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Aurrekariak

Hiri Mugikortasun Jasangarrirako Plana (HMJP) Europako Komisioak azken hamarkadan 
zabal sustatu duen kontzeptua da, Hiri Mugikortasunaren Ekintza Plana (2009) eta Garraioaren 
Liburu Zuria (2011) dokumentuen bitartez, besteak beste. HMJP-ak garraioan jartzen 
du fokua, baina gai da arazo urbanoei modu holistiko eta jasangarri batean erantzuteko, 
klimaren eta energiaren inguruko helburu europarrak lortzen lagunduz. Kontestu honetan, 
erreferentziazkoak dira Erresuma Batuko Garraio Plan Lokalak (LTP) eta Frantziako Hiri 
Desplazamendu Planak (PDU), hiri mugikortasuna modu integralean ulertzeagatik.

Mugikortasunak hirigintza baldintzatzen du hirigintzak mugikortasuna baldintzatzen 
duen	 modu	 berean.	 2010eko	 HAPOaren	 ondorioz	 aldaketa	 demografiko,	 morfologiko	
eta urbano handia izan du Astigarragak, eta aldaketa hauek ondorioak izan dituzte 
herriko mugikortasunean ere. Horregatik, Astigarragak denbora darama mugikortasun 
jasangarriaren gaia lantzen zuzenean eta zeharka, hainbat dokumentu eta ekintza bidez: 
Iraunkortasunerako	 Ekintza	 plana	 2013-2020	 (2013),	 Mapa	 Morea	 (2016),	 Irisgarritasun	
planaren	 eguneratzea	 (2017),	Mugikortasun	Diagnosia	 (2018)	 edota	Kale	 nagusiko	 esku-
hartze urbanistikoa (2019).

Testuinguru honetan, Astigarragako hirigintza, etxebizitza, ingurugiro eta mugikortasun 
sailak	 mugikortasun	 diagnosia	 osatzea	 eta	 HMJP-aren	 idazketa	 finala	 eskatu	 zion	 RAZ	
enpresari, mugikortasun eredu jasangarri baterantz abiatzeko hartu beharreko neurriak 
zehazteko helburuarekin.

Helburuak

Dokumentu honen helburuak bi dira. Alde batetik, orain arte egin diren dokumentuetan 
oinarrituta diagnosi eguneratua egitea, hainbat azterketa gehituz (industrialdeetako 
mugikortasunaren diagnosia eta hiri-irudiaren azterketa). Bestetik, diagnosi eguneratuan 
oinarrituta Hiri Mugikortasun Jasangarrirako Plana (HMJP) idaztea.

HMJP baten helburu estrategikoa pertsonen mugikortasun beharrei eredu jasangarri 
baten baitan erantzutea da, «jasangarria» hitzaren hiru adieretan, alegia: jasangarritasun 
ekologikoa, ekonomikoa eta soziala. Eredu honek herritarrak izango ditu erdian, eta 
hiriguneko mugikortasun modu guztiak izango ditu kontuan: publikoak eta pribatuak, 
bidaiariak eta karga, motorizatuak eta ez-motorizatuak, mugimenduan eta aparkatuak.
 
Planaren helburu orokorrak hauek dira:

•	 Mugikortasun ekitatiboa: Helmuga eta zerbitzu nagusietara iristeko bidea bermatzea 
herritar guztiei.

•	 Mugikortasun segurua: Babesa eta segurtasuna hobetzea.
•	 Mugikortasun garbia: Hiriko ingurugiro-kalitatea hobetzea; aireko kutsadura, zarata, 

berotegi-efektuko gasak eta energia-kontsumoa murriztea.
•	 Mugikortasun	 efizientea:	 Pertsona	 eta	 salgaien	 garraioaren	 efizientzia	 eta	

errentagarritasuna hobetzea, biztanleen, ekonomiaren eta, oro har, gizartearen 
mesedetan.

Astigarragari dagokionez, ekintza planean xehatzen diren helburu zehatzak hauek dira:

•	 EAEko LAGek aipatzen duten «ekobulebar» kontzeptuari forma eta mamia ematea: 
bidegorri erosoa ardatz osoan zehar, garraio publikoaren lehentasuna, 30 km/h-ko 
abiadura, kotxeen subalternotasuna eta funtzio ezberdinen koexistentzia.

• Garraio intermodaleko eredu berri bat proposatzea, proiektu-pilotuen bidez, eta 
Gipuzkoa osora esportagarria. Erabiltzailea erdian izango duen sistema nodala izango 
da: garraiobideen eta operadoreen arteko mugak lausotu edo desagerraraziko ditu, eta 
bidai berean garraiobide bat baino gehiago erabiltzea erraztuko du.

•	 Espazio publikoaren banaketa desorekatua iraultzea, kotxeari egun duen zentralitatea 
kenduko	dion	prozesu	atzeraezin	baten	oinarriak	finkatuz.

Aurkezpena
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Faseak

ABE URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URR AZA

Abiarazte-fasea

Analisi-fasea

Proposamen-fasea

Ebaluazio-fasea >>
* gris kolorez, COVID-19ak eragindako alarma egoeraren fase gogorrena

Abiarazte-fasea diagnosia eta plana prestatu aurreko fasea da. Ordurarte idatzi ziren 
dokumentuak	 irakurri	 eta	 aztertu	 ziren	 eta	 abiatze-bilerak	 egin	 ziren,	 non	 2018ko	
mugikortasun diagnosiaren hutsuneak nabarmendu ziren (poligonoetako mugikortasun 
ohiturei buruzko informazio falta bereziki). Mugikortasunaren arloan herrian zeresana duten 
pertsonak	 eta	 taldeak	 identifikatu	 ziren,	 eta	 poligonoetako	 zentsua	 lortu	 zen	 inkesta	 bat	
egin ahal izateko. Lehen fase honetan prestatu zen internet bidezko mugikortasun inkesta, 
EHUko informatika fakultateko KISA masterreko (Konputazio Ingeniaritza eta Sistema 
Adimentsuak) master amaierako proiektu bati lotuta.

Abiarazte-fasean	 identifikatutako	 hutsuneak	 analisi	 fasean	 osatu	 ziren.	 Bi	 izan	 ziren	
osatutako hutsune nagusiak. Alde batetik, poligono industrialetako mugikortasun ohiturak 
aztertu ziren. Emaitzak mapa bidez bisualizatu dira dokumentu honetan, eta inteligentzia 
artifizialaren	 bidez	 ere	 aztertu	 dira.	 Bestetik,	 hiriaren	 irudiaren	 arazoa	 ulertzeko	 ariketa	
kolektibo	bat	egin	zen,	pertzepzioaren	geografian	oinarritutako	lanketa	baten	bidez.	Honen	
guztiaren ondorio da diagnosi eguneratua, Astigarragako udalarekin kontrastatu dena.

Proposamen-fasean planaren bigarren zatia garatu zen, alegia, lerro estrategikoak eta 
ekintza-plana. Ohiko garraio-planen kontrara, aditu taldearen ikuspegia integralagoa izan zen 
eta parte-hartze prozesuan jasotako ekarpenak kontuan hartu ziren ikuspuntu teknikoarekin 
batera. Proposamenaren lehen zirriborroa Astigarragako udalarekin kontrastatu zen, eta 
horren ondorio da dokumentu honetako ekintza-plana.

Ebaluazio-fasean ekintza planaren ebaluazio egingo du udalak, urtetik urtera planaren 
jarraipena eta exekuzioa eginez, udal-aurrekontuek uzten duten neurrian. Horretan 
laguntzeko, ekintza-planak epe motz, ertain eta luzerako aurrekontu estimazio bat egiten du.

Bidebitarte-Erribera-Txalaka ardatza, 
Hernaniko Martindegitik
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DIAGNOSI OSATUA Lurralde eta hiri-analisia / Analisi sozioekonomikoa

Lurralde eta hiri-analisia

Astigarraga Gipuzkoako ipar-ekialdeko udalerria da, Donostialdea 
eskualdekoa eta, haren barruan, Buruntzaldea elkartekoa. 
Iparraldean eta ipar-mendebaldean Donostia hiriburua du 
mugakide, hegoaldean eta hego-mendebaldean Hernani, eta 
ekialdean Errenteriako landa-eremua.

Astigarraga, historikoki, Hernani-Oiartzun errege-bideak 
egituratu zuen ardatzean kokatu izan da, baina azken 
mendeko lurralde mailako aldaketek Hernani-Donostia hiri-
ardatzaren parte bihurtu dute herria. Ardatz aldaketa hori da, 
seguruenik, Astigarragaren lurralde eta hiri-analisiaren ezaugarri 
bereizgarriena eta azken urteotan jasan dituen aldaketen zergatia.

Urumea ibaia eta Santiagomendi mendi-magala dira Astigarraga 
fisikoki	mugatzen	 duten	 elementuak,	 eta	 herritarren	 gehiengoa	
bi elementuon artean dagoen eremu lauan bizi da. Herrigune 
historikoa, ohi bezala, mendi-magalean dago kokatua baina oro 
har,	 orografia	 ez	 da	 oztopo	 herrian,	 landa-guneetan	 izan	 ezik.	
Egoera hau aukera bat da mugikortasun-eredu jasangarri bati 
begira, oinez eta bizikletaz mugitzea errazten duelako.

Bitartean, Donostia eta Hernani artean duen kokapen estrategikoa 
kale eta bale da aldi berean. Alde batetik, ahalmen handiko 
garraio publikoaren ibilbide naturalean kokatua dago herria 
(Renferen aldirien eta Donostia-Hernani autobusen ibilbidean); 
bestetik, Astigarraga ingurua Gipuzkoako errepideen korapilo 
nagusi bihurtu den heinean (Urumeako autobidea eta Donostiako 
bigarren saihesbideak bat egiten baitute bertan), auto bidezko 
irisgarritasun bikaina du herriak. Zailagoa izango da, hortaz, 
ibilgailu pribatu motorizatuarekin lehiatzea.

Eremu urbanizatuari dagokionez, udalerriaren azalera gehiena 
baso eta nekazaritza-erabilerako lurzoru ez hirigarria da. Hiri-
lurra eta lur hirigarria udalerriaren mendebaldeko 2 km luze 
eta 500 m zabal dituen ertzean dago kokatua batez ere, garraio 
publikoari begira optimoa den hiri-morfologia lineala sortuz, oinez 
eta bizikletaz erraz egiteko modukoa. Hala ere, 2010 HAPOak 
etxebizitza eta jarduera ekonomikoetara bideratutako lurzorua 
aurreikusten du GI-2132 errepidearen inguruan, hiri-morfologia 
linealetik T formako egitura pasatuz. T egitura hau oso ohikoa da 
Euskal Herriko ipar-isurialdeko azpi-bailaretan, eta oztopoa izan 
ohi da garraio publiko eraginkor bati begira, 27 poligonoan eta 
Hernaniko Zikuñaga-Epela industrialdeen kasuan bezala.

Analisi sozioekonomikoa

Hernani-Oiartzun ardatzetik Hernani-Donostia ardatzera pasa 
izanak azaltzen du, besteak beste, Astigarragako biztanleriaren 
bilakaera: bikoiztu egin da azken 20 urteetan eta 7000 biztanleen 
langa gainditu berri du. Donostialdeko biztanleria gaztea jaso 
du bereziki herriak, eta ondorioz, zahartze-indizea oso baxua da 
(%11,7)	Gipuzkoako	 bataz-bestekoarekin	 konparatuta	 (%22,16).	
Langabezia-tasa ere baxuagoa da Gipuzkoarekin konparatuta 
(%7,9	 eta	 %9,8,	 hurrenez	 hurren),	 eta	 Barne-Produktu	 Gordina,	
aldiz, altuagoa (149,1eko indizea, Gipuzkoako 101 eta EAEko 
100ekoarekin konparatua). Datu hauek mugikortasun ohitura 
biziak dituen biztanleria iradokitzen dute.

Adin tartea Astigarraga Donostia Gipuzkoa EAE

0-19 %24,69 %16,96 %19,20 %18,36

20-64 %63,61 %59,12 %58,64 %59,39

65 ≤ %11,70 %23,92 %22,16 %22,25

2018ko	 Mugikortasun	 Diagnosiaren	 arabera,	 biztanleriaren	
%89,7	 kilometro	 eta	 erdiko	 luzera	 duen	 eremu	 batean	 bizi	 da,	
Bidebitarteko1 biribilgunetik Ergobiaraino, alegia. Horietarik 
heren bat (%34,2) Galtzaur erreka eta Urumea Ibaiak mugatzen 
duten eremuan bizi da, hau da, Pelotari kaletik iparraldera. Beste 
heren bat (%33,4) Tranbia Ibilbidearen alde bietako garapen 
berriagoetan bizi da. Auzo hauek dira biztanleria dentsitate 
handiena duten auzoak, eta ez dira oraindik guztiz amaitu. Alde 
Zaharra,	Murgia	eta	Goikoiturrin	%15,3	bizi	da,	Ergobian	%6,8	eta	
soilik %10,3 bizi da mendi-magaleko auzoetan barreiaturik.

Astigarragan biztanleria egoiliarrarena baino lan eskaintza 
handiagoa dago. Lau poligonotan banatzen da eskaintza hau: 
Bidebitarte, Txalaka eta Zamokan, alde batetik, eta Donostiako 
27	 Poligonoaren	 azken	 puntan,	 bestetik.	 2018ko	 diagnosiaren	
arabera, 245.000 metro karratu ingurukoa da pabilioi guztien 
azalera	 totala,	 eta	 4.008	 beharginek	 egiten	 dute	 lan	 herrian,	
gehienek industrialdeetan. Eskaintza honek beste udalerrietako 
2800	 langile	 inguru	 erakartzen	 ditu,	 eta	 horietatik	 %90	 autoz	
iristen dira. Egoera honi buelta ematea beharrezkoa da 
mugikortasun eredu jasangarri bat lortu nahi bada.

1 Ez dago kontsentsu handirik biribilguneen izenen inguruan. Iparraldeko 
sarrerako biribilgunea lehenengo rotonda, Barkaiztegiko biribilgunea, Gartziategiko rotonda 
eta	Bidebitarteko	biribilgune	moduan	identifikatu	dute	herritarrek	prozesuan	zehar.	Txosten	
honek Bidebitarteko biribilgunea hobesten du, izen bereko industrialdearen gertutasunagatik. 
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Eskala anitzeko plangintza-analisia

Eskala anitzeko plangintza-analisia

Gobernantza-maila bakoitzak, bere eskumenen baitan, 
Astigarragako mugikortasun ereduari eragiten dioten diseinu-
gidalerroak eta diseinu-erabakiak hartzen ditu dokumentu 
ofizialen	 bidez.	 Jarraian	 azaltzen	 dira,	 laburpen	 gisa,	 EAE	
eskalatik udal-eskalara.

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG, 2019)

Euskadiko	 Lurralde-estrategia	 definitzen	 duen	 araudia	 dira	
LAGak.

Mugikortasunari dagokionez, LAG-ek arreta berezia jartzen dute 
garai bateko errepide nagusien eraldaketan. Ahalmen handiko 
errepide berriak irekitzearekin batera (Astigarragaren kasuan, 
Donostiako bigarren saihesbidea eta Urumeako autobia), 
errepide zaharrak hiribide edo «ekobulebar» modura eratuko 
direla dio, «garraio intermodaleko euskarri bat eskainiz, zeinaren 
inguruan hiri-eraldaketako eta artikulazioko proiektu estrategiko 
nagusiak garatu ahalko diren».

Andoain-Urnieta-Hernani-Astigarraga-Donostia korridoreari 
buruz hitz egiten du zehazki, Donostiako Eraldaketa Ardatzean 
integratzea eskatuz. Ibaiarekin lotutako problematikari erantzutea 
eskatzen du ere, besteak beste, «ibaiertzen ondoan kokatutako 
hiri-eremuen berritzea, eta egungo eta programatutako 
azpiegiturak behar bezala integratzea».

Donostiako	E.	Funtzionaleko	Lurralde	Plan	Partziala	(LPP,	2016)

LPP-ek	LAG-ak	garatzen	dituzte	dagozkien	eremu	geografikoetan,	
horietako bakoitzerako gidalerroek ezartzen dituzten 
antolamendu-irizpideak zehaztuz.

Astigarragari dagokionez, Donostiako LPP-ak azpimarratzen du 
herriak biztanleria egoiliarrarena baino lan eskaintza handiagoa 
duela,	 bai	 eta	 hazkunde	 demografiko	 portzentualaren	 indizerik	
altuena 2001etik 2015erako tartean. Kontuan hartu behar da, 
gainera, 2015-2020 tartean are gehiago hazi dela Astigarragako 
biztanleria, etxebizitza-garapen berriak tarteko. Bi faktore hauek 
eragin handia dute herriko mugikortasun ereduan.

LPP-ak «izaera estrategikoko eremu» gisa izendatzen du 
Urumeako korridorea. Trenari dagokionez, aipatzen ditu herriaren 
parean Trenak Aurreratzeko eta Aparkatzeko Postua (PAET-
TAAP) eraikitzea eta Renfeko aldirien geltoki berri bat sortzea, 
ibilgailu-bide bat eta oinezkoentzako pasagune bat antolatuz 
Astigarragatik sartzeko. Astigarraga eta Gaintxurizketa arteko 
by-pass trenbidea ere aipatzen du dokumentak; ez, ordea, 
Astigarragako AHT-aren geltokia.

Errepide-sareari buruz, jada amaitu diren ahalmen handiko 
errepideak eta garai bateko GI-131 errepidearen hiri-
transformazioa aipatzen ditu. Hauei lotuta, Donostia-Hernani 
ardatzaren hirigintza-transformazioari buruz dio «hiri-korridorea 
osotasunean eta integratuta antolatzeko lan bateratuaren falta» 
nabari dela, eta eskatzen du «ez dadila izan azpiegituren inguruan 
hartzen diren erabakien hondar moduko emaitza hutsa».

Donostialdeko Eraldaketa Ardatza (ekobulebarrak puntu 
berdez). LAGen aldaketa, horien berrazterketaren 
ondorioz, 2012.

Astigarragako Renferen aldirien geltoki berria, 
Euskal Trenbide Sarearen dokumentazio 

grafikoaren arabera (2020).

DIAGNOSI OSATUA
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Eskala anitzeko 
plangintza-analisia

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala (2013)

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sareak lege izaera hartu du 
dokumentu honi esker, lurralde antolamenduaren eta hirigintzaren 
eremuan sartuz. Honek inguruko lurraldeetako bizikleta sareekin 
bat egiteko irizpideak ezartzen ditu eta programatutakoa 
betetzera behartzen ditu administrazioak.

Astigarragari dagokionez, Donostia-Beasain ardatz nagusiko 
bidegorriak herria ipar-hego zeharkatzen du (bidea ia guztiz 
osatua dago), eta bi adar proposatzen ditu: lehena, ardatz 
nagusiarekiko paralelo, Urumea ibaiaren beste aldean; bigarrena, 
Astigarragatik hasi eta Errenteriaraino, Perurenatik.

Irigarritasun plana (2017)

Irisgarritasun Plana da udal batek espazio eta eraikin 
publikoak denontzako espazio irisgarri bihurtzeko prozesu 
graduala	 planifikatzeko	 tresna.	Urbanizazio,	 eraikin,	 garraio	 eta	
komunikazio esparruen azterketek osatzen dute.

Garraioaren arloan, alde batetik, markesinak eta geltokiak 
aztertzen dira, kokapena eta diseinua analizatuz eta egokitzeko 
beharrezko neurriak proposatuz. Horrez gain, mugikortasun 
urritua duten pertsonentzako aparkalekuen kopurua, kokapena 
eta egoera aztertzen ditu, eta, dagokionean, kokapenak edo 
beharrezko aldaketak proposatzen ditu.

Gipuzkoako bizikleta bideen oinarrizkoa sarea 
Astigarragan. Gipuzkoako Bizikleta Bideen 

Lurralde Plan Sektoriala, 2013.

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (HAPO, 2010)

2010eko	HAPOa	krisi	aurreko	hazkundearen	filosofian	oinarritzen	
da, eta paper zentrala ematen dio Astigarragari eskualde mailan, 
ibilgailuen eta trenbideen komunikazioan duen garrantziarengatik 
eta horrek hiriaren garapenean izango duen eraginarengatik. 
Gaur gaurkoz, Hiri Antolamendurako Plan Orokorra aldatzeko 
prozesua martxan dauka Astigarragako Udalak.

2010eko HAPOak aipatzen dituen ahalmen handiko errepideak 
eraiki dira jada, eta Barkaiztegiko biribilguneari aurreikusten dion 
garrantzia baieztatu du denborak. Hala ere, HAPOak egintzat 
jotzen du LPPak jada jasotzen ez duen AHTaren Astigarragako 
geltokia, eta horren inguruan egituratzen du diskurtso nagusia: 
«Europa mailako ardatz nagusian» txertatzea, «Espainiar 
Estatuko lehena» izatea eta abar.

Ipar-hego luzatzen den hiri-egitura nagusi bat proposatzen du 
HAPOak, Martindegitik Gartziategiraino, jada errealitate dena. 
Bigarren mailako garapen bat ere aurreikusten du, Kale Nagusitik 
Perurenaraino, lur hirigarri moduan, mugikortasun-soluzio 
efizienteak	zailduko	lituzkeena.

LAG-ek eta LPP-ak dioten moduan, GI-131 zaharra hiribide 
bihurtzen du HAPOak ere, «pertsonen eta ibilgailuen elkarbizitza 
sustatuko duena». Tranbiaren aukera ere aipatzen du, baina ez 
dirudi ideia horrek aurrera egiteko aukerarik duenik.

Azkenik, HAPOak Bidebitarte ingurua «hiri-berrikuntzarako» 
pieza berezi moduan ulertzen du, duen kokapen 
estrategikoagatik. Alde horretatik, nahiko bat dator LAG-ek eta 
LPP-ak diotenarekin, garraio intermodaleko euskarri bat eskaini 
dezakeelako, zeinaren inguruan hiri-eraldaketako proiektu 
estrategiko nagusiak garatu ahalko diren. Horretarako, lurzoru 
industriala zena jarduera ekonomikoetarako lurzoru bihurtzen du 
HAPOak, hiri-berrikuntzarako gidalerro batzuk proposatuz.
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Helmugak eta erakarguneak

Mugikortasun «behartua» kontzeptuak lan produktiboarekin 
eta ikasketekin lotutako joan-etorriei egiten die erreferentzia. 
Mugikortasun eskuliburu klasikoek mugimendu behartuak bidai 
guztien	%65	direla	azaltzen	duten	arren,	mugikortasun	azterlan	
berri	batzuek	datu	hau	%30era	ere	 jaisten	dute	 (2016ko	EAEko	
mugikortasun inkestaren arabera, %42.5). Garbi ikusten da, 
halaber, kontsumoa mugimendu sortzaile handia dela, azterlan 
batzuek	mugitzeko	lehen	arrazoia	dela	argudiatzeraino	(2016ko	
EAEko	mugikortasun	inkestaren	arabera,	%36.8).

Edonola ere,  komeni da mugikortasun behartua kontzeptuaren 
berrikuste feminista bat egitea. Mugitzeko zergatien artean 
badira «arrazoi pertsonalak» tarteko egiten diren hainbat bidai, 
hala nora medikura joatea, norbait zaintzea, eguneroko erosketak 
egitea	 eta	 abar	 (2016ko	 EAEko	 mugikortasun	 inkestaren	
arabera, %30.1). Bidai hauek ere «behartuak» direla ulertzeak 
mugikortasun politiken fokua eguneratzen lagun dezake.

Mugikortasun behartuaren ikuspegi berri honetatik, erakargune 
«behartuen» artean daude Ubarburu edo 27 poligonoa, 
Bidebitarteko poligonoa eta Ergobiako industrialdea (Txalaka-
Zamoka), baina baita Astigarraga herriguneko hainbat toki 
ere: eskola, udaletxea, anbulatorioa, supermerkatua… Aisia 
eta konsumoarekin lotuta kultur-etxea eta polikiroldegia aipa 
ditzakegu, baina baita herriko gertuko merkataritza eta ostalaritza 
ere, bere osotasunean.

Ondoko mapa helmuga eta erakarguneen oinezko loturen bero-
mapa bat da, baita bisualizazio-esperimentu bat ere.

Bizitokien dentsitateak eta Google Maps-eko interes-puntuek 
(POI, Point Of Interest) herriko erakarguneen mapa ezberdin bat 
osatzen lagun diezagukete. Geoerreferentziatua dagoen interes-
puntu bakoitzak duen kritika edo aipamen kopurua kontuan 
hartuz, erakargune bakoitzaren garrantzia estimatu dezakegu. 
Datuek –datu guztiek bezala–, joera batzuk gainbaloratu eta 
beste batzuk azpibaloratu egiten dituzte, baina herriaren argazkia 
osatzen laguntzen dute (seguruenik, ohikoagoa da aipamenak 
jatetxeei eta tabernei buruz egitea eskolei edo zerbitzu publikoei 
buruz baino, eta posible da, esaterako, online zerbitzua ematen 
duen enpresa batek aipamen asko izatea).

Puntu hauen guztien arteko oinezko loturen bisualizazioak bi 
ondorio iradokitzen ditu. Alde batetik, herrigune historikoaren 
garrantzia: Kale Nagusia, Galtzaur kaletik Tranbia ibilbidera doan 
tartean, fluxu handiko ardatza da. Bestetik, ipar-hego ardatzaren 
nabarmentzea: pixkanaka, helmuga berriak sortzen ari dira 
Tranbia ibilbideak eta Troia ibilbideak osatzen duten ardatzean, 
Bidebitarteko erdiko sarreratik Ergobiaraino bereziki, baina baita 
pixkanaka Martindegiraino ere.

Helmugak eta erakarguneakDIAGNOSI OSATUA

Herriko helmuga eta erakarguneen 
oinezko loturen bero-mapa.
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Helmugak eta 
erakarguneak



12

Mugikortasunaren azterketa modala

Banaketa modala garraio-mota jakin bat erabiltzen duten 
bidaiarien ehunekoa da, eta osagai garrantzitsua da hiri edo 
eskualde bateko mugikortasuna neurtzeko. Azken urteotan, hiri 
askok mugikortasun jasangarrirako planetan banaketa modalari 
dagozkion helburuak ezarri dituzte, 30-30 helburua bereziki (%30 
oinez edo bizikletaz eta %30 garraio publikoz).

Garraio modu bat ala beste erabiltzea joan-etorriaren tipologiaren 
araberakoa da. «Joan-etorri» edo «desplazamendu» esaten zaie 
oinez 5 minutu baino gehiago irauten dituen mugimendu orori 
eta edozein ibilgailutan egiten den bidaiari, edozein delarik ere 
bidaiaren iraupena. Desplazamenduaren distantzia gero eta 
handiagoa izan, orduan eta garrantzia gehiago hartzen dute 
modu motorizatuek.

Oinezkoak

Herri barruko mugimendu gehienak oinez egiten badira ere, 
online mugikortasun inkestaren datuek diote lanarekin lotutako 
mugimenduen %5.3 eta %10.4 artean soilik egiten direla oinez. 
Herriko helmuga eta erakarguneen oinezko loturak aztertuta, 
Tranbia ibilbidea, Kale Nagusia (Pelotari kalerarte) eta Santio 
Zeharra kalea dira oinezko espazio nagusiak.

Poligonoetako egoerari leku berezia eskaini zaio Industrialdeak 
eta lan produktiboa atalean.

Udaletxearen sinbolismoa kotxez betetako 
Norberto Almandoz plazatik

Mugikortasunaren azterketa modalaDIAGNOSI OSATUA



13

ASTIGARRAGA MUGI

Mugikortasunaren 
azterketa modala

Sare nagusia

2018ko	Mugikortasun	Diagnosiak	irisgarritasun	arazoak	sumatu	
zituen sare nagusiko ibilbideetan. Kale nagusia, Errekaldetik 
Pelotari kaleraino, bi norabideko kalea da kotxeentzat eta 
espaloien zabalera behar baino estuagoa da tarte askotan 
(besteak beste, kotxeen gainazaleko aparkalekuengatik). Pelotari 
kaletik Santio Zeharra kalerarte Kale Nagusia plataforma 
bakarrekoa da: kotxeentzat norabide bakarrekoa da baina tarte 
askotan kalearen albo bietara daude gainazaleko aparkalekuak. 
Alde horretatik, nabarmentzekoa da Norberto Almandoz plazan 
kotxeen aparkalekuek duten nagusitasuna.

Donostia ibilbidea eta Tranbia ibilbidea irisgarriak direla 
azpimarratzen du jatorrizko diagnosiak, nahiz eta zeharkako 
mugimenduentzat oztopoak izan (biribilgune kopurua, ibilgailuen 
abiadura,	 trafikoa).	 Oinezkoen	 eta	 bizikleten	 bideak	 bereiziak	
doaz ia ardatz osoan zehar. Hala ere, ardatzaren jarraipena 
den Troia ibilbidean egoera bestelakoa da: espaloia desagertu 
egiten da tarteka, dagoenean estua da, ez dago bidegorririk eta 
gainazaleko aparkalekuek espazio handia hartzen dute.

Pelotari	 kalean	 ere	 gabezia	 batzuk	 aurkitu	 zituen	 2018ko	
diagnosiak: kaleak, oro har, irisgarritasun arauak betetzen 
baditu ere, zamalan ibilgailuek espaloiaren zabalera erabilgarria 
murrizten dute. Galtzaur kalea sare nagusian sartzen du 
diagnosian, duen ardatz nagusi izaeragatik, eta espaloiak 
estuegiak direla aipatzen du.

20 km/h eremuak eta oinezko guneak

20 km/h eremuek espazioaren erabilera ekitatiboa dute 
helburu. Plataforma bakarra izan ohi dute, eta oinezkoen 
eta ibilgailuen espazioak zoladuraren edo pinturaren bidez 
bereizten dira. Oinezkoek edozein tokitan zeharkatu dezakete 
kalea eta gainazaleko aparkalekuak, oro har, desagertu egiten 
dira. Astigarragan badira gisa honetako eremuak, nahiz eta 
aparkalekuak	 baimenduak	 dauden	 toki	 gehienetan.	 2018ko	
diagnosiak Errekatxo auzoa, Apeztegi plaza, Joakin Maiz, Foru 
plazatik Santio Zeharrerako tartea eta Tomas Alba kalea aipatzen 
ditu.

Parkeez gain, Astigarragako oinezko guneak bi plaza historikoak 
dira (Foru enparantza eta Ergobia plazatxoa), baina kotxe 
aparkatuen presentzia ohikoa da bi guneetan. Kale Nagusia, 
Tomas Alba eta Galtzaur kaleen artean ere oinezko gune handi 
bat sortu da.

Mugikortasun bertikala

Irisgarritasun araudiak gehienezko malda bat ezartzen du 
espazio publikoan. Astigarragan Galtzaur, Lanberri, Tomas 
Alba, Txoritokieta, Joakin Maiz eta Santio Zeharra kaleak dira 
gehienezko malda hau gainditzen dutenak. Horregatik, 2017ko 
irisgarritasun planak 4 igogailu proposatu zituen: Arrobitxulo-
Santio Zeharra, Apeztegi-Foru Enparantza, Kale Nagusia-Anuska 
eta Galtzaur-Txoritokieta.

Errepideen hierarkia: existitzen ez den espaloia Troia ibilbideko ardatz nagusian, 
galtzada eta espaloiak dituen Kale Nagusiaren zatia, 20 km/h eremua Kale 

Nagusian (aparkalekuekin alboetara) eta oinezko espazio berria Errekatxo kalean..



14

Bizikletak

Online mugikortasun inkestaren arabera, bizikletaz egiten 
diren joan-etorriak %1.1 eta %5.9 artean daude Astigarragan. 
Izatez, malkartsua da Euskal Herriko iparraldeko isurialdeko 
geografia	 baina	 Astigarragako	 etxebizitzen	 eta	 lanpostuen	
gehiengoa Santiagomendi eta Urumea arteko eremua lauan 
bizi da. Gainera, bizikleta lehiakorra den influentzia-eremuak 5 
kilometroko erradioa duela kontuan hartuta, apenas aldaparik 
gabe iris gaitezke Donostia eta Hernanira. Bizikletaren erabilera 
hedatzeko bi ezaugarri mota hartu behar dira kontuan: 
hardware eta software.	 Lehenak	 azpiegitura	 fisikoarekin	 du	
zerikusia eta begi bistakoa eta objektiboagoa da; bigarrenak 
pertzepzioarekin du zerikusia, eta subjektiboagoa da, sumatzen 
zailagoa.

Azpiegitura

Udalerriko	 bidegorri	 sareak	 3.8	 kilometro	 ditu,	 bide	 bereizian	
nagusiki, eta ongi konektatuta dago Donostiara eta Hernanira 
doazen bidegorriekin (Donostia-Beasain ardatz nagusia). 
Hala ere, etenak ditu hirigunean (Donostia ibilbidea kasu) eta 
eremu askotan 30 km/h-ko koexistentzia gune bihurtzen dira 
bidegorriak, norantza bakarrekoak kasu batzuetan (kale nagusia). 
Elkarrizketatuek azpiegituraren oztopo nagusiak herritik kanpo 
identifikatu	 dituzten	 arren	 (Donostiako	 Txomin	 Enean	 eta	
Hernaniko Karabel parean), badira batzuk Astigarraga barruan ere: 
Troia ibilbidean bide zuzena hartu ordez Alkainetik desbideratu 
beharra (oinezkoekin partekatu behar den bidegorria), Donostia 
ibilbidetik Bidebitarteko poligonora sartzeko bidegurutzea, 
Bidebitarteko biribilgunea, auzo berrietako garajeetako sarrera-
irteerak eta, oro har, lurgaineko aparkalekuen arriskua.

Erabiltzaileen pertzepzioa

Bizikleta sustatzeko ezaugarri subjektiboagoak garrantzitsuak 
dira. Bizikleta hartzeko arrazoiez galdetuta, denek aipatzen dute 
merkea dela, ez duela kutsatzen, azkar samarra dela eta batez ere, 
atsegin dutela. Bizikleta elektrikoari esker ohituraz aldatu duenik 
ere bada. Oztopo nagusiez galdetuta eguraldia aipatzen dute 
denek, bai eta laneko ohiko joan-etorriaz gain beste mandaturen 
bat egin behar izatea ere (erosketak, haurrak jaso, bilera bat…).
 
Pertzepzioarekin lotutako beste faktore garrantzitsu bat irteera 
eta iritsiera puntuetako esperientzia da, azpiegiturarekin ere 
zerikusia duena: azken metroak egiteko erraztasuna, etxean/
lantokian bizikleta seguru eta eroso gordetzeko tokia izatea 
(eskolan, esaterako, horren falta sumatzen da) edo dutxa eta 
aldagelak izatea (eta ez garbitzaileekin partekatutako biltegiak).

Azkenik, bizikleta-kultura izatea ere eskertzen da, nolabaiteko 
babes soziala sentitzea. Bizikletaren aldeko ekintza txikiak 
eskertzen dituzte elkarrizketatuek: bizikletak konpontzeko 
tailerrak, gurpil puzgailuak izatea bidegorrietan, noizean 
behinkako kanpaina bereziak… Bizikleta-kultura horren barruan 
sartzen da ere txirrindulariek espero duten «lehentasun 
espaziala». Esaterako, Troia ibilbidearen ardatzean bidegorririk 
ez izatea eta Txalaka ibilbidetik desbideratu beharra (oinezkoekin 
bidegorri bat partekatuz) ez dator bat bizikleta-erabiltzaileek 
espero duten lehentasun espazialarekin.

Mugikortasunaren azterketa modalaDIAGNOSI OSATUA

Bidegorri tipologia ezberdinak 
Astigarragan.
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Garraio publikoa

Online inkestako emaitzen arabera, lanagatik egiten diren joan-
etorrien	%7.8	eta	%13.9	artean	dira	garraio	publikoz,	Astigarraga	
eta Donostia artean batez ere. Inkestako datuetan oinarrituta, 
gutxi dira, aukera izanda ere, Hernani eta Astigarraga artean 
autobusa erabiltzen dutenak.

Astigarragan ez dago herri-barneko autobus zerbitzurik eta 
herriarteko garraio publikoa autobus bidezkoa da soilik, Renferen 
aldiriak udalerritik pasatzen diren arren. EAE osoan bezala, 
garraio publiko sarea konplexua da: zerbitzuak gobernantza-
maila ezberdinetan kudeatzen dira (udalerri, lurralde historiko, 
autonomia erkidego edo estatu mailan), modu publikoan nahiz 
kontzesio bidez, eta egoera honek zaildu egiten du garraio 
publiko eraginkor eta ulerterraza. Jarraian laburbiltzen da egungo 
eskaintza eta erabiltzaileen perzepzioa.

Dbus	26

Donostiako Tranbia Konpainia Donostiako hiri garraio publikoa 
kudeatzen duen enpresa da, Donostiabus edo Dbus izen 
komertzialaren pean. Hiri-barneko zerbitzua ematen du eta, 
salbuespenak salbuespen (Trintxerpe, 27 poligonoa), bere lineak 
ez dira beste udalerrietatik pasatzen. Astigarragatik gertuen duen 
zerbitzua	26	linea	da,	Amara-Martutene.	12	minutuko	maiztasuna	
du astean zehar eta azken geltokia Martuteneko gasolindegian 
du, Astigarragako herrigunetik 1,5 kilometrora. 

Bizikletaz egiten diren joan-etorrien 
bisualizazioa, online inkestako 
datuetan oinarrituta.

Txalaka pasealekuko oinezkoen eta 
bizikleten bidea, kamioi artean.

Garraio publikoz egiten diren 
joan-etorrien bisualizazioa, online 
inkestako datuetan oinarrituta.



30 minutuan Donostiako erdialdera 
iris daiteke, LBus A2-ri esker

30 min

30 min

20 min

10 min

Ez dago ospitaleetara iristeko 
modu erosorik. Dbus 35 busa hemen 
amaitzen da 

Donostia mendebaldea (lantokiak, 
unibertsitatea) loturarik gabe 
gelditzen da

Ez dago 27 poligonora garraio 
publikoz joaterik

Martutenen amaitzen da DBus 26 
linea (maiztasuna 12 minutu)

Urnietara ozta-ozta iris daiteke 30 
minutuan, ontzi-aldaketa bidez

Akerregi, Ergobia eta Bidebitarte 
poligonoetan zerbitzu egokia

LBus A1 eta DBus 26 busek ia 
ibilbide bera dute
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Mugikortasunaren azterketa modalaDIAGNOSI OSATUA

Garraio publikaoren estaldura Astigarragako 
erdigunetik. 10, 20 eta 30 minutuko isokronak (ordu 

beteko muga horiz difuminatua).
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A1-A2

Hernani Donostiarekin lotzen duten bi herriarteko lineek (A1 eta 
A2) ematen diote zerbitzua Astigarragari. Autobuses Areizaga 
enpresak kudeatzen ditu, Aldundiaren Lurraldebus irudi 
bateratuaren aterkipean.

A1 eta A2 lineek ibilbide bera egiten dute Hernanitik 
Astigarragara. Bertatik, A2 lineak Urumeako autobidea hartu 
eta zuzenean sartzen da Donostiara; A1 lineak Martutene, 
Loiola eta Amara zeharkatzen ditu Donostiara iritsi aurretik eta, 
funtsean,	Dbusen	26	 linearen	 ibilbide	bera	 egiten	du	denbora	
ia guztian zehar. Horregatik, A2 lineak 30 minutu behar ditu 
ibilbide osoa egiteko; A1ak, berriz, 45.

Linea bakoitzak 30 minutuko maiztasuna du, baina 15 minutuko 
sinkronizazioarekin ateratzen dira. Praktikan, beraz, Hernani-
Astigarraga tartean 15 minutukoa beharko luke bataz-besteko 
maiztasunak eta ordu erdikoa Astigarragatik Donostiarako bi 
tarteetan.

2018ko	 Mugikortasun	 Diagnosiaren	 neurketen	 arabera,	
Astigarragatik Donostiara joateko A2 linea (zuzena) A1 linea 
baino %37 gehiago erabiltzen da eta, hortaz, ondorioztatu liteke 
Donostiako erdigunea dela bidai gehienen jatorria edo helmuga. 
Hala ere, Astigarragatik Urumea inguruko auzoetara autobusez 
doan jende kopurua oso kontuan hartzekoa da. Astigarraga eta 
Hernani arteko ibilbidea egiteko pareko erabiltzen dira A1 eta 
A2 zerbitzuak, ibilbide bera baitute.

A1 eta A2 lineak bere horretan mantentzen dira onartu berri 
diren Buruntzaldeko garraio publiko kontzesioaren pleguetan.

A3

A3 linea Astigarraga, Ospitaleak, Miramon, Unibertsitateak 
eta Donostiako Antigua auzoa lotzen zituen linea izan zen. 
Autobuses Areizaga enpresak kudeatzen zuen, Aldundiaren 
Lurraldebus irudi bateratuaren aterkipean. Martxan izan zen 
2013tik	 2016ra,	 erabilera	 urria	 zuelakoan	Aldundiak	 zerbitzua	
bertan behera utzi zuen arte. Kontuan hartu behar A3ak A2 eta 
A1 lineekin partekatzen zuela Martindegitik Bidebitarterainoko 
bidea, eta Dbusen 35 lineak (Antiguo-Aiete-Ospitaleak) ere 
lotzen dituela Ospitaleak eta Antigua (ez, ordea, Astigarraga), 
geltoki gehiagorekin.

Onartu berri diren Buruntzaldeko garraio publiko kontzesioaren 
pleguetan ez da A3 linea atzera aipatzen.

Erabiltzaileen pertzepzioa

Sentipen orokortua da Astigarragak, dituen biztanleria eta 
kokalekua kontuan hartuta, eskaintza eskasa duela.

Garraio publikoa nagusiki lanera joateko erabiltzen dute 
elkarrizketatuek, kotxerik ez dutelako, etxean kotxe bakarra 
dutelako eta bikoteak erabiltzen duelako, edota helmugan 
aparkatzea ezerosoa/garestia delako (Donostia erdigunea). 
Kotxerik ez dutenak jakitun dira euren mugikortasuna erabat 
baldintzatua dagoela: «lekua askotara joatea ez zait burutik 

pasatu ere egiten». Bizikleta ere erabiltzen dute batzuek, uda 
partean bereziki.

Kexa nagusia maiztasuna da: jende-pilaketak ohikoak dira 
puntako orduetan batez ere, eta garbi dute A1-A2 konbinazioak 
ez duela funtzionatzen. A2a galduz gero, gehienek nahiago 
izaten dute ordu erdi itxaron hurrengo A2a iritsi arte, 15 
minutu itxaron eta A1a hartu baino (ibilbide luzeagoa duelako). 
Bi autobusak Donostiatik 15 minutuko sinkronizazioarekin 
ateratzen badira ere, Astigarragara batera iristen dira A1 eta 
A2, eta ondorioz, Hernanira joateko maiztasuna ordu erdikoa 
da praktikan 15 minutukoa izan ordez. Hernani-Astigarraga 
norantzan ez da hau gertatzen. Errefortzuak eskertzen dituzte, 
baina garbi dute arazoa maiztasuna dela.

Elkarrizketatu guztiek aipatzen dute A3 linearen falta Antiguora 
eta Ospitaleetara joateko. Hala ere, jakitun dira lineak ez zuela 
apenas bidaiaririk, eta maiztasun eskasari (ordubetekoa) 
egozten diote hori. A3aren erabiltzaile potentzial askok nahiago 
izaten zuten A2a hartu Amarara eta bertan DBus 24-27 lineetara 
aldatu, A3aren ordutegiaren menpe egon beharrean.

Ontzi-aldaketak normaltzat hartzen dituzte elkarrizketatu 
gehienek, beti ere erosoak badira (geltokiak gertu, desbideratze 
handirik ez) eta gehiegi itxaron behar ez bada (maiztasunarekin 
zerikusia duena). Ospitalera joatea, esaterako, oso ezerosoa 
dela aipatzen dute denek, egin beharreko desbideratzeak eta 
maiztasun-arazoak tarteko (ordu erdiro: A1 hartuz gero Anoetan 
busez aldatu, A2 hartuz gero Pio XII-n). Bi autobus hartzeagatik 
apur bat gehiago ordaindu behar izatea ez zaie gehiegi axola.

Erabiltzaileek behin eta berriz agertzen duten kexetako bat 
geltokien egoera da. Gehienek ez dute oinarrizko informaziorik 
ere: ez geltokiaren izena, ez eta linearen ordutegia-ibilbidea 
ere. Zerbitzu-aldaketa puntualei buruzko informaziorik (festak, 
manifestazioak, egun bereziak) ere ez dute jartzen geltokietan. 
Horregatik, erabiltzaileek ohitura handia dute webgunea 
kontsultatzeko eta zuzenean konpainiara telefonoz deitzeko (ez 
ordea, mugikor aplikazioa erabiltzeko).

Puntualtasuna ona dela diote elkarrizketatuek, gau txorietan 
izan ezik. A1aren ibilbidea egiten dute gau txoriek, eta autobusak 
ez omen du nahikoa denbora ibilbide osoa garaiz egiteko. Gau 
txoriak A2 ibilbidea egin dezala eskatu dute honi buruz kexu 
direnak. 

Renferen aldiriek zaila izango dute autobusarekin lehiatzea 
Hernani-Donostia tartean, baina elkarrizketatuek eskertuko 
lukete zerbitzua hau. Aipatu dituzten herri eta geltokien artean 
daude Tolosa, Andoain, Urnieta, Gros, Errenteria eta Irun.



Kotxez egiten diren joan-etorrietarako 
erabiltzen diren bideak, online inkestako 

datuetan oinarrituta.

18

Mugikortasunaren azterketa modalaDIAGNOSI OSATUA
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sarbide berriaren proiektua
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Trafiko	pribatu	motorduna

2018ko	Mugikortasun	Diagnosiak	 zerrendatzen	 du	 errepideen	
sistema orokorra. Alde batetik, lurralde mailako ahalmen 
handiko	errepideak	(A-15,	AP-8	eta	GI-41)	eta,	bestetik,	bigarren	
mailakoak (GI-2132 eta GI-2137).

GI-2132 errepideak Astigarraga eta Errenteria lotzen ditu; 
Pelotari kaleak eta Kale Nagusiaren zati batek osatzen dute 
herrigunean. GI-2137 errepideak ipar-hego zeharkatzen du 
udalerria, nahiz eta Txalaka industrialdean ez duen ardatz 
zuzena hartzen (Troia hiribidea), industrialdea inguratzen duen 
Txalaka pasealekua baizik.

Errepide hauei GI-2132tik 27 Poligonora joango den sarbide 
berria gehitu behar zaie. Laster hasiko dira eraikitzen 
kotxeentzat soilik diseinatutako azpiegitura berria.
 

Sarrera-irteerak

2018ko	Mugikortasun	Diagnosiak	ibilgailuen	joan-etorria	neurtu	
zuen Astigarragako sarrera-irteera nagusietan, hots, Donostia 
ibilbidearen iparraldean, Bidebitarteko industrialdearen 
iparraldeko sarreran, GI-2132 errepidean eta Martindegi auzoko 
sarreran, herriaren hegoaldean. Neurketa-datuak ez dirudite oso 
sendoak, iradokitzen dutelako egunero-egunero herrira sartzen 
diren kotxeen %20 ez dela herritik ateratzen gero.

Hala ere, bi hausnarketa egin daiteke neurketa hauetatik. 
Lehena, iparraldeko sarrera-irteeren inguruan. Askoz gehiago 
dira Donostia hiribidetik sartzen direnak irteten direnak baino 
eta, era berean, askoz gehiago dira Bidebitarte iparraldetik 
irteten direnak sartzen direnak baino. Ezberdintasun hau 
industrialdeak Donostia hiribidetik duen sarrera-irteerak 
azaltzen du, norantza bakarrean soilik erabili daitekeelako 
sarrera-irteeretarako (Hernanirako norantza). Neurketek 
iradokitzen dute industrialdeko iparraldeko sarrerak baduela 
fluxu guztiak jasotzeko nahikoa ahalmen, Donostia hiribideko 
sarrera-irteeraren beharrik gabe. Puntu hau, gainera, arriskutsua 
dela aipatu dute zenbait txirrindulari eta oinezkok.
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Bigarren hausnarketa ibilgailu pisutsuen ingurukoa da, oso baxua 
Donostia hiribideko eta GI-2132 errepideko sarreretan (ibilgailu 
guztien %2 baino gutxiago) eta altuagoa industrialdeetako 
sarreretan (%5 inguru Martindegin eta %9 Bidebitarten).

Bidegurutzeak

Bidegurutze ia guztiak biribilgune bidez kudeatzen dira herria 
zeharkatzen duen ipar-hego ardatz osoan zehar. Egoera 
honek	 trafiko	 motordunaren	 zentralitatea	 azpimarratzen	 du,	
oinezkoen eta bizikleten pasabideak oztopatuz. Garrantzitsuenak 
Bidebitarteko biribilgunea (3 errail), Erribera auzokoa (2 errail) eta 
Ergobiakoa (2 errail) dira.

Bigarren mailako bidegurutze asko errail bakarreko biribilgune 
txikiagoen bidez kudeatzen dira. Gainontzean, sare biltzaileko eta 
tokiko sareko kaleen bidegurutzeak pasatzen uzteko seinaleen 
bidez eta stopen bidez eginda daude. Astigarragan ez dago 
semaforo bidezko erregulazioa duen bidegurutzerik.

Aparkalekuak

2018ko	 Mugikortasun	 Diagnosiak	 tarte	 handia	 eskaintzen	 dio	
aparkalekuen egoerari. Astigarraga 13 sektoretan banatzen du 
diagnosiak, eta eremu bakoitzaren azterketa egiten du. Garaje 
pribatuak eta gainazaleko aparkalekuak zenbatzen ditu, eta 
batura (eskaintza) erroldatutako ibilgailuekin (eskaria) alderatzen 
du.

Ondorioa da sektore ia guztiek beren eskaria asetzeko adina 
plaza	dutela.	Badira	hiru	sektore	defizitario	(Barandiaran-Sagardo	
Plaza, Anuska-Errekalde eta Txomin Ene), baina inguruko 
sektoreek	aise	asetzen	dute	defizit	hori.	Gaueko	kontaketek	datu	
hau baieztatzen dute.

Aparkalekuen auzia elementu zentrala da mugikortasun 
jasangarriago bat diseinatzerako orduan. Aparkatzeko 
erraztasunak eragina du kotxearen erabileran: gero eta denbora 
gutxiago behar bidaiaren abiapuntutik kotxera eta kotxetik 
bidaiaren helmugara, orduan eta lehiakorragoa izango da ibilgailu 
pribatu motorizatua modu jasangarriagoen kaltetan. Era berean, 
honek eragin negatiboa du kalearen erabileran eta gertuko 
merkataritzan. Alde horretatik, sektore bakoitza autosufizientea 
izateko beharra zalantzan jartzea gomendatzen du plan honek.

Errenta-osagai bat ere badu aparkalekuen auziak, garaje pribatua 
izatea ez baitago herritar ororen esku. Ondorioz, gainazaleko 
aparkalekuen kontrako politikak kontuan hartu behar den osagai 
soziala ere badu.

Horregatik, eta abian den HAPOaren berrikuspenaren harira, 
garaje pribatu partikularraren (izan etxean, izan lanean) 
kontzeptua mugikortasun jasangarriaren eta ekitatiboaren 
kontrako oztopo handia da. Online mugikortasun inkestaren 
arabera,	 inkestatuen	 %56ak	 aparkalekua	 du	 lanean	 bertan	 eta	
%61ak	garaje	pribatua	du	etxean.	Lautik	batek	etxean	eta	lanean	
du aparkaleku pribatua.

Mugikortasunaren azterketa modala / Industrialdeak eta lan produktiboaDIAGNOSI OSATUA

Biribilgune berria Erribera auzoan
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Industrialdeak eta lan produktiboa

Ohiko mugikortasun analisietan, «mugikortasun behartua» 
esaten zaie lanpostua edo ikasketak tarteko egiten diren joan-
etorriei. Lanarekin ikuspuntu produktiboa gailendu izan da 
horrela, erreproduktiboa alboratuz. Izan ere, inkesta gehienetan, 
«arrazoi pertsonalak» atalean multzokatuta derrigorrezkotzat 
jo daitezkeen hainbat arrazoi azaleratzen dira, hala nola 
medikuarenera edo ospitalera joatea, pertsonei laguntzea, 
eguneroko erosketak egitea eta abar. Apur bat orokortuz, joan-
etorri hauek askotarikoagoak dira, gehiago egiten dira oinez eta 
garraio publikoz eta, azken kasu honetan, handiagoa izan ohi da 
«erabiltzaile bahituen» ehunekoa.

Edonola ere, lan produktiborako (hemendik aurrera soilik «lana», 
ulergarritasunaren izenean) joan-etorriak gure hirien erronka 
nagusietako bat dira mugikortasun jasangarriari dagokionez. 
Alde batetik, mugikortasun errepikaria delako eta, bestetik, 
osagai motorizatu pribatua oso altua izan ohi delako.

EAEko mugikortasun azterlanaren arabera, joan-etorrien %30 
dira lanarekin lotutakoak eta horietarik %59,3 kotxez egiten 
dira.	 Poligonoen	 kasuan,	 ehuneko	 horrek	 %80-eko	 langa	 aise	
gaindi dezake (iturria: Lanerako garraio plana, Donostiako Udala, 
2012). Diagnosia hau osatzeko egin den online inkestako datuen 
arabera, Astigarragako poligonoetako langileen joan-etorrien 
hiru laurden egiten dira kotxez.

Horregatik, HMJP-aren diagnosi atal honek industrialdeetan 
eta, oro har, lanari lotutako mugikortasunean jarri du fokua. 
Metodologia eta emaitzak online inkesta-interfazeari dagokion 
atalean azaltzen diren arren, herriko lantokiak biltzen dituzten lau 
eremu nagusien errepasoa egingo da segidan, hots, Ubarburu edo 
27 poligonoa, Bidebitarteko poligonoa, Ergobiako industrialdea 
(Txalaka-Zamoka) eta Astigarraga herrigunea. Inkestako bi 
datutan jarri dugu fokua. Alde batetik, banaketa modalean; 
bestetik, lanpostuen tipologian. Online inkestak lan motaren 
inguruan galdetzen zuen, mugikortasun beharrak ezberdinak 
baitira laneguna toki berean pasatzen duen langilearen, 
noizbehinkako irteerak egiten dituen langilearen eta egun osoa 
hara eta hona pasa behar duen langilearen artean.

Industrialdeak eta lan 
produktiboa

Kale-kantoia Bidebitarte 
industrialdean
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Ubarburu

Astigarragako iparraldean, Ubarburu ibilbidean kokatua 
dagoen industrialdea da, herriak Donostiarekin partekatzen 
duena	 (azaleraren	 laurdena	 inguru	 dagokio	 Astigarragari).	 60.	
hamarkadan eraiki zen 27 poligonoa izenez. 340.000 metro 
karratu inguru ditu eta 3500 pertsonek egiten dute lan bertan, 
horietatik	 800	 inguruk	 Astigarragako	 udalerrian.	 Lanbide	
heziketako zenbait eskola ere badira. Hasiera batean industriara 
eta eraikuntzara bideratua bazegoen ere, azken urteetan 
zerbitzuen sektorea garrantzia hartuz joan da, eta industrialdeko 
mugikortasun beharrak aldatuz joan dira.

Azpian, Ubarburu edo 27 poligonoko banaketa modala eta lan 
motaren banaketa, online inkestaren emaitzen arabera.

Datuak bat datoz poligonoaren kokapenarekin, zerbitzuekin eta 
egoerarekin.	Garraio	publikoari	dagokionez,	Dbus-en	26	linearen	
adar batek zerbitzatzen du industrialde osoa, puntako orduetan 
soilik. 31 lineak geltokia du industrialdeko sarrerako biribilgunean, 
baina geltoki hori ez da nahikoa 1.2 kilometroko luzera duen 
eremu	 batentzat.	 Auto-pilaketak	 eta	 trafiko	 astuna	 ohikoak	
dira, aparkalekuak daude errepidearen alboetara, bidegorririk ez 
dago eta espaloiek ez dituzte irisgarritasun ezaugarri minimoak 
betetzen.

Modua Portzentajea (%)

Oinez 0 – 1.9

Bizikletaz 1.9	–	7.6

Garraio publikoz 0	–	3.8

Kotxez (/motoz) 88.6	–	96.2

Lan-mota Portzentajea (%)

Ia beti bulegoan 26.4

Noizbehinkako irteerak 45.3

Ia egunero joan-etorrian 28.3

Bidebitarte

Astigarragako herrigunetik gertuen dagoen industrialdea da. 
Donostia ibilbidearen mendebalean kokatua dago, herrigunearen 
eta	 Urumea	 ibaiaren	 artean.	 60.	 hamarkadan	 eraikin	 zen	 26 
poligonoa izenez, eta ordutik sare urbanoan txertatu da pixkanaka. 
Hegoaldean Erribera auzo berria du mugakide. 170.000 metro 
karratu ditu eta 1000 pertsona inguruk egiten du lan bertan, 
gehienak industria eta eraikuntzan. Hala ere, sentipen orokortua 
da ingurua gainbeheran dagoela aspalditik. 2010eko HAPOak 
Bidebitarte ingurua «hiri-berrikuntzarako» pieza berezi moduan 
ulertzen du duen kokapen estrategikoagatik eta, horretarako, 
lurzoru industriala zena jarduera ekonomikoetarako lurzoru 
bihurtzen du HAPOak, hiri-berrikuntzarako gidalerro batzuk 
proposatuz.

Azpian, Bidebitarte industrialdeko banaketa modala eta lan 
motaren banaketa, online inkestaren emaitzen arabera.

Datuak Ubarburuko poligonokoak baino apur bat hobeak 
dira banaketa modalari dagokionez, eta datuak bat datoz lan 
motarekin, gehiago baitira lana ia beti bulegoan bertan egiten 
dutenak. Modu jasangarrien portzentaje altuagoak logika du ere 
kokalekua eta mugikortasun eskaintza kontuan hartuta, baina 
zenbakiak apalak dira oso. A1 eta A2 autobusek zerbitzatzen 
dute poligonoa, eta erraza da bertara oinez edo bizikletaz iristea. 
Industrialde barruan, ordea, bestela dira gauzak: ez dago apenas 
espaloirik ez eta bidegorririk ere, ibilgailuek edonon aparkatzen 
dute eta kamioien joan-etorria ohikoa da.

Donostialdeko Lurralde Plan Partzialak Renfeko aldirien geltoki 
berri bat aurreikusten du Bidebitarte industrialdean, Urumea 
ibaiaren beste aldean. Zehazki, poligonoa ekialde-mendebalde 
gurutzatzen duen errepide nagusiaren parean.

Modua Portzentajea (%)

Oinez 5.3 – 10.5

Bizikletaz 2.6	–	10.5

Garraio publikoz 2.6	–	7.8

Kotxez (/motoz) 76.4	–	86.9

Lan-mota Portzentajea (%)

Ia beti bulegoan 35.4

Noizbehinkako irteerak 38.2

Ia egunero joan-etorrian 26.4

Industrialdeak eta lan produktiboaDIAGNOSI OSATUA
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Txalaka-Zamoka

Ergobiako herrigunearen inguruan dagoen industriagunea da, 
momentu historiko ezberdinetan eraikitako industriaz osatua 
dagoena. Azken zatia 2000-2010 hamarkadan eraiki zen, Ergobia-
Martindegi ardatzaren albo bietara (Troia ibilbidea). Ekialdean 
Santiagomendi magala, mendebaldean Urumea ibaia eta 
hegoaldean Hernaniko udalerri-muga ditu. 215.000 metro karratu 
ditu eta 1500 pertsona inguruk egiten du lan bertan. Herriko beste 
industrialdeekin konparatuz, hirugarren sektorearen garrantzia 
nabarmenagoa da eta honek badu eraginik espazioaren 
kalitatean (arkitektura, proportzioak, irisgarritasuna).

Azpian, Txalaka-Zamoka industrialdearen banaketa modala eta 
lan motaren banaketa, online inkestaren emaitzen arabera.

Txalaka-Zamokako datuak tentuz irakurtzea gomendatzen dugu, 
datu-bilketa Covid19aren krisiaren puntu gorenean egin behar izan 
baitzen. Egoera, kokalekua eta mugikortasun eskaintza kontuak 
hartuta, garraio publikoaren eta bizikletaren erabilerek baxuegiak 
dirudite, eta oinezko mugikortasunak gaindimentsionatua dirudi. 
Hala ere, kotxearen erabilera hiru industriaguneetatik baxuena 
da, eta datu hori bat dator lan motaren analisian: langileen ia 
erdiak bulegoan pasatzen du laneguna.

A1 eta A2 autobusek zerbitzatzen dute poligonoa, eta erraza da 
bertara oinez edo bizikletaz iristea. Industrialdea bera erosoagoa 
da oinezkoentzat eta txirrindentzat, baina kotxearen zentralitatea 
agerikoa da (aparkalekuen nagusitasuna ardatz zentralean, 
bidegorriaren desbideraketa Txalaka pasealekutik, kotxearen 
arabera diseinatutako sarrera-irteerak).

Modua Portzentajea (%)

Oinez 9.8	–	23.8

Bizikletaz 2.6	–	4.8

Garraio publikoz 2.6	–	4.8

Kotxez (/motoz) 71.4	–	85.7

Lan-mota Portzentajea (%)

Ia beti bulegoan 47.6

Noizbehinkako irteerak 23.8

Ia egunero joan-etorrian 28.6

Herrigunea(k)

Industrialde bat izan ez arren, Astigarragako herrigunea 
lanarekin	 lotutako	 helmuga	 garrantzitsua	 da.	 280.000	 metro	
karratu inguruko azaleran 500 pertsona baino gehiagok egiten 
dute lan, gehienak zerbitzuekin lotutakoak, publikoak zein 
pribatuak, kalitate maila ezberdinekoak. Herrigunea da, logikoki, 
mugikortasun aldetik ezaugarri egokienak dituen eremua.

Azpian, herriguneko (etxebizitza-erabilera nagusi den eremu 
osoa) banaketa modala eta lan motaren banaketa, online 
inkestaren emaitzen arabera.

Datuek modu jasangarrien igoera handia erakusten dute, 
oinezkoena batez ere, Astigarragan bizi eta lan egiten duen 
jendea baden seinale. Hirugarren sektorearen garrantziak ere 
badu zerikusirik, hirutik lau direlako ia beti bulegoan lan egiten 
dutenak, eta honek modu jasangarriak ahalbideratzen ditu. Hala 
ere, garraio publikoaren portzentaje apalak iradokitzen du A1 
eta A2 lineak ez direla nahikoa eta badela, ondorioz, alternatiba 
faltagatik kotxea hartzera behartua dagoen jende andana. 
Akatsak akats, herrigunea erosoa da oinez eta bizikletaz iristeko 
eta mugitzeko, eta kotxearen zentralitatea ez da industrialdeetan 
bezain agerikoa.

Modua Portzentajea (%)

Oinez 22.4	–	36.7

Bizikletaz 2.0 – 10.2

Garraio publikoz 6.1	–	16.3

Kotxez (/motoz) 42.9	–	63.4

Lan-mota Portzentajea (%)

Ia beti bulegoan 71.5

Noizbehinkako irteerak 16.3

Ia egunero joan-etorrian 12.2
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Industrialdeak eta lan produktiboaDIAGNOSI OSATUA
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Txalaka-Zamoka Herrigunea(k)
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Aurrekariak / MetodologiaPROZESU PARTE-HARTZAILEA
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Prozesu parte-hartzailea
Aurrekariak eta metodologia

Aurrekariak

Eskutan duzun HMJP hau Astigarragak landu dituen zenbat 
dokumentutan oinarritzen da. Garrantzitsuena, alde horretatik, 
2018ko	 Mugikortasun	 Diagnosia	 da,	 eta	 hura	 osatzera	 dator	
HMJP honen diagnosi atala bai eta prozesu partehartzaileari 
dagokion atala ere.

2018ko	 Mugikortasun	 Diagnosiaren	 prozesu	 partehartzaileak	
inkesta formatua hartu zuen, eta biztanleriaren %1,7ak hartu 
zuen parte. Galdetegia ikastetxean banatu zen, ikasleek eta euren 
gurasoek bete zezaten, eta udalaren webgunean eskegi zen ere. 
Diagnosiaren idazleen hitzetan, inkesta jende gutxik erantzun 
zuen eta  beraz oso zaila da herritarren ohiturak zeintzuk diren 
ondorioztatzea. Gainera, inkesta bete zuten gehienak 12 urtez 
azpikoak izan ziren eta, ondorioz, sektore jakin baten iritzi 
moduan soilik uler daitezke ondorioak.

Hala ere, ondorio orokor batzuk atera zituen Mugikortasun 
Diagnosiak:

•	 Herri barruko mugimenduetan gehiengoa oinez mugitzen 
da eta herritik kanporakoetan kotxez. Emakumeek gizonek 
baino sarriago erabiltzen dute garraio publikoa.

•	 Herri barruan erdigunea eta polikiroldegia dira bisita gehien 
dituztenak. Emakumeak gehiago joaten dira osasun zentrora 
eta erdigunera gizonezkoak baino.

•	 Herritik kanpora asko mugitzen dira Astigarragako 
biztanleak, helmuga nagusia Donostia delarik.

•	 Mugikortasunaren esparruan zer hobetu litekeen galdetuta, 
garraio publikoa hobetzea da gehien eskatzen dena. Zehazki, 
maiztasuna areagotzea, tren geltokia egitea eta zerbitzu 
gehiago eskaintzea.

Metodologia

Astigarragako udalaren partetik, diagnosia osatzearen 
arrazoietariko bat prozesu parte hartzaileari garrantzia apur bat 
gehiago ematea izan da.

HMJP-ak pertsonetan oinarritzen dira, haien mugikortasun 
beharrak hartzen dituelako aintzat. Ikuspegi teknikoaz gain, 
beraz, ikuspegi parte hartzailea ere sustatu behar dute planek, 
herritarren, talde interesdunen eta mugikortasun-erabakietan 
zeresana izan dezaketen profesionalen iritzia bilduz. Horretarako, 
hiru norabideko metodologia garatu du plan honek:

•	 Online inkesta-interfazea
•	 Pertzepzioaren	geografian	oinarritutako	lanketa
•	 Elkarrizketak, bilerak eta informazio-eskeak

Etxearen eta lanaren 
kokapenaren galdera online 
inkestan.
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Online inkesta-interfazea

Datuak biltzea da ohiko mugikortasun-inkesten zailtasun 
handienetako bat. Erabilitako metodoa nagusia (telefono-
deiak) neketsuak da denbora aldetik, bai inkestatzailearen 
bai eta inkestatuaren ikuspuntutik ere, eta erabiltzailearen 
esperientzia oro har ez da egokia. Internet bidezko inkestei 
dagokienez, geoerreferentziatu gabeko inkestak izan ohi dira, 
eta erabiltzailearen esperientzia aldetik ere ez dago berrikuntza 
handirik.

Online inkesta-interfazea NORA proiektuaren parte da 
(SmartKalea egitasmoa 2020), eta bere helburua herritarrak 
ohiko mugikortasun datuak jasotzeko prozesuan sartzea da. 
Gamifikazio	 teknikak	 eta	 interfaze	 erakargarria	 erabili	 dira	
horretarako, inkestatuaren erabiltzaile-esperientzia hobetuz eta, 
ondorioz, jasotako erantzun kopurua handitzeko helburuz.

Inkestaren hasierako helburua herriko industria guneen 
errealitatea ulertzea izan da eta, hortaz, lan produktiboari 
buruzkoa da. Euskal Herriko kontestuan, lanari lotutako 
mugikortasuna da motorizazio maila altuena duena, eta 
Astigarraga ez da salbuespena. Inkesta herrian lan egin edo/eta 
bizi diren 371 herritarrek bete dute.

Galdera-erantzunak

Inkestaren helburua azkar erantzuteko moduko ariketa bat 
prestatzea zen. Jarraian azaltzen dira egindako galderen eta 
erantzunen nondik-norakoak.

Generoa, adina eta ikasketak

Urtez urte, patroi bera errepikatzen da mugikortasun inkesta 
guztietan: gizonak eta emakumeak ezberdin mugitzen dira. 
Gizonek gehiago erabiltzen dute ibilgailu pribatua eta emakumeek 
gehiago garraio publikoa. Horietariko asko bidaiari gatibuak dira, 
alegia, beste erremediorik ez dutelako erabiltzen dute garraio 
publikoa. Adina eta ikasketak mugikortasun ohituretan eragina 
duten beste bi aldagai dira.

Genero aldetik nahiko orekatuak dira erantzunak. Online 
inkestatuen	%54	izan	dira	emakumeak,	eta	%46	gizonezkoak.	Bi	
multzoetan ibilgailu pribatua nagusi bada ere, modu jasangarriak 
erabiltzen dituztenen artean gehiago dira emakumeak gizonak 
baino:	%79.6	eta	%20.4,	hurrenez	hurren.
 
Adinari dagokionez, 40 eta 50 urte artekoena da multzo nagusia 
(%36.3);	 jarraian	 doaz	 30-40	 urte	 bitartekoak	 (%28.2)	 eta	 50-
60	 artekoak	 (%24.9).	 Ikasketen	 aldetik,	 goi	 mailako	 ikasketak	
dituztenak dira gehiengoa (74.3) eta ondoren datoz bigarren 
mailako eta lehen mailako ikasketak dituztenak (%19 eta %5.9, 
hurrenez	hurren).	%0.6-ra	ere	ez	da	 iristen	 ikasketarik	ez	duten	
inkestatuen portzentajea.

Online inkesta-interfazeaPROZESU PARTE-HARTZAILEA
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Online inkesta-interfazea

Lantokiaren kokalekua

Jarraian, lantokiaren kokalekua mapa batean gutxi gorabehera 
kokatzeko eskatzen zaie inkestatuei. Mapak irakurri eta 
erabiltzeko zailtasunak dituen jendea badagoela kontuan hartuta, 
interfazean toki zehatz baten izena ere sar daiteke («kultur etxea» 
edo «Txalaka ibilbidea», esaterako), Google Maps-en datu-baseari 
esker mapan automatikoki kokatzeko. Jasotako datuen arabera, 
inkestatuen lantokiak hiru multzotan taldekatu ditugu:

•	 Poligonoetan lan (%33.1)
•	 Herrigunean lan (%14.0)
•	 Herritik kanpo lan (%52.9)

Bizitokiaren kokalekua

Bizilekuari buruz ere galdetzen du inkestak, lantokiei buruz 
galdetzen duen modu berean, bidai bakoitzaren jatorria 
eta	 helmuga	 geografikoki	 identifikatu	 ahal	 izateko.	 Bidaiak	
geoerreferentziatuak izateak berebiziko garrantzia du, horrek 
ahalbideratzen digulako bidai horiek egiteko denbora kalkulatzea 
eta alternatibarik ba ote duten jakitea.

Lan arrazoiak tarteko egiten diren bidaien %87-k Donostialdean 
bertan du jatorria edo/eta helmuga. Badira, hala ere, Gipuzkoako 
beste eskualdeak eta Astigarraga arteko joan-etorriak (Bidasoa 
Behea	%3.6,	Tolosaldea	%2.8,	Urola	kosta	%1.4),	bai	eta	Euskal	
Herriko beste probintzietan jatorria edo helmuga dutenak ere 
(%2.2).

Inkestako joan-etorrien 
bisualizazioa, kolore bidez 

taldekatua.
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Lanerako garraio modua

Inkestaren beste funtsezko galdera bat lanera joateko moduari 
buruzkoa da, alegia, zein den erabiltzen den garraio  modua. 
Aukerak zortzi dira (oinez, txirrindaz, autobusez, trenez, motoz, 
kotxez (gidari), kotxez (bidaiari) eta beste), baina posible da bi 
erantzun aukeratzea, modu bat baino gehiago erabiliz gero bidaia 
berean edo egunaren arabera (bada, esaterako, eguraldiaren 
arabera kotxea ala bizikleta hartzen duenik). Emaitzak 
ulergarriago	egiteko,	zortzi	aukerak	lautan	sinplifikatu	dira	(oinez,	
txirrindaz, garraio publikoz eta ibilgailu pribatu motorizatuan).

Kontuan hartu behar da inkestak Covid19aren krisiaren aurretik 
eta bitartean egin direla eta, ondorioz, egoeraren ziurgabetasunak 
bete-betean eragin diola metodologiari. Alarma egoerak iraun 
duen bitartean egindako inkestetan, «Covid19aren aurretik» 
lanera nola joaten ziren galdetu zaie inkestatuei.

Industrialdeak eta lan produktiboa atalak eremu bakoitzari 
(Ubarburu, Bidebitarte, Txalaka-Zamoka eta Astigarraga 
herrigunea) dagokion banaketa modala azaltzen du. Argazkia 
osatzearren, inkesta osoari dagokion banaketa modala honakoa 
da: 

Modua Portzentajea (%)

Oinez 5.3

Bizikletaz 1.1

Garraio publikoz 7.8

Kotxez (/motoz) 73.3

Oinez - Kotxez (/motoz) 2.8

Oinez - G. publikoz 1.4

Oinez - Bizikletaz 0.9

Bizikletaz - G. publikoz 1.1

Bizikletaz - Kotxez (/motoz) 2.8

G. Publikoz - Kotxez (/motoz) 3.6

Emaitzak balio-tarteetan ematen baditugu, banaketa modala 
horrela gelditzen da:

Modua Portzentajea (%)

Oinez 5.3 – 10.4

Bizikletaz 1.1 – 5.9

Garraio publikoz 7.8	–	13.3

Kotxez (/motoz) 73.2	–	82.4

Banaketa	modala	geografikoki	bisualizatzerakoan	garbi	 ikusten	
da garraio-eskaintzak guztiz baldintzatzen dituela mugikortasun 
ohiturak. Garraio publikoa Hernani-Donostia erdialdea ardatzeko 
joan-etorrietan erabiltzen da gehienbat, eta oso gutxi dira hortik 
kanpo erabiltzen dutenak. Kontuan hartuta kotxea autobusa 
baino askoz lehiakorragoa dela Hernani-Donostia erdialdea  
ardatzetik kanpo, garraio publikoaren «erabiltzaile bahituak» 
kontsidera ditzakegu azken hauek.

Goian, oinez eta bizikletaz 
egindako joan-etorrien 
bisualizazioa,  kolore bidez 
taldekatua.
_

Erdian, garraio publikoz 
egindako joan-etorrien 
bisualizazioa,  kolore bidez 
taldekatua.
_

Behean, kotxez egindako 
joan-etorrien bisualizazioa,  
kolore bidez taldekatua.

Online inkesta-interfazeaPROZESU PARTE-HARTZAILEA
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Modu osasuntsuak (oinez eta bizikletaz) distantzia txikiagoetan 
erabiltzen	 dira:	 bizikletaz	 egiten	 den	 bidaiarik	 luzeena	 6	 km-
koa da inkestako emaitzei erreparatuta. Txirrinda beste garraio 
modu batzuekin batera erabiltzen denean (trena + bizikleta edo 
autobusa + bizikleta) 33 km-ra handitzen da distantzia maximo 
hau.

Ordutegia eta lan-mota

Ordutegiak eta lan-motak eragin handia dute mugikortasunean. 
Ordutegi batzuek ezinezko egiten dute garraio publikoaren 
erabilera, eta lan mota batzuek ia ezinbesteko bihurtzen dute 
ibilgailu pribatua. Inkestako emaitzen arabera, langileen erdiak 
pasatxo egiten du lan ia beti bulegoan eta laurden batek baino 
gehiagok noizbehinkako irteerak egiten ditu. Ia egunero joan-
etorrian dabiltzanak %17.5 dira. Oso zaila da azken talde hau 
ibilgailu pribatu motorizatua ez den modu jasangarriagoetara 
erakartzea.

Laneguna lantokitik mugitu gabe pasatzen dutenen artean 
kotxeak irabazten du, nahiz eta asko diren oinez, bizikletaz ela 
garraio publikoz mugitzen direnak. Lan-mugimenduak areagotu 
ahala, kotxearen erabilera igo egiten da: noizbehinkako irteerak 
egiten dituztenen artean oso gutxi dira kotxerik erabiltzen ez 
dutenak, eta ia egunero joan-etorrian dabiltzanen artean modu 
jasangarrien erabilera testimoniala da.

Informazio gehigarria

Hain garrantzitsuak ez diren arren, galdera batzuek mugikortasun 
ohiturei buruzko pista batzuk ematen dizkigute. Alde batetik, 
enpresaren egunerokoan lantegira zer ibilgailu mota iristen den 
galdetzen du inkestak. Datu honek informazioa eman diezaguke 
espazio publikoari buruz: oinezko eta txirrindularien arrisku 
maila, biraketa-erradioak, ibilgailu-mota ezberdinen joan-etorria 
eta abar. Bestetik, bazkaltzeko ohiturei buruz ere galdetzen 
du inkestak. Bazkalordua mugimendu-sortzaile den heinean, 
interesgarria da jakitea zeintzuk diren ohiturak. Erantzun hauen 
artean aukeratu dute inkestatuek:

•	 Etxean, goizeko lanaldia eta arratsaldekoaren artean
•	 Etxean, lanaldia amaitutakoan
•	 Lantokian bertan, janaria etxetik eramanda
•	 Lantokian bertan, inguruko taberna batean erosita
•	 Lantokian bertan, enpresaren zerbitzua da
•	 Inguruko taberna edo jatetxe batean

Hala ere, bi galdera hauen erantzunetatik ez dugu ondorio 
sendorik atera ahal izan.

Azkenik, alarma egoera ezarri eta berehala azken galdera bat 
gehitu genion inkestari: «Covid19aren krisiaren ondoren, zure 
mugikortasun ohiturak aldatzeko asmorik duzu?». Osasun-krisiak 
eragin zuzena izango du mugikortasun ohituretan, baina inor ez 
da gai oraindik zer gerta daitekeen aurreikusteko. Inkestatuen 
%11-k erantzun du baietz, alegia, Covid19aren krisiaren ondoren 
mugikortasun ohiturak aldatzeko asmoa duela. Senak dio 
ohitura-aldaketa hauetan kotxea, motoa eta bizikleta irabazten 
aterako direla garraio publikoaren kaltetan.
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Ondorioak

Informatika fakultateko KISA masterreko (Konputazio 
Ingeniaritza eta Sistema Adimentsuak) master amaierako 
proiektu bati lotuta, inkestak taldekatu egin ditugu erantzunen 
arabera. Datuen dimentsionalitatea murrizten duen t-SNE 
algoritmoa (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding) erabili 
dugu horretarako, non inkesta bakoitza puntu bat den espazio 
multidimentsionalean (galdera adina dimentsio). Puntuen arteko 
distantzia euklidearra neurtzen da, eta distantzia horren arabera 
puntuak taldekatu egiten dira bi dimentsioko azalera batean. 
Espazio multidimentsionalean elkarrengandik gertu dauden 
puntuak gertu irudikatuko dira ere bi dimentsiotan.

Algoritmo honi esker erantzun-multzo ezberdinak zeintzuk diren 
eta zein tamaina duten ebatzi dezakegu.
 
Mugikortasun politiken diseinuaren ikuspuntutik, banaketa 
modala aldatzea da izan ohi da helburua nagusia. Alegia, ibilgailu 
pribatu motorizatuaren erabiltzaileen kopuru jaistea, modu 
jasangarriagoen mesedetan. Horretarako «erabiltzaile gatibua» 
kontzeptuaren berrirakurketa bat proposatzen du diagnosi honek.

Kotxe erabiltzaile gatibua

Ezaguna da garraio publikoaren erabiltzaile gatibuaren 
kontzeptua. Ibilgailu pribaturik ez duelako autobusa edo trena 
erabiltzea beste erremediorik ez duen bidaiariari esaten zaio. 
Bidaiari hauek, emakumeak normalean, onargarria dena baino 
denbora gehiago pasatzen dute garraio publikoan, kotxez azkar 
xamar egiten diren bidaiak egiteko.

Inkestetatik atera dugun ondorioa da badela, era berean, kotxea 
erabiltzea beste erremediorik ez duen langilea. Alde batetik, 
herritar askok eta askok ez duelako garraio publiko zerbitzu 
duinik etxetik lanerako bidea egiteko, eta ibilgailu pribatua 
hartzera derrigortua dagoelako ia, hautu honek dakartzan kostu 
ekonomikoekin. Egoera honek duen albo-kaltea da behin kotxea 
edukita are gehiago kostatzen dela garraio publikoa erabiltzea, 
alternatiba izanda ere (aisialdirako, adibidez). Covid19aren krisiari 
lotuta, gainera, beldurrak ere kotxea atzera hartzera bultzatu du 
zenbait jende. Bestetik, lanaren tipologiak ere badu zerikusia 
kotxearen erabileran: lanpostu askok etengabeko mugimendua 
eskatzen dute, eta kasu horietan ere ez dago kotxearen alternatiba 
errealistarik. Inkestako datuen arabera, bost langiletik batek egun 
osoa pasatzen du joan-etorrian.

Bi ezaugarri horiek hartu ditugu kontuan kotxe erabiltzaile 
gatibuaren	 profila	 zehazteko.	 Lehenik	 eta	 behin,	 kotxe	
erabiltzaileak alternatibarik ba ote duen aztertu behar da 
(oinez, bizikletaz edo garraio publikoz). Alternatibarik ez badu, 
kotxe erabiltzaile gatibua dela ondorioztatzen dugu. Alternatiba 
existitzen dela ulertzen dugu ondorengo baldintzetatik bat 
gutxienez betetzen bada:

•	 Ibilbide bera egiteko kotxez baino 20 minutu edo gutxiago 
behar izatea

•	 Ibilbide bera egiteko kotxez baino %35 denbora gehiago 
behar ez izatea

Goian, garraio publiko 
alternatiba onargarririk ez 
duten kotxe erabiltzaileak.

_

Erdian, garraio publiko 
alternatiba onargarria duten 

kotxe erabiltzaileak.
_

Behean, eskaintza hobetu 
gabe modu jasangarriak 

erabil ditzaketen kotxe 
erabiltzaileak (alternatiba 

dute eta noizean behinkako 
lan-irteerak egiten dituzte 

asko jota).
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Inkestako datuei erreparatuta, gaur egun kotxez egiten diren 
joan-etorrien gehiengoak ez du alternatiba onargarririk (aurreko 
orrian eskubian, goian), nahiz eta badagoen garraio publiko 
zerbitzua izanda ere kotxea erabiltzen duen langile asko 
(aurreko orrian eskubian, erdian). Badira, halaber, alternatiba 
txarra izanda ere garraio publikoa hartzen dutenak (garraio 
publikoarekin erabiltzaile gatibuak, seguruenik). 

Alternatiba duten kotxe erabiltzaile horien lanpostu-mota 
aztertuta konturatzen gara horietariko askok joan-etorrian 
pasatzen dutela laneguna eta, ondorioz, ez direla garraio 
publikoaren erabiltzaile potentzialak (aurreko orrian eskubian, 
behean). Bi baldintza hauek banaketa modalaren aldaketa 
potentziala mugatzen dute: datuak eskuan, kotxe erabiltzaileen 
%25.6	da	modu	 jasangarriagoak	erabil	ditzakeena,	eskaintzan	
inolako aldaketarik egin gabe. Beste modu batera esanda, kotxe 
erabiltzaileen %74.4 gatibua da.

Online inkesten datuetatik bi ondorio nagusi atera ditugu, 
Astigarragako Hiri Mugikortasun Jasangarrirako Planaren lerro 
estrategikoak iradokitzen lagun dezaketenak:

•	 Garraio publikoaren indartzeko estrategia berrien beharra. 
Datuak eta jendearen pertzepzioa bat datoz: Astigarragak 
garraio publiko eskaintza handiagoa behar du. A3 linearen 
esperientziak erakutsi zuen maiztasun baxuko lineek 
dituzten mugak, erabiltzaile potentzialak erakartzeko 
arazoak dituztelako. Gainera, garraio publikoko zerbitzuak 
gobernantza-maila ezberdinetan kudeatzen dira, modu 
publikoan nahiz kontzesio bidez, eta egoera honek 
zaildu egiten garraio publiko eraginkor eta ulerterraza. 
Beharrezkoa izango da zerbitzu-emaile ezberdinen arteko 
kooperazio irudimentsu bat, are gehiago diru-sarrerak 
murriztuko diren eszenatoki batean.

•	 Neurri murriztaileen bidez soilik ibilgailu pribatuaren 
erabilera gutxitzeko aukera baxua. Inkestek kotxe 
erabiltzaile	 gatibuaren	 figura	 azaleratu	 dute	 (alternatiba	
faltagatik edota lan motagatik), edo beste modu batera 
esanda, garraio publikoa indartzearekin batera soilik 
diseinatu ahal izango dira neurri murriztaile sendoak. 
Kontuan hartu behar da, gainera, neurri murriztaile batzuek 
izan dezaketen albo-kalte soziala. Hala ere, honek ez du 
esan nahi ibilgailu pribatua eskura-eskura izan behar 
dutenik. Aparkaleku-sistema zentralizatu bat diseinatuz 
gero, herritarra distantzia minimo bat egitera behartuz 
kotxea hartzeko, modu jasangarriagoak lehiakorrago 
bihurtuko lirateke eta oinezko hiri-ibilbide batzuk 
indartzeko aukera legoke.



36

Pertzepzioaren	geografian	oinarritutako	lanketaPROZESU PARTE-HARTZAILEA

Astigarragako eskolako LH6 mailako 
ikasle baten mapa mentala



37

ASTIGARRAGA MUGI

Pertzepzioaren geografian oinarritutako lanketa

Hiri-analisiez ari garela, analisi kuantitatiboez gain garrantzitsuak 
dira analisi kualitatiboak ere. Kevin Lynch estatubatuarrak, The 
Image of the City (Hiriaren irudia) liburuan, pertzepzioaren 
geografia	eta	mapa	kognitiboak	aipatzen	zituen.	Hiriaren	irudiaz	
ari zen, irakurtzeko erraza den hiriaz.

Irakurgarritasuna hiri batek ulertua izateko duen gaitasuna 
da, eta, ondorioz, erraz erabilia, ibilia eta gozatua izatekoa, 
oinezkoaren ikuspuntutik beti ere. Hiri irakurterraza, beraz, 
nortasuna eta esanahia dituzten zatiz osatua dago (auzoak, 
erreferentzia-puntuak, bideak), zati hauek erraz antzeman eta 
antolatu daitezkeelarik arau global koherente baten baitan. 
Irakurgarritasun on batek hiria ikasteko prozesuan laguntzen die 
iritsi berriei, adingabeei edo noizbehinkako bisitariei.

Hiriaren forma, egitura eta erreferentziak ulertzeko modu 
ezberdina dugu bakoitzak, baina asko komunak dira. Horregatik, 
hiriaren irudiari forma ematen dioten elementuak sailkatu zituen 
Lynchek: bideak, ertzak, auzoak, nodoak eta mugarriak.

Prozesu parte hartzailearen bigarren ekintza pertzepzioaren 
geografian	 eta	 mapa	 kognitiboetan	 oinarritua	 dago.	 Mapa	
kognitibo edo mentalen helburua herritarrek euren hiria nola 
irakurtzen duten ulertzea da, alegia, hiriaren irudia zein elementu 
edo erreferentziaren bidez eraikitzen den jakitea.

Metodologia	honek	inkesta	artistiko	forma	du.	Perfil	ezberdineko	
eta Astigarragaren ezagutza maila ezberdina duten hainbat 
pertsonari  euren mapa mental propioa marraz dezaten eskatu 
zaie. Bisio bakoitza berezia den arren, irudi ezberdinen gainjartzeak 
hiri-elementu komunak iradokitzen ditu, eta informazio baliotsua 
ematen du herriko ardatz eta gune nagusiak ezagutzeko, bai eta 
hutsune eta gabeziak antzemateko ere.

Bi jende-multzori eskatu zitzaion mapa mental propioa egiteko 
ariketa. Alde batetik, herriko biztanle batzuri; bestetik, herriko 
eskolako	 LH6	 mailako	 bi	 ikasle-talderi.	 Eskatu	 zitzaien	 ariketa	
honakoa da (irakurle, zuk zuek ere egin dezakezu):

Astigarragako zure mapa mentala

ARIKETA

Astigarragako mapa bat egitea eskatzen dizugu.

BEHARKO DITUZU

•	 Folio zuri bat
•	 Arkatz edo boligrafo bat gutxienez (gehiago erabili nahiez gero aurrera!)

ARAUAK

•	 Ez da lehiaketa bat, ez dago ariketa “ongi” edo “gaizki” egiteko modurik.
•	 Ez begiratu Google Maps edo beste maparik. Helburua memoriarekin, bizipenekin 

eta pertzepzioarekin lan egitea da.
•	 Egin mapa behin bakarrik. Zerbait aldatu nahi baduzu borratu/tatxatu nahieran, 

baina ez hasi berriz zerotik.
•	 Mapan EDOZER sar dezakezu, bururatzen zaizun guztia. Baliogarri ikusten duzun 

edozein elementu edo erreferentzia marraztu, esaterako: eraikinak, kaleak, 
hiribideak, plazak, ibaiak, zubiak, zuhaitzak, mendiak, auzoak, dendak, jatetxeak, 
tabernak, garraio publikoa, parkeak, autopistak, dorreak, baserriak, eskulturak... 

•	 Elementu hauek guztiak edozein forma geometriko erabiliz marraztu ditzakezu: 
puntuak, sinboloak, marrak, borobilak, karratuak, forma askeak, marrazki 
figuratiboak,	 abstraktuak...	 Nahastu	 nahieran.	 Testua	 ere	 erabili	 dezakezu	
elementuei izena jartzeko.

Pertzepzioaren geografian 
oinarritutako lanketa
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Astigarragak historikoki bidegurutze izaera izan du, Donostiatik 
Hernanirako bideak eta Errege bideak bat egiten zuten puntua 
baitzen Astigarraga. Gaur egun ordea, Donostia-Hernani 
ardatzeko segmentu baten moduan ulertzen da gehiago herria, 
eta linealtasun hori oso garbi ikusten da mapa gehienetan: 
autopistak, trenbideak, ibaiak, ibai parkeak eta Donostia eta 
Tranbia ibilbideek egituratzen dute herria, kanpo begiraleen eta 
helduen kasuan bereziki. 

Linealtasun honen baitan, azpimarratzekoa da biribilguneek 
herriaren irudian duten nagusitasuna. Elkarrizketatu askok 
zenbatuta dituzte, eta «lehenengo rotonda», «bigarren rotonda», 
«hirugarren rotonda» eta abar moduan ezagutzen dituzte. Datu 
honek garbi uzten du herriko mugikortasunean biribilguneek 
–eta ondorioz, kotxeek– duten zentralitatea. Oro har, haurren 
marrazkietan bideak eta biribilguneak gaindimentsionatuak 
daude; oso handi marrazten dituzte, seguruenik hala ulertzen 
dituztelako.

Mapa kognitiboak aztertzean ondorioztatzen den bigarren 
errealitate bat herriaren mugaren pertzepzioa da. Poligonoak 
ez dira «herria» kontsideratzen. 27. poligonoa Donostia dela 
ulertzen da, ulergarria dena. Hala ere, Troia ibilbideko poligonoa 
ez du apenas inork marrazten, herria Ergobiako nukleo historikoan 
hasiko balitz bezala. Bidebitarteko poligonoa, marrazkietan 
azaltzen den arren, oso modu azalekoan irudikatzen da, auzo 
generiko baten moduan. Poligonoak dira Astigarragaren muga 
fisikoa	 eta,	 ondorioz,	 herriaren	 irudi	 konprimitu	 bat	 nagusitzen	
da, inguruko herriguneekin loturarik ez duena.

Herrigunearekin konparatuta, oso gutxi dira poligonoetan topa 
daitezkeen nodo eta mugarriak. Bertako kaleek, gainera, ez 
dute izen berezirik ere. Poligonoak «atsegin egiteko» beharra 
iradokitzen du honek guztiak, funtzio ezberdinak sustatuz eta 
haien permeabilitatea hobetuz.

Pertzepzioaren	geografian	oinarritutako	lanketaPROZESU PARTE-HARTZAILEA
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Haurrek, oinez gehiago mugitzen direnez eta herritik gutxiago 
ateratzen direnez, nortasun ezberdineko nodo eta mugarrien 
segida baten moduan ulertzen dute herria (eskola, plaza, parkeak, 
dendak, tabernak, etxeak, rotondak, anbulatorioa, kultur etxea, 
polikiroldegia, futbol zelaia), baina arazoak dituzte elementu hauen 
arteko loturak egoki marrazteko. Helduen eta noizbehinkako 
bisitarien kasuan, aldiz, bideak dira herria egituratzen dutenak, 
eta txikiagoa da nodo eta mugarrien garrantzia.

Haurrek ere joera handiagoa dute herri osoa baino euren bizitoki 
ingurua marrazteko, bertan daudelako euren erreferentzia 
nagusiak. Haurrak gai dira euren etxe inguruko mugarri gehienak 
zehatz mehatz kokatzeko, eta horri esker ikus daiteke zerk 
egituratzen duen auzo bakoitza. Barandiaran plazatik Foru 
enparantzarako  bidea dendek eta tabernek egituratzen dute. 
Galtzaur auzoa anbulatorioak eta errekak, eta Urumea berria DIA 
supermerkatuak eta ondoko espazio publikoak.

Bestalde, nabarmena da landa eremuaren inguruko jakintza 
eskasa. Bertan bizi direnek zehatz-mehatz ezagutzen dituzte 
bide, etxe, baserri eta sagardotegiak, baina herrigunean bizi 
direnek ez dituzte landa-eremura doazen bide-hasierak ere 
marraztu (Santiagomendira doan bidearen salbuespenarekin).
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Emaitzak

The Image of the City (Hiriaren irudia) liburuan, hiriaren irudiari 
forma ematen dioten elementuak sailkatu zituen Lynchek: 
bideak, ertzak, auzoak, nodoak eta mugarriak. Ondorio moduan, 
sailkapen beraren arabera aztertu dugu Astigarraga, hitzez eta 
laburpen-mapa baten bitartez.

Joseba Barandiaran 
plazatik Tranbia ibilbidera 

doan tartean biltzen 
dira nodo eta mugarri 

nagusiak

Zamoka industrialdea 
hutsune baten moduan 

sumatzen da

Santiagomendik garrantzia 
handia du herri-iruditerian, baina 

bideak ez dira oroitzen

Galtzaur erreka ondoko bideak 
auzoa egituratzen du

Txoritokieta bideak ez du 
lekurik herri-iruditerian

Hegoaldera joan ahala, auzo eta 
bideak lausotu egiten dira, eta 
nodo eta mugarriak desagertu

Bide, nodo eta mugarri 
berriak Ergobia era Erribera 
auzoberriaren inguruan

Bidebitarte ez da modu zehatzean 
ezagutzen, baina auzo moduan 
garrantzia du. Ez dago garbi Donostia 
ibilbidea zer den: bidea ala ertza 
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Bideak

Oinezko ardatz nagusiak dira bideak, non herritarrak mugitzen 
diren edo mugitu daitezkeen. Izan daitezke kaleak, pasealekuak, 
garraio bideak, kanalak… Jende askorentzat, elementu lineal 
hauek dira hiriaren irudia sortzen duten elementuak, ardatz 
hauetan mugituz begiztatzen eta lotzen baitituzte elementu 
urbano nagusiak. Astigarragan, zera ondorioztatu dugu bideei 
dagokinean:

•	 LPP eta LAG-ek iradokitzen dutenaren kontra, GI-131 
errepide historikoa ez da herriko bide nagusi moduan 
ulertzen. Astigarraren irudia osatzen duten bide nagusiak 
Tranbia ibilbidea, Kale Nagusia (Tranbia ibilbidetik Pelotari 
kaleraino) eta Pelotari kalea dira. Bide-segida honen inguruan 
egituratzen dute bizilagun gehienek herriaren irudia.

•	 Donostia ibilbidea bigarren mailako bide moduan uler 
daiteke, baina oztopo edo ertz moduan ulertzen dute askok, 
haurrek bereziki.

•	 Bide	bezala	identifikatu	diren	bigarren	mailako	elementuak	
honakoak dira: Urumea ertzeko ibai parkea, Aiotzategi kalea, 
Galtzaur erreka eta Kale Nagusia-Iparralde bidea ardatza.

•	 Ergobiatik hegoalderako Astigarraga ez dago, oro har, 
jendearen imaginarioan. Lauso, baina Troia ibilbidea, Txalaka 
pasealekua eta Oiarbide bidea dira bide sumatu nagusiak.

Ertzak

Herritarrek bide moduan ulertzen ez dituzten elementu linealak 
dira ertzak, oztopo moduan ulertzen direnak. Mugak marraztu 
ohi dituzte, eta bideak bezain dominanteak izan ez arren, hiria 
egituratzeko balio dute eremuak mentalki mugatzeko duten 
gaitasunagatik. Astigarragan, ertz nagusiak honakoak dira:

•	 Udalerriaren mendebaldeko  elementu lineal nagusiak: 
Urumea ibaia lehenik eta ondoren trenbidea. Hain dira ertz 
indartsuak, ezen autobidea apenas aipatzen duten jasotako 
mapa mentalek. Bidebitarteko biribilgunea ertz moduan 
ulertzen da ere.

•	 Donostia ibilbidean, Bidebitarteko poligonoaren perimetroa 
ertz moduan ulertzen da, atzean dagoenari buruzko 
erreferentzia oro ezkutatzen duena. Murgiako parkea era ere 
ertz moduan ulertzen da.

•	 Bigarren mailako ertzak dira Arrobitxuloko etxebizitza bloke 
semizirkularra eta Oialume industriagune atzeko mendi 
magala, bai eta Oialume bidea bera ere.

Auzoak

Bi	dimentsioko	elementuak	dira	auzoak,	ezaugarri	identifikagarri	
bateratuak dituztenak. Bideekin batera, auzoak dira hiriaren 
irudia egituratzeko orduan herritarrek gehien erabiltzen dituzten 
elementuak, eta bataren ala bestearen gailentasuna begiralearen 
ala herriaren araberakoa izan daiteke. Astigarragan bideek 
garrantzia gehiago duten arren, eremu batzuk auzo moduan 
identifikatzen	dira.

•	 Auzo moduan ulertzen den Astigarragako eremu nagusia 
Bidebitarteko poligonoa da.

•	 Ergobia	eta	Astigarragako	kaskoak	eremu	 identifikagarriak	
eta sinbolikoki indartsuak diren arren, ez dago argi auzo ala 
nodo moduan ulertu behar diren.

•	 Modu apalagoan, baina auzo moduan ulertzen dira Txakala 
industriagunea, Urumea ertzeko Erribera auzo berria, 
Galtzaur auzoa eta Santiagomendi magala.

Nodoak

Nodoak hirietako leku esanguratsuak dira, oinezkoak zeharkatu 
ditzakeen puntu estrategikoak. Bidegurutzeak izan daitezke, 
edo jendetza biltzen den tokiak. Nodoak, kontzeptualki, hiriko 
puntu soilak besterik ez diren arren, tamaina handiagoa ere 
izan dezakete: plazak, kale zehatzak bai eta auzo batzuk ere. 
Astigarragan	nodo	nagusi	hauek	identifikatu	dira.

•	 Joseba Barandiaran plaza. Ez du kategoria historiko 
edo estetikorik, baina herriko bidegurutze nagusi 
moduan ulertzen da funtzio nagusiak egituratzeko duen 
gaitasunagatik (autobus geltokia, erosketak, aisia…) 

•	 Nukleo historikoak: Foru enparantza eta Ergobia. Garrantzia 
handia dute jendearen imaginarioan eta behin eta berriz 
errepikatzen dira marrazkietan, izen eta guzti. Hegoaldean 
Astigarraga Ergobiako nukleo historikoan hasten dela 
iradokitzen dute aztertutako marrazki ia guztiek.

•	 Bidebitarteko biribilgunea: oinez erabilgarria ez den arren, 
iparraldean Astigarraga bertan hasten dela ondorioztatu 
daiteke jasotako marrazkietatik.

•	 Bigarren mailako nodo moduan ulertu ditugu Murgia 
parkeko lakutxoa (Donostia ibilbidea eta Pelotari kalearen 
bidegurutzea), Kontxa Etxeberria plaza, Urumeako ibai 
parkea eta Anbulategi ingurua. Ez dirudi Donostia ibilbidea 
eta Kale Nagusiak bat egiten duten tokiak nodo izaerarik 
duenik.

Mugarriak

Mugarriak, nodoak ez bezala, kanpo-erreferentzia moduan 
ulertzen	 dira.	 Erreferentziarako	 balio	 duten	 elementu	 fisikoak	
dira, eta herria gero eta gehiago ezagutu, orduan eta ohikoagoa 
da halako mugarrien bidez ulertzea hiriaren egitura.

•	 Mugarri hauek hainbat arrazoirengatik izan daiteke 
mugarri: duten sinbolismoagatik, adinagatik (udaletxea), 
kokapenarengatik (sagardo etxea), tamainagatik (Murgia 
parkea), funtzioagatik (eskola, polikiroldegia), erreferentziarik 
gabeko gune berrietan duten nagusitasunarengatik (Dia, 
anbulategia) izan daitezke mugarri.

•	 Oro har, bigarren mailako mugarri gehienak dendak, parkeak 
eta, Astigarragako ezaugarri berezia dena, sagardotegiak 
dira.

•	 Euska Herriko beste herri ia guztietan ez bezala, Astigarragan 
elizak edo parrokiak ez du inongo erreferentzialtasun bisualik 
eta	ez	da	mugarri	moduan	identifikatu.
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Elkarrizketak, bilerak eta informazio-eskeak 

Mota ezberdinetako inkestez gain, hiriari eta mugikortasunari buruzko ikuspuntu zehatz 
eta sakonagoak jasotzea beharrezkoa da. Horretarako, analisi eta proposamen faseetan 
aurrez aurreko topaketak antolatu dira herritar ezberdinenekin, talde interesdunekin eta 
mugikortasun-erabakietan	 zeresana	 izan	 dezaketen	 profesionalekin.	 Helburua	 perfil	
ezberdineko pertsonekin hitz egitea izan da, Astigarragako mugikortasun beharren argazki 
osatuena egiteko asmoz.

Ez	da	metodologia	zehatzik	finkatu,	eta	elkarrizketatu	bakoitzaren	perfilaren	arabera	moldatu	
da topaketaren formatua. Elkarrizketa informalak izan dira batzuetan, bilera formalagoak 
besteetan eta informazio-eske soilak kasuren batean, bizpahiru pertsonako taldeetan ala 
banaka. Talde handiagoetan ematen diren inertziak ekidin dira horrela, gai gatazkatsuak 
edota	espezifikoegiak	alboratu	gabe.

Talde sustatzailearen egindako bilerez gain, prozesuan zehar egindako elkarrizketak, bilerak 
eta informazio-eskeak honakoak izan dira:

Arloa Elkarrizketa-data Kontsulta-mota Parte-hartzaileak

Gipuzkoako bidegorri sarea 2020ko	otsailak	6 Email bidezko kontsulta Bizikleta Plangintzako Teknikaria

Gipuzkoa mailako autobus-
zerbitzua 2020ko otsailak 7 Aurrez aurreko elkarrizketa Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzako 

zuzendaria	eta	planifikazio-teknikaria

Donostiako hiri-autobus 
zerbitzua 2020ko otsailak 12 Aurrez aurreko elkarrizketa Dbus-eko plangintza eta zerbitzuetako zuzendaria

Bizikleta bidezko 
mugikortasuna 2020ko otsailak 25 Aurrez aurreko talde 

elkarrizketa
Bizikletaz mugitzen diren Astigarragako eskolako 
irakasle-taldea (Donostia-Astigarraga)

Haurren hiria 2020ko otsailak 25 Aurrez aurreko tailerra Astigarrako	eskolako	LH6ko	bi	talde

Lan produktiboa 2020ko apirila-maiatza Telefono deiak Astigarrako poligonoetako enpresak

Bizikleta bidezko 
mugikortasuna 2020ko maiatzaren 20 Bideo-deia Bizikletaz mugitzen diren Astigarragako udaleko 

langileak (Hernani/Urnieta-Astigarraga)

Garraio publikoa 2020ko maiatzaren 27 Telefono deiak Herriko garraio publiko erabiltzaileak

Udalerri mailako 
mugikortasuna 2020ko irailaren 22 Aurrez aurreko elkarrizketa Udaleko oposizioko zinegotzia

Hirigintza 2020ko irailaren 22 Aurrez aurreko elkarrizketa Astigarragako arkitektoa eta arkitekto teknikoa

Elkarrizketak, bilerak eta 
informazio-eskeak

Erriberako etxe berriak Bidebitarteko poligotik.
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Ondorioa

HMJP hau Astigarragak landu dituen zenbat dokumentutan oinarritzen da. Garrantzitsuena 
2018ko	Mugikortasun	Diagnosia	da,	eta	hura	osatzera	dator	HMJP	honen	diagnosi	atala	bai	
eta prozesu partehartzaileari dagokion atala ere. Hortaz gain, diagnosiak herrian sortu diren 
beste hainbat dokumentu eta egitasmo hartu ditu kontuan, hala nola Iraunkortasunerako 
Ekintza	plana	2013-2020	(2013),	Mapa	Morea	(2016),	 Irisgarritasun	planaren	eguneratzea	
(2017) edota Kale nagusiko esku-hartze urbanistikoa (2019).

Diagnosiaren eguneratze honetatik atera daitekeen ondorio nagusia Astigarragako hiri-
irudiaren eraldaketa da. Astigarragak historikoki bidegurutze izaera izan du, Donostiatik 
Hernanirako bideak eta Errege bideak bat egiten zuten puntua baitzen Astigarraga. Gaur 
egun ordea, Donostia-Hernaniko ardatzeko segmentu baten moduan ulertzen da herria, 
mapa mental askok iradokitzen duten moduan. Horregatik, Astigarragak hiri-egitura berri 
honen araberako mugikortasun estrategia berri bat behar duela iruditzen zaigu. Estrategia 
horrek hiri-irudi berri bat emango lioke herriari, mugikortasun ekitatiboarekin, seguruarekin, 
garbiarekin	eta	efizientearekin	lotua	egongo	den	hiri-irudi	berri	bat,	alegia.

Estrategia berri hau diagnosi honetatik ateratako 3 ondorio hauetan oinarrituko litzateke:

Ipar-hego ardatzaren garrantzia

Bat datoz Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak, helmuga eta erakarguneen analisia, 
oinezko	loturen	azterketa	eta	pertzepzioaren	geografian	oinarritutako	lanketa:	Barkaiztegiko	
biribilgunetik Martindegirainoko ardatza zentralitatea irabazten ari da. LAG-ek errepide 
zaharrak hiribide edo «ekobulebar» modura eraldatu beharko direla diote, «garraio 
intermodaleko euskarri bat eskainiz, zeinaren inguruan hiri-eraldaketako eta artikulazioko 
proiektu estrategiko nagusiak garatu ahalko diren». Helmuga eta erakarguneen analisiak 
erakutsi du ardatz honetan funtzio berriak sortu direla azken urteotan, eta oinezko loturen 
azterketak oinezko fluxu handia sumatu du ardatz honetan, Tranbia ibilbidean bereziki. 
Azkenik, herritarren mapa mentalek bi ezaugarri azpimarratu dituzte: ardatz honek herri-
iruditerian duen presentzia indartsua, eta presentzia hori kotxearekin lotzeko joera, 
biribilguneengatik bereziki. Badago, beraz, ze hobetua.

Garraio publikoaren egungo estrategiaren mugak

Iparraldera eta mendebaldera Donostiarekin muga egin arren, Astigarragak ez du Donostiako 
aldirietako auzoek duten garraio publiko eskaintza. Garraio publikoaren estaldura-mapak 
egungo eskaintzaren gabeziak agerian uzten ditu: Hernani eta Donostiako Martutene-
Loiola-Amara-Erdialdea auzoez gain, inora gutxira iris daiteke Astigarragatik ordu erdiko 
tartean.	 Online	 inkestak	 ere	 kotxe	 erabiltzaile	 gatibuaren	 figura	 azaleratu	 du:	 lanerako	
joan-etorrietarako kotxearen alternatiba duinik ez duen langilea. Halaber, garraio publikoko 
erabiltzaileekin izandako solasaldietatik ondorioztatzen da maiztasun baxuko linea 
saiakerak ez direla gai izan eskari potentziala bereganatzeko. Ala maiztasuna biderkatzen 
da inbertsioa biderkatuz, ala estrategia berritzaileak bilatzen dira zerbitzu-emaile ezberdinen 
kooperazioan oinarrituz, are gehiago kontuan hartuta Astigarragatik Donostiako udalerriko 
mugara dagoen distantzia txikia.

Espazio publikoaren banaketa desorekatua

Kotxe erabiltzaile gatibuak izan badiren arren, horrek ez du esan nahi ibilgailu pribatua 
aparkatzeko tokia eskura-eskura eta doan izan behar dutenik. Gaur egun, herritarrak 
gertuago du kotxea aparkatzeko tokia autobus geltokia baino, eta bizikletak estalpean eta 
seguru uzteko tokien falta ere nabaria da. Bide beretik, mapa kognitiboek ere kotxeak espazio 
publikoan duen zentralitatea agerian utzi dute. Astigarragan, gainazaleko aparkalekuen 
erruz espaloi askok ez du irisgarritasun legedia betetzen, eta aparkalekuak nonahi daude, 
baita 20 km/h eta oinezko eremuetan ere. Kotxearen kontrako neurri murriztaileak hartzea 
zaila izango den arren garraio publiko eskaintza hobetzen ez den bitartean, badago 
ibilgailu pribatu motorizatuari espazio publikoan duen zentralitatea kentzeko aukera, modu 
jasangarriagoen mesedetan.

Ondorioa
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Zer da ekintza plana?

Ekintzak plana HMJP-aren helburuak lortzeko estrategia eta 
neurri	 zehatzak	definitzen	dituen	dokumentu	zatia	da,	planaren	
teoriaren eta errealitatearen arteko zubi-lana egiten duena. 
Ekintza planak helburu orokorrak eta zehatzak zerrendatzen ditu 
lehenik.	Ondoren,	lerro	estrategikoak	definitzen	ditu	eta,	azkenik,	
lerro bakoitzari dagozkion neurriak zehatz azaltzen ditu, neurri 
bakoitzari kode bat, epe bat (motza, ertaina, luzea) eta gutxi 
gorabeherako aurrekontu bat esleituz. 

Helburuak

Helburu orokorrak

HMJP baten helburu estrategikoa pertsonen mugikortasun 
beharrei eredu jasangarri baten baitan erantzutea da, 
«jasangarria» hitzaren hiru adieretan, alegia: jasangarritasun 
ekologikoa, ekonomikoa eta soziala. Eredu honek herritarrak 
izango ditu erdian, eta hiriguneko mugikortasun modu guztiak 
izango ditu kontuan: publikoak eta pribatuak, bidaiariak eta 
karga, motorizatuak eta ez-motorizatuak, mugimenduan eta 
aparkatuak.

Planaren helburu orokorrak hauek dira:

•	 Mugikortasun ekitatiboa: Helmuga eta zerbitzu nagusietara 
iristeko bidea bermatzea herritar guztiei.

•	 Mugikortasun segurua: Babesa eta segurtasuna hobetzea.
•	 Mugikortasun garbia: Hiriko ingurugiro-kalitatea hobetzea; 

aireko kutsadura, zarata, berotegi-efektuko gasak eta 
energia-kontsumoa murriztea.

•	 Mugikortasun	efizientea:	Pertsona	eta	salgaien	garraioaren	
efizientzia	 eta	 errentagarritasuna	 hobetzea,	 biztanleen,	
ekonomiaren eta oro har, gizartearen mesedetan.

Helburu zehatzak

Astigarragako mugikortasun planaren helburu zehatzek 
diagnosiaren ondorioei egiten diete erreferentzia. Mugikortasun 
ekitatiboa,	 segurua,	 garbia	 eta	 efizientea	 lortzeko	 bidean	 hiru	
lerro	 estrategiko	 definitzen	 ditu	 plan	 honek,	 ondorengo	 hiru	
helburuokin, hurrenez hurren:

•	 EAEko LAGek aipatzen duten «ekobulebar» kontzeptuari 
forma eta mamia ematea: bidegorri erosoa ardatz osoan 
zehar, garraio publikoaren lehentasuna, 30 km/h-ko 
abiadura, kotxeen subalternotasuna eta funtzio ezberdinen 
koexistentzia.

•	 Garraio intermodaleko eredu berri bat proposatzea, 
proiektu-pilotuen bidez, eta Gipuzkoa osora esportagarria. 
Erabiltzailea erdian izango duen sistema nodala izango da, 
alegia, garraiobideen eta operadoreen arteko mugak lausotu 
edo desagerraraziko ditu, eta bidai berean garraiobide bat 
baino gehiago erabiltzea erraztuko du.

•	 Espazio publikoaren banaketa desorekatua iraultzea, 
kotxeari egun duen zentralitatea kenduko dion prozesu 
geldo	baino	atzeraezin	baten	oinarriak	finkatuz.

Hiru helburu zehatzak proiektu-ezaugarria duten hiru lerro 
estrategikoren bidez egikaritu nahi ditu plan honek, datozen 
orrialdeetan xehe azaltzen direnak:

•	 Ipar-hego ekobulebarra
•	 Mugikortasun multimodala
•	 Vauban estrategia
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Ekintza plana
Sarrera

Ezkerrean, Astigarragako oinezko irisgarritasunaren mapa, gaur egun (goian), planaren 
ondoriozkoa (erdian) eta bien arteko hobekuntza guneak (behean).

Oinezko azalera irisgarriak %10 egingo luke gora.



Bidasoa gertuago legoke Renferen 
aldirien geltokiaren eraginez

30 min

20 min

10 min

Ospitaleak, Miramon, Antigua eta 
Unibertsitatea gertuago

Donostialdea osora konexio 
hobeagoak

48

EKINTZA PLANA Sarrera
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Helburu nagusi edo ildo estrategiko bakoitzari SMART helburu 
batzuk	 esleitu	 zaizkio.	 SMART	 helburuak	 planifikazio	 bateko	
helburuak ongi formulatzen laguntzeko tresna dira, ingelesezko 
SMART akronimoa oinarri hartuta. Smart hitzak azkarra edo 
adimentsua esan nahi du, eta letra bakoitzak kontuan hartu 
beharreko ezaugarri bati egiten dio erreferentzia:

•	 Specific	–	Zehatza.	Helburua	ahalik	eta	modu	zehatzenean	
azalduko da.

•	 Measurable – Neurgarria. Helburua nolabait neurtzeko 
modukoa izango da.

•	 Assignable – Esleitzeko modukoa. Argi geratu behar da lana 
eta ardura nork hartuko dituen bere gain.

•	 Realistic – Errealista. Ezinezko helburuak alboratuko dira, 
egingarrien mesedetan.

•	 Time-related – Denboran mugatua. Helburua betetzeko epe 
bat zehaztuko da.

Mugikortasunaren kasuan, helburu zehatzak jartzeak zailtasunak 
ditu. Lehenik eta behin, oso zaila delako datuak konparatzea. 
Esaterako, motorizazio maila urtez urte neur daiteke, baina 
Astigarragako kotxe asko herritik kanpo daude erroldatuak 
oraindik, herrira bizitzera duela gutxi etorritako jende asko 
dagoelako. EAEko mugikortasun azterlana 5 urtero egiten da, eta 
Astigarragako lagina txikiegia izan daiteke. Diagnosia osatzeko 
erabili den inkestak, bestalde, lan produktiboa aztertzea zuen 
helburu, eta ez da beste inkesta batzuekin konparagarria. Hortaz, 
banaketa modala edo motorizazio maila bezalako adierazleak ez 
dira konparatzen errazak. Beste batzuk, garraio publikoaren 30 
minutuko erradioaren azalera edo ontzi-aldaketa kopurua bezala, 
ordea, bai.

HMJP honen eragina neurtzeko bi konparazio-mapa prestatu 
ditugu. Alde batetik, garraio publikoan proposatzen diren 
hobekuntzei esker lortzen den «garraio publikoaren 30 minutuko 
erradioaren azaleraren» aldaketaren planoa (ezkerrean), alegia, 
zenbat handituko litzatekeen Astigarragatik garraio publikoz 
irisgarriak liratekeen guneak proposamenak egia bihurtuko 
balira. Bestetik, herriko oinezko irisgarritasunaren aldaketa 
ere erakusten da (aurreko orrian), alegia, udalerriko zein puntu 
geldituko liratekeen hurbilago planean proposatutako neurriei 
esker.

Ezkerrean, goian, Astigarragatik garraio publikoz irisgarriak liratekeen guneak HMJP honetan 
proposatzen diren neurriak hartuko balira. 
 
Ezkerrean, behean, egungo egoerarekiko aldaketa, non garbi ikusten den Donostia ekialdeko 
hobekuntza, bai eta Renferen Aldirien trenbidearen eragina ere.

Garraio publikoaren 30 minutuko erradioaren azalerak %75 egingo luke gora.
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Ipar-hego ekobulebarra

Diagnosiaren lehen ondorioa da ipar-hego ardatzak herri-
iruditerian duen presentzia indartsua. Ardatz honetan funtzio 
berriak sortu dira azken urteotan, eta oinezko fluxua handia da 
bertan, Tranbia ibilbidean bereziki. Hala ere, ohikoa da ardatz 
honen presentzia kotxearekin lotzeko joera, biribilguneengatik 
bereziki. Bitartean, Lurralde Estrategia Gidalerroek errepide 
zaharrak hiribide edo «ekobulebar» modura eraldatu beharko 
direla diote, «garraio intermodaleko euskarri bat eskainiz, 
zeinaren inguruan hiri-eraldaketako eta artikulazioko proiektu 
estrategiko nagusiak garatu ahalko diren».

Mugikortasun plan honek bere egiten du «ekobulebar» 
kontzeptua, eta helduleku gisa erabiltzen du ipar-hego ardatzean 
mugikortasun jasangarria sustatzeko. Ekobulebar baten 
ezaugarri nagusiak ondokoak dira:

- Bidegorri erosoa ardatz osoan zehar
- Garraio publikoaren lehentasuna, bus-errailen bidez  
 posible den tokietan
- 30 km/h-ko abiadura
- Kotxeen subalternotasuna
- Funtzio ezberdinen koexistentzia (etxebizitzak,   
 lantokiak, aisia, komertzioa…)

«Ekobulebar» kontzeptua Fundación Metrópoli think tank-
ak txertatu zuen EAEko LAG-etan. Haien hitzak erabiliz, 
«Ekobulebarrak	 diseinu-kontzeptu	 bat	 dira,	 trafiko-funtzio	 soila	
duten errepideei hainbat funtzio urbano txertatzearen emaitza. 
Hala, errepideak korridore ekologiko bihurtzen dira, zuhaitzak 
landatuz, autoen zirkulazioa mugatuz, mugikortasun jasangarria 
sustatuz eta zeharkako loturak irekiz hiri-jarduerak elkarrengandik 
gertuago egon daitezen.

Kontzeptu honek fatxaden behe oinak suspertzen laguntzen 
du, hiri-dentsitatea eta erabilera mistoa zainduz. Kale-azokak, 
artisauentzako espazioak eta beste hainbat jarduera onartzen 
dituzte, oinezkoen esperientzia aberastuz eta urbanitatea 
txertatuz orain arte esklusiboa izan den espazio batean. 
Ekobulebarrak XXI. mendeko eremu publikoa nahi dute izan».

SMART helburuak

Mugikortasun Plan honen helburua da EAEko LAGek aipatzen 
duten «ekobulebar» kontzeptuari forma ematea, hainbat 
proposamenen bidez. Haiei esker hainbat helburu lortzea espero 
du planak, hala nola:

- Herriguneko zuhaitz kopurua %15 igo.
- Autobusen abiadura komertziala %10 igo.
- Banaketa modalean «+10, +10» helburua: bizikletaren  
 eta garraio publikoaren erabilera 10 puntu igotzea.

EKINTZA PLANA Ipar-hego ekobulebarra
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Ipar-hego ekobulebarra
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Mugikortasun multimodala

Diagnosiaren bigarren ondorioak garraio publikoaren egungo 
estrategiaren mugak agerian uzten ditu: Hernani eta Donostiako 
Martutene-Loiola-Amara-Erdialdea auzoez gain, inora gutxira 
iris daiteke Astigarragatik ordu erdiko tartean. Hori dela eta, 
kotxe	erabiltzaile	gatibuaren	figura	gailentzen	da:	lanerako	joan-
etorrietarako kotxearen alternatiba duinik ez duen herritarra. 
Diagnosiak estrategia berritzaileak iradokitzen ditu, zerbitzu-
emaile ezberdinen kooperazioan oinarrituz.

Ekobulebarrek «garraio intermodaleko euskarri bat» eskaini 
behar dutela eta, intermodalitate horrek bi ezaugarri izango ditu:

Erabiltzailea erdigunean

2014ko ekainean aurkeztu zuen Finlandiako Garraio eta 
Komunikazio Sailak MaaS kontzeptua (Mobility as a Service 
– mugikortasuna zerbitzu gisa), garraio-estrategia berriaren 
baitan1. Hitzez hitz, zioten: «MaaS paradigma aldaketa bat da 
garraioari dagokionez, bidaiariarentzat eta zerbitzu-emaileentzat. 
Mugikortasun estrategia honetan hiritarren mugikortasun behar 
nagusi guztiak zerbitzu-emaile bakar batek eskainiko ditu, 
eta interfaze bakar baten bidez. Garraiobide eta operadoreen 
arteko mugak lausotu edo guztiz desagertzen dira horrela, 
mugikortasun-esperientzia jarraia, erosoa eta aurreikusteko 
erraza lortuz. Helburua jada ez da, beraz, garraio-sistema 
hobetzeko azpiegitura berriak eraikitzea, egungo azpiegiturak 
modu adimentsuagoan erabiltzea baizik».

Gipuzkoa, MUGI sistemaren bidez, mugikortasun-ekosistema 
bateratu bat lortzen ari bada ere, ohikoa da zerbitzu-emaile 
ezberdin arteko gatazkek erabiltzaileengan eragina izatea 
(esaterako, DonostiBus eta LurraldeBus-en arteko gatazka bi 
operadoreek zerbitzatzen dituzten hiri-korridoreetan).

Nodala

Metro sistema bat sistema nodala da, eta hala ulertu eta onartzen 
du jendeak: asumitua dago A puntutik B puntura joateko ontzi-
aldaketa edo transbordo bat egin beharko dela, eta segurutzat 
jotzen da ontzialdaketa hori azkarra izango dela (frekuentziak 
altuak direlako). Oro har, metro erabiltzaileek badakite ontzi-
aldaketa bat egin behar izan arren azkar samar iritsiko direla 
haien helmugara. Izan ere, zerbitzu ona transbordoari esker 
lortzen da.

Jarret	 Walker	 garraio	 planifikatzaileak	 horrela	 azaltzen	 du	
sistema honen atzean dagoen logika:

Demagun hiri sinple bat dugula, hiru etxebizitza-auzo eta eta 
hiru lanerako poligonoz osatua. Ohituraz, lehenetsi egingo da 
auzo bakoitza poligono bakoitzarekin lotzea, eta beraz, 9 lineako 

1 Intelligence in Transport and Wisdom in Mobility: Finland’s Second generation 
Intelligent Strategy for Transport. Esanguratsua da Wisdom hitzaren erabilera: “jakinduria” da 
baina baita “zuhurtzia” edo “zentzutasuna” ere (sentido común).

EKINTZA PLANA Mugikortasun multimodala
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Mugikortasun multimodala

sarea izango genuke A hipotesian. Sistema zuzena izango 
da. Demagun, aurrekontu arrazoiak medio, linea bakoitzak 30 
minutuko frekuentzia duela.

B hipotesian, auzo bakoitza poligono bakar batekin lotuko genuke, 
baina ziurtatuz linea guztiak erdiko puntu estrategiko batean 
topo egiten dutela. 9 linea izatetik 3 linea izatera pasako ginateke, 
eta beraz, aurrekontu berarekin 30 minutuko frekuentzia ordez 10 
minutukoa izan lezake linea bakoitzak. Sistema nodala litzateke 
hau.
 

Horregatik dio Jarret Walkerrek «transbordorik gabeko zerbitzua 
eskatzen baduzu, garraio publiko txarra ariko zara eskatzen2». 
Funtsean, helburua sistema banatu bat da, konexio aukera ugari 
duen sare bat, hiri/lurralde deszentralizatu baten oinarria izango 
dena.

Sistema nodal batek ongi funtzionatzeko lau baldintza nagusiak 
hauek dira:

- Abiadura komertzial altuko lineak
- Transbordo-aukera ugari, azkarrak, erosoak eta   
 doakoak.
- Frekuentzia altuak (itxaron-denbora baxuak).
- Ahalmen handiko lineek osatutako sare ulergarri bat.

Garraio intermodaleko euskarriak, beraz, garraiobideen (autobusa, 
trena, bizikleta…) eta operadoreen (DonostiBus, LurraldeBus, 
Renfe…) arteko mugak lausotu edo desagerrarazi beharko lituzke, 
bidai berean garraiobide bat baino gehiago erabiltzea erraztuz.

2 “Transferring” can be good for you, and good for your city (Jarret Walker). Iturria
http://www.humantransit.org/2009/04/why-transferring-is-good-for-you-and-good-for-your-
city.html

SMART helburuak

Udalerri ertain baten Mugikortasun Planak Gipuzkoako garraio-
sarea aldatu ezin duen arren, plan honek proiektu-pilotu moduan 
uler daitezkeen hainbat proposamen egiten ditu. Horien bidez 
zenbait helburu lortzea espero du planak, hala nola:

- Garraio publikoaren 30 minutuko erradioaren azalera  
 %75 handitzea
- Garraio publikoaren banaketa modala hamar puntu  
 igotzea
- Ontzi-aldaketa kopurua %20 igotzea
- Herriko motorizazio maila jaistea
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Vauban estrategia

Diagnosiaren azken ondorioak espazio publikoaren banaketa 
desorekatuan egiten du azpimarra. Gaur egun, herritarrak 
gertuago du kotxea aparkatzeko tokia autobus geltokia baino, eta 
bizikletak estalpean eta seguru uzteko tokien falta ere nabaria 
da. Kotxeak espazio publikoan duen zentralitatea agerikoa da. 
Kotxearen kontrako neurri murriztaileak hartzea zaila izango da 
garraio publiko eskaintza hobetzen ez den bitartean (hortik kotxe 
erabiltzaile gatibuaren kontzeptua), baina horrek ez du esan nahi 
ibilgailu pribatua aparkatzeko tokia eskura-eskura eta doan izan 
behar duenik herritarrak.

Egoera honi buelta emateko mugikortasun plan honek «Vauban 
estrategia» ezarri nahi du Astigarragan.

Vauban Alemaniako Freiburg hiriaren hegoaldean dagoen 5000 
biztanleko auzoa da. Irizpide jasangarrien arabera eraiki zen, eta 
irizpide horien artean mugikortasunarena dago. Auzo barruan 
kotxez ibitzea –pertsonak, salgaiak– debekatua ez dagoen 
arren, aparkatzea bai. Unitate familiarren %70ak ez du kotxerik, 
eta kotxea dutenek auzoko perimetroan kokaturik dauden 
aparkaleku-eraikinetan utzi behar dute, ordainpean.

Atzean dagoen logika honakoa da: jatorri/helburu puntutik 
kotxera distantzia minimo bat ezartzen da, garraio publikoarekin 
jada gertatzen den moduan, eta ondorioz kotxeak galdu egiten 
du ohikoa duen pribilegio-posizioa. Kotxe-jabego tasa baxuarekin 
batera, hiriko carsharing programaren bazkideen kopurua altua 
da Vaubanen hiriko beste auzoekin konparatua.

Kotxearen erabilera kaltetzeko beste neurriekin konparatuta bi 
abantaila nagusi ditu Vauban irizpideak:

•	 TAOak	 balio	 finkoa	 du,	 eta	 beraz,	 proportzio	 ezberdinean	
kaltetzen du hiritarra, errentaren arabera. Gero eta 
errenta baxuagoa izan, orduan eta proportzio handiagoan 
kaltetuko zaitu TAOak. Vauban irizpideak denboraren 
bidez penalizatzen du ere kotxearen erabilera, modu 
demokratikoagoan.

•	 Kotxea debekatzea ez da aukera bat kotxea hartu beste 
alternatibarik ez duenarentzat, are gutxiago administrazio 
publikoa izan denean kotxea sustatu duena. Vauban 
irizpideeak kotxea ez-lehiakorra bihurtzea du helburu, baina 
ez da kotxea debekatzen duen sistema bat.

EKINTZA PLANA Vauban estrategia
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Vauban estrategia

SMART helburuak

Vauban estrategia ez da egun batetik bestera egikaritu daitekeen 
estrategia bat. Prozesua da garrantzitsua, eta plan honek prozesu 
geldo baino atzeraezin hori marrazten saiatzen da, hainbat 
proposamenen bidez. Horien bidez hainbat helburu lortzea 
espero du planak, hala nola:

•	 Herriguneko gainazaleko aparkaleku kopurua %10 jaistea 
urtero, 2030an herriguneko gainazaleko aparkamendu 
guztiak ezinduentzat edota denbora mugatukoak (15 edo 30 
minutu, karga-deskarga) izateko helburuarekin.

•	 Hirigune barruko kotxeen joan-etorria %25 jaistea 5 urteko 
epean, eta %50 2030erako.

•	 Oinezkoen zirkulazioa eta jendeak espazio publikoan 
pasatzen duen denbora %10 igotzea 5 urteko epean, eta 
%25 2030erako.
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EKINTZA PLANA Fitxak
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IPAR-HEGO EKO-BULEBARRA

1.1 Txalaka	industriaguneko	trafikoaren	berrantolaketa E 75.000 P

1.2 Troia ibilbidearen birmoldaketa E 110.000 P

1.3 Txalaka-Zamoka industrialdeko kaleak izendatzeko prozesua M 3.000 P

1.4 Biribilguneen murrizketa plana E 30.000 b

1.5 Txalakako ibai parkea L 400.000 P

1.6 Tranbiaren zubi zaharraren ardatza bizikletentzat berreskuratzea E 600.000 P

1.7 Garraio intermodaleko euskarria E 5.000 U

1.8 Landa bideak sustatzea M 20.000 P

MUGIKORTASUN MULTIMODALA

2.1 DBus	26	linea	luzatzea	eta	Lurralde-Bus	A2	linea	indartzea E 400.000 U

2.2 DBus 35 linea luzatzea E 400.000 U

2.3 Informazioa bermatu autobus geltokietan M 5.000 U

2.4 Renferen aldirien geltokiaren eta herriaren arteko lotura egin E 650.000 P

2.5 DBizi zerbitzua Astigarragan ezartzea E 25.000 U

2.6 Udalerri barruko autobus linea M 125.000 U

2.7 Bizikleta kultura sustatzea M 12.000 U

2.8 Bizikletak erosteko laguntzak M 30.000 U

2.9 Igogailu sarea M 1.465.000 P

2.10 Auto elektrikoen alokairu sistema E 35.000 U

2.11 GI-2123tik 27 poligonorako sarbide berria jasangarritu M 210.000 P

VAUBAN ESTRATEGIA

3.1 Galtzaur superetxadia E 75.000 U

3.2 Pelotari kalea eta kale nagusia norabide bakarrean E 225.000 P

3.3 Eskola-bideak M 45.000 P

3.4 Kale Nagusi leuna tranbia ibilbidera luzatu M 40.000 P

3.5 Bizikletak kontrako norabidean ibil daitezen baimendu M 1.000 P

3.6 Arrobitxuloko biribilgune eta inguruak lasaitzea E 45.000 P

3.7 Lurgaineko aparkalekuen fasekako desagerpena: 
TAO sistema eta ordenantza M 22.000

3.8 Lurgaineko aparkalekuen fasekako desagerpena:
Aparkaleku-eraikinak E 650.000 e

3.9 Eraikin berrien diseinu-gidalerroak M 0 -

* 
M epe motza
E epe ertaina
L epe luzea

P puntuala
U urteko
b biribilguneko
e eraikineko



57

ASTIGARRAGA MUGI

Fitxak

Neurriaren izenburua

Kodea Neurri zenbakia

Ildo estrategikoa Ipar-hego ekobulebarra, Mugikortasun 
multimodala ala Vauban estrategia

Ekintza mota Kudeaketa, komunikazioa, azpiegitura edota 
araudia

Epea Neurria egikaritzeko epe estimatua: motza, 
ertaina, luzea

Kostua Aurrekontu estimatua eta aldizkakotasuna

Sarrera
_

Neurriaren deskripaben zehatza

Fitxak

Astigarragako HMJP honen hiru lerro estrategikoak zehazteko, 
neurri sorta bat proposatzen da ildo bakoitzeko. Neurri bakoitzari 
kode numeriko bat, barne hartzen duen lerro estrategikoa, ekintza 
mota eta epe eta aurrekontu estimatu bana esleitu zaizkio. 
Testuak eta irudiek neurri bakoitza egoki uler dadin laguntzen 
dute.
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Txalaka industriaguneko trafikoaren berrantolaketa:

Txalaka industriaguneko trafikoaren berrantolaketa

Kodea 1.1

Ildo estrategikoa Ipar-hego ekobulebarra

Ekintza mota Kudeaketa, komunikazioa, azpiegitura

Epea Epe ertaina

Kostua 75.000 € (puntuala)

Neurriaren deskribapena

Herriko beste industrialdeekin konparatuz, hirugarren sektorearen 
garrantzia nabarmenagoa da Txalakan eta honek badu eraginik 
espazioaren kalitatean (arkitektura, proportzioak, irisgarritasuna). 
Hala ere, espazioan kotxeek duten zentralitatea agerikoa da eta 
modu jasangarriek ez dute, gaur egun, ekobulebar batean beharko 
luketen	 lehentasuna.	 Trafikoaren	 berrantolaketan	 helburua	
oinezkoek, bizikletek eta garraio publikoak zentralitatea irabaztea 
da, industriagune batek berezko duen ibilgailu motorizatuen joan-
etorria eten gabe.
_

Txalaka	industrialdeko	trafikoa	berrantolatzea,	
ibilgailu motorizatu pribatuentzat norabide 
bakarreko sistema baten bidez. Espazio 
publikoa hiru funtzio ezberdinen arabera 
antolatuko litzateke: mugikortasun mantsoa 
edo aisia (1), mugikortasun jasangarria (2) 
eta mugikortasun pribatu motorizatua (3). 
Hurrenez hurren:

•	 (1) Ibai-parkea Txalaka pasealekuan, 
Ergobiatik Martindegira (ikus 1.5 neurria).

•	 (2) Ipar-hego ardatz nagusia modu 
jasangarriei eskaini (ikus 1.2 neurria).

•	 (3) Ibilgailu pribatu motorizatuak ipar-
hego ardatzaren alboetara eta bere kale 
perpendikularretan.

Ibilgailu pribatu motorizatuen bideak 
murriztuta eta berpentsatuta, Ergobiako 
biribilgunearen beharra zalantzan jar daiteke. 
Trafikoa	 berrantolatzeko	 baldintza	 ez	 den	
arren, biribilgunea bidegurutze sinpleekin 
ordezkatzeak hiri-jarraitasuna hobetuko luke, 
gaindimentsionatuta dagoen espazio hutsa 
funtzioz betetzeko aukera ematen duelako 
(ikus 1.4 neurria).

Neurri honen aurrekontuaren barruan sartzen 
da Ergobiako biribilgunearen ordezkapena.

EKINTZA PLANA Fitxak
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Troia ibilbidearen birmoldaketa

Kodea 1.2

Ildo estrategikoa Ipar-hego ekobulebarra

Ekintza mota Azpiegitura

Epea Epe ertaina

Kostua 110.000 € (puntuala)

Neurriaren deskribapena

Txalaka	 industriaguneko	 trafikoaren	 berrantolaketarekin	 lotuta,	
Troia ibilbidearen ipar-hego ardatza modu jasangarriei eskainiko 
zaie. Helburua gaur egun ia-errepidea dena hiri-sarean pixkanaka 
sartzea da.
_

Troia ibilbideak 23 metro inguruko zabalera du. Kasurik onenean, 
bi metroko espaloiak ditu albo bietara (tarte batzuetan ekialdekoa 
falta da); autobus-errailik gabeko bi norantzako errepidea da, eta 
kotxeek albo bietara aparka dezakete.

Troia berrian bidegorri zuzen batek mendebaldeko aparkalekuak 
ordezkatuko ditu, bizikleta erabiltzaileek bide zuzena izan dezaten. 
Espaloiaren altuera berean joango da, mugikortasun aktiboari 
eskainitako plataforma zabala osatuz (7.7 metro). Kotxeak eta 
kamioiak poligonoko bide perimetralak erabiliko dituzte, eta 
Troiako bi errailak garraio publikoari eskainiko zaizkio. Ekialdeko 
aparkalekuak, existitzen direnean, funtzio osagarrientzat izango 
dira: food truck-ak edo jatetxe mugikorrak, terrazak, eserlekuak 
eta abar. Komertzioei lotutako aparkaleku puntualak baimendu 
daitezke.

Goian, Troia ibilbidearen egungo konfigurazio zabalena; 
behean, proposamenaren aldaera ezberdinak.
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Txalaka-Zamoka industrialdeko kaleak izendatzeko prozesua

Kodea 1.3

Ildo estrategikoa Ipar-hego ekobulebarra

Ekintza mota Komunikazioa

Epea Epe motza

Kostua 3.000 € (puntuala)

Neurriaren deskribapena

Txalaka-Zamoka poligonoak duen arazo bat, nagusia ez bada 
ere, kale-izendegiarena da. Industrialdeko kale askok izen bera 
dute, baina ez dago hierarkia garbirik. Troia ibilbidea da ardatz 
nagusiaren izena, baita bere kale perpendikular batzuena ere. 
Txalaka ibilbidea ibai-ertzeko bidearen izena da, bai eta bere 
lehen kale paraleloarena ere. Oialume baserri bide historikoaren 
izena da, baina baita Txalaka poligonoko perimetroko kalearena, 
bere kale perpendikular batzuena eta Zamoka industrialdeko 
kaleena ere. Azkenik, Mikel Arozamena Oialume auzoan jatorria 
duen bidea da, eta industrialdeko hiru kaleri ematen die izena. 
Industrialdeko enpresek eurek ere aipatu izan dute kale-
izendegiak sortzen dizkien arazoak, bezeroak eta hornitzaileak 
bideratzeko orduan.
_

Txalaka industriagunea herritarren imajinario kolektiboan 
pixkanaka sartzeko, bertako kale-izendegia berritzeko prozesu 
parte-hartzaile bat proposatzen da, esaterako, mugikortasun 
astearen baitan. Prozesu hau eskolak (LH-DBH) bideratuko luke 
eta bi helburu nagusi izango lituzke:

•	 Kale-izendegia berritzeko erabakia aitzakia hartuta, 
herritarrek –bereziki haurrek– Txalaka industrialdearen 
garapen urbanistikoa-historikoa ulertu eta ingurua bere 
egitea.

•	 Haurrek industrialdea «atsegin egiteko» neurriak 
proposatzea, Hiri Mugikortasun Jasangarrirako Plan 
honetako 1.1, 1.2 eta 1.3 neurriak elikatuz.

EKINTZA PLANA Fitxak

Kale aldaketa Gasteizen, Juan Carlos I etorbidetik 
Martxoak 8 etorbidera. Jesús Andrade, El Correo.

Biribilguneen murrizketa plana

Kodea 1.4

Ildo estrategikoa Ipar-hego ekobulebarra

Ekintza mota Azpiegitura, komunikazioa

Epea Epe ertaina

Kostua +- 30.000 € / biribilguneko

Neurriaren deskribapena

Astigarragan, bidegurutze ia guztiak biribilgune bidez kudeatzen 
dira herria zeharkatzen duen ipar-hego ardatz osoan zehar. Egoera 
honek	 trafiko	 motordunaren	 zentralitatea	 azpimarratzen	 du,	
oinezkoen eta bizikleten pasabideak oztopatu egiten dituztelako, 
eta hala ondorioztatu zuen ere haurrekin egindako tailerrak.

Bigarren mailako bidegurutze asko errail bakarreko biribilgune 
txikiagoen bidez kudeatzen dira eta, gainontzean, sare biltzaileko 
eta tokiko sareko kaleen bidegurutzeak pasatzen uzteko 
seinaleen bidez eta stopen bidez eginda daude. Astigarragan ez 
dago semaforo bidezko erregulazioa duen bidegurutzerik.
_

Mugikortasun plan honek gehiegizkotzat jotzen du herriko 
biribilgune kopurua eta murrizketa-plan bat proposatzen du. 
Trafikoa	berrantolatuz	eta	norantza	bikoitzeko	kaleak	murriztuz,	
biribilgune batzuk pasatzen uzteko seinaleen bidez eta stopen 
bidez ordezkatu daitezke.

Biribilguneen neurrien zerrenda, iparretik hegorako segidan:

•	 Bidebitarte biribilgunea: Herriko biribilgune nagusia da 
eta gaur-gaurkoz beharrezkoa. Oinezko eta bizikletentzat 
atseginago egiteko neurriak proposatzen dira, hala nola 
Donostia ibilbideko azken zatia norantza bakarreko 
bihurtzea (1) (espaloiak zabalduz eta kalea ipar-hego 
ardatzean txertatuz), Martutenetik GI-2132 errepidea 
hartzeko by-pass-a kentzea (2) eta Barkaiztegi bidearen 
azken tartea «hiritartzea» (3) (abiadura murriztu, espaloiak 
egin eta Okendotegi bidearekin lotu).
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•	 Pelotari biribilgunea (4): Udalaren asmoa da, eta hala biltzen 
du mugikortasun plan honek ere, Pelotari kalea norantza 
bakarrekoa izatea. Ondorioz, bidegurutze hori pasatzen 
uzteko seinaleen bidez egiteko aukera legoke, biribilgunerik 
gabe.

•	 «Kupela» biribilgunea (5): Eskola eta kiroldegiaren ingurua 
lasaitzeko beharrezkoa da bertara iristen den kotxe kopurua 
murriztea. 3.4 neurriak kale nagusiaren azken zatia norabide 
bakarreko espazio lasai moduan irudikatzen du eta, 
ondorioz, bidegurutze hori pasatzen uzteko seinaleen bidez 
egiteko aukera legoke, biribilgunerik gabe. Edonola ere, kale 
nagusiaren azken zati hori norabide bakarrekoa egin gabe 
ere, kotxeek erraz eman dezakete buelta Arrobitxuloko 
biribilgunean, 50 metro lehenago beste biribilgune baten 
beharrik gabe.

•	 Arrobitxulo	 biribilgunea	 (6):	 «Kupela»	 biribilgunetik	 50	
metrora dagoen biribilgune berria da, Bidebitarte poligonoko, 
Erriberako auzo berriko eta Arrobitxuloko sarrera-irteerak 
antolatzen	dituena.	3.6	neurriak	Arrobitxulo	kalearen	hasiera	
oinezko bihurtzea proposatzen du (7) (eskola-bidea), eta 
biribilguneko sarrera-irteera hori ezabatzea gomendatzen 
du. Biribilgunea 2 errailetik bakar batera pasa daiteke 
(autobus-luzeek buelta oso eman dezateko moduko erradioa 
bermatuz).

•	 Aiotzategi	 biribilgunea	 (8):	 Erriberako	 auzo	 berriko	 eta	
Arrobitxuloko garapen berriko sarrera-irteerak antolatzen 
dituena errail bakarreko biribilgunea da. Ez da neurri 
berezirik proposatzen.

•	 Ergobiako biribilgunea (9): Ergobia eta Txalaka arteko 
biribilgunea	 da,	 gaindimentsionatua	 eta	 oztopo	 fisiko	 eta	
mental moduan funtzionatzen duena. 1.1 neurrian, non 
Txalaka	poligonoko	trafikoaren	berrantolaketa	azaltzen	den,	
biribilgunea ezabatzeko irtenbidea proposatzen du.

Epe ertain-luzean, Aiotzategi kalea norabide bakarreko kalea 
izatera pasa daiteke (10). Erabaki hau hartuko balitz , aukera 
legoke Arrobitxuloko eta Aiotzategiko biribilguneak berpentsatu 
eta are kentzea.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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Tranbiaren zubi zaharraren ardatza bizikletentzat berreskuratu

Kodea 1.6

Ildo estrategikoa Ipar-hego ekobulebarra

Ekintza mota Azpiegitura

Epea Epe ertaina

Kostua 600.000	€	(puntuala)

Neurriaren deskribapena

1903tik	 1958ra	 tranbia	 batek	 lotzen	 zituen	 Donostia	 eta	
Hernani. Astigarraga eta Ergobia pasa ondoren, tranbiak Txalaka 
pasealekutik jarraitzen zuen; zubi bati esker Urumea zeharkatu 
eta Hernaniko Florida auzotik segitzen zuen herri erdiraino. 
Gaur egun ere ikus daitezke zubiaren hondarrak, autopistaren 
biaduktoaren azpian ezkutaturik. Diagnosi ataleko oinezko 
loturen bisualizazioak zubi historikoaren ardatzaren garrantzia 
azpimarratzen du, oinezko eta bizikleta bidezko lotura zuzena 
egiten duelako Txalaka industrialdea eta Hernani artean (Renfeko 
aldirien geltokia tartean).
_

Zubi historikoaren ardatzak ezker-eskuin zeharkatzen du Txalaka 
industrialdea, Hernaniko Florida auzoa eta Troia ibilbidea 
zuzenean	 lotuz.	 Poligonoko	 trafiko-berrantolaketarekin	 lotuta	
(ikus 1.1 neurria), tranbiaren zubi historikoa berreskuratzea 
proposatzen da. Zubia zehatz-mehatz  berreraikitzea baino, egun 
geratzen diren hondarrak txukuntzea (eta gordeta daudenak 
berkokatzea) eta pasarela berri, arin eta eroso bat eraikitzea  da 
proposatzen dena. Proiektu honen onura nagusiak hiru lirateke:

•	 memoria historikoa berreskuratzea
•	 herritarrek oztopo moduan ulertzen duten gune bat 

«irekitzea»
•	 oinezko eta bizikleta bidezko mugikortasuna sustatzea, 

trenarekin batera

Autobidearen eta AHTaren biaduktoen zutabeen artean eraiki 
beharko litzateke pasarela, eta haien kokapen zehatzak 
baldintzatuko	 du	 diseinu	 finala.	 Duen	 egoeragatik,	 zaila	 izango	
da zubi historikoa egitura moduan erabiltzea, eta pasarela 
berriak saihestu egin beharko du nolabait. Pasarela ibai-parkean 
integratuko litzateke, eta modu garbian egingo luke lotura 
poligonoarekin eta ibai parkearekin. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak baditu bidegorriak egiteko diru-
laguntza deialdiak.

EKINTZA PLANA Fitxak

Maltzaga eta Azitain arteko pasarela eraikitzeko lanak. Noticias de Gipuzkoa. Eskubian, aireko argazki historikoa, proposamenaren irudia eta oin-plano posiblea

Txalakako ibai parkea

Kodea 1.5

Ildo estrategikoa Ipar-hego ekobulebarra

Ekintza mota Azpiegitura

Epea Epe luzea

Kostua 400.000 € (puntuala)

Neurriaren deskribapena

Uholde-arriskua ekiditeko eta AHTaren zubia eraikitzeko, 
Ergobiako ibai-ertzean hiru lantegi zahar eraitsi dira azken 
urteotan, eta balitete HAPOaren berrikuspenaren eraginez 
gehiago eraitsi behar izatea. Pixkanaka, Urumearen ibai-ertza 
irekitzen ari da, eta ibai-parke bat sortzen ari da Donostiatik 
Hernanira.
_

Txalaka	industriaguneko	trafikoaren	berrantolaketaren	eraginez,	
Txalaka pasealekuaren ibai-ertzeko zatia ibilgailu motorizatuei 
ixtea proposatzen du mugikortasun planak. Ondorioz, pasealekua 
aisialdirako ardatz moduan birmoldatu daiteke, ezaugarri 
hauekin:

•	 Lotura zuzena Ergobiako plazatxoarekin eta Andre 
gobarariaren parkearekin

•	 Pasealekutik sarrera duten lantokien sarrera atzetik bideratu 
(Alkain, Jeymar…)

•	 Tranbia	 zaharraren	 zubiarekin	 lotura	 zuzena	 (ikus	 1.6	
neurria)



Donostia-Hernani tranbia 
linearen zubia
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Garraio intermodaleko euskarria

Kodea 1.7

Ildo estrategikoa Ipar-hego ekobulebarra

Ekintza mota Kudeaketa, azpiegitura

Epea Epe ertaina

Kostua 5.000 € (urtero)

Neurriaren deskribapena

LAG-ek, ekobulevarrak «garraio intermodaleko euskarri» moduan 
ulertzen dituzte, besteak beste. Horretarako, beharrezkoa da 
zerbitzu-emaile eta modu ezberdinen arteko loturak bermatzea, 
batetik besterako aldaketak azkar, eroso eta doan egin ahal 
izateko.
_

Garraio intermodaleko gune bat sortzea pixkanaka Donostia 
ibilbideak eta Pelotari kaleak bat egiten duten tokian. Potentzial 
handiko gunea da, bertan elkartu daitezkeelako aurreikusiak 
dauden zerbitzu batzuk, bai eta plan honek proposatzen dituen 
beste batzuk ere (aldiriak, autobusak, bizikletak, aparkalekua).

Neurria «software» moduan uler daiteke, ez delako bere horretan 
azpiegitura bat, baizik eta pixkanaka forma hartzen joango 
den eremu bat. Funtziona dezan, neurri mikro eta makroak 
garrantzitsuak izango dira: autobus geltoki handiagoak, 
informazio zehatza, bizikleta alokatzeko gunea izatea, Donostia 
ibilbidea eta Aldirien geltokia lotuko dituen ardatza atsegina eta 
osatua izatea, segurua izatea eta abar.

Garraio intermodaleko euskarriaren nondik norakoak 
«Mugikortasun multimodala» lerro estrategikoak azaltzen ditu 
xeheago.

Ezkerrean, garraio intermodaleko euskarria.

Eskubian, landa-bideetako seinalizazio adibide bat Orion eta 
Txoritokieta bide hasierarako proposamena. 

Landa bideak sustatzea

Kodea 1.8

Ildo estrategikoa Ipar-hego ekobulebarra

Ekintza mota Komunikazioa, azpiegitura

Epea Epe motza

Kostua 20.000 € (puntuala)

Neurriaren deskribapena

Diagnosiaren albo-ondorioetariko bat landa eremuaren inguruko 
jakintza eskasa da. Bertan bizi direnek zehatz-mehatz ezagutzen 
dituzte bide, etxe, baserri eta sagardotegiak, baina herrigunean 
bizi direnek ez dituzte landa-eremura doazen bide-hasierak ere 
ezagutzen (Santiagomendira doan bidearen salbuespenarekin). 
Kontuan hartuta Astigarragak kanpoko jende asko jaso duela 
azken urteotan, beharrezkoa da bide horiek sustatzea, landa-
bideak hirigunearekin lotuz eta ipar-hego ardatza alboetara 
zabalduz.
_

Landa-bideak egoki seinaleztatzea bidea hirigunera iristen den 
tokian, zoladuran nahiz seinalizazio bertikal bidez (mapadun 
totema), eta sentsibilizazio kanpaina batek lagunduta.

•	 Petritegi bidea: asfaltoa pintura berdez margotu (5 metroko 
luzeran) eta mapadun totem txikia.

•	 Txoritoriketa bidea: asfaltoa pintura berdez margotu (5 
metroko luzeran) eta mapadun totem txikia.

•	 Astondo bidea: asfaltoa pintura berdez margotu (5 metroko 
luzeran) eta mapadun totem txikia.

•	 Elizondo bidea: Iparralde bidean eta Zarkumendegi futbol 
zelaian asfaltoa pintura berdez margotu (5 metroko luzeran) 
eta mapadun totem txikia.

•	 Santio Zeharra kalean: zebra-bidea zabaldu, espaloi trataera 
eman zoladuraren bidez (3.4 neurriarekin lotuta) eta 
mapadun totem txikia.

•	 Zubigain bidea: Zubimusu kalearen hasieran asfaltoa 
pintura berdez margotu (5 metroko luzeran) eta mapadun 
totem txikia.

•	 Oiarbide bidea: asfaltoa pintura berdez margotu (5 metroko 
luzeran) eta mapadun totem txikia.

•	 Joseba Barandiaran plaza: Totem handia landa-bideen 
mapa orokorrarekin.
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DBus 26 linea luzatzea eta LurraldeBus A2 linea indartzea

Kodea 2.1

Ildo estrategikoa Mugikortasun multimodala

Ekintza mota Kudeaketa, araudia, azpiegitura

Epea Epe ertaina

Kostua 400.000 € (urtero)*

Neurriaren deskribapena

Autobus zerbitzua aztertzerakoan, kexa nagusi bat 
maiztasunarena da. A1-A2 konbinazioak ez du funtzionatzen: 
A2a galduz gero, gehienek nahiago izaten dute ordu erdi itxaron 
hurrengo A2a iritsi arte, 15 minutu itxaron eta A1a hartu baino 
(ibilbide luzeagoa duelako). Bi autobusak Donostiatik 15 
minutuko sinkronizazioarekin ateratzen badira ere, Astigarragara 
batera iristen dira A1 eta A2, eta ondorioz, Hernanira joateko 
maiztasuna ordu erdikoa da praktikan 15 minutukoa izan 
ordez (Hernani-Astigarraga norantzan ez da hau gertatzen). 
Bitartean,	DonostiBus-en	26	autobusa	Martutenen	amaitzen	da,	
Astigarragako herrigunetik 1.5 kilometrora.
_

Zerbitzu-emaile eta agintaritza ezberdinen arteko kolaborazioaren 
proiektu-pilotu moduan uler daiteke neurri hau, Hernani-
Astigarraga-Donostia lotura hobetzeko. Funtsean, bi neurri dira:

•	 DonostiBus-en	26	linea	Astigarragaraino	luzatzea
•	 LurraldeBus-en A1 linea desagertzea, autobus horiek guztiek 

A2 zerbitzua eman dezaten

Gaur egun, DBus-ek bost autobus behar ditu Boulevard-
Martutene ibilbidea 12 minuturo egiteko. Astigarragara luzatuz 
gero, autobus bat gehiago beharko litzateke, erabiltzaileek 
(billete bidez) eta erakundeek (udalak eta Aldundiak) ordainduko 
luketena. Autobus baten urteroko kostua 400.000€ ingurukoa da.

Hala,	26	autobus	berrituak	gaur	egun	A1ak	egiten	duen	ibilbide	
berbera egingo luke Astigarragatik Donostiara, eta ondorioz 
A1 lineak zentzua galduko luke tarte horretan. A1 zerbitzuak 
3 autobus behar ditu Hernani eta Donostia arteko ibilbidea 
30 minuturo egiteko; A2-k, aldiz, 2 autobus soilik behar ditu, 
Urumeako autobidea erabiltzen duelako. Bost autobus horiek A2 
zerbitzua egiteko erabiliko balira, 12 minutuko frekuentzia izango 
luke	(26-ak	duenaren	berbera).

Alegia, autobus bakar baten inbertsioarekin ia hirukoiztu 
egingo litzateke gaur egun A1 eta A2 lineek ematen duten 
zerbitzua.

Kasu gutxi batzuetan (demagun, Txalaka industriagunetik 
Loiolara joateko) autobus zerbitzu zuzena galdu egingo litzateke, 
eta ontzi-aldaketa bat egin beharko luke herritarrak Donostia 
ibilbidean. Bi lineek maiztasuna bera dutenez, ordutegiak 
koordinatuz batetik besterako transbordo azkarra bermatu 
daiteke. Edonola ere, frekuentzia hirukoizteak deserosotasun 
txiki hau orekatuko luke guztiz.

GI-2132tik	27	poligonorako	sarbide	berriak	(ikus	2.11	neurria)	26	
linearen aldaera bat egiteko aukera berriak sortuko ditu, Donostia-
Martutene-Astigarraga ibilbideaz gain Donostia-27 poligonoa-
Astigarraga ibilbidea ere egin ahal izango delako. Hala, gaur 
egungo cul-de-sac arazotsua konponduko litzateke, poligonoaren 
irisgarritasun publikoa hobetuz. Bi lineak Astogarragan amaituko 
lirateke, eta bi aukera daude horretarako:

•	 Donostia ibilbidetik barrena zuzen Arrobitxuloko 
biribilguneraino: zuzenagoa baina Joseba Barandiaran 
ingurua apur bat okerrago zerbitzatuko lukeena.

•	 Pelotari kaletik eskubitara Kale Nagusitik, eta Arrobitxuloko 
biribilgunean Donostia ibilbidetik itzulera: apur bat luzeagoa, 
hobe zerbitzatuko luke herrigune neuralgikoa baina 
maiztasun altuko autobus bat pasa beharko litzateke Kale 
Nagusi historikotik, horrek dakartzan arazoekin.

* Kopuru honi tiketen salmenta bidez irabazitakoa deskontatu behar zaio. Kasu honetan, 
errentagarritasun handiko zerbitzua espero daiteke.
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Boulevard

DBus 26
Boulevard - Astigarraga
Maiztasuna: 12 min

Urbieta

Mendeurrena

Antso Jakituna

Madrid

Anoeta

Arcco

Barcelona

La Salle

Loiola

Ergobia

Txalaka

Martindegi

Akarregi

Karabel

Zinkoenea

Hernani

Hipika

Txomin Enea (autobidetik)

Martin Bravo

Antzieta

Renfe Martutene

Transbordo guneaMartutene

Larrun Mendi (egungo azken geltokia)

Biona

Gartziategi / Lizeaga

Sarrueta

Ubarburu 13

Ubarburu 37

Ubarburu 54

Astigarraga - Donostia ibilbidea

Astigarraga - Tranbia ibilbidea

Okendo

LBus A2
Donostia - Astigarraga - Hernani
Maiztasuna: 12 min

Urbieta

Mendeurrena

Antso Jakituna

Astigarraga - Donostia ibilbidea

Astigarraga - Tranbia ibilbidea
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DBus 35 linea luzatzea

Kodea 2.2

Ildo estrategikoa Mugikortasun multimodala

Ekintza mota Kudeaketa, araudia, azpiegitura

Epea Epe ertaina

Kostua 400.000 € (urtero)*

Neurriaren deskribapena

Autobus zerbitzua aztertzerakoan, 
elkarrizketatu guztiek aipatzen zuten 
A3 autobusaren falta, Antiguora eta 
Ospitaleetara joateko. Hala ere, kontziente 
ziren lineak ez zuela apenas bidaiaririk, eta 
maiztasun eskasari (ordubetekoa) egozten 
zioten hori. A3-k betetzen zuen zerbitzua 
garrantzitsua zen, eta argi ikusten da garraio 
publikoaren estaldura planoan. Astigarragako 
erdigunetik 10, 20 eta 30 minutuko isokronak 
kontuan hartuta, irisgarritasun txarra dute bai 
Ospitaleek bai eta Donostiako ekialdeak ere.
_

Zerbitzu-emaile eta agintaritza ezberdinen 
arteko kolaborazioaren bigarren urrats 
moduan uler daiteke neurri hau, Astigarraga, 
Ospitaleak eta Donostiako ekialdea hobeto 
lotzeko. Helburua gaur egun existitzen den 
DBus-en 35 linea Astigarragara iristea da.

Gaur egun, DBus-ek bi autobus behar ditu 
Antigua eta Ospitaleen arteko bidea ordu 
erdiro egiteko. Astigarragara luzatuz gero, 
autobus bat gehiago beharko litzateke, 
erabiltzaileek (billete bidez) eta erakundeek 
(udalek eta Aldundiak) ordainduko luketena. 
Autobus baten urteroko kostua 400.000€ 
ingurukoa da.

Kontuan hartu behar da A3 lineak ordu beteko 
maiztasuna lortzen zuela autobus bakar 
batekin. Alegia, egungo DBus-en zerbitzuari 
autobus hori gehituta, A3-k zuen ibilbide 
paretsua lortuko litzateke, baina maiztasuna 
bikoiztuta.

Linea	honek,	26	eta	A2	lineek	bezala,	Donostia	
ibilbidean geltoki bat luke, LAG-en ekobulebar 
kontzeptuari forma ematen diona («garraio 
intermodaleko euskarri bat», non autobusak, 
aldirien trenak eta bizikletak elkartuko diren).

Astigarraga - Donostia ibilbidea

Astigarraga - Tranbia ibilbidea

Unibertsitatea

DBus 35
Antiguo-Aiete-Ospitaleak-Astigarraga
Maiztasuna: 12 min

Majisteritza

Zumalakarregi

Esklabak

Pio Baroja

Melodi

Lazkano

La Cumbre

Izaburu

Munto

Aieteko Jauregia

Etxadi

Oriamendi

Pakea

Katxola

Transbordo gunea

Intxaurdegi

Mikeletegi

Miramon

Ospitaleak

Sarrueta

Larrun Mendi

* Kopuru honi tiketen salmenta bidez irabazitakoa deskontatu behar zaio. Kasu honetan, 
errentagarritasun ertaineko zerbitzua espero daiteke.
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Informazioa bermatu autobus geltokietan

Kodea 2.3

Ildo estrategikoa Mugikortasun multimodala

Ekintza mota Kudeaketa, komunikazioa

Epea Epe motza

Kostua 5.000 € (urtero)

Neurriaren deskribapena

Garraio publikoak, oinarrizko zerbitzua emateaz gain (jendea 
leku batetik bestera eraman), zerbitzu horiei buruz informazioa 
eman behar du, geltokietan zein internet bidez. Diagnosiak 
Astigarragako geltokietako informazio falta agerian utzi du.
_

Astigarragako geltoki-bikote guztietan diseinu bateratua eta 
informazio argi eta ulerterraza bermatzea. «Geltoki-bikoteak» 
diogu metro eta tranbia lineetan ohikoa dena autobus 
zerbitzuetan ere ohikoa izan dadin: parez pare dauden geltokiek 
izen bera izatea. Hala, geltokiari izena ez dio kalearen zenbaki 
zehatzak ematen (adibidez, «Arrobitxulo bidea 41»), geltokiaren 
inguruko eremua hoberen izendatzen duen izenak baizik 
(adibidez, «Galtzaur», «Astigarraga», «Ergobia»). Geltoki-bikote 
guztietan honako informazioa azalduko da:

•	 Geltokiaren izena
•	 Autobusen maiztasuna
•	 Autobusa pasako den ordua (zuzenean ala zeharka)
•	 Mapa bat, geltokiaren kokapenarekin
•	 Zerbitzu-emaileari buruzko informazioa eta harremanetarako 

bideak

Steam-and-leaf ordutegi sistemak autobusa geltokitik pasako den une 
zehatzak zerrendatzen ditu modu ulerterrazean. Irudian, Seattle.

Astigarraga - Donostia ibilbidea

Astigarraga - Tranbia ibilbidea

Unibertsitatea

DBus 35
Antiguo-Aiete-Ospitaleak-Astigarraga
Maiztasuna: 12 min

Majisteritza

Zumalakarregi

Esklabak

Pio Baroja

Melodi

Lazkano

La Cumbre

Izaburu

Munto

Aieteko Jauregia

Etxadi

Oriamendi

Pakea

Katxola

Transbordo gunea

Intxaurdegi

Mikeletegi

Miramon

Ospitaleak

Sarrueta

Larrun Mendi



Bidebitarte poligonoa guztiz eraberritu bitartean, oinezkoen eta 
bizikleten bide seguruak

70

EKINTZA PLANA Fitxak

Renferen aldirien geltokiaren eta herriaren arteko lotura egin

Kodea 2.4

Ildo estrategikoa Mugikortasun multimodala

Ekintza mota Azpiegitura

Epea Epe ertaina

Kostua 650.000	€	(puntuala)

Neurriaren deskribapena

Donostialdeko Lurralde Plan Partzialak Renfeko aldirien geltoki 
berri bat aurreikusten du Bidebitarte industrialdean, Urumea 
ibaiaren beste aldean. Zehazki, poligonoa ekialde-mendebalde 
gurutzatzen duen errepidearen parean. Eskumena udalaren ez 
den	 arren,	 kokalekua	 identifikatzea	 eta	 bertara	 iristeko	 bideak	
aurreikustea komenigarria da, proiektuan aldaketak proposatu 
ahal izateko.
_

2010eko HAPOak Bidebitarte ingurua «hiri-berrikuntzarako» pieza 
berezi moduan ulertzen zuen, duen kokapen estrategikoagatik. 
Ikusteke dago martxan den HAPOaren berrikuspenak zer 
esango duen. Edonola ere, baliteke tren geltokia poligonoaren 
eraldaketaren aurretik eraikitzea eta, ondorioz, beharrezkoa 
izango da geltokia eta herria egoki lotzea. Izan ere, Renfeko 
aldirien geltokia herrigunetik 500 metrora eraikiko da, 
Bidebitarteko poligonoaren beste aldean. Garraio publikoaren 
aldetik aurrerapauso handia den arren, geltokiaren eta herriaren 
arteko distantzia sumatua txikitzeko estrategiak beharrezkoak 
dira, hala nola:

•	 Zubi berri bat, poligonoko ardatz nagusiaren segida moduan.
•	 Oinezko eta bizikleta bidezko lotura poligonoko ardatz 

nagusian zehar, hiribideko erdibitzailearen alboetara (gaur 
egun bolumen handiko ibilgailuek aparkatzen dute bertan). 
Pintura asfaltoan.

•	 Bide berde bat ibai-parkearekin lotura eginez.
•	 Oinezkoen bide-segurua ardatz nagusiarekiko elkartzut, 

Urumea Berri auzoarekin lotura egiteko. Pintura asfaltoan.
•	 DBiziko bizikleta-alokairu geltoki bana, tren geltokian eta 

autobus geltokian (Donostia ibilbidea).
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DBizi zerbitzua Astigarragan ezartzea

Kodea 2.5

Ildo estrategikoa Mugikortasun multimodala

Ekintza mota Kudeaketa, araudia, azpiegitura

Epea Epe ertaina

Kostua 25.000 € (urtero)

Neurriaren deskribapena

Donostia eta Astigarraga arteko distantzia bizikletaz egiteko oso 
aproposa izan arren, hiriko bizikleta alokairu sistema publikoak 
Donostiako udalerriari soilik ematen dio zerbitzua. Pertsonen 
mugikortasun ohiturak udalaz gaindikoak diren bitartean, 
zerbitzua ez. Aspaldiko eskaria da Donostiako DBizi sistema 
Astigarragara ere iristea.
_

Donostiako Udalarekin akordio batera iristea DBizi bizikleta 
alokairu sistema publikoa Astigarragara iris dadin. Bizikleta 
geltokiak faseka ireki daitezke:

Lehenengo fasea

•	 Donostia ibilbidea / Pelotari kalea
•	 Ergobia

Bigarren fasea

•	 Tren geltoki berria
•	 Kultur etxea (Urumea berri)
•	 Joseba Barandiaran plaza
•	 Txalaka industrialdea

Udalerri barruko autobus linea

Kodea 2.6

Ildo estrategikoa Mugikortasun multimodala

Ekintza mota Kudeaketa, azpiegitura

Epea Epe motza

Kostua 125.000 € (urtero)*

Neurriaren deskribapena

2020ko uztailean udalerri barruko autobus zerbitzu baten analisi 
ekonomiko eta juridikoa egin zuen LKS Next enpresak. Astigarraga 
asko hazi da azken urteotan eta, udalerriaren zati garrantzitsuena 
Hernani-Donostia ardatzean badago ere, auzo eta zerbitzu batzuk 
eta etorkizuneko garapen batzuk (Santiagomendi auzoa, futbol 
zelaia, Zarkumendegi industrialdea) ardatz honetatik kanpo 
daude.
_

Astigarragako HMJP honek bere egiten du LKS Next-ek egindako 
analisia, baina autobusaren ibilbidean aldaketa bat proposatzen 
du.

Jatorrizko proiektuan, autobus lineak udalerria alderik-alde 
zeharkatzen du, Hernani-Donostia ardatza barne. Kontuan 
hartuta plan honek 10 minutuko maiztasuna duen autobus 
zerbitzua aurreikusten duela ardatz honetan, aldaketa hauek 
proposatzen ditu:

•	 «Garraio intermodaleko euskarria» kontzeptua (1.7 neurria) 
indartzea, hura bihurtuz autobus linea berriaren geltoki 
nagusia.

•	 Autobus linea moldatzea, Santiagomedi -> Garraio 
intermodalerako euskarria -> Zarkumendegi -> Perurena 
bihurtuz. Ibilbidea mozteak maiztasuna zertxobait igotzeko 
aukera emango luke.

•	 Ergobiako eta Erriberako bizilagunek zerbitzua erabiltzeko 
aukera lukete, ontzi-aldaketa azkar, eroso eta doako bati 
esker, garraio intermodaleko euskarrian.

•	 Renfeko Aldirien geltokia egingo balitz, autobusa 
bertatik aterako litzateke, trenen iritsiera ordu nagusiekin 
koordinatuz.

* Kopuru honi tiketen salmenta bidez irabazitakoa deskontatu behar zaio. Kasu honetan, 
errentagarritasun txikiko zerbitzua espero daiteke.
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Bizikletak erosteko laguntzak

Kodea 2.8

Ildo estrategikoa Mugikortasun multimodala

Ekintza mota Kudeaketa

Epea Epe motza

Kostua 30.000 € (urtero)

Neurriaren deskribapena

Diagnosian, bizikleta-elektrikoari esker urrunagotik bizikletaz 
datorren jendea badela ikusi da, baina bizikleta bat erostea dirua 
da. Erresuma Batua, Bartzelona, Oslo, Paris… asko dira bizikletak 
erosteko diru-laguntzak martxan dituzten hiri eta herrialdeak, 
diru-kopuru ezberdinekoak (%47-ko diru-laguntza arte EB-an, 
250€ Bartzelonan, 500€ Parisen, 1100€ Oslon). Kasu batzuetan, 
diru-laguntzaren kopurua igo egiten da, esaterako, bizikleta 
erostearekin batera kotxe bat desmatrikulatzen denean.
_

Diru-laguntzak herritarrentzat eta herriko erakunde pribatu 
nahiz publikoentzat, bizikletak eros ditzaten. Laguntza-deialdiak 
bizikleten ezaugarri zehatzak aipatuko ditu baina, oro har, lau 
motatakoak izan daitezke:

•	 Ohiko bizikletak
•	 Bizikleta tolesgarriak
•	 Bizikleta elektrikoak
•	 Karga bizikletak

Bizikleta kultura sustatzea

Kodea 2.7

Ildo estrategikoa Mugikortasun multimodala

Ekintza mota Komunikazioa

Epea Epe motza

Kostua 12.000 € (urtero)

Neurriaren deskribapena

Bizikleta erabiltzaileei bizikleta-kultura nabaritzea eta 
nolabaiteko babes soziala sentitzea gustatzen zaie. Diagnosirako 
elkarrizketatuek bizikletaren aldeko ekintza txikiak eskertzen 
dituzte: bizikletak konpontzeko tailerrak, gurpil puzgailuak izatea 
bidegorrietan, noizean behinkako kanpaina bereziak...
_

Urtean zehar ekintza txikiak antolatzea, esaterako:

Ekainaren 3an Bizikletaren Nazioarteko Egunaren bueltan:
• HorKonpon tailerrak, bizikletaren mantenua eta konponketak 

egiten ikasteko.
•	 Bidegorrietan, bizikleta-erabiltzaileei poltsatxoa oparitu, 

detaileren batekin (jan eta edateko zerbait, pin bat, oihalezko 
poltsa, txirrinda-argi bat…)

Mugikortasun astean (irailean) edo negu hasieran, bizikleta-
erabilera jaisten hasten den garaian:
•	 «Bizikleta neguan» moduko triptikoa etxeetan banatzea, 

aholkuekin.

Urte osoan zehar, bizikletarekin lotutako hiri-altzariak:
•	 Aparkaleku estaliak leku estrategikoetan (Joseba 

Barandiaran plaza, Kultur etxe berria)
•	 Bizikletak uzteko guneak («U alderantzikatuak») herri osoan 

zehar
•	 Oinek atseden hartzeko barandak, zaborrontzi biratuak
•	 Gurpil puzgailuak eta konponketa kit-ak



Arrobitxulo eta Apeztegiko igogailuen irudiak, Irisgarrirasun Planaren eguneratze dokumentuan 
jasota dauden moduan (Projekta Urbes, 2017).

73

ASTIGARRAGA MUGI

Auto elektrikoen alokairu sistema

Kodea 2.10

Ildo estrategikoa Mugikortasun multimodala

Ekintza mota Kudeaketa, komunikazioa

Epea Epe ertaina

Kostua 35.000 € (urtero)

Neurriaren deskribapena

Kotxea jabetzan izatearen albo-kalte bat da, behin hura erosita, 
kostu	 finkoak	 (kotxearen	 balioa,	 asegurua,	 inpostuak)	 jada	
barneratuak dituela erabiltzaileak eta, ondorioz, kotxea erabiltzea 
erlatiboki «merkea» bihurtzen dela erosketa-unetik aurrera. 
Alegia, kotxea noizean behin soilik behar duenak, behin hura 
erosita, tentazio handiagoa izango du kotxea egunerokoan 
erabiltzeko. Mugikortasun jasanagarrirako bidean, kotxea 
jabetza-ondare izatetik erabilera-ondare izatera pasatzeko 
estrategiak beharrezkoak dira.
_

Kotxe elektriko partekatuen sistema bat ezartzea Astigarragan. 
Hura ezartzeko eredu ezberdinak dauden arren (Bizkaiko 
Uribe Kostan Ukanauto, esaterako), Mugikortasun plan honek 
Kataluniako SomMobilitat eredua gomendatzen du. SomMobilitat 
irabazi asmorik gabeko kontsumo-kooperatiba bat da, tokiko 
eragileentzat mugikortasun elektriko partekatua eskaintzen 
duena:

«Oinez, bizikletaz eta garraio publikoan mugitzea lehenesten dugu. 
Kotxe bat behar duzunean, izan dadila elektrikoa eta partekatua».

Eredu honen ezaugarriak dira:

•	 Kooperatiboa eta irekia
•	 Energia 100% elektrikoa eta berriztagarria
•	 Kotxea jabetzan izatea baino merkeagoa
•	 Erabilerraza, app bidez

Sistema	hau	3.8	neurrian	aipatzen	diren	aparkaleku-eraikinetan	
ezarriko litzateke, geltoki bana Bidebitarteko eta Ergobiako 
poligonoetan. 

Igogailu sarea

Kodea 2.9

Ildo estrategikoa Mugikortasun multimodala

Ekintza mota Azpiegitura

Epea Epe motza

Kostua 1.465.00	€	(puntuala)

Neurriaren deskribapena

2017ko Astigarragako Irisgarritasun Planaren eguneratzeak 
azken	 urteotan	 gizarteak	 jasan	 duen	 aldaketa	 demografiko	
handia aipatzen du, biztanleriaren zahartzea, batez ere. Hortaz 
gain,	Euskal	Herriko	orografia	malkartsuaren	eraginez	oinarrizko	
zerbitzu asko mendi magaletan kokatu dira, eta beharrezko 
egin dituzte eskailera mekanikoak eta igogailuak bezalako 
elementuak.
_

Astigarragako HMJP honek bere egiten ditu Irisgarritasun 
Planaren eguneratzeak proposatzen dituen igogailuak. 
Garrantziaren arabera zerrendatuak, honakoak dira:

•	 Hiru geldialditako igogailua Arrobitxulo bidea, eskola eta 
kiroldegia lotuz.

•	 Bi geldialditako igogailua Apeztegi eta Foru enparantza 
artean.

•	 Hiru geldialditako igogailua Galtzaur kalea eta Txoritokieta 
bidearen artean, bertan DBH eskola eraikiko dela 
aprobetxatuz.

•	 Anuska igogailua.

Lau igogailu hauez gain, 2.11 neurrian igogailu posible bat 
aurreikusten da GI-2123tik 27 poligonorako sarbide berria 
jasangarritzeko estrategiaren baitan.

* Irisgarrirasun Planaren eguneratzeko dokumentuko aurrekontua.
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GI-2123tik 27 poligonorako sarbide berriaren proiektua. Gipuzkoako Foru Aldundia.

Oinezko eta bizikleta sarrera 
Petritegi bidetik (eskailerak, 
arrapalak edota igogailua)

GI-2123tik 27 poligonorako sarbide berria jasangarritu

Kodea 2.11

Ildo estrategikoa Mugikortasun multimodala

Ekintza mota Azpiegitura, kudeaketa

Epea Epe motza

Kostua 210.000 € (puntuala)

Neurriaren deskribapena

Covid19aren krisia dela eta, Aldundiak atzeratu egin zuen GI-
2132tik 27 poligonora joango den sarbide berriaren eraikuntza,  
baina 2020ko azaroan atzera desblokeatu zuen proiektua. 
Sarbidea ibilgailu pribatu motorizatuarentzat soilik dago 
pentsatua, Antzietako biribilgunea deskongestionatzeko 
helburuarekin.
_

Eraikuntza proiektua eginda dagoen arren, Aldundiari proiektua 
berrikus dezala eskatzea, ondorengo baldintzak kontuan hartuta:

•	 Autoentzako errailak estutzea
•	 Oinezkoek eta bizikletek partekatuko duten espaloia edo 

galtzada-zatia gehitzea
•	 Petritegi bidetik oinezkoen eta bizikleten lotura egitea, 

igogailu batekin, beharrezkoa balitz.
•	 Autobusen lehentasuna sustatzea, bide berriaren hasiera 

zein amaieran.
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Galtzaur superetxadia

Kodea 3.1

Ildo estrategikoa Vauban estrategia

Ekintza mota Azpiegitura, araudia, kudeaketa, komunikazioa

Epea Epe ertaina

Kostua 75.000 € (urtero)

Neurriaren deskribapena

«Super-etxadia» Bartzelonako Agència d’Ecologia Urbana 
erakundeak bultzatutako kontzeptua da, pertsonen bizitza 
hobetzeko hiri-proiektu moduan. Super-etxadia hiri-unitate 
berri	bat	da,	non	kaleak	baketu	egiten	diren,	motordun	 trafikoa	
mugatzen den eta lehentasuna ematen zaien mugikortasun 
jasangarriari eta espazio partekatu, berde eta seguruari. 
Gasteizen eta beste hainbat hiritan martxan jarri den kontzeptua 
da.
_

Galtzaur auzoak super-etxadi moduan egoki funtzionatzeko 
ezaugarri asko ditu: Astigarraga-Donostia eta Astigarraga-
Oiartzun ardatzen bidegurutzean dago, dentsitate ertain-altua 
du, badira etxebizitzak eta komertzioak, lurgaineko aparkalekuak 
espazioaren zati handi bat hartzen du, eskola-bide batek 
zeharkatu beharko du etorkizun hurbilean (DBH) eta herritarren 
artean oso estimatua den Galtzaur errekak zeharkatzen du. 

Azken urteotan, Galtzaur auzoko barnealdea pixkanaka hobetzen 
ari da udala (plataforma bakarra, 20 km/h espazioak, aparkalekuak 
mugatu…). Super-etxadiaren helburua lan hauek guztiak proiektu 
ulergarri baten baitan biltzea eta neurriak muturrera eramatea 
da. Super-etxadiaren ezaugarri nagusiak hauek lirateke:

•	 Kotxeen zirkulazioa, garraio publikoa eta bidegorri sarea 
kale perimetraletatik.

•	 Barrualdean plataforma bakarra: oinezkoak, bizikletak, 
karga-deskarga, hiri-zerbitzuak, ezinduentzat aparkalekuak, 
bertako ibilgailu gutxi batzuk. Kotxeek baimendua lukete 
zirkulazioa, ez, aldiz, aparkatzea.

•	 Galtzaur erreka luzera osoan desestatzeko aukera.
•	 Aparkaleku zentralizatua Bidebitarte biribilgune ondoan, 

lotura bide berdearekin.

Goian, Bartzelonako superilla kontzeptuaren eskema eta Sant Antoni auzoko adibidea.

Eskubian, Galtzaur erreka desestaltzeko aukera Errekatxo kaleko 1-2-3 zenbakien inguruan 
eta kotxe-aparkalekuak kentzeko aukera Errekatxo plazan.

EKINTZA PLANA Fitxak
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Errepide perimetralak

Aparkalekua perimetrala (ikus 3.8. neurria) eta ardatz berdea

Bidegorriak eta barne-espazio publikoak

DBH eskola-bidea, oinez eta bizikletaz
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Pelotari kalea eta kale nagusia norabide bakarrean

Kodea 3.2

Ildo estrategikoa Vauban estrategia

Ekintza mota Azpiegitura, kudeaketa

Epea Epe ertaina

Kostua 225.000 € (puntuala)

Neurriaren deskribapena

Galtzaur	 super-etxadiak	 auzoko	 trafikoa	 birmoldatzea	 ekarriko	
luke. Hartuko liratekeen neurrien artean dago Pelotari kalea eta 
Kale Nagusiaren tarte bat (Pelotari eta Galtzaur kaleen artekoa) 
norabide bakarreko bihurtzea.

Pelotari	kalean	gabezia	batzuk	aurkitu	zituen	2018ko	diagnosiak:	
kaleak, oro har, irisgarritasun arauak betetzen baditu ere, zamalan 
ibilgailuek espaloiaren zabalera erabilgarria murrizten dute. Kale 
norabide bakarreko bihurtuta arazo hauek lausotu egin daitezke.

_

EKINTZA PLANA Fitxak

Ezkerrean, Pelotari kalearen egungo ebaketa eta proiektuarena.
Eskubian, Kale Nagusiaren egungo ebaketa (Galtzaur tartean) eta proiektuarena

Pelotari kaleak 20-23 metroko zabalera aldakorra du. Hiru metro 
inguruko espaloia du eraikinen aldean, zuhaitz ilara intermitente 
bat ondoren, kotxeak zeharka aparkatzeko tokia, bi norantzako 
errepidea, aparkatzeko toki gehiago (tarteka zamalanak eta 
autobus geltokia) eta bi metro inguruko espaloia, kotxeen 
muturrek maiz estutzen dutena.

Kale	Nagusiak,	Galtzaur	eta	Pelotari	kaleen	artean,	13-16	metroko	
zabalera aldakorra du. Lau metroko espaloia du eraikinen aldean 
(tarteka bikoa bihurtzen dena, eta apenas zuhaitzik gabea), 
aparkalekua ilaran, bi norantzako errepidea eta bi metro eskaseko 
espaloia.

Udalaren egungo asmoa da Pelotari kalea berritzea eta norabide 
bakarreko bihurtzea. Mugikortasun plan honek norantza 
bakarra zabaltzea proposatzen du, Galtzaur kalera arte. Kaleen 
ebaketaren eraldaketa ondorengoa litzateke:

•	 Pelotari kalea: 9 metro pasatxoko plataforma (oinezkoak, 
zuhaitzak, terrazak eta eserlekuak, bi norabideko bidegorria), 
norantza bakarreko errepidea, aparkaleku komertziala, eta ia 
6	metroko	espaloia	(zuhaitzak	eta	eserlekuak	barne).

•	 Kale nagusia: 7 metro eskaseko plataforma (oinezkoak, 
zuhaitzak eta kontrako norabideko bidegorria), norantza 
bakarreko errepidea (bizikletekin partekatua), erabilera 
anitzeko galtzada zatia (zamalanak, aparkaleku komertziala, 
taxiak…) eta 2.5 metroko espaloia.
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Bartzelonako erdialdeko eskola publiko baten inguruak

Eskola-bideak

Kodea 3.3

Ildo estrategikoa Vauban estrategia

Ekintza mota Araudia, azpiegitura

Epea Epe motza

Kostua 45.000 € (puntuala)

Neurriaren deskribapena

Ikasleak kaleetan segurtasunez eta autonomiaz mugitu 
ahal izatea eta espazio publikoaren erabilera eta gozamena 
berreskuratzea da eskola-bideen helburua. Eskola-giroan 
mugikortasun aktiboa sustatzea tresna eraginkorra da herritarrak 
txiki-txikitatik	 jarduera	 fisikoaren	 onurez	 eta	 mugikortasun	
jasangarriaren garrantziaz jabetzeko.
_

Herriko bi eskolen inguruko espazio segurua bermatzea. 
Horretarako, ondorengo neurriak proposatzen dira.

HH eskolaren inguruan:

•	 Aparkatzeko tokiak mugatzea (ikus 3.7 neurria)
•	 Kale nagusi «leuna» tranbia ibilbidera luzatzea (ikus 3.4 

neurria)
•	 Arrobitxulo bidearen hasieran plataforma bakarra ezartzea, 

kotxeen sarbide mugatuarekin (eskolako igogailura lotura, 
ikus	3.6	neurria).

•	 Eskolako sarreratik polikiroldegiko sarrerara plataforma 
bakarra ezartzea, eta haren hasieran eta amaieran «eskola» 
seinale horizontala (pintura asfalto gainean).

•	 Eskola eta polikiroldegi ondoko segurtasun-barandak 
kentzea

DBH eskolaren inguruan:

•	 Aparkatzeko tokiak mugatzea (ikus 3.7 neurria)
•	 Oinezko eta bizikleta bidezko irisgarritasuna bermatzea, 

Galtzaur super-etxadiaren bidez (ikus 3.1 neurria)
•	 Eskolako parean plataforma bakarra ezartzea, eta haren 

hasieran eta amaieran «eskola» seinale horizontala (pintura 
asfalto gainean). Segurtasun-barandarik ez.

•	 Eskola parean bizikletak uzteko tokia bermatzea.

Era berean, neurriak hartzea beharrezkoa da gurasoek haurrak 
eskolako atera bertara kotxez eraman ez ditzaten.
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Kale Nagusi leuna tranbia ibilbidera luzatu

Kodea 3.4

Ildo estrategikoa Vauban estrategia

Ekintza mota Azpiegitura

Epea Epe motza

Kostua 40.000 € (puntuala)

Neurriaren deskribapena

Pelotari kaletik Santio Zeharra kaleraino, Kale Nagusia espazio 
leuna da: kotxeak norabide bakarrean doaz eta kaleak maila 
bereko zoladura du, koskarik gabea. Santio Zeharra eta Tranbia 
ibilbidearen artean, baina, kalea bi norabidetakoa bihurtzen da eta 
galtzada eta espaloiak maila ezberdina dute. Santi Zeharra kalean 
bi puntu erakarle garrantzitsu daude (eskola eta polikiroldegia), 
eta bertara kotxez erosoago joateko aukera ematen du honek, 
kupelaren biribilgunetik zuzenean.
_

Vauban estrategiaren baitan, murriztu egingo dira eskolara 
eta polikiroldegira kotxez joateko aukerak, eskola azpiko eta 
gaineko aparkalekuak lekualdatuko liratekeelako (baldintza 
hau beharrezkoa da neurri hau hartu ahal izateko, baldintza 
bete ezean Pelotari kaletik Santio Zeharra kalerainoko tartean 
trafiko	gehiegi	pilatzeko	arriskua	legokeelako).	Ibilgailu-fluxuaren	
jaitsierak	aukera	ematen	du	sartu-irteerak	sinplifikatzeko:	Santio	
Zeharra kalera sarrera Norberto Almandoz enparantzatik eta 
irteera Tranbia ibilbidetik.

Aldaketa honi esker, kupelaren biribilguneak zentzua galtzen du, 
eta espazioa irabazten dute bai oinezkoek bai eta bizikletek ere 
(tranbia ibilbideko bidegorria Santio Zeharra kaleraino luzatzeko 
aukera ematen duelako).

Santio Zeharra kaleko 
aparkalekuak pixkanaka kendu, 

kotxeen fluxua txikitzeko
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Bizikletak kontrako norabidean ibil daitezen baimendu

Kodea 3.5

Ildo estrategikoa Vauban estrategia

Ekintza mota Araudia, azpiegitura

Epea Epe motza

Kostua 1.000 €

Neurriaren deskribapena

Gero eta gehiago dira norabide bakarreko kaleetan bizikletak 
kontrako norantzan ere ibil daitezen baimentzen duten hiriak. 
Bidegorriak egiteko tokirik ez dagoen kale lasaietan baimentzen 
den neurria da, eta bizikleta-irisgarritasuna hobetzeaz gain, 
kotxeen abiadura moteltzen laguntzen du.
_

Norabide bakarreko kaleetan bizikletak kontrako norantzan ibil 
daitezen baimentzea proposatzen da, proiektu pilotu moduan 
Kale Nagusia erabiliz (Pelotari kaletik Tranbia ibilbidera). Ekintza 
leuna da, gasturik apenas duena: galtzadaren eskubiko aldean 
bizikleta-seinalea lurrean margotzea besterik ez du eskatzen, eta 
kotxeen aparkalekuak kentzea.

Arrobitxuloko biribilgune eta inguruak lasaitzea

Kodea 3.6

Ildo estrategikoa Vauban estrategia

Ekintza mota Azpiegitura

Epea Epe ertaina

Kostua 45.000 € (puntuala)

Neurriaren deskribapena

1.4 eta 3.3 neurrietan azaldu moduan, Arrobitxuloko biribilgunea 
eta inguruek aldaketa bat eskatzen dute eskola-bidea hobetzeko, 
ekialde-mendebalde permeabilitatea irabazteko eta ipar-hego 
ardatzean kotxearen zentralitatea ahultzeko. Neurri honek, 
gainera, lotura du Arrobitxulon egingo den igogailuarekin, 
irisgarritasun planean idatzitakoari jarraituz (ikus. 2.9 neurria).
_

Arrobitxuloko biribilgunetik Arrobitxuloko biderako sarrera-irteera 
kotxeei debekatzea, plataforma bakarreko oinezko espazio bat 
sortuz. Eskuhartzearen ezaugarriak honakoak lirateke:

•	 Arrobitxuloko biribilgunearen erradioa 4 metro murriztea.
•	 Tranbia ibilbidearen 1 zenbakiaren pareko zebra-bidetik 

biribilgunera doan tartea baden edo sakangune modura 
ulertzea, espaloiaren maila berekoa..

•	 Biribilgunetik Arrobitxulo bideko 7-9 zenbakietarako tartea 
oinezkoentzat izatea, egungo espaloien maila berean. 
Espazio honetan baimenduko liratekeen ibilgailu motorizatu 
bakarrak bertan dauden lurrazpiko aparkalekuetara doazen 
ibilgailuak dira.

•	 Oinezko	gunea	60	cm-ko	altuerako	postez	segida	batek	itxiko	
luke, biribilguneko aldean ala hegoaldekoan (Arrobitxulo 
bideko 7-9 zenbakien parean).

•	 Eskola-bideak «desio-lerroa» jarraituko luke, Erriberako 
etxeetatik eskolako igogailurako bide natural eta seguru bat.



Bidebitarteko poligonoan 
aparkalekuak ordenatzea, pintura 
bidezko seinalizazio bidez.

Ezabatutako aparkalekuak

Merkataritza guneak

Bertakoen aparkalekua

TAO araupeko espazioak
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Lurgaineko aparkalekuen fasekako desagerpena:
TAO sistema eta ordenantza

Kodea 3.7

Ildo estrategikoa Vauban estrategia

Ekintza mota Araudia, komunikazioa, azpiegitura

Epea Epe motza

Kostua 22.000 € (urtero)

Neurriaren deskribapena

Trafiko	 murrizketak	 eta	 ordainpeko	
aparkalekuak mugikortasun jasangarria 
sustatzeko ekintza osagarri garrantzitsuak 
dira. Aparkalekuaren kudeaketari dagokionez 
hainbat neurri har daitezke, hala nola, 
aparkatzea ordainpekoa egitea, aparkatzeko 
denbora mugatzea, aparkatzeko tokiak 
kentzea ala lekualdatzea. Gipuzkoan asko dira 
TAO sistema duten herriak.
_

Mugikortasun Plan honen azken helburua 
lurgaineko aparkalekuen desagerpena 
bada ere, prozesu hori fasekakoa litzateke. 
Lehenengo fasea herriguneko (poligonoak 
salbu) lurgaineko aparkaleku kopurua 
murriztea eta haiek ordainaraztea da, hainbat 
helburu tarteko:

•	 Gidariak espazio publikoaren okupazioaz 
jakitun izatea

•	 Kotxearen erabilera murriztea
•	 Benetako aparkaleku eskaria ikusaraztea
•	 Poligonoak aparkatzeko «lehen aukera» 

direla ulertaraztea
•	 Astigarragako mugikortasun funtsa 

diruz hornitzea

Mugikortasun plan honek ez du TAO 
sistema zehatz diseinatzen. Ordenantza bat 
proposatzen du horretarako, aparkatzeko hiru 
espazio aurreikusiz:

•	 TAO araupeko espazioak
•	 Bertakoek (eta mugikortasun murriztuko 

pertsonek) soilik aparkatzeko espazioak
•	 Merkataritza-guneak, non 15 minutuz 

doan aparka daitekeen

TAO sistemarik gabeko gune nagusia 
Bidebitarteko poligonoa litzateke. Bertan 
aparkalekuak egoki ordenatzea proposatzen 
da, pintura bidezko lurreko seinalizazioaren 
bidez, industrialdeko enpresa batzuen 
praktika desegokiak zigortuz (zamalanak 
kalean egitea, ibilgailu pisutsuak edonon 
aparkatzea eta abar).



Merkataritza ardatza

Aparkaleku-eraikinak

Ardatz berdeak
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Lurgaineko aparkalekuen fasekako desagerpena:
Aparkaleku-eraikinak

Kodea 3.8

Ildo estrategikoa Vauban estrategia

Ekintza mota Azpiegitura, araudia

Epea Epe ertaina

Kostua 650.000	€	/	eraikineko

Neurriaren deskribapena

Lurgaineko aparkalekuak murrizteko 
lurrazpiko aparkalekuak egitea izan da ohiko 
erantzun bat. Sistema honek desabantaila 
handiak ditu. Alde batetik, aparkaleku 
asko hiriguneetako leku zentraletan egin 
dira,	 trafiko-pilaketak	 sortuz	 (Donostian,	
esaterako). Bestetik, etxebizitza berrietan 
lurrazpiko aparkalekuak sistematikoki 
egiteak kotxea are erosoago bihurtzen du, 
oinezko ibilbide txikiak galaraziz (eta gertuko 
merkataritza kaltetuz). Azkenik, lurrazpiko 
aparkalekuen eraikuntza-kostuek (aparkaleku-
eraikinenak baino 5 bider handiagoak) lubaki 
handia sortzen dute ordaindu dezaketen eta 
ordaindu ezin dutenen artean.
_

Freiburg hiriko Vauban auzoan nola, 
aparkaleku-eraikinen aldeko apostua egiten 
du Mugikortasun plan honek. Aparkaleku-
eraikinek ezaugarri hauek lituzteke:

•	 Herrigunearen kanpoaldean eraikia, 
oinezko ardatzak sustatuz (merkataritza-
ardatzak eta ardatz berdeak).

•	 Arkitektura eta diseinu ona, eta 
robotizatua izateko aukera.

•	 Ordainpekoak, tarifa flexiblearekin 
(esaterako, erabileraren araberako 
prezioarekin).

•	 Multifuntzionala: komertzioa, bizikletak 
uzteko tokia, car-sharing zerbitzua…

Mugikortasun plan honek bi aparkaleku-
eraikin aurreikusten ditu.

•	 Bidebitarteko biribilgunearen ondoan, 
herriko iparraldeko sarreran.

•	 Ergobia ondoan, Troia ibilbideko lehen 
orube hutsean.



Lehenengo irudian, Gasteizko bizikleta aparkaleku komunitarioak.
Bigarren irudian, barruko bizikleta aparkalekuak eta takilak Queens-eko 
unibertsitatean.
Hirugarren eta laugarren irudietan Konditaget Lüders, estalkian haurren jolastokia 
duen bizikleta eta kotxe aparkalekua.
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Eraikin berrien diseinu-gidalerroak

Kodea 3.9

Ildo estrategikoa Vauban estrategia

Ekintza mota Araudia, komunikazioa, kudeaketa

Epea Epe motza

Kostua -

Neurriaren deskribapena

Mugikortasun azpiegituraz gain (autobus eta tren lineak, bidegorri 
sarea…), jatorri eta helmuga puntuak zaintzea behar-beharrezkoa 
da. Jada eginak dauden eraikinetan moldaketak egitea konplexua 
den bitartean, garrantzitsua da etorkizun hurbilean egingo 
diren eraikuntzek mugikortasun irizpideak betetzen dituztela 
bermatzea.
_

Etorkizun hurbilean egingo diren eraikin berrietan mugikortasun 
irizpideak betetzen direla ziurtatzea, proiektuen fase guztietan, 
esaterako: 

•	 DBH eskolan, langileentzat bizikleta-aparkaleku segurua eta 
aldagelak.

•	 Etxebizitza-eraikin berrietan bizikletak uzteko espazio 
komunitarioak behe oinetan edo gertuko espazio publikoan.

•	 Lantoki-eraikin berrietan, bizikleta-aparkaleku seguruak eta 
aldagelak.

•	 Lurrazpiko aparkaleku kopuru ahalik eta txikiena.
•	 HAPOan lurgaineko aparkaleku-eraikinak arautzea.

EKINTZA PLANA Fitxak
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