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1. HELBURUA
Zarauzko Zarata Mapetan lortutako emaitzak erakustea. Hauek, zaratari buruzko erkidegoko
legediak, 213/2012 Dekretuak, ezartzen duenaren arabera egin dira, 10.000 biztanle baino
gehiago dauzkaten udalerrientzat.
Hau dela eta, 4 m-ko altueran dauden zarata mapak lortu dira, ingurumen zarata foku bakoitza
isolatuz: bide trafikoa (kaleak eta errepideak), trenbide trafikoa eta ekintza industrialak. Gainera,
guztizko zarata mapa lortu da (foku guztien gehiketa sartuz).
Bestalde, zarata maila ezberdinetan kaltetutako biztanleriaren estatistikak lortu dira, 4 metroko
altueran aztertuz. Informazio hau, kaltetutako biztanleria modu leialagoan erakusten duen beste
adierazle batekin osatu da, Zarauzko udalerriaren morfologia kontuan hartuz. Adierazle honek
etxebizitzetako altuera guztietan dagoen kaltetutako biztanleria aztertzen du.

2.

UDALERRIKO DESKRIBAPENA

Zarauzko udalerria Gipuzkoako kostaldeko erdialdean kokatzen da, Urola-Kostaren barnealdean.
Udalerriak 14,8 km2-ko zabalera du. Kantauri itsasoarekin mugatzen du, Getariarekin
mendebaldetik, eta Aiako udalerriarekin hego-mendebaldetik, hegoaldetik eta ekialdetik.
Gainera, Zarauzko udalerrian Pagoetako Parkearen zati bat dagoela azpimarra daiteke.
Udalerrian dauden ingurumen zarata-fokuak, hauek dira:
Bide trafikoa: Udalerrian existitzen den kaleetako trafikoaz gain, bertatik pasatzen diren errepide
foralak gehitu behar dira. Bereziki N-634 errepidea, Orio-Aiatik etorriz, Getaria noranzkoan
udalerria zeharkatzen duela; eta A-8 autopista, ekialdetik mendebaldera udalerri guztia
zeharkatzen duela hiri-erdigunearen hegoaldetik. Gehitu egin beharko zitzaion GI-2633 errepidea
Meagaseko altuarekin konektatzen duena; eta garrantzi gutxiago izan arren, GI-3791 eta GI-3162
errepideak, erdi-hiriguneko hegoaldean kokaturik.
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Trenbide trafikoa: Zarauzko hirigunetik ETS-ko bidaiarien linea igarotzen da: Bilbao-Donostia/San
Sebastián. Gaualdian ere merkantziazko trafikoa dago.
Industria: Zarauzko erdi-hirigunearen barruan bi industrialde daude: Salberdin eta Hegoalde. AP8 autopistaren hegoaldean aurkitzen dira mendebaldetik ekialdera bitartean Abendaño,
Errotaberri eta Buztinzuri industrialdeak.
Hurrengo irudian udalaren hedadura ikus daiteke:

Zarauzko udalerria
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3.

AGINTARI ARDURADUNA

Zarata

Maparen

elaborazioaren

agintari

arduraduna

Zarauzko

udala

da,

ingurugiro

departamentuaren bitartez, eta AAC Acústica + Lumínica enpresaren asistentzia teknikoarekin
kontuan hartuz.
Zarauzko udalak, udalaren eskumenekoak ez diren azpiegituren zarata-mapak ere lortu ditu,
ingurumen zarata foku guztien artean bateragarria eta guztizko ebaluazioa lortzeko.
Zarata Mapan bere ekarpena gehitzen da beste iturriekin guztizko zarata mapa lortzeko,
gogoratuz, honakoak sorturiko zarata dela: bide trafikoa (kale eta errepideak), trenbide trafikoa
eta ekintza industrialak.
Zarata Mapak 2017ko agertokia adierazten du.
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4.

METODOLOGIA

Ingurune zarata-iturriek sortzen dituzten zarata-mailak lortzeko metodologia, kalkulu metodoen
erabileran oinarritzen da. Metodo hauek, alde batetik, trafikoaren ezaugarriak kontuan izanda
(IMD, trafiko astunen ehunekoa, abiadura, zoladura edo errepide mota, … eta abar) azpiegituren
zarata emisioa zehazten dute, eta beste aldetik, soinu hedapenaren ezaugarriak ere.
Metodologia honi esker, zarata mailen zergatia jakin daiteke eta zarata sortzean parte hartzen
duten aldagai ezberdinak aztertzeko erabil daiteke, etxebizitza eta espazio publikoko zarata
mailei erasaten dieten aldagaiak, hain zuzen. Gainera, kalkulu-metodoek etorkizuneko egoerak
simulatzeko aukera ematen dute, eta toki jakin bateko zarata mailak murrizteko erabili daitezkeen
neurri zuzentzaile edo prebentzio neurrien eraginkortasuna ebaluatzea ahalbidetzen dute.

Erabili diren metodoak hauek izan dira:
1. Bide trafikoa: NMPB – Routes – 96 metodoa izan da erabilitakoa (Frantziar kalkulumetodoa), bide trafikoaren zarata mailak kalkulatzeko, 213/2012 Dekretuak, urriaren
16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoa, ezartzen duen bezala.
Hiriko bide trafikoari dagokionez, metodo ofizialari aldaketa bat egin zaio, erreferentzia
metodoak ez duelako islatzen egungo trafikoaren igorpena 50 Km/h edo gutxiagoko
abiadurentzat. Horregatik, igorpena aldatu egin da metodo frantses berria erabiliz (NMPB
– 2008), eguneratuagoa, modu errealistago batean aintzat hartzen duelako abiadura
baxuetako igorpena. Hala ere, igorpen hau hedapenerako erreferentzia metodoan
moldatua izan da (NMPB – Routes -96).
2. Trenbide

zirkulazioa:

Trenbideen

zarata

emisioa

Reken-en

Meetvoorschrift

Railverkeerslawaai’96 erreferentzia metodoa erabiltzeagatik bereizten da. Metodo hau
Espainian erreferentziazko metodoa da, 1513/2005 Errege Dekretuan xedatu den bezala.
3. Industri zarata: erabilitako metodoa, 1513/2005 Errege Dekretuan industria zarata
ebaluatzeko ezartzen dena izan da; ISO 9613-2: Akustika- Zarata moteltzea ingurunean
hedatzen denean, 2. partea: Kalkulu metodo orokorra.
Igorpen mailak, bide eta trenbide trafikoaren kasuan, azpiegituren trafikoaren ezaugarrien
bitartez zehazten dira. Hala ere, industrietan, neurketak “in situ” egiten dira enpresen
kanpoaldetik.
Zarata-iturriak bere emisio mailaren arabera bereizi ondoren, kontuan hartutako ebaluazio puntu
bakoitzeraino (hartzailea) soinu hedapenaren kalkulu akustikoak egin behar dira. Horretarako,
aztertutako

eremuaren

hiru-dimentsiotako

modelizazio

bat

edukitzea

nahitaezkoa

da;
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kokapenaren

deskribapen

egokia

izateko,

fokuen

dimentsioak,

gunearen

hartzaileak,

eraikuntzak, lurraldea, eta abar kontuan hartuz.
3D-tako modeloan, hedapenari eragiten dioten elementuen ezaugarri akustikoak esleitu behar
dira; hauek dira: lur mota, oztopo eta eraikinen ezaugarri akustikoak, eta abar.
Hiru-dimentsiotako modelizazioa, erabilitako kalkulu modelo akustikoan egiten da, SoundPLAN®.
Modelo honek, kanpoaldean hedapenari eragiten dioten faktore guztiak kontuan hartzea
ahalbidetzen du, erreferentzia metodoak ezartzen duen moduan, aztertutako eremuan inmisio
mailak lortzeko.

Zarauzko udalerriaren 3D modelizazio irudia

Beraz, legediak ezartzen duen eguneko aldi bakoitzerako eta ebaluazio puntu bakoitzean inmisio
mailak (LAeq), foku bakoitzerako emisio mailatik eta hedapenean faktore batzuen efektua
aplikatuz lortzen dira. Hedapenean parte hartzen dituzten faktoreak, aplikatutako metodoan
deskribatzen dira eta honako hauek dira:
-

Hartzaile eta emisio fokuaren arteko tartea

-

Atmosferaren absortzioa

-

Lur motaren eta topografiaren efektua

-

Oztopoen efektua: difrakzioa/ islapena

-

Baldintza meteorologikoak
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5.

EMAITZAK

Zarata mapak, 4 metrotako altueran dauden inmisio-mailak azaltzen ditu, zarata foku batengatik
edo batzuengatik; urteko batez besteko maila akustikoak azalduz, behaketa aldi ezberdinetan:
eguna (7-19 orduen artean), arratsaldea (19-23 orduen artean), eta gaua (23-7 orduen artean).

5.1.

Zarata mapak

Zarata mapa, hurrengo zarata mapa partzialez osatzen da:


Kale trafikoa: Zarauzko udalerriaren kaleek sortutako afekzio akustikoa osatzen du.



Errepide trafikoa: udalerriaren ondoan dauden edo zeharkatzen duten bide

azpiegiturek sortzen duten afekzio akustikoa osatzen du.


Trenbide trafikoa: hiri-erdigunea zeharkatzen du ekialdetik mendebaldera ETS-ko

trenbide azpiegiturak sortutako afekzio akustikoa osatzen du.


Industria: industrialdean identifikatutako zarata fokuak sartzen dira, trafikoa

kenduz.


Zarata mapa osoa, udalerrian dagoen afekzio akustikoa adierazten du, inguruneko

zarata foku guztiak kontuan hartuz.
Foku bakoitzak sortutako afekzio akustikoa banatzea oso erabilgarria da, zarata mailak bere
sorburuarekin lotzeko. Horrela, maila totalean ekarpen handiena daukan fokuan, neurri
zuzentzaileak edo konponbideak jar daitezke.
Jarraian, analisi orokorrean lortutako emaitzak aurkezten dira (zarata mapa osoa), eremu
kaltetuenak edo zarata mailak altuenak dutenak erakutsiz.
Emaitza hauek, eranskinetan hobeto ikusten dira; baina, laburbilduz, atal honetan ingurumen
zarata foku bakoitzengatik eremu kaltetuenak nabarmentzen dira:
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Kale trafikoa:


Zirkulazio gehien daukaten kaleetatik gertuen dauden etxebizitzak, adibidez: Gipuzkoa
hiribidea, Mitxelena, Bizkaia, Araba eta Urdaneta kaleak

Jarraian, kaleetako trafikoak sortutako zarata mapa ikusten da, 4 metrotako altueran, aldi
kaltegarrienerako; hau da, gaua:

Kaleetako zarata mapa. Gau aldia, Ln dB(A)

Kaleetako zarata mapa. Gau aldia, Ln dB(A)
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Errepide trafikoa:


N-634 eta AP-8 autobidearen gertuen dauden etxebizitzetako fatxadak; hauek dira,
adibidez: Herrikosoro eta Indamendi kaleak, Izeta plazaren atzeko aldea eta Nafarroa
kalea.

Jarraian, errepideetako trafikoak sortutako zarata mapa ikusten da, 4 metrotako altueran, aldi
kaltegarrienerako; hau da, gaua:

Errepideetako zarata mapa. Gau aldia, Ln dB(A)

Errepideetako zarata mapa. Gau aldia, Ln dB(A)
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Trenbide trafikoa


Trenbidearen lehenengo ilaran kokatzen diren fatxadak; nagusiki Lapurdi, Mitxelena eta
Iturribidea kaleetan.

Jarraian, trenbide trafikoak sortutako zarata mapa ikusten da, 4 metrotako altueran, aldi
kaltegarrienerako; hau da, gaua:

Trenbidearen zarata mapa. Gau aldia, Ln dB(A)

Trenbidearen zarata mapa. Gau aldia, Ln dB(A)
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Zarata industriala


Zarata industrialarengatik %1a baino gutxiagoko kaltetutako biztanleria dago; hauek,
industrialdetatik hurbil dauden dentsitate gutxiko eraikuntzak dira, nagusiki erdihiriguneko hegoaldean.

Jarraian, industriek sortutako zarata mapa ikusten da, 4 metrotako altueran, eguneko eta gaueko
aldian:

Industriaren zarata mapa. Egun aldia, Ld dB(A)

Industriaren zarata mapa. Gau aldia, Ln dB(A)
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Ingurune guztizko zarata
Kontuan hartzen badugu inguruneko foku guztien gehiketa, Zarauzko Udalerrian, errepideetako
trafikoa (bereziki N-634 eta AP-8 errepideetan), zarata maila altuenak sortzen dituen fokua da,
afekzio gehien sortzen duena izanda ere.
Jarraian, zarata mapa osoa ikusten da, 4 metrotako altueran, aldi guztienerakoak:

Ingurune guztizko zarata mapa. Egun aldia, Ld dB(A)
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Ingurune guztizko zarata mapa. Arratsalde aldia, Le dB(A)

Ingurune guztizko zarata mapa. Arratsalde aldia, Le dB(A)
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Ingurune guztizko zarata mapa. Gau aldia, Ln dB(A)

Ingurune guztizko zarata mapa. Gau aldia, Ln dB(A)
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5.2.

Fatxadetako mapak

Fatxadetako mapa batek eraikuntzen inmisio mailak irudikatzen ditu, hartzailearen eraikuntzako
fatxadan zarata erasotzailea kontuan hartuz soilik. Hau da, eraikuntza berean islaturiko soinurik
kontuan hartu gabe; zarata mapek, berriz, islapen hauek kontuan hartzen dituzte. Hartzaileak
eraikinaren altuera ezberdinetan kokatzen dira, eta bakoitzean maila akustikoak kalkulatzen dira.
Horregatik, normalean zarata mapetan lortutako emaitzen eta fatxada mapetakoen artean
desberdintasunak daude. Desberdintasun horien oinarriak, hauek dira:


Alde batetik, ebaluazio altuera: zarata maparen kasuan lurraren 4 metroko altueran
dago kalkulatua, eta



Beste aldetik, fatxadetako mapan, aztertutako eraikinaren fatxadan zarata erasotzailea
irudikatzen dela (ez azterketa eremu osoan); eraikin bereko azken islapena kontuan
hartu gabe.

Zarautzen, bi fatxadetako mapa motak kalkulatu egin dira. Alde batetik, 4 metroko altueran
hartzaileak kokatuz, 10.000 biztanle baino gehiago edukitzeagatik, legediak eskatzen dituen
kaltetutako biztanleriari buruzko estatistikak lortzeko. Eta beste aldetik, hartzaileak eraikinetako
solairu guztietan kokatu dira; horrela, Zarauzko biztanleek jasaten duten erasan erreala lortzen da.
Jarraian, fatxada mapetako irudi batzuk erakusten dira, aztertutako foku bakoitzarentzat aldi
kaltegarrienean, eta beste fatxadetako mapa bat foku guztiekin. Soilik altueran kalkulatutako
fatxada mapen emaitzak erakusten dira, 4 metrokoak informazio osatugabea ematen baitu.
Horrela, 2D-tako fatxadetako mapetan agertzen diren mailek, altuera desegokienean lortutako
zarata maila adierazten dute:
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Kaleetako fatxaden mapa. Gau aldia, Ln dB(A)

Kaleetako fatxaden mapa. Gau aldia, Ln dB(A)
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Errepideetako fatxaden mapa. Gau aldia, Ln dB(A)

Errepideetako fatxaden mapa. Gau aldia, Ln dB(A)
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Trenbidearen fatxaden mapa. Gau aldia, Ln dB(A)

Trenbidearen fatxaden mapa. Gau aldia, Ln dB(A)

Zarata industrialaren fatxada mapa. Gau aldia, Ld dB(A)
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Zarata industrialaren fatxada mapa. Gau aldia, Ld dB(A)

Ingurune guztizko zarataren fatxada mapa. Gau aldia, Ln dB(A)
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Ingurune guztizko zarataren fatxada mapa. Gau aldia, Ln dB(A)
Espero den bezala, fatxadetako mapen emaitzek, zarata mapetan erakutsitakoak indartzen
dituzte:


Bizkaia, Araba eta Urdaneta kaleetako trafikoak, aplikagarriak diren KAH-en ez betetzea
eragiten du, kale horietarantz orientaturik dauden fatxada batzuetan.



Errepideetako inpaktuari dagokionez, AP-8 eta N-634 errepideetako hurbilen dauden
fatxadetan aplikagarriak diren KAH-en ez betetzea eragiten dute, bereziki Nafarroa
hiribidean, Izeta plazan eta Herrikosoro, Indamendi, Iturribidea eta Pagoeta kaleetan.



Trenbide trafikoak, oro har, ez du maila alturik adierazten. Bakarrik, ETS-eko linearantz
orientaturik dauden fatxada batzuetan gau aldirako ezarritako KAH-k ez dira betetzen.



Industrial ekintzak sortutako zaratak, ezarritako KAH-ak udalerriko fatxadetan betetzen
ditu; industrial zarata-fokuen oso hurbil dauden dentsitate gutxiko etxebizitza batzuetan
izan ezik.
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5.3.

Gatazka mapak

Gatazka mapek, zonakatze akustikoa (eremu bakoitzarentzat aplikagarriak diren KAH-ei
dagokionez), zarata mapetan 4 metroko altueran lortutako emaitzekin batzen dituzte. Mapa
hauetan, zenbat dezibelioengatik ez diren betetzen udalerriko eremu bakoitzarentzat ezarritako
KAH-ak kuantifikatzen dira.
Kalitate akustikoko helburuak, guztizko ingurumen zaratarekin loturik daudenez; hau da, emisiofoku guztien kontuan hartuta, gau aldiko gatazka mapa aurkezten da, Zarauzko udalerrian
dagoen gehiegizko zarata mailaren ebaluazio osoa lortzeko helburuarekin.
Bi gatazka mapa mota lortu dira:
-

Gatazka mapa zonaka: zonakatze akustikoa eta 4 metroko altueran egindako zarata
mapa hartzen du erreferentzia bezala, inguruneko zarata-foku guztiak kontuan hartuz,
eremu akustiko desberdinetan gehiegizko dezibelioak ezartzeko helburuarekin.

-

Gatazka mapak fatxadetan: 2D-tan irudikatzen dira; beraz, zarata maila altuena daukan
altuera hartzen du. Bizitegi, hezkuntza eta osasun eraikinetako fatxadetan gehiegizko
dezibelioak ezartzen ditu. Mapa honetarako, ez dira hartzen 4 metroko altueran
kalkulatutako mailak, baizik eta, maila desegokiena duen altuerakoa. Hau da, mailak
altuera guztietan kalkulatzen dira, baina gatazka ezartzeko, zarata mailarik altuena
daukan altuera hartzen da erreferentziatzat.

Zonakako gatazka mapa (4 metrotara)
Mapa honek 4 metroko altueran gehiegizko maila akustikoak irudikatzen ditu. Horretarako,
kenketa bat egiten da zarata mapan lortutako maila akustikoen eta zonakatzean mugatutako
area akustiko bakoitzean bete behar diren KAH-en artean. Irudikapen hauek erabilgarriak dira,
finkatutako eremuetan gehiegizko mailak erakusteaz gain, aurreikusitako garapen berrietan ere
lortzen baitira gehiegizko maila akustikoak.
Gogoratu behar da, kalitate akustikoko helburuak bizitegi garapen berrientzat, bizitegi-eremu
daudenentzat baino 5 dB(A) zorrotzagoak direla. Beraz, gauean, betetzeko maila akustikoa Ln=50
dB(A) da, hezkuntza- edo osasun-eremuetan bezala. Hala ere, azken hauek normalean eguneko
aldian ebaluatzen dira, egunez erabiltzen direlako. Aldi honetan, betetzeko maila Ld=60 dB(A) da.
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Jarraian, udalerriaren eremu batzuen gatazkak aurkezten dira:

Gatazka mapa 2 metrotara. Orokorra

Gatazka mapa 2 metrotara. Zoom
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Gatazka mapa 2 metrotara. Zoom
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Zonakako gatazka mapak interesgarriak dira, batez ere, garapenean dauden eremuetan
(oraindik eraikinik ez dagoen guneetan), bere erabileraren arabera ezarritako mugen gainetiko
gehiegizko zarata mailak ikusteko. Fatxadetako gatazka mapak, aldiz, fatxada mapan zer
etxebizitzetan eta zenbat dezibelioengatik ez diren gainditzen KAH-ak ikusteko egokienak dira.
Fatxada mapetan bezala, fatxadetako gatazka mapetan, 2D-tako mapetan agertzen diren
mailak, altuera desegokienean lortutako gatazka akustikoa irudikatzen da (honek ez du esan nahi
altuera guztiek gatazka maila berbera dutenik).
Hurrengo irudietan fatxadetako gatazka azaltzen da:

Gatazka mapa fatxadetan.Ikusmen orokorra

Gatazka mapa fatxadetan. Zoom
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Gatazka mapa fatxadetan. Zoom
Ikusten diren gatazka handienak hauek dira:
-

AP-8 rantz orientatuak dauden etxebizitzetako fatxadetan, 9 dB(A)

-

Iturribide kalerantz orientatuak dauden etxebizitzetan, 4-6 dB(A)

-

Nafarroa hiribiderantz orientatuta dauden etxebizitzen fatxadetan, 1-5 dB(A)

-

9 dB(A) baino gehiago, AP-8-agatik kaltetuen dagoen fatxadetan Zarauzko La Salle
ikastolan

-

Bizkaia kalerantz orientaturiko etxebizitzetako fatxadetan, 1-4 dB(A)

-

Trenbidearen ardatzaren ondoan dauden fatxadetan, 1-6 dB(A)

AAC Acústica + Lumínica

Zarauzko Zarata Mapa
28 orrialdea 38tik

6.

EREMU LASAIAK

Europako legegintzak nahiz estatuarenak eta autonomikoak, eremu lasaiak babesteko beharra
jasotzen dute, ekintza plan baten helburu nagusienetako bat bezala. Horregatik, beharrezkoa da
ekintza planean xede honekin jokaera lerro bat sartzea.
213/2012 Dekretuaren aplikazioan, eremu lasai bat honako hau da: bizitegi-, osasun-, hezkuntzaedo kultura-erabilerako eremu akustiko batean izanez, bere zarata mailak zonakatzeagatik
ezarritako kalitate akustikoko helburuak baino 5 dB(A) gutxiagokoak direla.
Gainera, estatuaren legeak dioenez, lur zabalean eremu lasaiak ere badaude, trafikotik eta
industrial edo kirol ekintzetatik etorritako zaratarik ez daukaten guneak; horrela ulertuz: bere
zarata mailak 45 dB(A) edo gutxiagokoak dira gaueko aldian, eta udalerriko landa-lurrean
dauden guneak.
Hurrengo irudietan udalerriko eremu lasaien proposamena irudikatzen dira:
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Eremu lasaietako mapa. Gau aldia, Ln dB(A)
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Eremu lasaietako mapa. Gau aldia, Ln dB(A). Hiri erdiguneko zehaztasuna
Irudiak ikusita, udal-barrutiari dagokionez, berde argia kolorea nabarmentzen da; hau da, 45
dB(A) baino maila baxuagoak gaueko aldian; zarata-foku nagusirik gabeko landa-guneak baitira
gehienak.
Hiri-erdigunea behatuz, udalerriko alderdi positiboa da erdiguneko zati handian eremu lasaietako
irizpidea betetzen dela; N-634 eta AP-8 errepideen, trenbidearen, eta erdiguneko kale nagusien
hurbilen dauden guneak izan ezik.

Emaitza hauen aldetik, ingurumenaren zarata fokuak bakarrik, gaueko aisialdia izan ezik, kontuan
hartzen direla; trafikoa, trena eta industria, eremu lasaiak irudikatzeko azpimarratu behar da.
Zarata foku hau kontuan izanez gero, Alde Zaharreko zati haundia, Malekoia bere mendebaldeko
gunean eta Bixkonde kalearen gunea, gune lasaietako definizioari ez zuen bat etorriko.
Gune lasai hauek urte baten batezbesteko neurriak adierazten dute, honek ez du esan nahi,
aldizkako momentuetan zarata neurriak. guen lasai baterako ezarritako neurriak baino altuagoak
izan ahal direla, foku puntualen eraginagatik.
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7.

KALTETUTAKO BIZTANLERIA ETA ERAIKIN SENTIKORRAK

7.1. Kaltetutako biztanleriaren analisia
Dekretuak ezartzen duen bezala, 4m-ko altueran kaltetutako biztanleria lortu da; hau da,
Zarauzko biztanleri guztia altuera horretan bizi dela kontuan hartuz. Adierazle hau ingurune zarata
foku mota bakoitzarentzat lortu da (bide eta trenbide trafikoa eta industria) eta foku guztientzat
era bateratu batean ere bai. Bide trafikoak errepideengatik eta kaleengatik kaltetutako
biztanleria sartzen du. Gehigarri bezala, kaltetutako biztanleria aurkezten da bi foku
bakoitzarentzat.
Kaltetutako biztanleria hurrengo tarteetan aurkezten da:



Ld (eguna) eta Le (arratsaldea) indizeentzat: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75.



Ln (gaua) indizearentzat: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70

Informazio hau Eusko Jaurlaritzak eskatutakoari dagokio.
4m-KO ALTUERAN KALTETUTAKO BIZTANLERIA
BIDE TRAFIKOA

Tarteak

TRENBIDE TRAFIKOA

INDUSTRIA

TOTALA

Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

50 - 54

-

-

5.825

-

-

778

-

-

0

-

-

6.452

55 - 59

6.185

6.247

2.437

903

904

398

13

13

0

6.449

6.679

2.974

60 - 64

4.449

3.406

325

457

441

15

1

1

0

5.018

4.000

335

65 - 69

1.234

586

2

28

28

0

2

2

0

1.304

643

2

> 70

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

70 - 74

37

1

-

0

0

-

1

1

-

39

3

-

> 75

2

1

-

0

0

-

2

2

-

4

3

-

Emaitzetako taulatik Zarauzko udalerrian eragin handiena sortzen duen fokua bide trafikoa dela
ondoriozta daiteke; industriak eta trenbide trafikoak aldiz, pertsona gutxiei eragiten die.
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Bide trafikoari dagokionez, udal lehiakoak ez diren errepideek eta udal lehiakoak diren kaleek
sortzen duten eraginaren artean desberdindu dira, hurrengo emaitzak lortuz:

TARTEAK

KALEETAKO TRAFIKOA

ERREPIDE TRAFIKOA

Ld

Le

Ln

Ld

Le

Ln

50 - 54

-

-

2.778

-

-

2.846

55 - 59

3.850

3.551

773

3.052

2.953

1.302

60 - 64

1.876

1.461

0

1.983

1.480

308

65 - 69

406

124

0

772

426

2

> 70

-

-

0

-

-

0

70 - 74

0

0

-

27

1

-

> 75

0

0

-

2

1

-

Zarata-tarte hauetan, kaltetutako biztanleri gehien eta zarata mailarik altuenak sortzen dituena
errepideetako trafikoa da.
Taula hauek, indarrean dagoen legediak eskatutako informazioari erantzuten diote; hala ere,
informazio hau ez da nahikoa ikuspegi orokor eta erreal bat edukitzeko udalerriko egoera
akustikoaz eta legedi akustikoak ezarritako zarata mailak betetzen ez dituen biztanleriaz.
Horregatik, biztanleriaren informazio hau beste adierazle batzuekin osatzen da.
7.2. Biztanleriaren adierazleen analisia
Kaltetutako biztanleriari buruzko bi adierazle lortu dira, benetan kaltetuta dagoen biztanleria
adierazten dutenak, legediak ezarritako kalitate akustikoko helburuen gainditzea kontuan hartuz.
Adierazle hauek, gainera, zarata maparen eguneratze bakoitzean maparen eboluzioa aztertzeko
balio dute.


B8 Adierazlea. Ingurumeneko Europar Agentziak proposatutako adierazle komun bat da.
Adierazle honek 4m-ko altueran kalkulatutako fatxadetako zarata mapak kontuan
hartzen ditu, eta zarata mailak KAH-en gainetik dauzkan kaltetutako biztanleria adierazten
du. Kasu honetan, 213/2012 Dekretuak a) tipoko area akustiko batentzat (izatedun bizitegieremua) ezarritakoak hartzen dira erreferentziatzat; hau da, 65-65-55 dB(A) maila
akustikoak egun, arratsalde eta gaualdian, hurrenez hurren.



Zarataren Kudeaketarako Tokiko Adierazlea (ZKTA adierazlea). Kaltetutako biztanleriaren
adierazle errealistago bat da. Aurrekoaren antzekoa da, baina altuera bakoitzean
dauden zarata mailak eta biztanleriaren banaketa eraikuntzetako solairu guztietan
kontuan hartuz kalkulatzen da, ez bakarrik 4m-ko altueran.
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B8 adierazleak Zarata Mapen ebaluatzeko eskakizunari erantzuten dio. Horregatik, beste
erkidegoko, estatuko edo Europako udalerrirekin konparazioa ahalbidetzeko abantaila dauka.
ZKTA adierazleak, berriz, biztanlearen eraginaren analisi errealistagoa eskaintzeko abantaila
dauka; beraz, udal kudeaketaren ikuspuntutik fidagarriagoa da. Bi adierazle hauek udalerriaren
eboluzioa ebaluatzea ahalbidetuko dute zarata maparen eguneratzeetan, ekintza planaren
efikazia balioztatzeaz gain.
ZKTA biztanleriaren eragina ebaluatzeko adierazle egokiena da, udalerriko morfologia eta
eraikinetako altuera ezberdinetan biztanleriaren banaketa kontuan hartzen baitu. Gainera,
udalerrian zarataren kudeaketarako informazio osatuagoa izatea eta ekintza planerako
erabakiak hartzea ahalbidetuko digu. Hau horrela da, altuera ezberdinetan biztanleri-banaketa
eta altuera bakoitzarekin lotutako zarata mailak kontuan hartzen dituelako.
Horrela, kaltetutako biztanleria (biztanle kopurua) bi adierazleentzat erreferentziazko balioaren
gainetik (adierazle bakoitzean fokuak desberdinduz), hurrengoa da:
ERREFERENTZIAZKO MAILAREN GAINETIK KALTETUTAKO BIZTANLERI TAULA
ADIERAZLEEN KONPARATIBOA

ADIERAZLEA

4m-tara
kaltetutako
biztanleria: B8

Altueran
kaltetutako
biztanleria:
ZKTA

Biztanle Zbk.

Zarata iturria

% Biztanleria

Ld>65

Le>65

Ln>55

Ld>65

Le>65

Ln>55

KALEETAKO TRAFIKOA

177

16

571

1%

0%

2%

ERREPIDEETAKO
TRAFIKOA

566

292

1.349

2%

1%

6%

TRENBIDE TRAFIKOA

7

7

211

0%

0%

1%

INDUSTRIA

5

5

-

0%

0%

0%

TOTALA

855

379

2.445

4%

2%

11%

KALEETAKO TRAFIKOA

37

2

336

0%

0%

1%

ERREPIDEETAKO
TRAFIKOA

989

474

2.077

4%

2%

9%

TRENBIDE TRAFIKOA

3

3

97

0%

0%

0%

INDUSTRIA

4

4

-

0%

0%

0%

TOTALA

1.127

527

2.946

5%

2%

13%

OHARRA: Zarauzko biztanleria: 23.259
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Emaitza hauetatik, Zarauzko udalerriko kaltetutako biztanleria nahiko altua dela ondoriozta
daiteke, bideetako azpiegiturek sortutako zaratagatik; batez ere, N-634a eta AP-8a, Aldundiak
kudeatutako azpiegiturak, udalerria hiri-erdigunetik edo oso hurbil zeharkatzen dute eta.
Fokuz foku eraginari dagokionez, hurrengoa adieraz daiteke:
-

Errepideetako trafikoak sortzen duen zarata, kaltetutako biztanleri gehiago sortzen duena
da, kaleetako zarataz jarraiturik, ehuneko txikiagoarekin.

-

ETS-ko trendibeari dagokionez, nahiz eta hirigunea ekialdetik mendebaldera zeharkatu,
bere eragina oso txikia da udalerri osoan, kaltetutako biztanleria %1a baino gutxiagokoa
izanez.

-

Industriari dagokionez, eragina txikiena da, industrialde nagusiena biztanleriaren
erdigunetik kanpo aurkitzen baita, eta hirigunearen hurbil dauden enpresek ez dutelako
gaueko ekintzarik edo sortzen dituzten mailak oso altuak ez direlako.

Adierazle desberdinen konparaketari dagokionez, adierazkorra da ZKTA-ren kaleetako
trafikoaren balioak B8-arenak baino txikiagoak direla; hala ere, errepideetako trafikoarengatik
kaltetutako biztanleria askoz altuagoa da. Honen arrazoia, aztertutako fatxaden eta fokuen
hurbiltasuna da, kaleak fatxada horietatik oso gertu baitaude, baina Aldundiak kudeatutako
azpiegiturak, berriz, urrunago daudelako.
KAH-ak betetzen ez dituen kaltetutako biztanleria erakusteaz gain; gehigarri bezala, hurrengo
taula burutzen da. Taula honetan, kaltetutako biztanleria adierazten da, fatxadetako altuera
desberdinetan kalkulaturik eta zarata maila desberdinetarako.

Altueran kaltetutako
biztanleria

Ln>50

Ln>55

Ln>60

Ln>65

%39

%13

%1

%0

Emaitza hauekin, Zarauzko biztanleriaren erdia baino gehiago, %61a inguru, eremu lasaiko zarata
mailak dituela ondoriozta daiteke. Hau da, bizitegi-eremuetan ezarritako kalitate akustikoko
helburuak, 5 dB(A) baino gutxiagoko mailak dauzkala (55 dB(A) gau aldian).

Beste aldetik, Zarautzen, %1ak gaueko aldian kalitate akustikoko helburuak baino 5 dB(A)
gehiagoko eragin akustikoa jasaten du, eta bakarrik hogei bat biztanlek zarata maila horiek baino
10 dB(A)-ko maila altuagoak jasaten ditu.
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7.3 Eraikin sentikorren analisia
Zarauzko Udalerri barnean zenbait eraikin sentikorrak kokatzen dira, hauek, hezkuntza eta osasun
eraikinak dira eta, hauetan, zarata neurriak gainditzen dira, beraiei ezarritako KAH-ak, erabiltzera
denboraldirako, Ld=60 dB(A)
Ondoren, eraikin hauek zerrendatzen dira, gatazka neurri haundienarekin batera;
a) Hezkuntza eraikinak:
-

Monte Albertia; San Inazio kalea 25: 9 dB(A)-raino gatazka

-

La Salle Ikastetxea; La Salle kalea 2: 12 dB(A)-raino gatazka

-

Edificio de Lanpardo kalea 3 (Ikastola): 3 dB(A)-raino gatazka

-

Lizardi Institutoa; Gurmendi kalea 11: 11 dB(A)-raino gatazka

-

Lizardi Institutoa; Araba kalea 16: 1 dB(A)-ko gatazka

-

Orokieta Ikastetxea; Pagoeta kalea 6: 11 dB(A)-raino gatazka

-

Orokieta Ikastetxea; Araba kalea 56: 8 dB(A)-raino gatazka

-

Udal Haurtzaindegia; Indamendi kalea 1: 3 dB(A)-raino gatazka

-

Udal Haurtzaindegia; Indamendi kalea 1 bis: 3 dB(A)-raino gatazka

-

Edificio de Urdaneta kalea 12 (antiguo Patronato San Miguel): 7 dB(A)-raino gatazka

-

Antoniano Ikastetxea; Gipuzkoa kalea 1: Eguneko KAHen gainetik afekziorik gabe

-

Oteiza Politeknikoa; Gipuzkoa kalea 3: Eguneko KAHen gainetik afekziorik gabe

-

Salbatore Mitxelena Ikastola; Maria Etxetxiki 14: Eguneko KAHen gainetik afekziorik gabe

b) Osasun eta laguntza eraikinak:
-

Osasun Zentroa (anbulategia); Salbide kalea 10: 6 dB(A)-raino gatazka

-

Santa Ana Zaharren Egoitza; San Inazio kalea 2: 3* dB(A)-raino gatazka

-

Centro de día/Apartamentos tutelados; Gipuzkoa kalea 48: Eguneko KAHen gainetik
afekziorik gabe

* Kasu honetan, denboraldi kaltegarriagoan, gaua, zenbatetsi egin da gatazka, gauean zehar
erabilera ere duen egoitza bat izateagatik.
Zarauzko hainbat hezkuntza zentroak, AP-8 autobidearen gune gertuetan kokatzen dira.
Horregatik, bere erabilera denboraldian zarata neurriak KAHen gainetik dituzten zentru ugari
daude, hauetako zenbait gatazka haundiarekin.
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8. ONDORIOAK
Lortutako emaitzetatik hurrengo ondorioak ateratzen dira:
 Aldi desegokiena gauekoa da; hau da, kaltetutako biztanleri gehien dagoen aldia da.
 Eragin akustiko handiena sortzen duen ingurune zarata fokua bide trafikoa da.
 Hiriko trafikoari dagokionez, etxebizitzetan zarata mailarik handienak sortzen dituzten
kaleak hauek dira: Mitxelena, Araba, Urdaneta eta Gipuzkoako hiribidea.
 Errepideei dagokienez, eskuratutako mailarik altuenak, N-634-ak eta AP-8-ak sortutakoak
dira, Zarauzko hiri-erdigunea zeharkatuz.
 Egindako kaltetutako biztanleriaren analisia, legegintzak eskatutakoa baino zehaztuagoa
izan da; eraikinetako altuera guztietan dagoen biztanleria lortuz. Analisi honetatik,
hurrengo ondorioak atera daitezke:


KAH-en gainetik kaltetutako biztanleri zenbaki handiena sortzen duen zarata fokua,
errepideetako trafikoa da, kaleetako trafikoaz jarraituz. Gainera, hauek dira mailarik
altuenak sortzen dituztenak.



Trenbideak kaltetutako biztanleria, %1a baino txikiagoa da, gaua izanik aldi
desegokiena.



Ekintza industrialari dagokionez, kaltetutako biztanleria %1-a baino gutxiagokoa da.



Zarautzen, bizitegi-eremuetan ezarritako kalitate akustikoko helburuen gainetik
kaltetutako biztanleria, eguna, arratsalde eta gau aldietarako, %5-%2-%13a da
hurrenez hurren (ingurune zarata foku guztiak eta altuera guztiak kontuan hartuz).



Gau aldirako (aldi desegokiena), biztanleriaren %1ak helburu hauek 5 dB(A)-etan
gainditzen ditu eta hogei bat biztanlek KAH-ak baino 10 dB(A) altuagoak jasaten
dituzte.



Aldiz, biztanleriaren %61a (gutxi gorabehera), kalitate akustikoko helburuak baino
5dB(A) gutxiagoko zarata mailak dituzten guneetan bizi da; hau da, eremu lasaikoak.
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Eraikin sentikorrei deritzona, hauetariko askok, AP-8 autobidearen gertu daudela azpimarratu
behar da, afekzio garrantzitsua jasaten, hortaz, eraikuntza kaltetuenetan aplikagarriak diren KAHak baino 10 dB(A) gehiago gainditzen dira. Guztira, 10 ikastetxe eta 2 osasun edo laguntza
zentroak daude
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