analisia
Aurretik aipatu bezala bizitokien kontsumoa kalkulatzerako orduan eskualdeko herri
guztien balioak Bizkaiko balioak aplikatuz kalkulatu dira. Horregatik energia
kontsumoaren analisia egiterako orduan Bizkaiko balioak erabiliko dira soilik.
Bizkaiko balantze taulan ageri den moduan, bizitokietan erabiltzen diren energia
iturri nagusiak gas naturala eta elektrizitatea dira.
Gas naturala berokuntzarako eta ur bero sanitarioa lortzeko erabiltzen da gehien
bat etxebizitzetan. Gutxien kutsatzen duen erregai fosila den arren, metano gasetik
eratorri egiten den erregaia da.
Elektrizitatea berriz, etxeko argi indarra lortzeko erabiltzen da. Hala ere,
eguneroko bizitzan erabiltzen ditugun tresna elektrikoak funtzionamenduan
jartzeko ere erabiltzen da.
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Bestalde, gaur egun ohikoak ez diren arren oraindik eraikin batzuek petrolioa eta
deribatuak erabiltzen dituzte. Hauen artean gasoleozko galda izan daiteke
ohikoena. Hauek etxebizitzetan ur bero sanitarioa eta berokuntzarako erabiltzen
dira.
Bukatzeko energia berriztagarriek soilik etxebizitzetan kontsumitu egiten den
energiaren %6,55 bakarrik dira.

3.5.1.2.1 Kontsumo elektrikoa
Bizkaiko balantze energetikoko datuak erabiliz, Bizkaiko kontsumo elektriko totala
1.457.239 MWh/urtekoa dela esan dezakegu. Beraz, herritar bakoitzak bere
etxebizitzan duen kontsumo elektrikoa lortu daiteke eta ondoren herri bakoitzeko
etxebizitzetan kontsumitu egiten den energia elektrikoa.
Bizitokietako energia elektrikoa biztanleko =

Energia elektriko totala
Biztanleria totala

Udalerriak
Aiara
Amurrio
Artziniega
Laudio
Okondo
Arakaldo
ArrankudiagaZollo
Orozko
Urduña
Eskualdea

=

1.457.239

= 1,26

1.150.000

MWh
pertsona

Biztanleria (2020)
2.968
10.264
1.800
18.118
1.203
165
965

Urteko energia elektrikoa (MWh)
3739,68
12932,64
2268
22828,68
1515,78
207,9
1215,9

2.650
4.192
42.325

3339
5281,92
53329,5

Taula 3-39. Kontsumo elektrikoa Aiaraldeko udalerrietan

3.5.1.2.2 Kontsumo termikoa
Bizkaiko balantze energetikoko datuak erabiliz, Bizkaiko kontsumo termiko totala bi
zatitan banatu da, lehenik gas naturalaren kontsumoa izan da kontuan. Bestetik
petrolioa eta bere deribatuak kontuan izan dira. Ikerketan kontuan ez izan arren
aipatzekoa da gas naturala eskualdeko herri guztietan ez dagoela eskuragarri.
Arrankudiaga-Zollo eta Arakaldo udalerriek ez dute gas naturala erabiltzeko
aukerarik, gas naturalaren ordez esan daiteke petrolioa eta deribatuak erabiltzen
dituztela.

Gas natural kontsumoa biztanleko =

Gas natural energia
Biztanleria
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𝑀𝖶ℎ
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𝑃𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑟i𝑏𝑎𝑡𝑢𝑎𝑘 𝑏i𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑘𝑜 =

Petroleo energia
Biztanleria

=

257.023
1.150.000

Udalerriak

Biztanleria
(2020)

Aiara
Amurrio
Artziniega
Laudio
Okondo
Arakaldo
ArrankudiagaZollo
Orozko
Urduña
Eskualdea

2.968
10.264
1.800
18.118
1.203
165
965

Petrolioa
eta
deribatuak
(MWh)
661,864
2288,872
401,4
4040,314
268,269
36,795
215,195

2.650
4.192
42.325

590,95
934,816
9438,475

= 0,223

MEMORIA

MWh
biztanle

Gas
naturala
(MWh)

Totala
(MWh)

3187,632
11023,536
1933,2
19458,732
1292,022
177,21
1036,41

3849,496
13312,408
2334,6
23499,046
1560,291
214,005
1251,605

2846,1
4502,208
45457,05

3437,05
5437,024
54895,525

Taula 3-40. Kontsumo termikoa

3.5.1.2.3 Energia berriztagarriak
Ikerketa egiterako orduan aldez aurretik izandako datuetan energia berriztagarrien
mota ez da azaltzen beraz ezin dezakegu esan zein den taldetan egongo lirateketen
energia berriztagarriak.

Energia berriztagarrien kontsumoa biztanleko =

Energia berriztagarrien energia 207.014 MWh
=
Biztanleria
1.150.000

= 0,18 𝑀Wℎ/𝑏i𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒

Udalerriak
Aiara
Amurrio
Artziniega
Laudio
Okondo
Arakaldo
ArrankudiagaZollo
Orozko
Urduña
Eskualdea

Biztanleria
(2020)
2.968
10.264
1.800
18.118
1.203
165
965

Energia berriztagarriak
(MWh)
534,24
1847,52
324
3261,24
216,54
29,7
173,7

2.650
4.192
42.325

477
754,56
7618,5

Taula 3-41. Urteko energia berriztagarrien kontsumoa
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3.5.2 Lehenengo sektorea
Lehen sektorea natura baliabideak zuzenean erabiltzen dituen ekonomia sektorea
da. Sektorearen barruan sartuta dauden lanak, arrantza, nekazaritza, meatzaritza,
abeltzaintza eta basogintza dira batik bat. [30]
Aiaraldeko eskualdeari erreparatuz esan daiteke lehenengo sektoreko arlo
nagusienak nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza direla.

3.5.2.1 Energia kontsumoaren kopurua
Aurretik aipatu bezala hiru dira lehenengo sektorean garrantzitsuak diren lanak.
Bakoitzaren artean energia kontsumo handia egon daitekeen arren guztiak talde
berean aztertzea erabaki da.
Eskualdea Arabako eta Bizkaiko probintzietan kokatuta dagoenez, bien arteko
konparaketa bat egitea besterik ez dago datu objektiboak lortzeko helburuarekin.

Probintzia
Bizkaia
Araba

Balantze
Petrolioa
eta
deribatuak
21.900
24.200

Energetikoa
Gas
naturala

(tep)
Energia
berriztagarriak

Energia
elektrikoa

Guztira

400
0

1.000
0

1.300
900

24.600
25.100

Taula 3-42. Arabako eta Bizkaiko balantze energetikoa [27]

Arabako biztanleria Bizkaiko biztanleriaren herena den arren, Araban lehenengo
sektoreak kontsumo energetiko handiagoa du. Arabako lehen sektorean indar
gehien duen arloa ardoa izan daiteke. Azpimarratzekoa da Arabako Errioxan dauden
upategiak eta bertako ekonomian ardoak duen eragina.

Sektorea
1.sektorea
2.sektorea
3.sektorea
Guztira

Barne Produktu
Gipuzkoa
124.164
6.807.434
15.736.278
22.667.876

Gordina (€)
Bizkaia
194.728
7.817.372
26.623.745
34.635.845

Araba
167.727
3.730.355
7.294.774
11.192.856

Taula 3-43. Probintzietako Barne Produktu Gordinak [27]

Lehenengo sektoreak Bizkaian du barne produktu handiena. Baina lehenengo
sektoreak eragin gehien duen probintzia, Araba da. Bizkaian eta Gipuzkoan Barne
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Produktu Gordinaren %0,5 osatzen du lehenengo sektoreak. Bestalde, Araban
lehenengo sektoreak %1,5 osatzen du.

𝐵i𝑧𝑘𝑎i𝑘𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡i𝑘𝑜𝑎 1. 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑏i𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑘𝑜 =

𝐴𝑟𝑎𝑏𝑎𝑘𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡i𝑘𝑜𝑎 1. 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑏i𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑘𝑜 =

286098
1.150.000

291913
331.600

= 0,2487

= 0,88

𝑀𝖶ℎ
𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠𝑜𝑛𝑎

𝑀𝖶ℎ
𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠𝑜𝑛𝑎

Argi ikusten denez bi probintzien arteko kontsumo energetikoak biztanleko oso
desberdinak dira. Arestian aipatu bezala Aiaraldeko lehenengo sektorearen
aktibitatea Bizkaiko sektorearekiko gertutasun handiagoa du Arabakoari baino.
Horregatik ikerketa egiterako orduan Bizkaiko balioak hartu dira soilik.

Udalerria
Aiara
Amurrio
Artziniega
Laudio
Okondo
Arakaldo
Arrankudiaga-Zollo
Orozko
Urduña
Eskualdea

Biztanleria (2020)
2.968
10.264
1.800
18.118
1.203
165
965
2.650
4.192
42.325

Urteko energia kontsumoa (MWh)
738,14
2.552,65
447,66
4.505,94
299,18
41,03
239,99
659,055
1.042,55
10.526,22

Taula 3-44. Lehenengo sektoreak kontsumitutako energia

3.5.2.2 Energia kontsumoaren analisia
Datuen arabera lehenengo sektorean Petrolioa eta deribatuak dira erabiltzen diren
energia iturri garrantzitsuenak. Nekazaritza, Abeltzaintza eta Basogintza lanen
artean ibilgailuen eta makinariaren kontsumo energetikoak dira handienak.
Iturri berriztagarrietatik kontsumitu egiten den energia, energia elektrikoaren
antzeko kopurua da. Bestalde, Gas naturala energia iturri txikiena da eta energia
berriztagarriek duten kontsumoaren erdia baino gutxiago soilik adierazten dute.
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Irudia 3-24. Lehenengo sektorearen balantze energetikoa [27]

3.5.3 Bigarren sektorea
Bigarren sektoreak, normalean, lehenengo sektoreak naturatik lortutako lehengaiak
enpresentzat edo kontsumitzaileentzat erabilgarriak suerta daitezkeen produktu
bukatuak ekoizten ditu.
Eskualdeari erreparatuz esan dezakegu Tutuak egiten dituzten enpresak eta beira
egiten duten enpresak direla enpresa nagusienak.

3.5.3.1 Energia kontsumoaren kopurua
Bigarren sektorea eskualdeko herri nagusietan kokatu egiten da, Aiaran, Amurrion
eta Laudion batez ere. Amurrion eta Aiaran kokatuta dauden enpresak altzairuaren
eta metalaren sektorekoak dira, horien artean, Tubacex, Tubos Reunidos, Ainox eta
Etorki. Bestalde, Laudion beira egiten duen enpresa handi bat dago, Vidriala.
Aiaraldeko eskualdearen industria Bizkaiko industriaren antzekoa dela esan
dezakegu aktibitatearen arabera. Bizkaiko industria metalurgian oinarrituta
dagoelako. Bestalde, Arabako industria automozioan oinarritu egiten da, Mercedes
enpresa buru izanik.

Probintzia

Ikatza eta
deribatuak

Bizkaia
Araba

32.000
1.500

Petrolioa
eta
deribatuak
90.700
10.200

Gas
naturala

Deribatuak

Energia
berriztagarriak

Energia
elektrikoa

Guztira

396.000
186.300

17.200
0

62.100
7.800

319.500
110.400

917.500
316.200

Taula 3-45. Bigarren sektoreko balantze energetikoa [27]
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𝐵i𝑧𝑘𝑎i𝑘𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡i𝑘𝑜𝑎 2. 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑏i𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑘𝑜 =

10.670.525

= 9,278

1.150.000

𝐴𝑟𝑎𝑏𝑎𝑘𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡i𝑘𝑜𝑎 2. 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑏i𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑘𝑜 =

3.677.406

= 11,089

331.600

MEMORIA

𝑀𝖶ℎ
𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠𝑜𝑛𝑎

𝑀𝖶ℎ
𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠𝑜𝑛𝑎

Ikusi daitekeen moduan Bizkaiko kontsumo energetikoa bigarren sektorean askoz
handiagoa da Araban baino. Berriz, kontsumo energetikoaren eta biztanleriaren
arteko erlazioa eginez Araban biztanleko kontsumo energetiko handiagoa dago
bigarren sektorean.
Udalerria
Aiara
Amurrio
Artziniega
Laudio
Okondo
Arakaldo
Arrankudiaga-Zollo
Orozko
Urduña
Eskualdea

Biztanleria (2020)
2.968
10.264
1.800
18.118
1.203
165
965
2.650
4.192
42.325

Urteko energia kontsumoa (MWh)
27.537,104
95.229,392
16.700,4
168.098,804
11.161,434
1.530,87
8.953,27
24.586,7
38.893,376
392.691,35

Taula 3-46. Bigarren sektoreak kontsumitu egiten duen energia

3.5.3.2 Energia kontsumoaren analisia
Datuei erreparatuz ikus daiteke gas naturalaren kontsumoa, kontsumo energetiko
handiena dela. Gas naturala industrian tenperatura altuko prozesuetan aplikatu
egiten da. Erregai fosila den arren arestian aipatu bezala erregai fosilen artean
gutxien kutsatu egiten duen erregaia da. Energia elektrikoak kontsumo
energetikoaren %35-a osatzen du. Ikatza eta deribatuak erregai fosil
kutsakorrenak diren arren soilik kontsumo energetikoaren %3-a osatzen dute.
Petrolioak eta deribatuak kontsumo energetikoaren %10 osatzen dute. Bukatzeko
energia berriztagarriek soilik kontsumo energetikoaren %7 osatzen dute.

Irudia 3-25. Kotsumo energetikoen banaketa [27]
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3.5.4 Hirugarren sektorea
Hirugarren sektorea zerbitzuak barne hartzen dituen ekonomia sektorea da. Hauen
artean, merkataritza, turismoa, garraioa, hezkuntza eta osasunak osatzen dute.
[31]

3.5.4.1 Energia kontsumoaren kopurua
Hirugarren sektorea eskualdeko herri nagusietan kokatu egiten da, bertan topatu
egiten direlako zerbitzu nagusiak. Herri nagusien artean Aiara, Laudio eta Amurrio
daude.
Eskualdea bi probintzietan kokatuta dagoenez, bakoitzeko kontsumo energetikoa
kalkulatuko da.

Bizkaia
Araba

Petrolioa
eta
deribatuak
9.000
5.900

Gas
naturala

Energia
Berriztagarriak

Energia
elektrikoa

Guztira

55.600
31.300

1.400
700

150.900
48.300

216.900
86.200

Taula 3-47. Bizkaiko eta Arabako kontsumo energetikoak hirugarren sektorean. [27]

𝐵i𝑧𝑘𝑎i𝑘𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡i𝑘𝑜𝑎 3. 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑏i𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑘𝑜 =

2.522.547

= 2,193

1.150.000

𝐴𝑟𝑎𝑏𝑎𝑘𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡i𝑘𝑜𝑎 3. 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑏i𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑘𝑜 =

1.002.506
331.600

= 3,023

𝑀𝖶ℎ
𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠𝑜𝑛𝑎

𝑀𝖶ℎ
𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠𝑜𝑛𝑎

Kalkuluei erreparatuz, Arabako biztanleriaren kontsumo energetikoa handiagoa da
biztanleko Bizkaikoa baino. Araban, Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburua
kokatuta dagoenez bertako kontsumo energetikoa hirugarren sektorean handiagoa
izatea logikoa da. Eskualdeari erreparatuz, Bizkaiko hirugarren sektorea eskualdeko
hirugarren sektorearen antza duela esan dezakegu. Horregatik, datuen hurbilketa
bat egiterako orduan Bizkaiko datuak erabiltzea aproposa izan daiteke hurbilpen
zehatza egiteko.

Udalerria
Aiara
Amurrio
Artziniega
Laudio
Okondo
Arakaldo

GIE-Eibar

Biztanleria (2020)
2.968
10.264
1.800
18.118
1.203
165
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Urteko energia kontsumoa (MWh)
6.508,824
22.508,952
3.947,4
39.732,774
2.638,18
361,845
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Orozko
Urduña
Eskualdea

965
2.650
4.192
42.325
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2.116,245
5.811,45
9.193,05
92.818,73

Taula 3-48. Hirugarren sektorearen kontsumo energetikoa

3.5.4.2 Energia kontsumoaren analisia
Datuei erreparatuz, energia elektrikoa da kontsumo energetiko gehien duen energia
iturria. Energia kontsumo totalaren %69-a osatzen du energia elektrikoak.
Bestalde, gas naturalak kontsumo energetikoaren %26-a osatzen du. Bukatzeko
energia berriztagarriek soilik kontsumitutako energiaren %1-a dira.

Irudia 3-26 Hirugarren sektoreko balantze energetikoa [27]

3.5.5 Garraioa
Garraioa desplazamendua eta komunikazioa helburu dituen prozesu multzoa da.
Prozesuak aurrera eroateko garraiobideak erabiltzen dira azpiegitura batzuetatik
zirkulatzen dutenak. [32]

3.5.5.1 Energia kontsumoaren kopurua
Garraioa, kontsumo energetiko handiena duen sektorea da. Garraio publikoak herri
txikietan oso ohikoak ez diren arren, garraioen kontsumoaren kalkuluak banako
bakoitzaren garraioak ere hartu dira kontuan.
Eskualdea bi probintzietan kokatura dagoenez bi probintzien kalkulu energetikoak
konparatuko dira.
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Bizkaia
Araba

Petrolioa eta
deribatuak
687.700
457.700

Energia
Berriztagarriak
24.200
17.600

MEMORIA

Guztira

Energia
elektrikoa
9.800
1.100

721.700
476.400

Taula 3-49. Arabako eta Bizkaiko kontsumo energetikoa [27]

𝐵i𝑧𝑘𝑎i𝑘𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡i𝑘𝑜𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎i𝑜𝑎𝑛 𝑏i𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑘𝑜 =

8.393.371
1.150.000

𝐴𝑟𝑎𝑏𝑎𝑘𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡i𝑘𝑜𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎i𝑜𝑎𝑛 𝑏i𝑧𝑡𝑎𝑛𝑙𝑒𝑘𝑜 =

5.540.532

𝑀𝖶ℎ

= 7,298

𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠𝑜𝑛𝑎

𝑀𝖶ℎ

= 16,708

331.600

𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠𝑜𝑛𝑎

Bizkaiko eta Arabako kontsumo energetikoak garraioaren sektorean oso
desberdinak dira. Arabako kontsumo energetikoa Bizkaiko kontsumo
energetikoaren bikoitza baino handiagoa da. Aurretik aipatu bezala Gasteiz euskal
autonomia erkidegoko hiriburua izateagatik izan daiteke. Beraz, Bizkaiko datuak
Aiaraldeko eskualdearekiko hurbiltasun handiagoa dute.

Udalerria
Aiara
Amurrio
Artziniega
Laudio
Okondo
Arakaldo
ArrankudiagaZollo
Orozko
Urduña
Eskualdea

Biztanleria (2020)
2.968
10.264
1.800
18.118
1.203
165
965

Urteko energia kontsumoa (MWh)
21.660,46
74.906,67
13.136,4
132.225,16
8.779,49
1.204,17
7.042,57

2.650
4.192
42.325

19.339,7
30.593,22
308.887,85

Taula 3-50. Eskualdeko garraio sektorearen kontsumoak

3.5.4.2 Energia kontsumoaren analisia
Garraioek energia iturritzat petrolioa eta deribatuak erabiltzen dituzte. Hauek
energia iturri guztien %95-a osatzen dute. Bestalde, energia berriztagarriek
kontsumo energetikoaren %3-a osatzen dute.
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Irudia 3-27. Garraioen balantze energetikoa [27]
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4. TRANTSIZIO ENERGETIKORAKO IRIZPIDEAK
Aurretik esan bezala aztertutako kontsumo energetikoak bideratzea ezinbestekoa
da trantsizio energetikoa aurrera eroateko. Atal honetan kontsumo energetikoak
eta energia berriztagarrien potentzialak konparatuko dira eta hauek era eraginkor
batean kudeatzeko aukerak azalduko dira.

4.1 LEHENENGO SEKTOREAN
Lehenengo sektoreko kontsumo energetikoa petrolioan eta deribatuetan oinarritu
egiten denez, erregai fosilak erabiltzen dituzten ibilgailuak elektrifikatzea aukera
ona izan daiteke. Horretarako merkatuan garatzen ari diren ibilgailuak
inplementatzea da bidea.
Ibilgailu hauek erabiliko duten energia elektrikoa lortzeko hainbat aukera daude.
Europan teknologia edo kontzeptu oso garatua ez den arren, Agrovoltaika energia
fotovoltaikoa eta nekazaritza nahasten dituen kontzeptua da. Teknologia honen
bitartez landa eremuko guneetan energia fotovoltaikoa inplementatu daiteke.
Bertako flora edo faunari kalte egin diezaiokeen arren, badaude lekuak panelen
itzalek eremuko izaki bizidunei onurak ekartzen diezaieketenak. Bertako energia
produkzioarekin lehen sektoreko hainbat lan egin daitezke batik bat ibilgailu
elektrikoen kargatzea eta putzuetako uraren ponpaketa. [33]

Irudia 4-1. Agrovoltaika

Logikoa den moduan, landa eremuan sortutako hondakinak erabiltzeko bioenergia
aukera dagoen arren, nekazaritzaren ondorioz sortutako hondakinen potentziala ez
dago eskuragarri, beraz ideia garatzea oso zaila da. Hala ere, sektorean kontsumitu
egiten den energia termikoa ez da nabarmena.
Aurretik kalkulatutako potentzialei dagokionez, energia eolikoa izan daiteke energia
elektrikoa sortzeko era aproposena. Salvadako mendilerroak duen potentziala
ikusita, lehenengo sektorea guztiz elektrifikatua egongo balitz honen energia
eskaria asetzeko gaitasuna izango luke. Lehen sektorearen kontsumo energetiko
totala 10.526,22 MWh/urte izanik eta Salvadako mendilerroaren urteko produkzioa
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658.300 MWh/urtekoa izanik. Soilik produkzioaren 1,59%-arekin lehen sektorea
asetzeko gaitasuna izango luke.

Irudia 4-2. Salvadako parke eolikoaren lur eremua [23]

Nekazaritzan espezializatuak dauden ibilgailu markak, esate baterako John Deere
marka estatu batuarra, dagoeneko landa eremuko hainbat lan era eraginkorrean
egiteko ibilgailu elektrikoak sortu ditu.
Ibilgailu elektrikoak garestiak diren arren, Espainiako gobernuak hauek erosteko
diru laguntzak sortu ditu. MOVES III planak konbustiozko ibilgailuak, ibilgailu
elektrikoen ordez aldatzeko 7.000 €-rainoko diru laguntzak ematen ditu. Honen
bitartez, ibilgailu elektrikora energia trantsizioa lortu nahi da. [34]
Ibilgailu elektrikoen motorrak duen efizientzia energetikoa petroliozko eta
deribatuak erabiltzen dituzten motorrak baino askoz handiagoak dira. Motor
konbentzionalek soilik %30-eko efizientzia dute, bestalde motor elektrikoek %90eko efizientzia dute. Ibilgailu elektrikoen bitartez ez dira bakarrik erregai fosilak
alde batera usten baizik eta energia primarioaren kontsumoa ere murrizten da. [35]
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Irudia 4-3. John Deere markako traktore elektrikoa [36]

Bukatzeko, sektore guztietan trantsizio energetikoa eman behar den arren,
Aiaraldeko lehenengo sektorea beste sektoreekin konparatuz duen kontsumo
energetikoa oso txikia da. Horregatik, benetako aldaketak sortzeko beste
sektoreetan arreta handiagoa jartzea komenigarria izango litzateke.

4.2 BIGARREN SEKTOREAN
Eskualdeko industria handiek tenperatura altuetan oinarritutako prozesuak
erabiltzen dituzte prozesuak garatzeko. Tenperatura altuek bero galera handiak
sortu dezakete prozesuan eta honek kontsumo energetikoa asko handitu dezake.
Horretarako, bigarren sektorearen kontsumo energetikoa murrizteko hainbat gauza
egin daitezke.
Lehenik, industria prozesuetan ikerketa energetikoak egin. Hauen bitartez prozesu
industrialen errendimenduak eta energia galerak identifikatu. Energia efizientziaren
bitartez aztertutako instalazioak modu eraginkor batera aldatu aurrezpen
energetikoa eta aurrezpen ekonomikoa helburu izanik.
Obra oso garestiak diren arren, Espainiako gobernuak laguntzak sortu ditu
enpresek energia efizientzia sustatzeko. Laguntza ekonomikoen bitartez
proiektuaren %30-a finantzatu izan ahalko da. Hauek lortzeko IDAE-ren web orrian
kontsultatu behar dira epe mugak. [37]
Bigarrenik, produktuak egiteko beste era bat planteatu. Zaila eta garestia izan
daitekeen arren produktua egiteko beste era eraginkor eta merkeago bat topatzea
oso baliagarria izan daiteke enpresaren konpetentzia hobetzeko.
Enpresaren produkzioa eta lan orduak jaitsiz gero kontsumo energetikoa jaistea
lortuko litzateke. Exomatic Metabollic Rate (EMR) indizeak adierazten duen moduan
bigarren sektorea da energia kontsumo handiena duen sektorea orduko. Beraz,
produkzio orduak murriztea aukera bat izan daiteke kontsumo energetikoa jaisteko.
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Irudia 4-4. Orduko kontsumo energetikoa [27]

Irudia 4-5. Economic Job Productivity [27]

Ikusten den moduan bigarren sektoreak kontsumo energetiko handiena duen
sektorea den arren, aberastasun handiena sortzen duen sektorea ere bada. Beraz,
COVID-19-ak sortutako krisia ikusita aukera hau ez da gomendagarria eskualdeko
ekonomiarentzako.

Tenperatura altuko prozesuetan bero hondar oso handiak sortzen direnez eta
etxebizitzen kokapena lantegien alboan dagoenez, adibidez Laudioko Vidriala
enpresa. Hondar beroen bitartez lantegietako eta inguruko etxebizitzen ur bero
sanitarioa, hozketa eta berokuntza lortu daiteke. Horretarako bero ponpa eta
turbinak aplikatu daitezke.
Bestalde, industria hauen azalera oso handia denez, poligonoetako teilatuak
instalazio fotovoltaikoak jartzeko oso aproposak izan daitezke dituzten
tamainagatik. Instalazio hauen bitartez inguruko etxebizitzen eta ofizinen energia
elektrikoa asetu daiteke eta horren ondorioz autokontsumoa sustatu.
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Irudia 4-6. Laudioko Vidriala enpresaren kokapena

Gaur egungo energia eskaria gas naturalaren bitartez eta energia elektrikoaren
bitartez hornitu egiten da gehienbat.

𝐸𝑠𝑘𝑢𝑎𝑙𝑑𝑒𝑘𝑜 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎 = 392.691,35 * 0,43 = 168.857,28 𝑀Wℎ/𝑢𝑟𝑡𝑒𝑘𝑜

𝐸𝑠𝑘𝑢𝑎𝑙𝑑𝑒𝑘𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔i𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟i𝑘𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎 = 392.691,35 * 0,35 = 137.441,97 𝑀Wℎ/𝑢𝑟𝑡𝑒𝑘𝑜

Energia eskari termikoa energia berriztagarrien bitartez osatzeko, bioenergia erabili
daiteke. Bioenergiaren potentziala aztertzerako orduan eremuaren malda kontuan
izan behar da. Ikerketa egiterako orduan emaitza onuragarrienak hartuko ditugu,
hain zuzen ere %50 baino gutxiagoko duen malda. Malda honetako eremuak
kontuan izanik 190.959,9 kWh potentziala izan dezakegu. Bigarren sektoreko
aplikazio termikoak tenperatura altuko prozesuetarakoak izan daitezkeen arren
tenperatura ertaineko eta baxuetako aplikazioetarako bioenergia potentziala
badagoela esan daiteke.
Hidrogenoaren teknologia industrian erabilgarria izan daitekeen arren garatuta ez
dagoen teknologia denez etorkizunean erabiltzeko aproposa izan daiteke.

Irudia 4-7. Hidrogeno biltegiak

GIE-Eibar

28-UZT

64

AIARALDEKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN AZTERKETA

MEMORIA

Energia eskari elektriko handiak energia berriztagarrien bitartez hornitzeko energia
eolikoa ezinbestekoa da. Salvadako mendilerroa da potentzial handiena duen
mendilerroa. Bertako potentziala 658.300 MWh/urtekoa da. Instalazioaren
potentziala industriak eskatzen duen potentziala baino askoz handiagoa da.
Instalazioak sortutako produkzioaren %20-arekin industriaren energia eskaria asetu
daiteke.

Irudia 4-8. Salvadako parke eolikoaren simulazioa. [23]

Bukatzeko, balantze energetikoan ageri diren energia iturriak energia iturri
berriztagarri bilakatzea aukera ona izan daiteke erregai fosil kutsakorrak alde
batera usteko. Bestalde prozesuen elektrifikazioa, edo aukera berriztagarriak
ezinezkoak diren kasuetan, ikatza eta deribatuak aplikatzen dituzten prozesuak gas
naturalera bihurtzea egokia izan daiteke, gas naturalak kutsadura gutxiago sortzen
baitu.

4.3 HIRUGARREN SEKTOREAN ETA BIZITOKIETAN
Hirugarren sektoreari eta bizitokiei dagokionez azpiegitura berdinak dituzten
instalazioak direnez batera aztertuko dira. Lehenik eraikinetan energia azterketa
bat egitea aukera ona izan daiteke. Honen bitartez etxebizitzaren kontsumoak
neurtuko dira eta eraginkorrak diren aztertuko da.
Eraikinaren isolamendua hobetzea gaur egun eraikin askok egiten dabiltzan
erreforma da. Horretarako gaur egungo isolamenduari beste isolamendu bat jartzen
zaio. Honen bitartez zubi termikoak eta bero galerak murrizten dira. Honek
ziurtagiri energetikoan kalifikazio ona izatea dakar.
Lehenik sektorean kontsumitu egiten den energia elektrikoa, argiztapenean da.
Argiztapena beharrezkoa den arren, gaur egun kontsumo baxuko argiak erabili
daitezke kontsumo energetikoa murrizteko.
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Led argiek ohiko argiek duten kontsumo erdia dute. Gainera, azken urteetan Led
argien prezioa nabarmen jaitsi da eta ingurumenarekiko duten inpaktua ere asko
murriztu da. [38]
Posible da eskualdean gaur egungo eraikin guztien ehuneko oso altu bat
1979.urtean baino zaharragoak izatea, arestian ikusi bezala 1970.urteko
hamarkadan eskualdeko biztanleria asko handitu zen. Urte horretatik aurrera eraiki
ziren eraikin guztiek isolamendu maila bat izan behar zuten. Aurretik eraikitako
eraikinak ez zuten isolamendua kontuan izaten eta horrek kontsumo
energetikoaren handitzea dakar.
Suposaketa bat eginda, bizitokien erdia aurretik azaldutako baldintzetan izanda eta
eraikin bakoitzean efizientzia energetikoa eginez %30-eko energia aurrezpena lortu
daitekeela suposatuz. Gaur egun urtean eskualdean energia termikoan kontsumitu
egiten diren 54.895,525 MWh-etatik 46.661,205 MWh-etara igaroko litzateke
kontsumoa. Horren ondorioz, 8.234,32MWh-ko aurrezpena lortuko litzateke.
Obra garestiak diren arren, Espainiako gobernuak laguntza ekonomikoak sortu ditu
eraikinen berrikuntzarako. Laguntzak lortzeko obraren presupuestoa 50.000 €-koa
izan behar da gutxienez. Euskadin 1.654.130 €-ko diru kopurua egongo da
eskuragarri %30-eko energia aurrezpena izango dituzten obrak finantziatzeko. [39]
Bestalde, bigarren sektorean aipatu bezala bigarren sektoreak sortutako hondar
beroak industria inguruko bizitokietako eta hirugarren sektoreko ur bero sanitarioa,
hozkuntza eta berokuntza hornitu dezakete.

Irudia 4-9. Bilboko Passive-house

Hirugarren sektorean kontsumitu egiten den energia termiko gehiena gas
naturaletik datorren arren, beste aukera berriztagarrien bitartez energia eskari
termikoa osatzea posible izan daiteke. Gas naturalak energia eskariaren %26-a
soilik osatzen duen arren, energia berriztagarrietara trantsizioa egitea beharrezkoa
da. Energia termiko berriztagarrien aldetik Bioenergiak eta Geotermiak osatzen
dute.

MWh
𝐸𝑠𝑘𝑢𝑎𝑙𝑑𝑒𝑘𝑜 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎 = 92.818,73 * 0,26 = 24.132,87
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Datuei erreparatuz eskualdeko egur industriek sortutako hondakinetatik lortutako
potentziala, eskualdeko gas naturalaren kontsumoaren oso antzekoa da.
MWh
𝐸𝑔𝑢𝑟 i𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟i𝑎𝑘𝑜 ℎ𝑜𝑛𝑑𝑎𝑘i𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑧i𝑎𝑙𝑎 = 24.442,969

urteko

Beraz, posible izango litzateke gaur egun hirugarren sektorean gas naturala
aplikatzen dituzten teknologiak baztertzea eta Biomasazko galdaren bitartez
energia eskari termikoa osatzea.

Hirugarren sektorean kontsumitu egiten den energia gehiena elektrikoa da. Energia
elektrikoa sortzeko dauden energia berriztagarrien artean energia eolikoa eta
eguzki energia dugu. Eguzki energia eraikinetan ondo integratzen den teknologia
da. Gainera azken urteetan emandako teknologien prezioen beherakadak eguzki
energian apustua egiteko teknologia izan daiteke.

MWh
𝐸𝑠𝑘𝑢𝑎𝑙𝑑𝑒𝑘𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔i𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟i𝑘𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎 = 92.818,73 * 0,69 = 64.044,92

urteko

Eguzki energiaren potentziala kalkulatzerako orduan soilik eskualdeko herri batzuk
izan dira kontuan, beraz hauetan soilik egin daiteke ikerketa.

Herria
Amurrio
Laudio

Potentzial Fotovoltaikoa
(MWh/urte)
66.923,45
67.844,19

Kontsumo elektrikoa
(MWh/urte)
74.906,67
39.732,774

Taula 4-1. Konparaketa energetikoa [26]

Hirugarren sektorea herri nagusietan ematen denez, herri txikietako datuak ez dira
kontuan hartuko. Laudio, eskualdeko herri nagusiena izanik eta biztanleriaren zati
oso handi bat izanik hirugarren sektoreko eskari energetiko elektrikoa eguzki
energia fotovoltaikoaren bitartez hornitzeko ahalmena du.
Bizitokien kasuan, kontsumo energetikoa herri bakoitzeko biztanleriarekiko
proportzionala izango da. Honek herri nagusietan energia eskaria handiagoa izatea
ekarriko du. Aurreko sektoreetan aipatu bezala, instalazioaren eta eraikinaren
efizientzia neurtzea ezinbestekoa izango da aurrezpen energetikoa eta ekonomikoa
lortzeko.
Energia eskari elektrikoari dagokionez, herri txikietan, hirugarren sektore gutxi
dauden herrietan, eta etxebizitza unifamiliarrak dauden tokietan instalazio
fotovoltaiko txikien bitartez etxeko elektrizitatea lor daiteke.
Hauek sarera konektatuak edo saretik isolatuak izan daitezke. Sarera
konektatutako instalazioetan instalazioak eta sareak sortutako energia erabiltzen
da, sortutako energia behar den energia baino handiagoa bada, sarera saltzen da
diruaren ordez. Bestalde, sistema isolatuek instalazioak sortutako energia soilik
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erabiltzen dute, instalazioak sortutako energia erabilgarria ez denean baterietan
metatzen da kontsumitu arte.

Herria
Okondo
Artziniega

Potentzial Fotovoltaikoa
(MWh/urte)
7.198,6
9.853,61

Kontsumo elektrikoa
(MWh/urte)
1515,78
2.268

Taula 4-2. Potentzial fotovoltaikoaren eta energia elektrikoaren konparaketa. [26]

Datuei erreparatuz ikus daiteke, energia fotovoltaikoa aipatutako herrietan
potentziala duela bertako kontsumo elektrikoa asetzeko.
Energia eskari termikoari dagokienez, potentzialen grafikoari erreparatuz esan
daiteke Orozkon, Laudion eta Arakaldon energia geotermikoak potentzial altua
duela.

Irudia 4-10. Potentzial geotermikoak herrietan [25]

Herria
Orozko
Laudio
Arakaldo

Potentzial geotermiko
totala (GWh/urtean)
3.810,055
3.943,124
233,355

Kontsumo termikoa
(MWh/urtean)
3.437,05
23.499,046
214,005

Taula 4-3. Potentzial geotermikoaren eta kontsumo termikoaren konparaketa. [25]

Potentzial geotermiko totala aprobetxagarria ez den arren, dagoen potentzialak
geotermia bizitokietan energia termikoa era berriztagarri eta errentagarrian
lortzeko aukera ematen du.
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4.4 GARRAIOA
Sektoreka aztertutako kontsumo energetiko handiena duen sektorea da garraioa.
Petrolioa eta deribatuak ditu energia iturritzat gehien bat. Garraioa elektrifikatzea
aukera ona izan daiteke herrietako eta eskualdeko kutsadura maila jaisteko.
Lehenik, trena ez dituzten herrietan, Artziniega, Okondo eta Orozko, autobusak
jarri trena dituzten herrietara biztanleria hurbiltzeko. Bestalde, mendietan bizi diren
biztanleentzako tren geltokien alboan autoak aparkatzeko lekuak egokitu. Horrela
bidaiak egiterako orduan bidearen zati bat zerbitzu publikoen bitartez egin ahalko
da.
Herrien arteko garraioari dagokionez, hauen arteko mugimenduak bizikleta erabiliz
edo ibilgailu elektrikoak erabiliz egitea. Horretarako gune seguruak eta bereziak
sortu beharko dira herrien artean.
Gaur egun Espainiako gobernuak programa ekonomikoak sortu ditu konbustiozko
autoak, auto elektrikoen ordez ordezkatzeko. Horretarako Moves III programa sortu
da eta 7.000 eurorainoko laguntzak lor daitezke auto elektriko bat erosterakoan.
[34]
Energia elektriko kopuru hain handia sortzeko energia eolikoa ezartzea beharrekoa
da. Salvadako mendilerroak potentzial handiena duen mendilerroa izanik, 658.300
MWh/urteko produkzioa izan dezake. Honen bitartez garraio guztia
elektrifikatzearen aukera bideragarria izan daiteke.

Herria
Eskualdea

Potentzial Eolikoa
(MWh/urte)
658.300

Kontsumo elektrikoa
(MWh/urte)
308.887,85

Taula 4-4. Potentzial eolikoaren eta kontsumo energetikoaren konparaketa. [23]

Salvadako mendilerroan planteatutako parke eolikoaren produkzioa kontuan izanda,
garraio guztia elektrifikatuta egongo balitz asetzeko aukera izango luke. Parke
eolikoaren urteko produkzioaren %46,92-arekin garraioaren kontsumo energetikoa
asetuta egongo litzateke.
Bukatzeko, lehenengo sektorean aipatu bezala ibilgailu elektrikoek ez dute soilik
erregai fosilak baztertzen baizik eta energia kopuru baxuagoa erabiltzen dute
energia efizientzia handiagoa duten motorrak erabiltzen dituztelako.
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5. TRANTSIZIO ENERGETIKOA GARATZEKO PLANA
Arestian aipatutako aukerak era eskematikoan jartzeko asmoz taula hau egin da. Horretarako,
sektore bakoitzean trantsizio energetikoa emateko behar den estrategia eta energia
berriztagarriak esango dira.

Sektorea
1.sektorea



Estrategia energetikoa
Ibilgailuen elektrifikazioa

Energia berriztagarriak
 Energia eolikoa
 Agrovoltaika
 Bioenergia

2.sektorea






Ikerketa energetikoa
Produkzioaren analisia
Hondarren aprobetxamendua
Teknologia berrien aukerak






Energia fotovoltaikoa
Bioenergia
Efizientzia energetikoa
Hidrogenoa

3.sektorea
eta
bizitokiak





Ikerketa energetikoa
Hondarren aprobetxamendua
Komunitate energetikoak sortu






Bioenergia
Energia fotovoltaikoa
Geotermia
Efizientzia energetikoa

Garraioa




Ibilgailuen elektrifikazioa
Garraio publikoen erabilera
bultzatu
Azpiegituren hobekuntza




Energia eolikoa
Energia fotovoltaikoa



Taula 5-1. Trantsizio energetikoa garatzeko plana
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6. ONDORIOAK
Trantsizio energetikoa aurrera eroateko erakundeen babesa eta konpromisoa
beharrezkoa da. Legeen aldaketek prozesuak erraztea eta herritarrei tramiteak
erraztea izan behar du helburu. Horretarako laguntza ekonomikoak eta laguntza
administratiboak ematea besterik ez dago.
Energia berriztagarriek dituzten potentzialak eta eskualdeko biztanleriaren
kontsumoak kalkulatu diren arren bakoitzaren azterketa sakon bat egin beharko
litzateke bideragarritasun ekonomikoa, soziala eta ingurunea kontuan izanik.
Energia eolikoari dagokionez Salvadako mendilerroa energia eolikoa
inplementatzeko leku onena dela ondorioztatu da. Bertako potentzial energetikoak
aurretik azalduriko hainbeste sektoreko energia eskariak asetzeko aukera ematen
duelako. Potentzia handiko instalazioek abantailak dituzten arren, lekuko floran eta
faunan eragin okerrak ekar ditzakete. Hori ekiditzeko beharrezkoa da Salvadako
mendilerroan ingurumen inpaktuari buruzko ikerketa bat egitea. Honen bitartez,
eskualdean garapen iraunkorra bermatuko da.
Energia fotovoltaikoari dagokionez, eskualdeko landa ingurunetan agrovoltaikaren
potentziala neurtu daiteke. Honen bidez landa eremuan kokatuta dauden herrien
energia eskaria asetu daiteke. Kalkulatutako potentzialari dagokionez energia
fotolvoltaikoak azken urteetan izandako garapenak eta aurrerapenak kontuan izan
beharko lirateke. Gainera, energia fotolvoltaikoa osatzen duten teknologien
merketzea ere kontuan izan beharko litzateke payback eta bestelako parametroak
kalkulatzerako orduan.
Bioenergiari dagokionez gaur egungo potentziala berriro kalkulatzea beharrezkoa
da, eskualdeko zuhaitz ugariena Pinus radiata delako. Banda marroiak eskualdeko
zuhaitzetan izan duen eragina kalkulatzea beharrezkoa da energia potentzialaren
kalkuluak gaurkotuak eta objetiboak izateko.
Energia geotermikoari dagokionez potentzial handiena duten herrietan azterketa
sakonak egitea eta bertako kontsumo energetikoak asetzea posible izan daitekeen
aztertu behar da.
Bukatzeko ikerketa egiterako orduan eskuragarri izandako datuak ez dira oso
zehatzak izan. Datu zehatzak izatea beharrezkoa da neurri aproposak eta ondo
doitutakoak aurrera eramateko. Hala ere, eskuragarri izandako datuak eskualdeko
egoera energetikoa ezagutzeko eta ulertzeko aukera eman dute. Bertan
aurkeztutako ideiak aurrerantzean trantsizio energetikoa aurrera eramateko balioko
dute.
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