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Esker ona 
 

Egileak eskerrak eman nahi dizkie azterketa honen fase desberdinetan lagundu diguten pertsona eta 
erakunde guztiei eta, bereziki, Nagore Ardanza (Bilbao Portlab), Daniel Covarrubias (Texas Center, 
Texas A&M International University), Juan-Manuel Suárez (PortEco), Ibai Uria (Bilboko Portu 
Agintaritza) eta Arkaitz Badajozi (Deustuko Unibertsitatea). 

 

Dokumentu honetan bildu diren iritziek, analisiek eta komentarioek egilearen iritziak adierazten 
dituzte eta ez, nahitaez, egilearen erakundearenak. Edozein akatsen erantzukizuna txostenaren 
egileak du. 
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Laburpen exekutiboa 
 

Portuak eta energia trantsizioan duten garrantzia 
Nazioarteko itsas merkataritzaren hazkundeak eta horren ondorio den portuen hedapenak eragin 
esanguratsua izan dute ingurumenean. Arrazoi hori dela eta, portuek gero eta presio handiagoa 
dute araudiaren eta gizartearen eskakizunak betetzeko, ingurumenaren ikuspegitik jasangarriak izan 
nahi badute eta zeregin horretan logistika katekok beste maila batzuei lagundu nahi badiete, horien 
artean, itsas garraioari edo errepide bidezko garraioari.  

Portuak energia trantsizioaren, deskarbonizazioaren eta ingurumen jasangarritasunaren eragile izan 
daitezke, bi alderditatik. Alde batetik, portu jarduera eta itsas garraio jasangarriagoa bultza 
dezakete, eragileek lagundu baitezakete energia trantsizioan aurrerapausoak ematen, bai itsasoan 
eta bai portuko instalazioetan.  

Portuek itsasontzien energia efizientzia teknikoa eta efizientzia operatiboa hobetzen lagundu 
dezakete (esate baterako, nabigazio abiadura gutxitzeko edo optimizatzeko programak erabilita) edo 
itsasoko erregai garbiagoak eskain ditzakete (gas natural likidotua, hidrogenoa, metanola, etab.). 
Portuan logistikako eragiketak just-in-time irizpidearen arabera doitu daitezke, edo lurretik 
itsasontzirako elektrizitate hornidura (cold ironing) sustatu. Terminaletan portuko ekipamenduen 
energia efizientzia eta elektrifikazioa sustatu daitezke eta energia berriztagarrien azpiegiturak 
garatzea bultzatu. 

Bestalde, portuak itsasoko eta portuetako klusterren barruan daude, beste balio kate batzuetako 
eragileekin batera, helburu eta interes komunak lortzeko. Ildo horretatik, portua da itsasoko 
garraioaren eta barnekoaren (hinterland) arteko lotura. Gainera, hainbat motatako energia 
azpiegiturak kokatzen dira bertan eta lurraldeari hornikuntzan segurtasuna ematen diote. Bestalde, 
lurraren eta itsasoaren arteko topagunea da itsasoko energien garapenari begiratuta eta industria 
garatzeko gune garrantzitsua ere bada. 

Lan honetan, energia trantsizioan portuek duten garrantzia xehetasunez aztertu dugu, aipatutako bi 
ikuspegietatik. Lau porturen egoera alderatu dugu (Bilbo, Valentzia, Rotterdam eta Los 
Angeles), horietako jardunbideen inguruko ondorioak atera eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
portuetan eta, bereziki, Bilbokoan, kontuan hartzeko. 

Portuetako energia trantsizioa eta itsas garraioa 
Portuak garraio kateko maila bat izatetik, ingurumenaren arloko lehentasunak eta kezkak dituztenak 
(gas isuriak, hondakinen isuriak, etab.), “portu berde” izatera igaro dira, energia efizientzia zaintzen 
dutelako eta ingurumen jasangarritasuna bilatzen dutelako, klima errespetatuko duten epe luzeko 
jasangarritasun estrategia edo politiken ondorioz.  

Baina portu bakoitza bere bidea ari da egiten jasangarritasuna lortzeko. Izan ere, portuak 
elkarrengandik desberdinak dira, hainbat faktoreren eraginez: tamaina; kudeatzen duten zama; 
geografia (adibidez, itsasorako irteera zuzena duen ala ez); portu agintaritzaren izaera juridikoa; aire, 
itsaso, lur edo ibaiko konexioak; industria izaera edo ontzi aldaketarakoa, etab. Nolanahi ere, portuak 
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aurrerapausoak ematen ari dira deskarbonizazioan, eta energia trantsizioa eta garraio 
jasangarriagoa eta deskarbonizatuagoa helburu duten proiektuak ari dira garatzen. 

Ildo horretatik, airearen kalitatea monitorizatzeko sistemek, ingurumena zaintzeko programek, 
ingurumeneko jardunbide egokiek, edo energia trantsizioko edo ingurumen jasangarritasuneko 
estrategiek agerian jartzen dute portu agintaritzen eta portuetan aritzen diren eragileen 
ingurumen kontzientzia. Gainera, portuetan energia berriztagarrien instalazioak garatzen ari 
dira eta autokontsumoa sustatzen ari da, portuko jardueren isuri mailak hobetzeko. 

Hala ere, oraindik hesi asko gainditu behar dira  
Itsasoko erregai garbiagoak, horien artean, gas natural likidotua, erabiltzerakoan aurrerapausoak 
ikusten badira ere, bide horretan aurrera egingo duten portuen sareak garatu behar dira, erregai 
alternatibo horiek itsasontzietara errazago irits daitezen. Lurrean, nahiz eta energia garbiagoak gero 
eta gehiago erabiltzen diren (portuko terminalak elektrifikatu dira, bereziki, edukiontzienak, edo 
portuan bertan ibilgailu elektrikoak edo bestelako energia alternatiboetakoak erabiltzen dira) 
portuen ekipamenduen % 85 inguru oraindik ere dieselarekin edo gasolinarekin dabil.  

Itsasontziak elektrizitateaz hornitzeko cold ironingaren garapenak estandarizazio arazo asko ditu 
oraindik ere konpontzeko, horien artean, elektrizitatearen fakturazioa, behar den ekipamendua, edo 
negozio eredu aplikagarriak, besteak beste. 

Era berean, nahiz eta portu gehienek kudeaketak egiteko leihatila bakarreko sistemak/plataformak 
dituzten, oso kasu gutxitan lortu da mekanismoren bat garatzea portuko eskalak just-in-time 
eragiketekin optimizatzeko (ekonomia eta ingurumen jasangarritasunaren ikuspegitik). 

Azkenik, nabigazioaren abiadura optimizatzeari buruzko jarrerak adostasunetik urrun daude 
(abiadura optimizatzeak, oro har, abiadura gutxitzea dakar eta, horrekin batera, energia kontsumoa 
eta isuriak ere gutxitzea).  

Ingurumen jasangarritasuna, portuen lehiakortasunerako faktore 
Portuaren eta barrualdearen (hinterland) loturaren ikuspegitik 
Beste garraiobide batzuekiko konexioak funtsezkoak dira hornikuntza kateen funtzionamendu 
egokia bermatzeko, beti ere, portuaren natur ingurunearen ezaugarrien arabera (esate baterako, 
Rotterdamek lotura onak ditu ibaiarekin). Baina orain arte, bederen, portuetatik ekimen gutxik 
bultzatu du beste garraiobide batzuetan energia alternatiboak erabiltzea. Hala, portu tasa 
berdeak oso zabalduta daude itsasontzientzat, baina ez portua eta barnealdea lotzeko erabiltzen 
diren beste garraiobide batzuentzat (adibidez, kamioiak). Esparru horretan adibide arrakastatsua da 
Los Angeleseko portua. Bertan, portura iristen diren kamioien % 40 2013az geroztikoak dira, isuri 
mailak murrizteko prestatu zen pizgarri programari esker. 

Energia segurtasuna eta jarduera jasangarria bermatzea 
Portu guztiak funtsezkoak dira energia segurtasuna bermatzeko, are gehiago desegonkortasun 
geopolitikoko garai hauetan, Errusiak Ukraina inbaditzeak agerian utzi baitu Europak Errusiako 
gasarekiko duen mendekotasunaren arriskua. Gaur egun gasa garraiatzeko eta banatzeko dauden 
sareak kontuan hartuta, bereziki Europan, indarra gas natural likidotuan jartzen ari da. Eta gas likido 
hori berriro gas bihurtzeko instalazioak portuetan daude. 
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Bestalde, etorkizunean erregai fosilen pisua eroriko bada ere, portuen garrantzia handia izaten 
jarraitzea espero da, energia alternatiboei lotutako beste proiektu batzuk garatuko direlako, horien 
artean, hidrogenoa edo offshore berriztagarriak. Azken horiei lotuta, aukerak ikusten dira bai portuko 
jardueretan (atoiontziak, zamaketariak, etab.) bai energia berriztagarriekin lotutako industrietan, 
portuaren inguruan daudenak (Bilbon) edo urrunagokoak (Valentzian). 

Portuak, industria jardueren kokagune edo hub izanik, deskarbonizazioari laguntzeko neurriak ere 
ari dira sustatzen: ekonomia zirkularreko proposamenak, karbonoa eskuratzeko eta biltegiratzeko 
hodiak garatzea (Rotterdam) edo energia azpiegiturak garatzea energia berriztagarriak, hidrogenoa 
edo erregai sintetikoak ekoizteko, besteak beste. 

Gizarte jasangarritasuna eta klima aldaketaren aurreko erresilientzia  
Portu jasangarriaren eredurako bidean aurrera egiteak eskatzen du ekonomia eta ingurumen 
ikuspegiak kontuan hartzeaz gainera, gizarte ikuspegiaz ere hitz egitea. Gainera, portuak erresilientea 
izan behar du klima aldaketaren eraginaren aurrean. Kostan eta itsasoko mailan kokatuta badaude 
ere, portu gehienek oraindik ez dute klima aldaketaren eraginetara egokitzeko estrategiarik, 
esate baterako, itsasoko maila igotzea edo ekaitz eta olatu ugariagoak, portuaren jarduera zaildu 
dezaketenak. 

Portuen eraldaketa jasangarrirako zeharkako elementuak  
Portuko azpiegituren erabilera bizitza luzeak ezinbesteko egiten du plangintza egokia egitea 
lehentasunezko inbertsioak zehazteko eta behar baino gutxiago erabiliko diren edo inolako 
erabilerarik izango ez duten proiektuak saihesteko. Gaur egungo egoeran, horrek eskatzen du 
aldaketei aurrea hartzea, itsasontzien belaunaldi berrietara egokituz eta teknologia digital, energiako, 
logistikako edo komunikazioko berri-berrienak eskuratuz, jakinik teknologia, kasu askotan, oraindik 
garapenaren hasierako faseetan dagoela. Horretarako, portuetako azpiegiturek kapital bolumen eta 
finantzaketa ahalmen handia behar dute, baita jakintza espezializatua ere. 

Beste elementu batzuek ere zailtzen dute aurrera egitea, esate baterako, portuen 
funtzionamendua arautzen duen araudian eta eragiketetan homogeneizaziorik eza, portu eta 
itsasontzi mota desberdinak, etab. Zailtasun horiek gainditzeko hainbat apustu egin behar dira: 
digitalizazioa eta automatizazioa, irizpideak harmonizatzea, nazioartean negoziatzea, eragileen 
arteko lankidetza, I+G+Bko jarduerak eta finantzaketa iturri berriak garatzea. 

Horren guztiaren ondorioz, nahiz eta datozen urteetan aurrerapauso garrantzitsuak espero diren 
garraio eta portu eragiketa jasangarriagoetarako trantsizioan, ohiko erregaiak eta lan egiteko 
moduak oraindik ere esanguratsuak izango dira urte luzez, aldaketa egiteko oso inbertsio bolumen 
handiak behar direlako eta aukera onenen inguruan zalantza teknologikoak daudelako. 
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