
  ATLANTIKOKO  SALGAIEN  TRENBIDE-‐KORRIDOREAREN  MANIFESTUA  

ZERGATIK DA GARRANTZITSUA 
ATLANTIKOKO KORRIDOREA SUSTATZEA 
EUROPA BARNEKO GARRAIOEN SAREA  
BERRIKUSTEKO PROZESUAN?  

Arku Atlantikoa osatzen duten eskualdeen garrantzi sozioekonomikoagatik. 
 
Atlantikoko Trenbide Korridoreak Ozeano Atlantikoak ukitzen dituen eskualdeak 
lotzen ditu, hau da, Arku Atlantikoko Batzordea osatzen duten herrialdeak 
(Portugal, Espainia, Frantzia, Erresuma Batua eta Irlanda), Belgika, Holanda, 
Alemania, Danimarka, Suedia, Norvegia; hegoalderantz (Algecirasko portua eta 
Maroko); eta iparralderantz (Anberesko eta Rotterdameko portuak, Ipar Europa eta 
Ekialdeko Europa). Ekialderantz, bestalde, Ukrainako mugaraino (Kiev) doan Lyon-
Ljubljana-Budapest ardatzarekin eta Bielorrusiako mugaraino (Minsk) doan Berlin-
Varsovia ardatzarekin lotzen da. 
 

• Arku Atlantikoko biztanle-kopurua 80 milioitik gorakoa da (euro-eremuko 
biztanleriaren %25) eta milioi bat biztanletik gorako hamabi hiri-
aglomerazioren inguruan dago banatuta, besteak beste, Lisboa, Madril, 
Paris, Brusela, Haga, Londres edo Dublin. Lisboa eta Madrilen kasuan, 
korridorea ibilbiderik laburrena da honako herrialde hauetara iristeko: 
Parisera, Londresera, Berlinera, Ipar Europara eta Ekialdeko Europara edo 
Errusiara. 

• Ekonomiaren ikuspegitik, Arku Atlantikoak euro-eremuko BPGd-ren %30-40 
metatzen du:  bi (2) bilioi eurotik gora. 

• Korridorean zehar hirurogei portu baino gehiago daude (Sevilla, Sines, 
Lisboa, Oporto, Vigo, Gijón, Santander, Bilbo, Baiona, Bordele, Nantes-Saint 
Nazaire, Lorient, Brest, Saint Malo, Cherbourg, Le Havre, Dunkerque, eta 
abar), eta urtean 650 milioi tonatik gorako trafikoa dute. Korridorearen 
luzapenetan dauden portu handien trafikoa ere gehitu dakieke horiei:  
Algeciras, Anberes, Zeebrugge, Rotterdam eta Hanburgo. 

• Gaur egun, urtean, salgaien 100.000 milioi tona-km inguru korridoretik 
garraiatzen direla kalkulatu da. 

 
Errealitate hori aintzat hartuta, gaur egun desoreka modal handia dago. Beraz, 
garraio-modu iraunkorrenen aldeko apustua egin beharko litzateke, batik bat, 
treneko eta itsasoko garraioaren aldekoa. Adibidez, Iberiar penintsularen eta 
Europaren arteko salgai-trafikoaren %50, gutxi gorabehera, fatxada atlantikotik 
egiten dela esan dezakegu. Trafiko horren %1 bakarrik egiten da trenez, eta %16 
itsasoz. Gainerako %83 errepidez egiten da, eta horrek bide-azpiegiturak betetzea 
eta sistemaren kolapsoa eragin ditu, baita iraunkortasun-eza ere. 



 

ZEIN DA GURE PROPOSAMENA? 
ATLANTIKOKO TRENBIDE-KORRIDOREA 

Azpiegituratan hainbat inbertsio adimentsu sustatu eta egingo balira, banaketa 
modalean aldaketa izugarriak egingo lirateke; eta treneko eta itsasoko garraioa 
indartuta, esponentzialki areagotuko litzateke garraio iraunkorragoa. 
 
Zer da Atlantikoko Trenbide Korridorearen sarea? 
 
Sare horren helburua Atlantikoko Salgaien Trenbide Korridorea modu eraginkor eta 
iraunkorrean sustatu eta garatzea da. Honako hauek osatzen dute sare hori: 
administrazio publikoek eta agentzia instituzionalek, merkataritza-ganberek, karga-
enpresek eta hainbat eragile publikok eta pribatuk. Horiek guztiek salgaien garraio 
iraunkorra behar dute, errepidearen ordezko aukera eraginkor eta osagarria izan 
dadin. 
 
Honako hauek dira Atlantikoko Trenbide Korridorearen helburuak: 
 

• Atlantikoko Trenbide Korridorean salgaien garraiorako trenbide-azpiegitura 
garatzea, eta trenbideko nahiz itsasoko garraioa sustatzea. 

• Korridoreko jarduketen plangintza eta egikaritza koordinatzea. 
• Tren-zerbitzuen kalitatea, lehiakortasuna eta eraginkortasuna hobetzea. 
• Trenbidea sustatzea, errepidearen ordezko aukera osagarri bat izan dadin. 
• Tren-garraioan material mugikorraren, zerbitzuen eta eragileen 

interoperatibitatea bermatzea. 
• Plataforma logistikoen eta terminal intermodalen garapena eta koordinazioa 

sustatzea, bereziki, portu-inguruneetan. 
 
Eusko Jaurlaritza da Europako Eskualde Periferiko eta Itsasaldekoen 
Konferentziako Arku Atlantikoko Batzordeko Garraio Lantaldearen koordinatzailea. 
Beraz, 2010eko bukaeran, sare hori sortu zen Eusko Jaurlaritzak emandako 
bultzadari esker, bai eta Akitaniako Gobernuaren konplizitateari eta lankidetza 
estuari esker ere. 



 

Atlantikoko Trenbide Korridorearen kokapena, Europa Barneko 
Garraioen Sarearen berrikusteko prozesuan. 
 
Lehenik eta behin, Atlantikoko Trenbide Korridorearen sareak adierazi nahi du ados 
dagoela Europa Barneko Garraioen Sarearen berrikuspen eta garapenerako onartu 
den hirugarren aukerarekin. 
 2009ko otsailean argitaratutako Liburu Berdean honela definitu zen hirugarren 
aukera hori: “Europa Barneko Garraioen Sarearen politikaren berrikuspena: garraio-
politika bateratuaren zerbitzura, hobeto integraturik dagoen Europa Barneko Sare 
bat lortzeko". Aukera horrek bi maila aurreikusi ditu: sare globala (gaur egungo 
Europa Barneko Garraioen Sare berrikusia litzateke) eta oinarrizko sarea edo sare 
nagusia. 
 
Atlantikoko Trenbide Korridoreak sare nagusi horretan egon behar du, eta salgaien 
garraiorako sare globalaren ardatz estrategiko handia izan. Horretarako hainbat 
arrazoi daude: 
 

• Atlantikoko eskualdeen irisgarritasunari egiten dion ekarpenagatik. 
• Errepideko salgaien garraioaren ordezko aukera iraunkor bat sendotzeko; 

gaur egun, errepideko garraioa korridorea betetzen baitu 
• Multimodala izategatik, eta, batik bat, Europako portu garrantzitsuenekin 

duen loturagatik (korridoreak –errepidez eta trenbidez– lotzen ditu portu 
garrantzitsuak, terminal multimodalak eta itsasoko autopistak). 

• Europako beste ardatz batzuekin eta, bereziki, hirugarren herrialdeekin 
dituen loturengatik: iparraldeko nahiz hegoaldeko muturretatik, 
mendebalderanzko adarretatik edo lotzen dituen portuetatik. Lotura horrek, 
gainera, hazteko potentzial handia izango du Panamako Kanala handitzen 
denean, Ipar Mendebaldeko bidea (Kanadan) urtzen denean edo Asiako 
ekialdeko itsasoko trafikoaren eskaera gero eta handiagoa dela kontuan 
hartuta. 



 

ATLANTIKOKO SALGAIEN TRENBIDE 
KORRIDOREA 
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Corredor Ferroviario Atlántico propuesto como Red Ferroviaria Central Transeuropea

Conexiones del Corredor Ferroviario Atlántico con puertos y plataformas multimodales

Otros ejes de la Red Ferroviaria  Transeuropea

Autopistas del Mar del Arco Atlántico recogidas en el proyecto prioritario nº 21 de la RTE-T

Principales Autopistas del Mar del Arco Atlántico en explotación
 

Atlantikoko Trenbide Korridorea, Europa Barneko Trenbide Sare Nagusia izateko proposatua. 

Atlantikoko Trenbide Korridoreak portuekin dituen loturak 

Europa Barneko Trenbideko Sarearen beste ardatz batzuk 

Europa Barneko Garraioen Sareko 21 zenbakidun lehentasunezko proiektuan jaso diren Arku 
Atlantikoko Itsasoko Autopistak 

Gaur egun erabiltzen diren Arku Atlantikoko Itsasoko Autopista nagusiak 



 

ZER JARDUKETA BEHAR DIRA 
ATLANTIKOKO TRENBIDE-KORRIDORE 
BENETAKOA ETA OPERATIBOA 
LORTZEKO? 

Atlantikoko Salgaien Trenbide Korridorerako zehaztapen teknikoak 
 
Gaur egun, Atlantikoko Trenbide Korridorea hainbat estatutako trenbide-ibilbideen 
multzo bat da. Trenbide-ibilbide horiek ezaugarri tekniko heterogeneoak eta 
kudeaketa-sistema ezberdinak dituzte, administrazio eskudunaren arabera. 
 
Azken urteotan, Europa Barneko Garraioen Sareko funtsek 30.000 milioi eurotik 
gora erabili dituzte korridore horretan abiadura handiko trenbide-ardatza sortzeko 
(3 zenbakidun proiektu eta 19 zenbakidun proiektu lehenetsiak oraindik egikaritzen 
ari dira). 
 
Horren ondorioz, bidaiarien trafikoa abiadura handiko ardatz berrira lekualdatu da; 
hartara, laster, soberako ahalmena izango da trenbide-ibilbide horietan salgaien 
tren-garraioa garatzeko, Europako garraio-politikarekin bat. 
 
Trenbide-sare hori abiadura handiko sare berriaren paraleloan dago, eta salgaiak 
garraiatzeko ahalmena du; hala ere, errepide-garraioaren aldean, trenbide-sarearen 
baldintzak egokitu behar dira, tren-zerbitzu lehiakorrak eskaintzeko beharrezkoak 
diren kalitate-mailak lortuko badira. 
 
Egoera horri aurre egiteko, Atlantikoko Trenbide Sareak proposatzen du 
trenbide-azpiegitura eta portuekin dituen loturak sakon egokitzea; baldintza 
ezinbestekoa baita, salgaien trenbide-garraioa sustatzeko planteatu duten 
ekintzek arrakasta izan dezaten. 
 
Beharrezko inbertsioen zatirik handiena ez litzateke azpiegitura berriak egiteko 
erabiliko, baizik eta lehendik dauden azpiegiturak eta loturak hobetu eta 
egokitzeko. Horrek eragin biderkatzailea izango luke, oreka modal handiagoa 
lortzeko. 



 

Zehatz-mehatz, Atlantikoko Trenbide Korridorerako zehaztapen tekniko batzuk 
proposatu dira, salgaien garraioa eraginkorra izan dadin, zehaztapen teknikoak 
korridore osoan homogeneoak izan daitezen, eta Europako salgai-korridore 
handietan aurreikusi diren zehaztapenekin bat etor daitezen. 
 
Atlantikoko Trenbide Sarearen arabera, honako hauek izan beharko lukete 
ezaugarri horiek: 
 

• Trakzio elektrikoa ibilbide osoan (25.000 V) 
• UIC zabalera (1.435 mm) 
• UIC-C galiboa 
• Gehieneko pisua ardatzeko: 25 tona 
• Trenen gehieneko luzera: 1.500 m 
• Gehieneko malda: ‰12  
• Segurtasun-sistema: ERTMS 
• Lokomotora eta bagoi elkarreragileak 
• Hiri-aglomerazio handiak zeharkatzeko saihesbideak 
• 24 ordu x 365 eguneko zerbitzua 
• Azpiegitura erabiltzeagatiko tarifa homogeneoak eta zentzuzkoak 

 
Horrez gain, Europa osorako sistema eta irizpide bateratuak eskatzen dira helburu 
hauetarako: azpiegiturak kudeatzeko, zirkulazioa kontrolatzeko, konboien 
jarraipenerako, araudi soziolaboralerako, trenbideko I+G+Brako...; eta baita Europa 
Barneko Trenbide Sare Nagusia garatzeko esleitutako funtsak koordinatzeko ere. 
 
Atlantikoko Salgaien Trenbide Korridorean egikaritu beharreko 
proiektu lehenetsiak. 
 
Nahiz eta Europa Barneko Garraioen Sarea Atlantikoko Trenbide Korridorean 
jarduketak (3., 8. eta 19. lehentasunezko proiektuak) egiten ari den, salgaien 
trenbide-korridorearen egokitzapena oraindik egiteke dago. 
 
Atlantikoko Trenbide Korridorearen sarearen arabera, Korridorea egokitzeko 
behar diren jarduketa horiek lehentasunezko proiektutzat hartu behar dira 
Europa Barneko Trenbide Sare Nagusi berrian. 
 
Harik eta azterlan sakonek Atlantikoko Trenbide Korridoretik salgaiak modu 
eraginkorrean garraiatzeko zein jarduketa egin behar diren zehaztu arte, Atlantikoko 
Trenbide Korridorearen sareak aurrera eraman nahi ditu jarduketa orokorrak; izan ere, 
horiek lehentasunezko proiektutzat hartu behar direla pentsatzen du. 



 

Atlantikoko Trenbide Korridorearen sareak proposatu dituen lehentasunezko 
proiektuak. 

ESTATUA IBILBIDEA JARDUKETA 

PORTUGAL Sines-Lisboa-Aveiro-Fuentes de 
Oñoro 

1. aukera: UIC zabalerako trazatu berria (3 
zenbakidun lehentasunezko proiektua), 
salgaiak garraiatzeko egokitzea. 
 
2. aukera: zabalera iberiarreko trazatua (8 
zenbakidun lehentasunezko proiektuan 
berritua), UIC zabalerako salgai-trenak 
zirkulatzeko egokitzea. 

 
ESPAINIA Fuentes de Oñoro-Valladolid 

Valladolid-Burgos-Gasteiz 
 

1. aukera: UIC zabalerako trazatu berria (3 
zenbakidun lehentasunezko proiektua), 
salgaiak garraiatzeko egokitzea. 
 
2. aukera: zabalera iberiarreko trazatua (8 
zenbakidun lehentasunezko proiektuan 
berritua), UIC zabalerako salgai-trenak 
zirkulatzeko egokitzea (hirugarren erreia 
ezartzea). 

 
Gasteiz-Astigarraga 
 

UIC zabalerako eta abiadura handiko trazatu 
berria trafiko mistorako baliatzea (3 
zenbakidun lehentasunezko proiektua). 

 
Astigarraga-Irun-Hendaia Zabalera iberiarreko trazatua, UIC zabalerako 

salgai-trenak zirkulatzeko egokitzea 
(hirugarren erreia ezartzea edota UIC 
zabalerako saihesbidea eraikitzea). 
 

FRANTZIA  
 

Hendaia-Bordele 
Bordele-Potiers 
Poitiers-Orléans 
Orléans-Paris 

Behin TGV-Atlantique bidaiari-trenentzako 
abiadura handiko linea osatuta, gaur egungo 
trazatua egokitzea, salgai-garraio eraginkor 
baterako. 

Paris-Lille Pilaketak saihesteko azpiegitura-jarduketak. 

 
ERRESUMA BATUA 
IRLANDA 

 

Lille-Londres 
Londres-Gales 
Londres-Liverpool 

Korridoreak Ingalaterrarekin, Galesekin, eta 
Irlandarekin duen lotura egokitzea, salgai-
garraio eraginkor baterako. 

BELGIKA 
HOLANDA 
ALEMANIA 
DANIMARKA 
ESKANDINAVIAKO 
HERRIALDEAK 

 

Lille-Rotterdam-Bremen- 
Hamburg-Bothnian Korridorea 

Pilaketak saihesteko azpiegitura-jarduketak 

PORTUGAL 
ESPAINIA 
FRANTZIA 

 

Atlantikoko portuekiko trenbide-
loturak 

 

Salgai-garraio eraginkor baterako, Korridorea 
eta ondoren adierazitako portuak lotzen 
dituzten adarrak egokitzea: Sevilla, Huelva, 
Porto, Vigo, Coruña, Gijón, Santander, Bilbo, 
Baiona, Bordele, Nantes, Lorient, Brest, Saint-
Malo, Cherbourg, Le Havre, Zeebrugge, 
Bremen… 

 
 

TRENBIDEEKIKO, PORTUEKIKO ETA PLATAFORMA MULTIMODALEKIKO 
LOTUREN BITARTEZ, TRENBIDE-SARE HORI INDARTU EGINGO LITZATEKE ETA 
BERAREN FUNTZIONALTASUNA OPTIMIZATUKO. 



 

Horregatik guztiagatik, dokumentu hau sinatu dugunok honako hau ADIERAZTEN 
DUGU: 
 
SALGAI-GARRAIOAN OREKA MODALA LORTZEN LAGUNDUKO DUEN 
ATLANTIKOKO TRENBIDE KORRIDOREA SUSTATU NAHI DUGULA; HORRELA, 
TRENBIDEKO ETA ITSASOKO GARRAIOA GEHIAGO ERABILIKO DA, ETA, 
ERREPIDEKO GARRAIOAZ GAIN, BESTE AUKERA BAT IZANGO DA. 
 
TRENBIDE KORRIDOREA, HAIN ZUZEN ERE, SARTU BEHAR DELA BERRIKUSTEN 
ARI DEN EUROPA BARNEKO GARRAIOEN SAREKO LINEA NAGUSIEN EDO 
OINARRIZKOEN ARTEAN.  
 
BEHARREZKO INBERTSIOAK EGIN BEHAR DIRELA, SAREA EGOKITZEKO ETA 
PORTUEKIN ETA PLATAFORMA INTERMODALEKIN LOTZEKO. HORRELA, 
ERREPIDEKO GARRAIOAREN ORDEZKO AUKERA BENETAKOA ETA 
ERAGINKORRA IZANGO DA, ETA MERKATU BAKARRA INTEGRATZEN 
LAGUNDUKO DU. 



 

EUSKO JAURLARITZAK, ARKU ATLANTIKOKO BATZORDEKO GARRAIO 
LANTALDEAREN LAGUNTZAREKIN, SUSTATU DU EKIMEN HAU 


