
LAMIAKOKO SUGA

Sistema Unitarioaren 

Gainezkatzeen Araztegia 

HIRITARREN PARTE HARTZEAREN EMAITZAK 
ETA ETORKIZUNEKO PROIEKTUA

SUGA ERAIKITZEKO PROIEKTURAKO PARTE HARTZE PROZESUA



Gaur egungo 

ponpatze 

instalazioek hartzen 

duten azalera: 

14.913 m2

Horrelakoa da Lamiako
orain



INSTALAZIOEN GAUR EGUNGO EGOERA



Handitze lanen 

ondoren etorkizuneko 

SUGAren instalazioek 

hartuko duten azalera: 

32.913 m2

Eta hala izango da, 
jarduketa honekin

SUGA guztiak ibarraren 

azaleraren% 17 baino ez 

du hartuko



LAMIAKOKO 
SUGA

GALINDOKO HUAra 
ERAMATEA 

BAHETUA

EKAITZ ANDELAK ITSASADARREAN ISURTZEA

ETORKIZUNEKO FUNTZIONAMENDUAREN ESKEMA

Ur bahetua

Ur nahastua  

(euri urak+hondakin urak)

Lohiak

Ur tratatua

Sarrerako emaria 1,5 m3/s baino 

txikiagoa

Sarrerako emaria

1,5 m3/s baino 

handiagoa

Andelak betez 

gero

Andelak hustea 

euriteak igaro 

ondoren

DEKANTAZI
O 
LASTATUA



Hiritarrei 

zuzendutako 

kontsulta eta 

informazioaren 

lehenengo kanpaina

Hiritarren Iruzkinak 

/ Oharrak 

Parte hartzearen 

emaitzen analisia

Hiritarrei 

emandako 

erantzuna eta 

informazioa

Itzultzeko saioa

Iruzkinak 

diseinuan 

aintzat hartzea

HIRITARREN PARTE HARTZE PROZESUA



Lamiakoko Sistema Unitarioaren Gainezkatzeen Araztegia eraikitzeko proiekturako parte hartze prozesuak honako 
helburu hauek ditu: 

q Lehenik eta behin, hiritarrak informatzea, oro har Leioakoak eta, zehazki, Lamiakokoak, Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoak inguru horretan egin nahi duen proiektuari dagokionez. 

q Prozesuan zehar proiektuaren azken diseinuan gehitu beharreko balizko hobekuntza edo elementuak 
ezagutzea lortu nahi da, bat etorriz Leioako hiritarren eta entitateen nahi eta kezkekin.  

q Proiektuarekiko balizko sektore kritikoak antzematea eta horretarako arrazoien berri izatea. 

q Horrez gain, Bilbao Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa erakunde gisa zein erakundearen jarduerak 
hiritarren artean sozializatzea ere lortzen du. 

PROZESUAREN HELBURUAK

HIRITARREN PARTE HARTZE PROZESUA



PROZESUAREN GARAPENA

q Prozesuan interesa izan dezaketen eragileen mapa diseinatu eta garatzea, parte hartzeko 
berariazko gonbidapena helarazi ahal izateko. 

q Prozesua garatzeko eskuragarri jarritako informazio eta parte hartzerako kanalak. 

q Prozesuaren emaitzak eta informazio garrantzitsua. 

HIRITARREN PARTE HARTZE PROZESUA



4 ERAKUNDE 
INPLIKATUTA

INGURUMEN 
ARLOKO 9 ELKARTE

14 IKASTETXE

69 KULTURA 
ENTITATEELKARTEETAN BILDU 

GABEKO HIRITARRAK

ERAGILEEN MAPA

31.495 LEIOATAR

OROTARA 140 ELKARTE ETA 4 ERAKUNDE IDENTIFIKATU DIRA ETA 
INPAKTUA 31.495 PERTSONAKO POPULAZIOARI IRITSI ZAIO

33 KIROL ENTITATE

MOTA ASKOTAKO 15 
ELKARTE

HIRITARREN PARTE HARTZE PROZESUA



Prozesua oro har udalerriko hiritarren eta entitate sozialen artean zabaltzeko prozesuaren hedapen eta informaziorako bideak 
gaitu dira: 

Berariazko webgunea Bilbao Bizkaia Ur
Partzuergoarentzat, prozesurako prestatua.
https://www.consorciodeaguas.eus/ETDSU/Lamiako/

Informazio orria, Leioako etxe guztietan banatzeko diseinatua.

Hedapena sare sozialetan.

Argitalpena prentsan eta 
komunikabideetan

Udalerriko entitateak zuzenean erakartzea, 
posta elektronikoz, telefonoz edo sms bidez

partaidetza@consorciodeaguas.eus

INFORMAZIO KANALAK

HIRITARREN PARTE HARTZE PROZESUA

https://www.consorciodeaguas.eus/ETDSU/Lamiako/
mailto:partaidetza@consorciodeaguas.eus


Prozesuan 34 lagunek hartu dute parte, on line galdetegia bete duten pertsonak (24) zein saio birtualetan parte hartu dutenak 
(10) barne. 

PARTE HARTZEKO BALIABIDEAK

2020KO EKAINAREN 17A: 
ELKARTEETAN BILDU 
GABEKO HIRITARRAK

24 parte hartzaile

ON LINE GALDETEGIAK ON LINE SAIOAK

2020KO EKAINAREN 18A: 
ELKARTEETAN BILDUTAKO 

HIRITARRAK

4 parte hartzaile

GIZON 1 3 EMAKUME

6 parte hartzaile

2 GIZON 4 EMAKUME

2 dinamizatzaile 2 dinamizatzaile

GUZTIRA 34 parte hartzaile.
Galdetegiaren bitartez izandako
parte hartzean gizonen presentzia
handiagoa izan da, eta emakumeen
presentzia handiagoa izan da, ostera,
saio birtualetan.

14 GIZON 9 EMAKUME
Batek ez du 

zehaztu

HIRITARREN PARTE HARTZE PROZESUA



PROZESUAREN EMAITZA, ANALISIA ETA GEHITZEA

HIRITARREN PARTE HARTZE PROZESUA



Gaur egungo instalazioen balorazioak moderatuak dira, eta 10 puntutik 7,08ko batez besteko puntuazioa lortu da.  Besteak 
beste, gaur egungo eraikinaren diseinua eta zarata eta usainetatik isolatzea dira ongien baloratutako alderdiak.

Gaur egungo instalazioen balorazioa

6,7

6,8

7,28

7,52Instalazioak estaltzen dituen gaur egungo 
eraikinaren diseinua eta irudia

Instalazioa zarata eta usainetatik isolatzea

Instalazioen itxituraren diseinua eta egoera

Eraikina ingurunean integratzea

Batez besteko balorazioa: 1 oso gaizki-10 oso 
ongi

7,08
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Gaur egungo instalazioak: instalazioen inpaktua

Batez besteko 
balorazioa: 6,7

Ingurunean eragingo den inpaktua txikia edo ezereza da on line galdetegia bete duten pertsonen erdiarentzat.  

25,00% 12,50% 12,50% 18,75% 31,50%

Mucho impacto Bastante impacto Ni mucho ni poco Poco impacto Ningún impacto

HIRITARREN PARTE HARTZE PROZESUA



Ekaitz andel berria landarediarekin estaltzeari dagokionez adostasun zabala dago, baita ingurunearekin integratuko diren eraikin berriak eduki beharrari 
dagokionez ere. Inguruari dagokionez, nabarmendu behar da adostasun maila altua dagoela ingurua hiritarrek erabili eta gozatzeko bideratu behar dela 
esatean. 
Hala ere, ez dago horrenbesteko adostasun eraikin erabat desberdina planteatu beharrari edo oraingoaren antzekoa izango den zerbait planteatzeari 
dagokionez. 

Nolakoak izan beharko lirateke instalazio berriak?

14,29%

21,43%

21,43%

28,57%

28,57%

78,57%

85,71%

92,86%

21,43%

28,57%

14,29%

21,43%

21,43%

21,43%

7,14%

7,14%

7,14%

14,29%

28,57%

7,14%

14,29%

14,29%

14,29%

28,57%

21,43%

21,43%

42,86%

14,29%

7,14%

14,29%

14,29%

7,14%

7,14%

7,14%

Totalmente de acuerdo Bastante de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Bastante en desacuerdo Totalmente en desacuerdo Ns/nc

Lur azpiko instalazioak landarediz estaltzea gustatuko litzaidake, disimulatzeko

Eraikin berria disimulatu eta ingurunean integratu beharko litzateke

Instalazioaren ingurunea Leioako hiritarrek erabili eta gozatzera bideratu behar da

Itxiturak ur araztegiaren instalazioak erabat ezkutatu/estali beharko lituzke

Gaur egungo itxituraren diseinua mantendu egin beharko litzateke instalazio berrietan

Eraikin berria abangoardista edo modernoa izatea gustatuko litzaidake

Eraikin berriak existitzen den eraikinaren parekoak edo antzekoak izan beharko lirateke

Eraikin berria gaur egun dagoen eraikinaren erabat desberdina izatea gustatuko 
litzaidake
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Nolako diseinua eduki beharko lukete eraikinek?

HIRITARREN IRUZKINAK / OHARRAK 

Antzeko zerbait 
baina beira 

gehiagorekin eta 
tonu berberetan. 

Gaur egungo 
ponpatze 

eraikinaren 
kanpoko irudiarekin 

jarraitu.

Gaur egungo 
diseinuaren ildoari 

eutsi.

Deigarria baina 
ez deigarria.

Opakua

Leiho edo kristal 
islatzaileak jartzea 
saihestu behar da, 

hegaztiek talka egitea 
ekiditeko. 

Bestelako oharrak

Beirak islatuko 
ez dituzten 
bitarteko 
markoak

Koloreetako 
fatxada, paisaiari 

dagokionez 
atsegina.

Artea 
fatxadan.

Estetikoki polita, 
han dagoenaren 
modukoa.

Dagoenare
n 

antzekoa.

HIRITARREN PARTE HARTZE PROZESUA

DISEINU 
INTEGRATZAILEA
REN PROZESUA



Nolakoa izan beharko litzateke ekaitz andelaren estalkia?

HIRITARREN IRUZKINAK / OHARRAK 

Ur geza naturalizatuko lamina 
bat sortu, itsas hegaztiak 

erakartzeko eta esparrutik 
kanpo bisitarientzat bistaratze 

dorreak eraiki.

Hiritarren beste proposamen batzuk

Txorientzako habitatak 
sorraraziko dituzten 

zuhaixkak jartzea, sustrai 
gutxirekin beheko 

biltegiari kalterik ez 
egiteko.

Gaur egun dagoena 
gustatzen zait, berria 
eginez gero ez dezala 

paduraren 
ingurunearekin hautsi, 

ez jarri zementua.

Ez bunker bat, 
ikus dadila 
zerbait egin dela

Landaredi 
estalkia, eta, 

ahal dela, 
lurzoruaren 

mailan.

Lorategiak 
inguruko zuhaitz 

tipikoekin 
konbinatu

Berdeagoa, 
inguruan 
zuhaitz 
txikiak.

Estalki berdea

HIRITARREN PARTE HARTZE PROZESUA

DISEINU 
INTEGRATZAILEA
REN PROZESUA



Nolakoa izan beharko litzateke instalazioen itxitura?

HIRITARREN IRUZKINAK / OHARRAK 

Polita izango 
litzateke zuhaitzak 
jartzea, Pinosoloko 
basoan daudenen 

antzekoak.

Hiritarren beste 
proposamen batzuk

Esparruaren segurtasuna 
ahalbidetu dezala baina 
eraikina ikusteko aukera 

ematea. Gaur 
egungoarekin jarraitu

Gaur egungo 
ideiari eutsi

Gaur egungoaren 
antzekoa

Zientzialariei 
kontsultatu itxitura 

diseinatzeko, zuhaitzak 
eta barroteak 
konbinatuz.

Ur lamina bat eraikitzen 
bada, zonaren bat heskai 
biziz estaltzea hegaztiei 
eragindako inpaktua 
arintzeko.

Arina

DISEINU 
INTEGRATZAILEA
REN PROZESUA

HIRITARREN PARTE HARTZE PROZESUA



SUGA - Sistema Unitarioaren Gainezkatzeen Araztegia

1 DISEINU FUNTZIONALA 
Saneamendu instalazioen ekipoak 
hartzeko beharrezko gutxieneko 
bolumenak ezarri dira.

BOLUMEN OSAGARRIAK
Jarduerak zuzen funtzionatzeko 
eta horri eusteko beharrezko 
bolumenak

OPTIMIZAZIO 
BOLUMETRIKOA
Bolumenak murriztu egingo dira 
inpaktu bisuala arintzeko

GEOMETRIA
Bolumetria berriz ere 
optimizatuko da eta 
eraikuntza geometria 
leundu egingo da ustez 
ausazkoak diren eraikinen 
multzoa integratzeko. 
Fatxaden altueren 
aldakortasunak, geometria 
bihurrekin batera, 
bolumenen eskala hautsiko 
du, horien inpaktu bisuala 
arinduz.

PAISAIAN 
INTEGRATZEA
Landaredia azalera 
integratuko da; 
jarduketa bateratuko 
du eta ingurune 
naturalera trantsizioa 
egiteko balioko du. 
“Manta berdeak” 
muinoen geometria 
imitatzen du, 
eraikinetara 
egokitzeko.

BIDE BERRIAK 
INTEGRATZEA
Bide eta espaloi 

berriak egokituko 
dira, araztegia 

zuzen ustiatzeko 
beharrezkoak 

baitira.

2 3

5

4

6

DISEINU 
INTEGRATZAILEA
REN PROZESUA



INGURUNEA

SUGA - Sistema Unitarioaren Gainezkatzeen Araztegia

B

D

C
F

EF

A EXISTITZEN DEN 
PONPATZE ESTAZIOA

B EXISTITZEN DEN EKAITZ 
ANDELA

C ERAIKIN BERRIA - BAHETZEA

D

E

ERAIKIN BERRIA - DEKANTAZIOA

EKAITZ ANDEL BERRIA

F SARBIDEAK EKAITZ 
ANDELETARA

Lurzatiaren okupazio baxua

SUGA LAMIAKOKO IBARREAN TXERTATZEKO DISEINU 
INTEGRATZAILEAREN PROZESUAREN EMAITZA?

Usainak tratatzeko sistemak

Landarediz estalitako estalkiak, paisaian integratzeko

Lur azpiko instalazioak edo zaratarik gabeko 

eraikinetan konfinatuak

Lamiakoko ibarreko landaredia 

berreskuratzearekin bateragarria

A



IKUSPEGIA 
LAMIAKOKO 

INDUSTRIAGUNETIK 

SUGA - Sistema Unitarioaren Gainezkatzeen Araztegia

Nolako diseinua izan beharko lukete eraikinek?



GEOMETRIA: Eraikinek geometria pentagonal 
irregularra daukate, platxada plano handiak 
ekiditeko eta balizko inpaktu bisuala 
arintzeko.

FATXADAK: Fatxadan erabilitako materiala U-
Glass Opalino da. U-glass u formako beira 
bat da, laminazio bidez ekoitzia. Beira 
horiekin itxiturak egiten dira. 

Beirak tamaina eta akabera desberdinekoak 
izan daitezke, fatxada mota desberdinetara 
egokitu ahal izateko. Fatxada sistema honek 
abantaila hauek ditu:
• Aldakortasun geometrikoa: 

Bihurguneak dituzten geometrietara 
egokitu daiteke.

• Argiaren transmisioa. Argi artifizialaren 
beharrizana murrizten du, eraikinaren 
energia kontsumoa jaitsiz. 

• Opakutasun eta islagarritasun baxua
Hegaztiek talka egiteko arriskuak murriztu 
egiten dira.

• Estetika arina
• Argitzea ahalbidetzen du. Atzera 

argitzeko sistema kontrolatua, itsualdia 
saihesteko eta kutsadura luminikoa 

murriztu ahal izateko.

Antzeko erreferentzia: Nelson Atkins Arte 
Museoa

ERAIKINAK

SUGA - Sistema Unitarioaren Gainezkatzeen Araztegia

Nolako diseinua izan beharko lukete eraikinek?



SUGA - Sistema Unitarioaren Gainezkatzeen Araztegia

ESTALKIAK:
Bahetze eta dekantazio eraikinaren estalkiek 
legar estalkia daukate, eta panel 
fotovoltaikoak ere badauzkate, instalazioaren 
jasangarritasun ekologikoa hobetzeko

ESTALKI BERDEA - EKAITZ ANDELA:
Sedumeko landaredi estalkia da.
Sedumeko estalkiak honako ezaugarri hauek 
ditu; horregatik, ekaitz andelean erabiltzeko 
egokia da:

- Substratuaren lodiera murriztua= 15-
20 cm. Ez da beharrezkoa eraikinen altuera 
handitzea integratu ahal izateko.

- Auto-erreprodukzioa egiten du, 
horrenbestez, ez da beharrezkoa 
mantentze lanak egitea.

- Mantentze lan baxuak,mantenugai gutxi 
behar dituelako eta oso sendoa delako 
intsektuen erasoen eta gaixotasunen 
aurrean.

- Nahasketa batek osatzen du, seduma, 
gramineoak, basa landare eta loreak eta 
intsektu polinizatzaileetarako landare 
ostalariak.

- Kolorea ematen du urte guztian zehar
- Ez du ur kantitate handirik behar. 

Jasangarriagoa eta sendoagoa lehorteen 
aurrean

ERAIKINAK

Nolakoa izan beharko litzateke ekaitz andelaren estalkia?



Gaur egungo esparrua metalezko hesi beltz 
batek zedarritzen du, hormigoizko murru txiki 
baten gainean jarrita dago. Itxitura bisualki 
iragazkorra da, eta barrualdea eta paisaia 
ikusteko aukera ematen du.

Obraren eraginik ez duen itxitura zatian 
existitzen den itxiturari eutsi egingo zaio, eta 
luzatu egingo da handitzea ere barne 
hartzeko. Zona hau Felipe del Rio kalearekiko 
paraleloan dago.

Hego ekialdean eta hego mendebaldean 
itxitura berria jarriko da, eta altzairuzko barra 
bertikalen bidez integratuko da ingurunean; 
belarrezko muinoetara egokituko dira eta 
landarediaren iragazkortasuna ahalbidetuko 
dute.  

ITXITURA

SUGA - Sistema Unitarioaren Gainezkatzeen Araztegia

Nolakoa izan beharko litzateke instalazioen itxitura?



PAISAIA

IBARREKO PARTERREA: 
Ibarretik gertuen dauden 
parterreek paduretako landaredia 
potentziala hartzen dute, eta 
ibarreko landaredira trantsizioa 
egiten dute. Parterrearen 
goialdean arte lerroa dago, honako 
espezie hauek hartuz:
1. Espartzua
2. Txillarra 
3. IhitzaIBARREKO PARTERREAK-

HEGOALDEA: 
Hegoaldeko parterretan landaredia 
dago, padura eremuko espezie 
potentzialekin, esaterako: 
1. Espartzua
2. Txillarra 
3. Ihitza

LORE PARTERREA: 
Ezponda leun batean jarritako 
landaredia parterrea, baxua eta 
koloretsua. Kolorea integratzen du 
eta trantsizio elementu gisa 
funtzionatzen du, instalazio berriaren 
eta gaur egungo instalazioaren 
artean.  
Espezie hauek osatzen dute:
1. Espartzua
2. Txillarra 

ARTE BASOA
Mendebaldeko 
ezpondan kokatutako 
arteen multzo txiki bat 
da. 

Zuhaiztiak ezkutatu 
egiten du bahetze eta 
dekantazio eraikinen 
arteko bidea. 

PARTERRE APAINGARRIA
Ezponda txiki batean jarritako parterre bat da, 
Felipe del Río kalearen alboan. Hiritarrek erraz 
ikusteko moduan dago, eta, horregatik, parterre 
apaingarria integratu behar da, kolorea eta 
argitasuna emango dituena. Espezieak lerroetan 
banatuko dira, parterrearen geometria jarraituz. 

Honako espezie hauek sartuko dira:
1. Espartzua
2. Txillarra 
3. Kalamagrostia

Parterrearen gainean bi arte daude; andelera 
iristeko sarbidea pixka bat ezkutatzen dute.

ESTALKI 
BERDEA:
Sedumeko 
estalkia. Kolorea 
urte guztian 
zehar ematen du, 
ez du mantentze 
lan esturik behar 
eta ez du ur 
kantitate handirik 
behar. 

SUGA - Sistema Unitarioaren Gainezkatzeen Araztegia



SUGA- Sistema Unitarioaren Gainezkatzeen Araztegia 

IKUSPEGIA ONDIZ MENDITIK



IKUSPEGIA ONDIZ MENDIKO 
BEHATOKITIK

SUGA - Sistema Unitarioaren Gainezkatzeen Araztegia



PROZESUAREN EMAITZA, ITZULTZEKO SAIOA ETA ITXIERA

HIRITARREN PARTE HARTZE PROZESUA

Proiektua idatzi eta parte hartzea txertatu ondoren, 2021eko martxoaren 25ean proiektua aurkezteko saio birtuala egin 
zen prozesuarekin modu batean edo bestean lotura izan duten pertsona guztiekin. 
Prozesuaren berri emateko posta elektronikoz mezu bat bidali zitzaien lehen faseko on line galdetegian parte hartu zuten 
pertsona guztiei edo 2020ko ekainaren 17 eta 18ko saio birtualetan parte hartu zutenei.

2021eko martxoaren 25a, 17:30

Hiru parte hartzaile, denak emakumeak

Gainera… 
-Pertsona bat BBUPen ordezkari modura
-2 pertsona SAITEC ingeniaritza enpresaren ordezkari modura
-Pertsona bat hiritarren parte hartzeaz arduratu den IBATUZ
enpresaren ordezkari modura

Udalerriko entitateak zuzenean erakartzea, 
posta elektronikoz, telefonoz edo sms bidez



Mila esker interesa agertzeagatik eta parte hartzeagatik 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak lanean jarraituko du hiritarren parte hartzea izango duen eta guztiontzat
irtenbiderik onena izan nahi duen proiektu partekatua martxan jartzeko.

ESKERRIK ASKO!


