VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

9 EKIPAMENDUAK, GUNE BERDEAK ETA AZPIEGITURAK UDALMUGARTEAN
9.1

AZPIEGITURA HANDIAK ETA GARRAIOAREN SARE LOGISTIKOA

9.1.1

AIREPORTUA

Forondako Aireportua, hiriaren erdialdetik 9km-tara dago, bidaiari gabeko hegaldi barik, zama
aireportu bat bezala finkatuz. 2016.urtean Espainian merkantziak garraiatzen zituen laugarren
aireportua izan zen, Madril, Bartzelona eta Zaragozaren atzetik hazkunde joera batekin.
2001.urteko Vitoria Aireportuko Zuzendaritza Planak, garapen handia aurreikusten du, bere
garapenerako beharrezko erreserben mugak jarrik eta aireportuaren zabaltzeari laguntzen dio,
merkantzien garraioari zuzendutako instalazioen sarbide berria sortuz, bidaiari fluxuak alde
batera utziz eta egungo sarbidean bilduz.
Sarbide berria N-I-tetik hasiko da, Hegoaldetik Estarrona inguratuz, ikuspuntu funtzional
batetik aireportu ingurabidea osatuz eta Jundizko Poligonoarekin lotura hobetuz.

Iturria: Vitoria Aireportuko Zuzendaritza Plana 2001, (AENA, Sustapen Ministerioa).

Sarbide azpiegitura berri hau erraztuko du, gainera, Vitoria-Gasteizko Garraio eta Logistikako
Zentro Intermodala eta ADIF-eko Zama Terminalaren baldintzak erraztuko ditu.
Beste alde batetik, Araba Erdialdeko LPParen aldaketak trenbide korridore sorrera espezifiko
bat osatzen du aireportuko geltokian. Proposamen hau Iparraldeko Berrikuntza baten barruan
geratzen da, aireportu inguruko ekoizpen logistikoko konplexutasuna garatzea barneratzen du.
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Irisgarritasunaren ikuspuntutik, azpimarra daiteke aireportuak egungo egoeran aktibitate polo
bat suposatzen duela, handituko dela aurreikusten da, Vitoria-Gasteizetik ibilgailu
pribatuarekin bakarrik heldu ahal da, nahiz eta bere distantzia nukleotik murriztua izan.
Etorkizuneko jarduerak edo zonaldeko lurzoru ekoiztuen garapena haztekotan kontutan hartu
behar dena.
9.1.2

TRENBIDE SAREA: TRENBIDEA ETA AHT

Udalerria zeharkatuta dago ekialdetik mendebaldera, ADIFeko Madril-Irun trenbide sareaz,
distantzia luzeko eta eskualdeko bidaiariak eta zein merkantziak daramaten trenak ibiltzen
dira.
Abiadura handia Vitoria-Gasteizera Y Vasca bezala ezaguna den moduan heltzea aurreikusten
da. 2001.urteko EAE-ko Trenbide Sareko Lurralde Plan Sektoriala (Eusko Jaurlaritza), Jundizen
merkataritza trukatzaile bat aurreikusten du.
Guzti hau hiriari lotura hobeago bat emango dio eta maila estrategikora lehiakortasun
handiago bat.
AHTaren etorrerarekin, sustapen ministerioak idatzitako Informazio ikerketa 2012.urteko
otsailaren 29an onartu zen, bidaiari eta merkantzia Lakua-Arriaga korridorea garatu zen, hiria
zeharkatzeko trenbide korridore berri bat da, Aliko Auzotik Fernando Buesako pabiloi
ingururaino, ibilbidea: Euskal Herriko Boulebarra, Juan de Garay kaletik Kantauriar Etorbidea
eta Zurbano ataria. Zabalera internazionaleko bide bikoitza planteatzen da, bidaiari
geltokiarekin eta iberiar zabaleko bide bikoitzarekin, lurrazpiko tarte batekin Mariturriko
Bulebar gurutzean hasten dena eta behin Alegria ibaia pasatu ondoren bukatzen dena.
Bidaiaren geltokia Arriagako San Juan Parkearen inguruan kokatuta dago.
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Ondoren, Eusko Jaurlaritzak, Vitoria-Gasteizko AHL sarbide proposamen berria egin zuen,
Lakua-Arriaga arazoa konpotzeko, egungo trenbide bidea sortzen duen arazoa kentzeko
abantailen bidez, eta AHL denboren ibilbidea hobetzeko.

Trenbide lanak 6,4km-ko saihesbidearen lurperatzean datza, gaur egungo trenbide bidearekiko
paralelo dagoena, hirigunearen ekialdetik atera arte, gaur egungo trenbide lerroarekin lotu
arte.
Faseetan planteatzen da, behin behineko fase inbertsio guztietan behin betiko egoeran
aprobetzatzen diren:
1ngo FASEA. Geltoki berria haitzuloan
Lurrazpiko geltoki berria 2,9km-ko luzeera dauka, egungo Dato geltokiaren iparraldean dago,
eta bi sarbide dauzka; bat gaur egungo Dato geltokiari erantsita eta bestea Triana kalean,
tranbia geltokiaren alboan eta lurrazpiko aparkaleku baten inguruan. Geltokia paralelo dauden
bi haitzuloz osatuta dago eta haien artean lotuak, eta haietariko bakoitza merkantzietarako
UIC zabalera bi eta zabalera iberikoko bide batez osatuta daude. Proposamen honekin gaur
egun trenbideak sortzen duen zuloa partzialki kentzen du, lursailak aske utziz hirigintza
aprobetxamenduetarako eta hiriaren zeharkako iragazkortasuna nabarmenki hobetuz.

Eusko Jaurlaritzaren agiria. 2017ko Urtarrila. Onartu gabeko aukerak, Informazio Ikerketan garatzeko zain.

2.FASEA Mendebaldeko lurperatzea
Fase honetan faltsua den tunelaren lurperatzea burutuko zen Burgos-Vitoria lau lerroetan
(haietako bi UIC zabalerarekin eta beste bat zabalera iberikoa) 3km luzeeran zehar. Tunel
faltsua lehenengo fasean burututako lurperatzearekin lotua dago.
3. FASEA. Merkataritza tunela.
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Fase honetan merkataritzan bide bikoitzeko bidea burutuko da, Dato geltokiaren inguruko
egungo tartean. Zabalera iberikoko by-pass funtzioa egiten du, lehenengo fasearen
lurperatzetik merkantzia trenak ateraz.

ABIADURA HANDIKO LOTURA VITORIA-GASTEIZEN
Saihesbide berriaren tartea ekialdetik mendebaldera zeharkatzen du gaur egungo trenbideari
paralelo, hirigune erdialde ekialdetik atera arte, bertan gaur egungo trenbide lerroarekin
lotzen da, iparraldeko norabidea hartuz, AHL lotura egiteko; Arrazua/Ubarrundia-Legutiano
tartean eraiki dena.

Eusko Jaurlaritzaren Agiria, 2017ko Urtarrila. Onartu gabeko aukerak, Informazio Ikerketan garatzeko
zain daudenak.

Puntu honetan aukera ezberdinak tartekatzen dira:
Sustapen Ministerioaren aukera:
ADIF-ek planteatutako hiru aukeretatik “minimoen konponbidea” da. N-104 gurutzabidean
behin behineko egitura berri baten beharra saihesten da, baina tartearen zabalera osoa
luzatzen da eta ibilbide denborak modu larrian kaltetuko ditu.
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Arkauti Mendebaldeko lotura aukera:
Lehenengo fasearen azkenengo puntutik hasita, lerro zuzenean jarraitzen du gaur egungo
plataformaren lerro bikoitzean eta zabalera mistokoa, A-132 goi mailako errepidetik
igarotzerakoan, bertan bidegurutzea sortzen da. UIC zabalerako ibilbideak, ezkerralderantz
desbideratu egiten dira Abiadura Handiko Lerroarekin lotzeko, eta zabalera iberikokoak
eskumarantz paraleloki jarraitzeko eta azkenean gaur egungo plataformarekin lotzeko.
Ibilbide hau Arkaute akademiaren mendebaldetik doa, Salburuako parkea mendebaldeko
zonaldetik hunkituz. Puntu honetan bi aukera planteatzen dira:
-

“Lurperatutako” aukera tunel faltsu baten zehar doa, N-104 errepidearen azpitik eta
Salburua Parkea eta Alegria ibaiaren gainetik. Hortik aurrera zeru irekitik doa.
“Zubibide” aukera N-104 errepidea zeharkatzen du eta Salburua Parkea 518m-ko
zubide batez zehartzaken du.

Arkauti Ekialdeko lotura aukera:
Abiadura handiko lerroaren bidegurutzea ekialderantz egiten da, Salburuako hezegunearen
afekzioa saihesteko. Honek bihurgune tarte murriztuago bat sortzen du eta zabalera
handiagoko ibilbide bat. N-104, A-4001 eta A-2134 errepideak, Alegria ibaia eta beste ibaibide
batzuk salbuetsiko dira zubibideen bidez salbuetsiko dira.
Gaur egun, Ministerioa eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik, konponbide hauentzako aldaketak
daude; Vitoria-Gasteizko AHTari dagokionez oraindik zenbait zalantza daude. Hala ere,
euskadiko eta espainako zenbait exekutiborekin hitz egin ondoren hainbat gai amaitutzat
eman dira, adibidez, gaur egungo Dato geltokiaren iparraldeko lurrazpiko geltoki berria (Fase
1), edo Arkaute Ekialdeko lotura aukeraren aurreikuspena azkenean burutzen bada. Edozein
kasuan, aldaketa hauek, Informazio Ikerketa bat behar izango dute, DIAtik lortu dena eta
onarpena EAOn kaleratuko dena.
Horregatik Aurrerapena idatzi zen momentuan, ez dago irtenbide bakarra, Planaren amaierako
proposamenei egokituz.
Abiadura Handia Gasteizera iristea hirirako aukera handia izango da, bai kanpoko loturari
dagokionez, hiriaren berrikuntza aukerengatik, gaur egungo trenbide korridorea askatzeko hiriberritzeko ematen dituen aukerengatik.
Zentzu honetan, lurraldeen liberazioa bere erabilpenen gain erantzukizuna izatea suposatzen
du. Ekialdetik- Mendebaldera, Garraio ardatz bat sartzeko aukera ematen du (publiko eta/edo
pribatua), edo mugikortasun biguna, eta egungo hesi efektua kentzea, zeharkako
iragazkortasuna hobetuz.
Hiriko trenbide korridorea eraldatzeko proiektu bat dago, 2002.urtean garatu zena, bere
iraunaldia berrikusiz, Plan Orokor berriaren planteamendu kontzeptuala antolamenduaren eta
mugikortasun ereduaren arabera, eta lurperatzearen arabera emandako irtenbidea, zehaztu
beharko lirateke beste faktoreen artean, zabalera liberatua.
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Gaitasun altuko ardatzaren ezarpena posible da garraio publikoaren ekialdetik mendebaldera
eta itxura ezberdinak plantea daitezke (ZAB/ tranbia/ tren-tranbia). Azken aukera honi
dagokionez, ikerketa ezberdinak egin dira (ADIF 2008), azpi-eskualdeko zerbitzuen trenbide
erabilpenari dagokionez (Miranda de Ebro- Vitoria-Gasteiz-Alsatsua), aukera hau baztertuta
utziz eskari potentzial murriztuagatik.
Beste alde batetik, Abiadura Handiko geltoki berriaren irtenbidea, azpiegitura berriaren
sarbidea konpondu beharko luke, bereziki, gaitasun altuko garraio publikoari dagokionez.
Azkenik, trenbide sarearen proposamena bezala, aireportuko atalean aipatu den bezala, Araba
Erdialdeko LPPak merkantzia korridore bat ezartzen du Jundizko instalazioekin lotzeko, geltoki
berri batekin Foronda Aireportuko ekoizpen plataforma berrian.
9.1.3

ERREPIDE SAREA

Vitoria-Gasteizko kanpo bideen lotura autobia A-1aren bidez antolatuta dago (Madril-Irun),
inguratze bezala erabiltzen dena trafikoan eta hiriaren sarbide sortzen duena N-102 eta N104tik; AP-1 A-1bidesarearentzako aukera; N-622 (Vitoria-Gasteiz -Altube) eta N-240 (VitoriaGasteiz- Bilbo). Toki mailara, lotura zuzenena ondorengo errepideetan oinarritzen da: A-132,
A-2124, A-2130 eta A-3102.
Sarbide egitura ezberdin hau ingurabidearekin lotzen da, eta hortik aurrera bideak hiriko eta
banaketa funtzio izaera handiago daukate.
Beste alde batetik, mendebalde eta hegoaldean inguratze bidea ixteko proposamenak daude.
Bi tarte ezberdinetan: Askartza-Ilarraza saihesbidea, (N-104 ra A-132) Euskal Herriko bigarren
Errepide Plan Orokorrean proposatutakoa 1999-2010, eta ingurabidearen hegoalde itxiera,
AEPI 2004-2015 proposatuta, gaur egun bere egokitasuna inguruan daukan eraginaz
baldintzatua, Vitoria-gasteizen garatu den mugikortasun iraunkorraren esparruagatik, hau da,
inkoherentzia bat da esparru hau kontuta izanik ibilgailu pribatuetan egindako inbertsioa.
Egokitasun edo kanpoko sarbideen tratamendurako beste proposamenak ez daukate inpaktu
handirik aurreikusitako planetan, hiriaren mugikortasuna ereduan.
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Iturria: Arabako errepide mapa 2013. Arabako Foru Aldundia

9.1.4

AUTOBUS GELTOKIA

Vitoria-Gasteizko autobus geltoki berria 2015.urtean zabaldu zen, ”Los Herran” antzinako
geltokia ordezkatuz. Euskaltzaindia Enparantzan kokatuta dago, Eukalherriako Bulebarraren
aurrean, kokapena AHT geltoki bat osatu dezakete, ardatz bidearen lurperatzea konponbidea
izango balitz. Geltokiaren irisgarritasuna garraio publikoan ona da, tranbiaren geltokiak izanda,
Euskal herria (Ibaiondo adarra) eta zerbait urrunago, Intermodala (Abetxuko adarra).
9.1.5

TRANBIA ETA GAITASUN HANDIKO SAREA

Vitoria-Gasteizko tranbia 2008.urteko abenduan zabaldi zen, ondoren 2009 eta 2012.urteetan
geltoki berriak ireki ziren (Abetxuko adarra) eta (aipatutako adarrean bi geltoki gehiago)
hurrenez hurren. Hiriaren mugikortasunerako izugarrizko aldaketa suposatu du, garraio
publikoaren gaitasun erdiko egituraketa modua bihurtuz eta Vitoria-Gasteizko Mugikortasun
Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planak bultzatutako aldaketaren tresna izanik.
Gaur egun tranbiako sareak 7,8km luzera dauka, hiriaren erdiko eremua komuneko enbor
batekin osatua dago, Angulema kalea eta Amerika Latinako Enparantza artean eta bi adar,
Ibaiondokoa, Amerika Latinako Enparantzatik hasita eta Abetxukoko adarra, Amerika Latina
eta Abetxuko Auzoaren artean, Zadorra ibaia zeharkatuz.
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Eusko Jaurlaritzak, Euskal Trenbide Sarearen erakunde publikoaren bidez, tranbia sarearen
gaineko jarduketa berriak bultzatu ditu, zabalkunde handiekin hegoalderantz (Unibertsitateko
Eremua), bere lanak duela gutxi esleituak izan dira, eta mendebalderantz (Salburuako auzoa),
informazioko fasean; hauei gehitu behar zaie Zabalganako hedakuntza gaur egun Informazio
Ikerketaren idazketa fasean dagoena.
Plan Orokorraren ikuspuntutik, antolamendu eta garraio sarearen proposamenen ikuspuntu
koordinatu bati heldu behar zaio, hortaz, erabilera berriak eta jarraitutako birdentsifikazio
proposamenak existitzen diren eta aurreikusten diren tarteak elikatzeko eta aldi berean,
antolamenduaren arabera zehaztuak geratzeko.
Beste alde batetik, gaitasun altuko sarearen bilakaera aurreikusita dago AEA (Autobus Elektriko
Azkarreko) sistemaren sartzearekin Vitoria-Gasteizko autobus sarearen bigarren lerroaren
ardatzean (zirkularra). Gaur egun proiektu fasean dagoena ETS-aren garapenean.
Elkarreragingarritasunen baldintzak edo tranbien ardatz independenteen funtzionamendua eta
AEA, etorkizuneko hiriaren gaitasun altuko sarearen eredua baldintzatuko dute.
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9.2

BARNE MUGIKORTASUNA. EGUNGO EGOERAREN DIAGNOSTIKOA

9.2.1

BANAKETA MODALA ETA MUGIKORTASUN JOERAK

Duela hamarkada bat, ibilgailu pribatuaren erabileraren bilakaera handi baten esparruan eta
hirian oinezkoen galera historiko baten ondoren 2008.an Mugikortasun Iraunkortasun eta
Espazio Publikoaren Plana idatzi zen hurrengo helburuekin:
• Ibilgailuaren kuota murriztu banaketa modalean, eta garraio publikoaren erabilera,
bizikleta eta oinezkoen desplazamendua bultzatu.
• Eguneroko beharrei lotutako desplazamendua eduki.
• Mugikortasun ez mekanizatuaren sare espezifikoen sorrera: oinezkoak eta ziklistak.
• Espazio publiko osatuago bat egitea.
Hamar urte beranduago, Mugikortasun Iraunkorraren Plana eta Bizikleta Mugikortasunaren
Gida Planen Txostenak (2017) justifikatzen duten bezala, alderdi positiboak bezala hurrengoak
azpimarra daitezke: banaketa modala berriro orientatu ibilgailu pribatuaren kuota
murriztuago batekin, bizikleta erabileraren hazkundea eta garraio erabileraren murrizketa.
Hala ere, beste alderdi batzuk ez dira garatu espero zen bezala. Desplazamendu kopuruaren
kasuan adibidez, beste faktoreen artean, ibilgailu pribatuaren kuota ez ditu ibilgailu
pribatuaren bidai bolumena guztiz handitu, (datu falta) gainera aurreikusitako bidaien
luzapenen larrigarriarekin, honen arrazoia Zabalgana eta Salburuako garapen eremu
berriengatik emanda.
Ondorioz planteatzen dira, Plan Orokorreko banaketa modala eta mugikortasun tendentziak
kontutan izanik eta planifikazio integratu baten bidez bete beharreko hurrengo erronkak:
• Desplazamendu
modalen
etengabeko
finkapena
eta
hobekuntza
iraunkortasunerantz, estimulurik gabeko ibilgailu pribatuaren erabilera eta
aparkalekuen optimizazioa.
• Garraio-gaitasun handiko sarearen bilakaerarako sustapen estrategia, erdiko eta
inguruko fluxuei zerbitzuak emanez, eta inguruko mugikortasunari ere bai; garraio
ardatz bezala trenbide korridorearen sartzearen ziurgabetasun eszenatoki batean.
• Hiri espazioaren banaketa berrikuspen hiri mailara, garraio ezberdinen artean,
bereziki garapen berriko eremuetan.
• Modu biguneko sareen dentsifikazio eta sarea, superetxadien eskema barruan
mugikortasunari dagokion hierarkiaren lerro-oinarrietan sartuta, eta udalerriaz
gaindiko planekin koordinatuak.
• Modu orokorrean garapen berriko eremuen tratamendu egokia, distantzia faktoreari
aurre egiteko, jardueren dentsitate baxuari eta erabilera nahasketa eskasari, ibilgailu
pribatuaren gehiegizko erabilpena saihesteko eta garraio publikoaren erabilpena
orekatzeko.
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Azkenik, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planean duela gutxiko VitoriaGasteizko Udalaren lizitazioa, komuneko mekanismoak eta ikus koordinazioaren beharra
iradokitzen du eta HAPOaren kontzeptuak eta proposamenak, agiri bakoitzaren jarduketa
eremuaren barruan.
9.2.2

BIDE-SAREA ETA SUPERETXADIEN EGITURA

Vitoria-Gasteizko barneko lehenengo bide-sarea kanpo sarbideen egitura erradikalez bereizia
eta ingurabideko izaera “historikoaz”etorri da, hauen eta barne bide-sareen arteko muga
bezala.
Ingurabidearen “banaketa” izaera hau, hiriaren barne eta kanpoko egitura natural
ezberdintasuna handitzeaz gain, mugikortasun hesi efektu bat sortu du, bereziki modu
bigunetan eta oinezkoen mugimenduetan.

2017ko Egungo egoera
eta
Arana-Salburua
loturarako proposamena
(BEPB
Tres
Santos
Zabalgunea
21
antolamendu
idei
lehiaketa)

Gainera, ingurabide izaerako “muga” hau sarbide bideen eta hiriko banaketa bideen artean
ondorio bezala elkargune batzuen diseinua hurrengo izatea ekarri du: elkargune puntu batzuk
hiri inguruko izaerarekin diseinatu dira, gaur egun hiri bilbearen barruan geratuz eta
ingurunean hesi moduko efektu desegokiak sortuz.
Paradoxikoki, gaur egungo egikaritze ingurabidearen segmentu batzuetan, barneratze
geometria mugatu egin da, inguruaren baldintzen arabera, funtzionaltasuna eta zerbitzu
mailak alde batera utzi arte.
Ingurabidearen hego-ekialdeko arkuan gertatzen den bezala (Iturritxu kalea) A-2124 eta
Esmaltaciones biribilgune artean, zentzu bakoitzeko errepidearekin eta biribilgunean
ibilgailuen bide konplexuarekin eta lotutako biribilgune txiki bat.
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Ingurabidearen
hego-ekialdeko
egoera, Iturritxu
kalea eta
Esmaltaciones
biribilgunearen
ingurua

Esmaltaciones
biribilgunea

Zumaquera bidea

Iturritxu kalea

Bide egitura orokorrari dagokionez, mugikortasun terminoetan superetxadien egiturak
hierarkien lerroak osatzen dute, bai bide sarerako eta bai gainontzeko lotuneentzako.
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Azken urteotan, hiriaren erdiko zonaldeetan superetxadien gehikuntzan aurreratu da,
ingurabide bezala definitutako bidean eta hegoaldean, trenbidearen egungo korridorean.
Zonalde honetan bidearen barea hasi da sekzio bakarra sortuz kale batzuetan edo bare
neurriekin edo koste ekonomiko baxuagoko aldaketa partziala.
Hala ere, hiri mailara ikuspuntu integratuago bat beharrezkoa da superetxadien definizioari
buruz, eta bere inplikazioa mugikortasun sarearen hierarkizazioan. Izaera estrategikoko alderdi
batzuk hurrengoak izan daitezke:
• Superetxadien egitura eta dimentsioa zonaldearen hiri motaren arabera ezberdina
izan daiteke, (eraikuntza, espazio libreak, bide sekzioak), bereiziz nagusiki ingurabide
barrualdeko eta kanpoaldekoak.
• Superetxadiak garapen berrietan “eskala aldaketa bat” suposa daitezke, bai bere
tamainagatik eta bai etxadien barrukoagatik batzutan eskema berdinarekin
funtzionatzen du.
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• Planteatutako garapen berriko tamaina handiko superetxadiak ondorio bezala
daukate garraio publikoaren estaldura eskasa, kanpoko bidea izanik, eremu batzuk
gehiegizko distantzia edukiz ardatz garraioetatik. Normalean garraio publikoetara
dagoen distantzia 300 metrotakoa da.
• Superetxadien eskema ez ditu zonalde industrialak edo merkataritza handiak
suposatzen, hortaz, eremu hauek egituratik kendu beharko ziren. Halaber, zonalde
zehatz batzuk tratamendu ezberdin bat behar dute, adibidez, isolatutako eraikuntza
zonaldeen kasuan, Armentia adibidez.
Hausnarketa hauek eskemaren berrikusketa plantea daitezke, hurrengo Mugikortasun Planean
analisi zehatz bat egiteko aukerarekin.
Azkenik, trenbidearen korridoreari dagokionez, bide sare mailara planteatu behar diren
aukera ezberdinak aztertu daitezke, azkenean hartutako erabakien arabera eta zabaldutako
tarte luzearen arabera.

9.2.3

APARKALEKUA

Plan Orokorraren ikuspuntutik planteatu ahal diren helburuak aparkalekuari buruz eta
iraunkortasuna kontutan hartuz, bereziki bi alderdietan zehazten dira.
Lehenik eta behin, erdiko zonaldetan dagoen aparkalekutan aurkitu ahal dugun bizitegi
zuzkidura aparkalekuen berrantolaketa, biztanleriaren desplazamendua eremu berrietara
konpentsatzeko neurri gisa eta aparkalekuetan emandako espazio publikoa.
Zentzu honetan, Vitoria-Gasteizko Aparkalekuen Gida planak (AGP) lurrazpiko aparkaleku
instalazio berrien erreferentzia ezartzen du erdiko zonaldean bizi direnentzako, Mugikortasun
eta Espazio Publikoaren Planean proposatutako jarduketei lotuak, aparkalekuaren
arazoarekin. Proposamen hau oinarritzen zen erdiko zonaldeko bizitegi aparkalekuen 4000
tokiak betetzeko aurreikuspenean.
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Mugikortasun Foroa egindako Berrikuste Neurrien (2017ko Ekaina) dokumentuaren arabera,
hiru aparkaleku egin dira: Amarika, Autobus geltokia eta Iradier Arena. Dokumentuaren
arabera eskaera ez da nahikoa izan erraztutako eskaintzarako.
Zentzu honetan, TAO eremua partzialki bakarrik zabaldu egin da, MIEPPean planteatutako
hedapenari dagokionez. Honek bideen aparkalekua eta lurrazpiko zuzkidurak oztopatzen ditu.
EGOERA
BURUTUAK(*)
AURREIKUSIAK

PROPOSATUAK

EPE LABURRA
- Amàrica
- Iradier Arena

EPE ERTAINA

BURUTU GABE

- Patinaje Plaza
(Logroño kalea)

BURUTUAK(*)

---

BURUTU GABE

EPE LUZEA

LEKUAK(**)

- Nazioarteko geltokia

1.364

- Auditorio
- Udala

1.600 (gutxi
gorabehera)
---

Zaramaga
Futbola

Europa
Zabalgunea
- Poliklínika

- V. Manterola
- Valladolid
-Aranbizkarra plaza
- Benavente
- Federico Baraibar
- Goiuri Plaza
- Antonio de Sucre

BURUTU
GABE

(*) Berrikuste neurri dokumentuaren berrikusketa. 2017 Ekaina. Mugikortasun foroa.
(**)Vitoria-Gasteizko Udalaren datuak
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Plan Orokorretik planteatu ahal den bigarren helburua, aparkaleku disuasorioen zuzkidura
bultzatzean datza, garraio publikoa indartzeko. Neurria Mugikortasun Iraunkorraren eta
Espazio Publikoaren Planetik dator eta gaur egun arte sei aparkaleku disuasorien bidez gauzatu
da.
Aparkaleku hauek hiri inguruan kokatuak daude, Buesa Arenakoen kasuan izan ezik, apur bat
urrunago daudela; 5.600 aparkalekuekin. Azken aparkaleku hau %50 gehituz.
APARKALEKUA

KOKAPENA

GARRAIO LERROAK

Foronda Ataria–

Foronda Ataria 46

BUS: L4 Lakua-Mariturri
TRANBIA: Angulema Abetxuko

760

Pza. Amadeo García
Salazar
Portal de Lasarte

BUS: L2 Periferikoa
L8 Unibertsitatea
BUS: L2 Periferikoa
L8 Unibertsitatea
BUS: L7 Sansomendi - Salburua
TRANBIA: Angulema - Ibaiondo
BUS: L3 Betoño - Zumaquera
L Buesa Arena
BUS: L2 Periferikoa
L3 Betoño - Zumaquera
L5 Salburua - Sansomendi
L9 Gamarra - Zumaquera

740

Luis Olariaga
Mendizorrotza
Mendizabala
Coronela
Ibaibarriaga
Fernando Buesa
Arena
Madrid kalea

Coronela Ibaibarriaga
Carretera de Zurbano
Calle Madrid - Oñati

GUZTIRA

ESERLEKUAK

1.000
192
2.700
255

5.647

Aparkaleku hauen funtzionamendua Berrikusketa Neurrien Berrikusketa agiriaren (2017)
arabera, ez da espero zena, TAOaren ezarpen partzialagatik eta auzoetan dagoen dohaineko
aparkaleku kopuruagatik.
Zonalde hauetako Zabalgana eta Salburuako garraio ardatzak agerian geratzen dira, haien
gaitasun altuko sarearen hedapena planteatzen ari da, dagokion disuasio aparkalekuen
zuzkidura lotuz diseinu berriekin.
9.2.4

GARRAIO PUBLIKOAREN SAREA

Gaur egun existitzen den gaitasun altuko sarea eta aurreikusten ziren gehikuntzak, bai
tranbiako ardatzei dagokiona eta bai bigarren lerroaren aurreikusitako ZAB sistema. Garraio
azpiegituraren atalean deskribatu egin dira.
Honi dagokionez, tailer eta garajeei eskainitako espazio beharra aztertu behar da , egungo
Lakuaren zuzkidura ebaluatuz, nahikoa den edo zabalkuntza bat behar badu edo beste
kokapen bat, beharrezko lurzoru erreserba ezartzeko.
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Aurreikusitako sare honi aipatu den bezala trenbide diseinuaren gainean goi edo erdi
gaitasuneko ardatz berri bat sartu daiteke. Behin liberatu ondoren, konfigurazio ezberdinak
planteatuz.
Plan Orokorraren mailan, beharrezkoa da aurreikusitako gaitasun altuko sarearen
konfigurazioari dagokion bilakaera ezartzea, hiriaren mugikortasun iraunkorraren bizkarrezurra
bezala.
Zentzu honetan, Mugikortasun Inkestaren (2014) arabera jatorri-helmuga matrizekoa, nahi
diren lerroak ezartzen ditu etorkizuneko gaitasun altuko sarearen garapenerako. Mailen
arabera ondorengo lehentasun erlazioak identifikatuz:
• Lehenengo mailako harremanak: Zabalganako ingurabide barrualdeko eta ingurabide
kanpoaldeko loturak, lantzen ari direnak.
• Bigarren mailako harremanak: Mendebalde inguruko lotura (Zabalgana-Lakua) eta
Ekialde/ Mendebalde inguruko loturak (Zabalgana-Salburua).
• Hirugarren mailako harremanak: Gamarrako lotura diametrala (Zabalgana-ErdialdeaGamarra).
Bidai kopuru altua dela eta, epe laburrera Salburua-Gamarra inguruko lotura alde batera usten
da, garrantzi gutxikoa izateagatik.
Hiriko autobusei dagokionez, gaitasun altuko ardatz berriei lerro erredundanteak saihestu
behar dira dagokien doiketaz laguntzeko. Kasu honetan autobus lerroak ez dute lurzoru zehatz
baten erreserbak behar, Plan Orokor mailara ez da beharrezkoa kontutan hartzea, kasu
honetan Mugikortasun Planaren barruan dago.
Garraio publikoak erabiltzen duten errepide zuzkiduren kasuan ez du tratamendu zehatzik
behar lurzoru erreserbentzako, Mugikortasun eta Espazio Publikoko Planak proposatutakoa
eta hurrengo berrikusketan eguneratuko da.
9.2.5

BIZIKLETA SAREA

Azken urteotan bizikletari-modua jokatzen duen papera handitzea sendotze estrategia bat,
sarearen aurrerapena eta sarearen egitura eskatzen du. Nagusiki, hedakuntza kanpoaldera
bilatzen da bai ibilbide erradialetan eta bai ingurukoetan. Lurraldearekin harremana daukaten
bide berde ez funtzionalen loturei arreta jarriz, Arabako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideen
eta Ibilbide Berdeen Arloko Lurralde Planean ezarritakoak (2015).
Zentzu honetan, hiriak bizikleta sarean hedapen handi bat garatu du, 2017ko egikaritze
eraginkorra, bizikleta bideen luzera Mugikortasun bizikletaren Gida Planean baino %25 gehiago
adieraziz. Mugikortasun Iraunkorraren Planaren Ebaluaketa Txostenak eta Mugikortasun
Iraunkortasunaren Eta Espazio Publikoaren Planak (MIEPP) eta Bizikleta Mugikortasunaren
Gida Planean alderatzen den bezala (2017). Hala ere, burututako luzera hau ez du erantzun
plan honen sare nagusiaren proposamenari, hau da, berrikuspena beharraren arrazoia.
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Hiri mailara luzapen honetaz gain, bizikletaren papera ohiko garraio bezala finkatu da eta
erabaki behar da hiri bilbean hartu behar duen tokia, eta bereziki, superetxadien eskeman:
barruko bidean modu bigunean, antolamendu honen plangintza klasikoan, errepide
propioarekin edo bidea partekatuz, modu funtzional azkarra, egitura sare izaerarekin, ez hain
tokikoa, egonaldi espazioak eta oinezkoen espazioak bereiziz.

Bizikleta Mugikortasunaren Gida Plana 2010-2015 proposatutako sarea

Zeharkako sekzioei eta galtzadaren integrazioari dagokionez, MIEPPan zein Bizikleten
Zuzendaritza Planan galtzadetan kale lasaien integrazioa alde batetik eta beste alde batetik,
kale nagusietan banaketa leuna lehentasuna zeukaten.
Edozein kasuan, oinezkoen mugikortasunaren eta bizikletarien arteko desadostasunen
agerpena saihestu behar dira. Bakoitzari dagokion espazioa egokituz.
9.2.6

OINEZKOEN BIDEAK

Hiri mailara, bizikleta sarean egin diren antzeko hausnarketak egin daitezke.
Hasteko, ibilbide sarea ezarri behar da bideen jarraitasunari eta hesi efektuaren moteltzeari
begira. Ingurabide barrualdeko hiriko zonak eta inguralde kanpoaldeko garapen berriak auzoen
lotura eta integrazioa hobetzeko beharra daukate, bereziki, Borinbizkarra eta AranaSalburuako inguruetan dauden loturak. Hala ere, gaur egun dagoen trenbidearen hesi fisikoa
zeharkako iragazkortasunean hobetu beharko litzateke, behin hartutako irtenbideak oinezkoen
sarera sartze aukerak baloratuz.
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Hiri bilbeko bideen kokapen desiragarriari dagokionez, superetxadien bide nagusietan egitura
ardatzak ezartzearen aukera aztertu ahal da, edo izaera lasaiagoa daukaten ardatzak barneko
bideetan. Aukera hau oinezkoen kasuan, desiragarriagoa izan daiteke bide jarraituak, zuzenak
eta loturazkoak jartzerakoan, beti ere, ibilbideak luzatu barik.
Bigarren aukeraren ildotik jarraituz, tokiko bide ardatzen aukera ireki ahal da garapen berriko
superetxadien zonaldeetan, zabaltze handiegia daukate burutu beharreko funtzioan, eta
berriro banatu ahalko ziren zabaltze handiago bat modu bigunetara dedikatuz, eta aldi berean
garraio publikora.
9.2.7

SALGAIAK ETA ZAMALANAK

Azken urteotan aukera ezberdinak landu dira hiriaren logistika eta salgaien banaketa
hobetzeko.
2008.urtean, MIEPPak superetxadiaren barneko bidearen irekiera proposatzen zuen
zamalanentzako, zaintza sakonaren bidez edo matrikula irakurlearen bidez edo bestelako
gailuak; erabilera anitzeko bideak seinaleztapen aldakorrarekin eguneko aldi bakoitzean
ezarritakoak. Beste alde batetik, 6 plataforma logistikoen sorrera proposatzen zen, aparkaleku
sarearen eraikuntza baliatuz. Hala ere, ondoren Hiri banaketa zentroen ezarpenari buruzko
azterketa bat egin zen, ateratako ondorioa izan zen hirirako ez zela espero zen emaitza.
Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana eta Bizikleta Mugikortasunaren
Gida Plana (2017) txosten agiriaren arabera, MIEPPean aurreikusitako neurriak ez dira ezarri.
Espezifikoki, hirigune historikoan, gainazaleko zamalan berriak sortu dira, oinezkoentzako
erdiko ingurunetan.
Hala ere, hiriko maila globalera zamalanen politikari dagokionez, estrategia argi baten falta
dagoela argi geratu da.
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9.3

MUGIKORTASUNARI BURUZKO LEHENENGO ARDURAK

Orain dela hamarkada bat, mugikortasun egitura Vitoria-Gasteizen hurrengo jarraibideetara
erantzuten zuen:
• Hiri laua, trinkoa eta nahiko dentsoa.
• Banaketa nahiko orekatua erabileretan: bizitegi lurzoruak, merkataritzakoak eta
industrialak.
• Oinezko desplazamenduen mugikortasun eboluzioa, gurpilezko garraioekin alderatuz
murrizten joan zela, batez ere kotxe pribatuekin alderatuz. Hain zuzen ere, ondorengo
galdetegietan, nahiz eta egiterako orduan heterogeneoa izan, ikusi ahal da zelan
oinezkoen kasuan %56tik izatera 1996.urtean, %49,9 izatera pasatzen dela
2006.urtean. Aldi berean, kotxearen ehuneko tarte berean handitu da %29tik
%36,6ra, eta garraio publikoa %8an mantentzen da. Guzti hau esparru orokor batean
non bidaiak guztira hazi direla.

Iturria:“Vitoria-Gasteizko Mugikortasun eta Iraunkortasuna. Diagnostiko txostena” (2006)

Iturria: Vitoria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana” (2008)
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Tendentzia honen kezkagatik “Iraunkortasun Mugikortasuna eta Espazio Publikoaren Plana”
(2008) garatu zen, hurrengo helburuekin:
• Kotxeen kuota murriztu eta garraio publikoaren erabilpena, bizikleta eta oinezko
desplazamenduak bultzatu.
• Eguneroko beharren desplazamendu kopurua murriztu.
• Autoentzako ez den mugikortasun sareak sortu: oinezkoak eta bizikletazkoak.
• Espazio publikoaren eraketa integratuagoa.
Ondoren aurreko ikerketak egin ziren HAPO aurrerapen berrikusketaren idazketa hasi baino
lehen. Garai horretan oraindik goiz zen jakiteko MIEPP-aren inpaktua ebaluatzeko hiriaren
mugikortasun egituran. Parte hartzeak neurri handian azpiegitura handiei bideratu ziren:
Foronda aireportuko kokaleku estrategikoa, eta batez ere, lurperatutako trenbide korridore
berriaren proiektua, Arriaga parkearen ondoko geltokia eta korridoreari eman beharreko
erabilera egokia.
MIEPP idatzi zenetik zortzi urte igaro ondoren, hiriaren mugikortasun orokorrari buruzko datu
eguneratuenak hurrengoak dira:

Iturria: “Vitoria-Gasteizen 2014.urtean mugikortasun inkestetan egindako emaitzen analisia, TRANSyT eta Ingurugiro Gaietarako
Ikastegiak eginda”

Igarotako denbora nahikoa izan da Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren
Planetik ateratako emaitzen hausnarketa bat egiteko, Bizikleta Mugikortasunaren Gida Plana
2010-2015 ere sartu egin da.
Hausnarketa hauen emaitzak hurrengo dokumentuan aurkitu ditzakegu: “Vitoria-Gasteizko
Mugikortasun Iraunkorraren eta espazio Publikoaren Plana eta Bizikleta Mugikortasun Gida
Plana txostenetan. 2006-2016 hamarkadan Vitoria-Gasteizko mugikortasun aldaketa.
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Dokumentuak aipatutako Planen jarduketa guztiak ebaluatzen ditu, haietariko askok eremutik
kanpo daude, Plan Orokorrean arrunta dena. Esparru orokor bezala eta txosteneko ondorioen
kasuan neurri handian, ondoren hiriaren mugikortasunaren ebaluazio definitzen duten
aspektuak aitzat hartu dira eta HAPO berriaren idazketan kontutan izan behar direnak.

Laburbildu ahal da Vitoria-Gasteizko mugikortasun diagnostikoa neurri handian banandua dela,
zehazketa batzuekin eta bide bat ibiltzeko zain:
1)

Agerian dauden lorpenak gertatu dira:

• Banaketa egiteko modua bideratu egin da eta kotxe pribatuen kuota murriztu da
modu adierazgarri batean.
• Bizikletaren erabilera modu ikusgarrian handitu da.
• Garraio denbora murriztu da, espazio publiko antolamendu berria, oinezko
mugikortasun apustua eta garraio publikoaren eskaintza berregituraketa, batez ere
tranbiaren protagonismoa dela eta.
2)

Erabiltzeko moduko iturrien analisia (2006, 2011 eta 2014 mugikortasun galdeketa)
argidura batzuk behar ditu:

• Hasteko, mugikortasun galdeketak ez dira guztiz konparagarriak, alde batetik
biztanleri kopurua ez delako berdina (2006.urtean 10urtetik behera eta 2011 eta
2014bitartean 6 urtetik beherakoak) eta beste alde batetik, erabilitako
metodologiagatik. Egoera hau ondorio batzuk erlatibizatu dezake.
• Desplazamenduak guztira hasi egin dira modu garrantzitsuan: %63,5 2006 eta 2014
bitartean. Galdetutako adin tartea murriztu izatea, hazkundean ez du eraginik izan,
oraindik jarraitzen du aurreko etapa baina altuago izaten (aipatutako tartean %81a).

Iturria: “Vitoria-Gasteizen 2014.urtean mugikortasun inkestetan egindako emaitzen analisia,
TRANSyT eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak eginda”
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• Bidai guzti hauen hazkundeak, nahiz eta kotxe pribatuaren kuota ia 13 puntutan jaitsi
2006 eta 2014 bitartean, tarte bereko bidaien zenbaki absolutua kotxe pribatuetan
%6,6an igo da. Kontutan hartzen bada gurpil garraiora bideratutako espazioari erdiko
eremuetan ez dela bakarrik gehitu baizik eta murriztu egin dela, ondorioztatu ahal da
kotxeko kuota modalaren murrizketa batera jo behar dela, gurpil trafikoaren inpaktua
murrizteko.
• Bidai bakoitzean ibiltzen den distantziaren informazioa ez daukagu. Adierazgarri hau
garrantzitsua da atalase maila bat existitzen delako gurpil garraioetara itzultzea
suposatuko lukeela, batez ere kotxearen kasuan. Mehatxu hau nabarmengarriagoa da
2006-2016 tartean, biztanleria gehitu da %7,4 batean (biztanleen erroldaren
arabera), bitartean urbanizatutako azalera gehitu da %40an. Hau da, urrunago
dauden bizitegiak eta dentsitate gutxiagorekin.
• Ekialde eta mendebalderantz mugitutako biztanleria, atzerantz joatearen arriskua
handitzen duen beste elementu bat da, garapen berriak lurzoru helburu orekatua
izatea ez bada lortzen.
• Nahiz eta dentsitate baxuagoa zuzendua izan Zabalgana eta Salburuako
birdentsifikazioarekin, distantzia faktorea jarraitzen du, tamaina garapen berrietan
bizi den biztanleri kopuruaren araberako izango litzateke.
3)

Aurreikusitako jarduketen balantzea edo alboko efektuekin:

• Bizikleta sareen sekzioak daude burutzeko zain.
• Mugikortasun aukera handiak definitu gabeko estrategia batekin, industria
poligonoak, hiriko logistika edo eskola mugimenduen kasuan.
• Oinezkoen eta bizikleta mugikortasunen arteko desadostasunen agerpenak, bakoitzari
bideratutako espazioen diseinuaren birplanteamendua.
Etorkizuneko erronkak, neurri handian, mugikortasun helburuen Plan Estrategikoan 2015-2019
bitartean adierazten diren. Zehatz mehatz:
• Kotxe pribatuaren mugikortasuna pizgarria kendu diren akzioen aurrerapena: hiri
erdiaren sarbideen mugapena, trafiko gutxiago, azalerako aparkalekuan erregulazioa,
existitzen diren lurrazpiko aparkalekuen optimizazioa eta aldi baterako behar diren
instalazio berrien planifikazioaren barruan.
• Garraio publikoaren azpiegiturak bultzatu, eta ez garraio pribatuarena, kanpoaldeko
garapen berriko mugikortasuna barneratzeko banaketa egiterako orduan.
o
o
o

Mugimendu gehien dagoen tokietatik tranbia erabiltzeko aukera handitu,
batez ere hiriaren erdigunea kanpoaldearekin lotzeko.
Inguruko mugikortasun fluxuak modu egokian bideratzeko, kotxe pribatua
erabiltzearen onurengandik aterata.
Bizikleten eta oinezkoen bideak handitu, batez ere hiriaren erdigunean.
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o

Hiriaren bizikleten bide sarea koordinatu eta integratu, Arabako bizikleta
sarearen barruan.

• Hirian mugikortasun sistemak suposatzen duten modu kudeaketak integratu.
• Merkantzia banaketen gaineko jarduketa sektorial espezifikoak.
• Kudeaketa esfortzua azpimarratu, tresna espezifikoak garatuz (Informazio eta
komunikazio teknologiak).
Esparru honi HAPOaren berrikusketan finkatutako Helburu Estrategikoak gehitzen dira:
1.
2.
3.
4.
5.

Hiri trinkoa, konplexua eta elkartua
Landa ingurunearen eta TET-en bultzada eta babesa.
Ondare kultural, natural eta paisajistikoa balioan jartzea.
Hiri jasangarria eta energetikoki eraginkorra: etorkizuneko hiri neutroa CO2.
Jarduera ekonomikoa

6. Zeharkako helburuarekin eta pertsona guztientzako.
Ondorioz, atera ahal den hausnarketarekin, zelan bideratu jarduketak mugikortasunean,
HAPOaren berrikusketan eragina dutenak helburu estrategikoetan laguntzeko?
Hori dela eta, eztabaida eta proposamenerako ondorengo elementuak ezinbestekotzat hartzen
dira:

• Vitoria-Gasteizen abiadura handia eta lotura helmugarekin beste hiriburuekin
(Euskal Herriko Y) zein abiadura handiko trenbide sareekin.
Kontutan hartu gabe azkenean jarduketa burutzeko erabaki den korridorea (gaur
egun badirudi existitzen diren bideen azpiko aukera bultzatzen dela), hurrengo
hamarkadetan mugikortasun estrategiarako aukera bat da. Egungo trenbide
lurraldeen zabaltzerako oinarrizko erabakiak hartzen dira:
o
o

Geltoki berriaren gainean eragina izango duten hiriko jarduerak eta bere
hirigintza antolamendua.
Garraio publikoan ekialde-mendebalde loturen artean sortzen diren
hobekuntza aukerak. Vitoria-Gasteizko garraioak integratzeko zeregin
handiena dagoen eremuan.

• Abiadura altuko garraio kolektiboen sorrera eta ezarpena, batez ere tranbiaren
kasuan:
o
o

Korridoreen planteamendu eta diseinua hiriaren diseinuarekin integratua, eta
ez “burututako hiriaren” gainean.
Korridoreen
sorrera
bere
hirigintza
diseinua
iraunkortasun
sozioekonomikoarekin lan egiten duena.
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o

Hiriaren diseinua tranbiaren marraketarekin elementu bereizgarri bezala:
sarbide eremuan bizitegi dentsitate handiarekin eta oinezkoen sakabanatzea,
bateragarritasun nahikoa erabileretan puntako orduen efektuak murrizteko
eta hiriaren erdigunea eta kanpoaldea lotzeko erraztasuna

• Bizikleta sarearen banaketaren hazkundea eta baterako azpiegituren zuzkidura:
o
o
o

Sarearen egitura.
Kanpoaldeko hedadura.
Bizikletak aparkatzeko zuzkidura.

• Inguruneko mugikortasuna zuzentzeko aukerak.
o
o
o

Garraio publikoen eskaintza zerbitzuak.
Kanpoko bideen sekzio batzuen komenentzia: Elorriaga-Arkautiko saihesbide,
hego-ekialdean.
Kanpoaldeko auzoen loturen diseinua ingurabide barrualdean, honen puntu
sentikorrenetan (Borinbizkarra, Arana-Salburua).

• Superetxadien ezarpena eta barneko sareak osatzea.
• Lurrazpiko aparkalekuen optimizazioa.
o
o

Azpiegitura berrien planifikazio integratua, behin betikoa beharrezkoa dena.
Estandar bereizien ezarpena erdiko eremuetarako, etxebizitza eta saltokien
erakarpena orekatzeko, hiriko beste toki batzuekin konparatuz.

• Merkataritza hiri banaketa ordenatzeko jarduerak.
• Azpiegituren zabaltzea ibilgailu elektrikoen kargarako.
Azkenik, Vitoria-Gasteizko Udalak egin berriko lizitazioan Mugikortasun Iraunkorraren eta
Espazio Publikoaren Planaren eguneraketari buruz, mekanismoak bateratze-lanean jartzeko
beharra, kontzeptu eta HAPOaren proposamenen koordinazioa, dokumentu bakoitzaren
jarduketa eremuan.
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9.4

EKIPAMENDUEN ANALISIA

Ekipamenduen ikuspuntutik, Vitoria-Gasteizen goi ekipamendu estandar bat dauka, antzeko
ezaugarriak dauzkan beste hiri batzuekin alderatuz, bai estatu mailara bai europar mailara.
Iraunkortasun programaren garapenarekin, Eraztun Berdeko ekimen motekin, hiriaren izaera
zeharkako modu batean integratzea ahalbidetu du, biriki modura eta iragazki berde bezala
jokatuz.
Zentzu honetan, ekipamendu nagusiak (osasun eta hezkuntzakoak kontutan hartu barik) kirol
zentro edo instalazio sare baten bidez osatzen da, 90.000 pertsonei zerbitzua ematen diena
(2016.urteko datu baten arabera), eta azkenengo hamarkadan %11ren hazkundearekin.
9.4.1

EKIPAMENDUEN HIRIGINTZA ANALISIA

Hiri trinko, konplexu eta kohesionatu bat lortzeko onarpen gehien izan duten estrategien
artean ekipamenduzko erabili gabeko lursailen berrikuspena izan da, bizitegi, tertziario edo
iragankor erabileretan birkalifikatzeko. Horregatik HAPOaren Berrikusketa Bulego Teknikotik
batu diren ekipamenduei buruzko alderdien analisi zehaztu bat egin da, hitzaldi politikoen
adostasunarekin, lan koaderno ezberdinetan.
Analisi hau, 9.4 kapituluan zehar agertzen direnekin batera, Aurrerapen agirian Lakuaren
birdentsifikazioa planteatzeko balioko du, eta Salburua eta Zabalgana auzoak etorkizunean
birdentsifikatzeko.
2015eko azaroaren Berrasmatu 1. Fasea itzulketa: Partekatutako diagnosia ekipamenduei
buruz dokumentuan, Vitoria-Gasteizko hiriaren ekipamendu proposamen ezberdinak batzen
dira.
Orokorrean, Vitoria-Gasteizek ekipamendu eskaintza handia eskuragarri dauka, nahiz eta
osasun eta hezkuntza ekipamenduen kasuan hierarkia falta agerian egon, hortaz haien
berrantolaketa beharrezkoa da eta asistentziazko ekipamenduak sustatu behar dira.
Bere proposamenen artean hurrengoak azpimarratu daitezke:
• Auzo berrietan gehiegizko lursail hutsak ekipamenduetarako, baita ere burututako
ekipamendu falta Salburuan eta Zabalganan.
• Auzoko ekipamenduen galera.
• Ingurabide barrualdeko ekipamendu falta, bereziki pertsona nagusientzako.
• Hurbileko ekipamenduak indartzea proposatzen da, zentro zibiko zaharrenak
birgaitzea eta
2016.urteko maiatzaren 2.Koadernoan: Ekipamenduak. Izaera orokorreko proposamenak
dokumentuan ekipamendu egoeraren analisia egiten da bere eskalaren arabera: udalerriz
gaindiko ekipamenduak, hiriaren ekipamenduak, auzoen ekipamenduak eta Tokiko Erakunde
Txikiak. Dokumentuan irizpide eta proposamen ezberdinak planteatzen dira:

AURRERAPEN AGIRIA. I LIBURUKIA. HIRIGINTZA INFORMAZIOA ETA DIAGNOSTIKOA. 2019ko Otsaila

299

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

• Hiriak udalerriz gaindiko izaera duten ekipamendu sare bat dauka: Txagorritxuko
Ospitalea eta Euskal Herriko Unibertsitatea (biak duela gutxi aldatutako BEPB).
Arakako Base Militarrari dagokionez, eremu antolatzea beharrezkoa da haien artean
ekipamenduzko eraikuntzak bereiziz eta bere perimetroaren barruan izaera
ezberdineko eta balio naturaleko lurzoru urbanizaezinak.
• Hiriaren erdian eraikin historiko baten berreskurapena “Emakumeen Etxea” sortzeko. Aldi
berean, kokapen berri baten bilaketa motorrarekin erlazionatutako ekipamendu bat jartzeko.

• Ingurabide barrualdeko auzoko ekipamenduetan energi birgaipena eta eguneraketa
egin beharko zen, berriztatze eta irisgarritasun parametroetan oinarrituz.
• Gainera, erabileren iraunaldia berrikusi existitzen diren adierazleekin alderatuz,
beharrezkoa izatekotan erabileren zehaztapena erregulatzen duten ordenantzen
malgutzea egiteko, benetako beharretara egokitzeko.
• Ekipamendu erabileraren definizioaren eguneraketa superetxadien konfigurazioari
egokitu daiteke. Bakoitzaren barruan ekipamendu minimoen existentzia ziurtatzen da,
bazterturiko gizataldeak ibilbide kopuru handiena ziurtatua edukitzeko.
• Azpiegitura berdeak egiteko interesa dago, hiriko baratzekin eta proiektu
antzekoekin, adibidez inguruko aparkaleku disuasorioak, behin behineko lursail hutsei
erabilpen bat emateko erabili daiteke. Alde batetik, auzoen arteko kohesioa erraztu
daiteke eta beste alde batetik, ibilgailu pribatuen murrizketa eta eskolara doazen
umeentzako bide ziurragoak.
• Ekipamenduen Tokiko Erakunde Txikiak erakunde bakoitzeko eskalara doitu behar
dira eta malgutasun handiago bat komenigarria litzateke ekipamenduak benetako
beharrei asimilagarriagoak izateko erakunde bakoitzean.
Ingurabide kanpoaldeko auzoetan alde batetik Lakuaren kasua ezberdindu beharko zen eta
beste alde batetik Zabalgana eta Salburuakoa.
• Lakuan ekipamenduen gehiegizko zuzkidura existitzen da eta ekipamendu bezala
kalifikatutako lursail hutsak. Beraz lehentasun bat da, lursail hauen analisia egitea
haien kalifikazioa aldatzeko edo ez.
• Salburua eta Zabalganako auzoetan ekipamendu gutxiago daukaten zonaldeak
ezartzea baloratu ahal da, zuzkidura erabileraren nahasketarekin balio anitzeko
izaerarekin, espazio publikoaren hierarkizazio neurria bezala. Gaur egun, auzo
hauetan ekipamendu publikoen eskaera existitzen da.
Analisi eta diagnostiko ezberdinetan bizikletentzako sare seinaleztatu bat, argiztatua eta
udalerriaren inguruko herriei mugatua planteatzen da. Aldi berean, oinezkoentzako sare bat
eta ekipamendu egokiak pertsona nagusientzako eta mugikortasun murriztua
daukatenentzako.
2015.urteko azaroan “Ekipamenduak: Izaera orokorreko proposamenak” dokumentuan
“Ekipamenduak” bezala HAPOak definitzen dituen erabilerak aztertu ziren (erabilera orokorra
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eta erabilera xehatuak). Eusko Jaurlaritzak sailkapen honen konparaketa bat egiten du
sailkapen normalizatuarekin konparatuz, hurrengo ondorioak lortuz:

• HAPOaren egokitzapen bat posible litzateke Eusko Jaurlaritzak proposatutakoari,
erabileren sailkapena asimilagarria da.
• HAPOaren definzioak Eusko Jaurlaritzak proposatutakoari egokitzea beharrezkoa da.
• Erabileren arau partikularrak berrikusi behar dira.

Jarraian, Sistema Orokor (SO) definizioaren analisi bat egiten da:
• Udalerriz gaindiko izaera duten Sistema Orokorrak: hiritartasunari erantzuna ematen
dutenak, bai Vitoria-Gasteizkoak eta bai beste udalerriei hurrengo gaietan: hezkuntza,
osasuna, kultura, administraria, kirola, asistentziazkoa, etb.
• Udalerri izaerako Sistema Orokorrak: Vitoria-Gasteizko hiritartasunari erantzuna
ematen dutenak hurrengo gaietan: hezkuntza, osasuna, kultura, administraria, kirola,
asistentziazkoa, etb.
• Sistema Orokorren zuzkiduren estandar minimoak definitzen dira, derrigorrezkoa
den bakarra zuzkidura-bizitokirako erreserbatu behar den gainazala da.
Ondorioztatzen da HAPOan proposatutako ekipamenduen sistema orokorrak lortuak
eta burutuak daude.
• Sistema Orokorrentzako hurrengo irizpideak berriro definitzen dira.
• Irizpide hauetan oinarrituz proposamen bat egiten da aldaketa posibleekin: Agertzen
diren Sistema Orokorrak eta sartzen diren Sistema Orokor berriak.

Ondoren, Tokiko Sistema definizioaren analisi bat egiten da, auzo edo herrietan hurrengo
gaietan erantzuna ematen dutenak bezala: hezkuntzan, osasunean, kulturan, administrarian,
kirolean, asistentzialean, etb.
Agiriak proposatzen duen oinarrizko helburua ekipamenduen arrazionalizazioa da, auzo edo
Tokiko Erakunde Txikien arabera, izaera eta aurreikusitako beharren arabera. Hurbileko
ekipamendu publikoko zuzkidura erabilpen optimoa aztertzeko hurrengo irizpideak kontuan
hartzen dira, adibidez 2010.urteko Vitoria-Gasteizko Jasangarritasun Adierazleen Plana.
Kontutan hartzen diren proposamenak, behin ekipamenduen azalera eta egoera optimoa
aztertu ondoren, hurrengoak dira:
• Kalifikatutako lursail minimoen ekipamendu azalera gainditzen bada eta gainera
erabiliko gabeko lursailak badaude, erabilera iragankorrak edo bere kalifikazioa
proposatuko da.
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• Lursail falta egotekotan, erabili gabeko eraikinak berreskuratzea eta HBPB eta HAPB
lurzoruak lortzea proposatzen da.
• Zabalganan eta Salburuan neurriak berriro ezartzea eta zuzkidurak eta ekipamendu
publikoak berriro kolokatzea proposatzen da, hiri hutsuneak saihesteko. Horretarako
hurrengo irizpideak kontutan hartzen dira:
o

o
o
o
o

Ekipamenduaren hurbiltasun adierazleak: 600m-ko erradio batean (oinez 10
minutu) biztanleriak ekipamendu kopuru handiena edukitzeko auzo
ezberdinetan. Analisia egiten da hurbileko ekipamendu publikoekin.
Akzio eremua aztertzen da, biztanleriaren egoera ezartzeko.
Biztanleria guztira ezartzen da, bost ekipamendu motetara irisgarritasuna ez
daukana.
Orube hutsekin harremanean jartzen da.
Gomendio proposamen bat egiten da, erabilera xehatu ez-lotesleak egokituz.

• Lakuaren kasuan, ekipamendu lursail gehiegi daudela ondorioztatzen da: mantentzea
proposatzen da, erabilera eraginkorrekoak bezala edo beste erabileretarako sailkatuz.
• Tokiko Erakunde Txikien kasuan, jarduera ezberdinak egiteko gai diren espazioak
edukitzeko beharra eta ekipamendu erabileren, espazio libreen eta gune berdeen
arau partikularrak malguagoak egitea definitzen da.
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9.4.2

VITORIA-GASTEIZKO EKIPAMENDUEN EGUNGO EGOERA

Gaur egungo Vitoria-Gasteizko hiriaren ekipamendu publikoak aztertzen baditugu:
• Gutxi gorabehera %40en lursailak eta ekipamenduei bideratutako azalera, hutsik
dauden lursailei dagozkie (1.310.841 m²).
• Gainontzeko erabileren azaleraren portzentajea %3 eta %6 bitartean daude. Kirol eta
osasun ekipamenduak berriz, %20 eta %18 bitarteko azalera daukate, hiriaren
ekipamendu guztien azalera kontutan hartuz hurrenez hurren.
• Gainera, hezkuntza ekipamenduko lursailak ekipamendu lursail guztien %19
adierazten dute. Hutsik dauden lursailen ondoren ugarienak dira.

EKIPAMENDU PUBLIKOEN EGUNGO EGOERA
ADMINISTRARIA
ASISTENTZIAZKOA
KIROLETAKO
ERABILIGABEKO
ERAIKINA
HEZKUNTZA
ANIZKUNA
OSASUNA
SOZIO-KULTURALA
UNIBERTSITATEKOA
LURSAIL HUTSAK
GUZTIRA

GAINAZALA (m²)

EHUNEKO

LURSAILAK

EHUNEKO

213.880
153.584
730.375

6%
4%
20%

33
28
47

%6
%5
%9

7.449

0%

8

%2

661.139
125.349
150.964
200.882
70.682
1.310.841
3.625.146

18%
3%
4%
6%
2%
36%
100%

98
2
28
57
10
211
527

%19
%0
%5
%11
%2
%40
%100

Ondorioetatik ateratako diagnostiko eta analisien arabera aurreko taulan lortutako datuekin
bat datoz:
• Kultur ekipamendua kantitate eta irisgarritasunean optimoa dela ikus daiteke. Hala
ere, ikus daiteke 16 eta 30 urte bitarteko gazteentzako espazio propioak falta direla.
• Kirol ekipamendua nahikoa kontsideratzen da, espazio hauen beharrak mantentze
egoki batean zentratuz.
• Hezkuntza ekipamendua, auzo berrietan aurreikusitako zuzkidura berriak, nahikoa
kontsideratzen da baina egoera ezberdina da zonaldearen arabera, bereziki 0 eta 2
urte bitarteko umeentzako gelen beharretarako.
• Halaber, Osasun ekipamenduen ebaluazio ona dago, Santiago Ospitalearen
etorkizuneko ikuspegitik. Edozein kasuan, osasun eskaintza, nahiz eta nahikoa izan
ezberdina da zonaldearen arabera.
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• Unibertsitatearen eremutik, unibertsitatearen zabalkuntzarekin behar berriak
aurreikusten dira, aldi berean errepide berrien funtzionamenduarekin.

Vitoria-Gasteizko egungo egoera ekipamenduen lursailetan.

Eraikitako Ekipamendu publikoa
Hutsik dauden Ekipamendu Publikoko Lursailak

9.4.3

EKIPAMENDUEN GAINAZAL OPTIMOAREN KALKULUA

Vitoria-Gasteizko beharrezkoa den ekipamendu azalera kalkulatzerako orduan, Vitoria-Gasteiz
hiriko iraunkortasunaren adierazle planetik (2010 urtekoa) ateratako balioetan oinarritzen
gara. Agirian, Vitoria-Gasteizek ekipamendu bakoitzerako (kulturala, kirolekoa, hezkuntza,
osasuna eta asistentziazkoa) balio optimoak adierazten dira. Erabiltzaile bakoitzak behar duen
espazio kantitate beharraren arabera kalkulatua, arauak eta gomendioak baloratuz:
Kantitateak erabakitzen dira bi irizpideen arabera:
• Egitura mota zonaldeak daukan dentsitatearen arabera (erdikoa, ertaina eta
bizitegikoa):
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o

Bizitegi Egitura: behe dentsitatea 60 etxeb./ha.

o

Egitura Ertaina: 60 eta 100 etxeb./Ha. Bitarteko dentsitatea.

o

Egitura Altua: 1000 etxeb./ha-ko dentsitatearen gainetik.

• Bere karakterizazio demografikoa (biztanleri gaztea, iraunkorra edo zaharkitua).
Neurrien irizpide erabakigarria ekipamendu bakoitzeko biztanleen distantziara neurtzen da.
Ekipamenduen beharra kalkulatzen da egitura bakoitzean bizi diren biztanle kopuruaren
arabera. Vitoria-Gasteizko Jasangarritasun Adierazle Planaren arabera, Vitoria-Gasteizko
biztanle zaharkitu baterako m2 bakoitzeko estandar bat da biztanleekiko ekipamendu mota
bakoitzerako.
Ekipamenduen beharra kalkulatzen da egitura bakoitzean bizi diren biztanle kopuruaren
arabera. Vitoria-Gasteizko Jasangarritasun Adierazle Planaren arabera, Vitoria-Gasteizko
biztanle zaharkitu baterako m2 bakoitzeko estandar bat da biztanleekiko ekipamendu mota
bakoitzerako.
KOEFIZIENTE (m² /bizt.) ZAHARKITUTAKO BIZTANLERIA

KULTURALA
KIROLEKOA
HEZKUNTZA
OSASUNA
ASISTENTZIAZKOA
BATEZ BESTEKO
(m²/bizt.)

EGITURA
ALTUA
0,35
2,08
1,48
0,27
0,49

EGITURA
ERTAINA
0,51
2,70
2,35
0,39
0,73

4,67

6,68

BIZITEGI EGITURA
0,97
3,37
3,98
0,67
1,47
10,46

Zatitzen baldin baditugu 2010.urteko dokumentutik ateratako balioak urte berean VitoriaGasteizko biztanleriagatik (EUSTATeko balioen arabera) lortutako emaitza “itxurazko
koefiziente” bat aterako dugu bizitegi egituraren antzekoa.

JASANGARRITASUN ADIERAZLE PLANA 2010

KULTURALA
KIROLEKOA
HEZKUNTZA
OSASUNA
ASISTENTZIAZKOA
BATEZ BESTEKO
(m²/bizT.)

ZUZKIDURA OPTIMOA
2010 m²
202.000
751.000
843.000
141.000
304.000

BIZITEGI EGITURA KOEF. (m² /bizt.)
0,85
3,17
3,55
0,59
1,28
9,45
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Indarrean dagoen HAPOaren arabera, 30.279 etxebizitza eraikitzeko zain daude.
Ekipamenduen egoera Vitoria-Gasteizko “hiri” mailara aztertzen baditugu eta Tokiko Erakunde
Txikiak kentzen baditugu 28.958 etxebizitza burutzeko zain geratuko ziren. Etxebizitza hauei
existitzen diren etxebizitza kopurua gehitzen badizkiogu, Udalak 2016.urtean erraztutako
datua Etxebizitza Estatistika Adierazlearen artxibotik (111.911 etxebizitza Vitoria-Gasteizko
hirian erroldatu ahal diren etxebizitzak ostatu kolektiboak eta Tokiko Erakunde Txikiko
etxebizitzak kontutan hartu gabe) 140.509 bizitegi gaitasuneko etxebizitza lortuko genituzke
Vitoria-Gasteizeko “hirian”. Balio hau biderkatzen badugu 2015.urteko batez besteko familia
kopuruagatik LAG kalkuluaren arabera (2,15), etorkizuneko biztanleria 302.094 izango
litzateke.
Gaur egungo Planak proposatzen duen ekipamendu publikoetarako azalera Vitoria-Gasteizko
“Hirian” 3.207.785m2-koa da eta eraikitako lursailak eta hutsik dauden ekipamendu
publikoen lursailak batzerakoan lortuko dugu (ekipamendu kulturala, kirolekoa, hezkuntzakoa,
osasunekoa eta asistentziala). Gaur egun erabili gabeko eraikuntza publikoen azalera 7.450m2koa da.
• Azalera hau, etxebizitza berriko ekipamenduen eskaintza betetzeko nahikoa bezala
hartzen bada eta estimatutako biztanleriaz zatitzen bada lortutako balio “fikziozko”
10,62 m²/bizt.-lekoa izango da.
• Jasangarritasun Adierazle Planetik ondorioztatutako koefizienteen arabera, lortzen
dugun koefizientea etorkizuneko Planaren Gaitasunaren arabera (10,62 m²/etxeb.)
bizitegi egiturazko dentsitateari hurbilduko da, aipagarriak eraikitzeko behe
dentsitateagatik: 60 etxebizitza/ha baino gutxiagoko dentsitatea eta bat m²c/ m²s
eraikigarritasuna, merkataritza erabilera beharrezko merkataritza jarduerekin bakarrik
erlazionatzen delako.

Gaur egun, Vitoria-Gasteizko dentsitate osoa 58 etxeb./ha. Ingurukoa da, eta 68 etxeb./ha
izatera heldu daiteke, HAPOaren aurreikuspen guztiak gauzatuz gero, Vitoria-Gasteizen
sailkatutako bizitegi lurzoru denak barne.

• Ezinbestekoa da Vitoria-Gasteizko hirirako helburua definitzea, bai bizitegi
egiturako behe dentsitatean mantentzea edo tarteko egitura bati hurbildu, batez
besteko egiturak dira eta auzoen dentsitatea 60 eta 100 etxeb./Ha-en artekoak dira.
Eraikigarritasuna 1 eta 1,5 m²s/ m²a-koa, bere erabilpen nagusia bizitegikoa da eta
merkataritza jarduerako erabilpen presentziarekin.
o

Indarrean dagoen HAPOak ezarritako estandarrak espazio libre eta
ekipamenduena, biztanle kopuru batean oinarritzen zen, aurreikusitako
biztanle kopurura ez zen heldu familia tamainak murriztu direlako. Hala ere
espazio libreen eta ekipamenduen lagapenak egin dira.
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o

o

o

Egungo hiriguneen kalitate maila mantendu nahi bada eta Vitoria-Gasteizko
espazio publikoak aurkezten duten bizigarritasun falta kontuan izanik,
ezinbestekoa da alde batetik, hazkunde berrientzako dentsitate egokia
planteatzea eta beste alde batetik, sailkatutako bizitegi eremuen dentsitatea
baloratzea, finkatutako hiriaren dentsitatea handituz.
Dentsitate altu bat lurzoruaren okupazioa optimizatzen du, landa lurzoruaren
gaineko presioa murrizten du, espazio edo hiriguneko masa kritiko bat
adierazten du. Negozio trukeak, sozialak eta kulturalak errazten ditu,
desplazamenduak murriztu eta garraio publikoa errentagarria da.
Datu adierazgarri bezala, Europan finkatutako hirien batez besteko
dentsitatea 93 etxebizitza hektareakoa dela.

Bizitegi Egitura Ertaineko gainazal optimoak
EGITURA ERTAINA: VITORIA-GASTEIZ HIRIAREN GAITASUN PLANEKO BALIO OPTIMOAK (302.094
BIZT.)
ZUZKIDURA
KOEFIZIENTE
ZUZKIDURA
DIFERENTZIA
OPTIMOA
%
(m²/biz.)
2017 (m²)
(m²)
KAP.PLAN (m²)
KULTURALA
202.000
154.974
200.882
+45.907 (0)
130%
KIROLEKOA
751.000
815.957
730.375
-85.582
90%
HEZKUNTZA
843.000
709.922
661.139
-48.782
93%
OSASUNA
141.000
116.306
150.964
+34.657(0)
130%
ASISTENTZIAZKOA
304.000
221.435
153.584
-67.851
69%
GUZTIRA
2.018.594
1.896.944
202.215
94%

Hiria “Birdentsifikatzen” badugu eta hiri trinko eta kohesionatu bat nahi badugu,
ekipamenduen gainazalak konparatu beharko genituzke lortutako ekipamendu optimoekin,
egitura ertaineko koefizientetatik lortutakoetatik. Koefizienteen batez bestekoa (egitura
ertaina) 6,68 m²/biztanlekoa da eta datua egokiagoa kontsideratzen da bizitegi egituratik
lortutakoa baino.
Iturria: EUSTATek eta Iragazkortasun Adierazle Planak eskainitako datuak kontuan hartuta
egileak moldatua.

•

Lortutako datuen arabera, asistentziazko ekipamenduak izan ezik, Vitoria-Gasteizko
Jasangarritasun Adierazle Planak ezartzen duen azalera minimoaren gainetik
egongo ginateke, azaletik %75eko da. Asistentziazko ekipamenduen kasuan
%75tetik behera egongo ginateke (%69). Minimora heltzeko hutsik dauden
lursailetik 12.492 m² beharko genuke.

•

Falta diren gainazalak batuz balio optimoa lortzeko (%100) 202.215 m² beharko
genituzke etorkizuneko kirol, hezkuntza eta asistentziazko ekipamenduentzako.
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1.310.841 m² hutsik dauden lursail ditugu (kontuan izan gabe erabili gabeko
eraikuntza publikoak) eta, kentzen badugu behar ez dugun azalera, 1.108.636 m²-ko
lursail hutsak ez genituzke erabiliko eta beste erailentzako bideratu ahalko ziren:
bizitegia, bulegoak, erabilera eraginkorrak, etb…
•

Modu honetan, esan dezakegu, ekipamendu azalera erreserba nahikoa izan
beharko litzakeela etorkizuneko eskaerari aurre egiteko.

•

Gainera, taulan ikusten denez, etorkizuneko planaren gaitasunaren estimazioaren
arabera, egungo kultura eta osasunaren ekipamendu azalera etorkizunekoaren
gainetik egongo litzateke.

Ezinbesteko da balioztatzea Vitoria-Gasteiz-rako proposatzen diren tarteko egituren
adierazleak komenigarrienak (6,68 m²/bizt.) diren bizitegi eta biztanleri mailara hazi diren
beharrak asetzeko.
Hala ere, bizitegi egiturazko koefiziente handiago bat estimatzearen kasuan, ekipamenduei
zuzendutako lursail hutsak soberan egoten jarraituko ziren, hortaz ezinbestekoa da lursail
hauen erabilera definitzea.

Azterketa auzoz-auzo
Gaur egungo ekipamenduen auzoen azterketa egin da, balio optimoak ezarriz egitura
ertaineko adierazleen arabera (6,68 m²/bizt.). Ondorioz, 2016ko biztanleen arabera,
eskualdeko auzo bakoitzeko eskariaren araberako aldea da auzo bakoitzeko ekipamendu mota
bakoitzean dagoen eremuan.
Diagnostiko eta analisi ezberdinetan agertu den bezala, hurrengoa ondorioztatzen da:
•

Ingurabide barrualdeko auzoak ekipamendu falta aurkezten dute, gainera arazoa
larriagotzen da hutsik dauden partzelak ez existitzean, bakarrik daude erabiltzen ez
diren eraikuntzak.

•

Modu berean, Salburua eta Zabalganan ekipamendu gauzatuen eskasia dago,
baina hutsik dauden lursail azalera nahikoa da egungo eta etorkizuneko eskariari
aurre egiteko.

•

Deigarria da Abetxukoko auzoan dagoen gehiegizko ekipamendua, gainera, bere
kokapen geografikoa dela eta, ezin du aurre egin inguruko auzoen eskaerari aurre
egin.

•

Auzoz auzo egindako azterketaren arabera, gaur egun faltan geratuko zen
ekipamendu azalera totala 660.205 m²-koa litzateke, eta egungo beharren gaineko
ekipamendu azalera 802.240 m²-koa litzateke. Gainera, 1.310.841 m² hutsik dauden
ekipamendu lursail daude eta 7.450 m² erabili gabeko eraikin publikoak.
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•

Ekipamenduak arrazionalizatzea beharrezkoa da auzo ezberdinen arabera, eta bere
izaera edo egungo beharren arabera, agian aldatu egin dena auzoak sortu zirenetik.

•

Aipagarria da inguruko auzoetan dauden ekipamenduak hurbileko auzo batzuen
biztanleriek ere erabiltzen dute. Mendizorrotza edo Txagorritxu auzo batzuetan,
udalerriz gaindiko zuzkidurak existitzen dira eta ez dute bakarrik auzo bati
erantzuten.
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EKIPAMENDU AZTERKETA AUZO BAKOITZEKO. BIZTANLERIA 2016.

ABETXUKO

EKIPAMENDU
GAINAZALA ( m²)
91.677

HUTSIK DAUDEN
LURSAILAK (m²)
0

EKIPAMENDU FALTA
GAINAZALEAN m²)
-28

DIFERENTZIA
(m²)
-28

ZABALGANA

335.482

241.864

-90.667

151.196

ALI
ARANA /ARANBIZKARRA
/ARANTZABELA/JUDIMENDI/
S. LUZIA/ SANTIAGO
ARETXABALETA

93.667

79.034

-4.081

74.953

192.968

19.463

-69.217

-49.754

65.389

65.389

-6.756

58.634

ARIZNABARRA

63.440

7.152

-9.966

-2.814

ARRIAGA-LAKUA

389.836

195.222

-41.279

153.943

BETOÑU
ALDE ZAHARRA/ KOROATZE/
BABESGABETUAK/ ANGLO/
LOVAINA/ ZABALGUNEA
PILAR

13.414

0

0

0

95.429

13.257

-240.360

-227.103

41.197

3.658

-32.123

-28.465

SALBURUA

466.593

388.778

-59.491

329.286

GAMARRA

202.597

20.115

0

20.115

24.099

0

-9.799

-9.799

402.982

110.959

0

110.959

S. KRISTOBAL

94.049

5.272

-2.873

2.399

S. MARTIN

80.167

32.551

-33.945

-1.394

SANSOMENDI

115.390

17.469

-40.517

-23.048

151.096

14.099

-7.938

6.160

87.492

0

-11.165

-11.165

EHARI-GOBEO P.

4.277

4.277

0

4.277

ARRIAGA-GAMARRA P.

4.082

4.082

0

4.082

BETOÑU P.

99.392

0

0

0

JUNDIZ P.

83.687

78.817

0

78.817

ZUBIKARAI P.

7.856

7.856

0

7.856

GAZALBIDE
MENDIZORROTZA

TXAGORRITXU
ZARAMAGA

URITIASOLO P.

1.528

1.528

0

1.528

GUZTIRA

3.207.785

1.310.841

-660.205

650.636

Iturria: Udalak eskainitako datuetatik hasita egileak moldatua.
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9.4.4

LURRALDE EKIPAMENDUEN EGOERA ESPEZIFIKOA

Vitoria-Gasteizko herrian azpimarragarriak dira ekipamenduen presentzia, besteak beste:
Ospitaleen sarea eta Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Arkautiko nekazaritzako elikagaien
campus-a, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, eta Arakako base militarra.
Arakako base militarrari buruzko informazioa liburuki honen 2.13 Arakako Base Militarraren
Plana puntuan azaltzen da.
Arkautiko nekazaritzako elikagaien campus-a, Neiker- Nekazal Ikerketa eta Garapenerako
Euskal Erakundearen eskutik, ikerketa eta nekazal garapenari buruzko ekintzak egiten
dituelarik. Gaur egun Babesteko eta Kontserbatzeko Plan Berezi- 21 bitartez arautzen da.
Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, Arkauten kokatua, Euskal Ertzaintzaren formazio
zentroa da. 15/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema
Antolatzekoa- ren bitartez dago arautua.
Ospitaleen sareari dagokionez, daturik azpimarragarriena itxaron behar den denbora da. Orain
dela urte asko, hirugarren ospitale baten beharra planteatzen da, aukera ezberdinak
proposatzen dira: existitzen diren zentroen birmoldaketa, eraikin berriak ondoko lursailetan,
Txagorritxuen kasuan bezala ospitalearen atal batean zabalkuntza bat egin dela kanpoko
kontsultak sortuz. Hirugarren ospitalearen aukera interesgarria litzateke zentro soziosanitarioa
izango balitz, zainketa aringarri eta kronikoko zerbitzuarekin, gaur egun klinika pribatuetan
egiten dena.
Txagorritxu eta Santiago ospitaleen kalitate zerbitzuaren adierazleen daturik txarrena kanpoko
kontsultetan dagoen itxaron zerrenda eta proba osagarrien zerrenda dira, kirurgikoen itxarote
zerrendan berriz, tarteko puntu batean daude.
Olagibeleko Lehen Mailako Arreta Mediku zentroa ospitale bihurtzea eta bere egungo jarduera
beste instalazioetan egitea proposatzen da , adibidez, antzinako ospitale militarra. Etorkizunari
begira, osasun arretaren beharra, zonalde berriko hirigintza hazkundearen araberakoa izango
da.
Vitoria-Gasteizko ospitale sareen barruan hurrengo ekipamenduak ditugu:
•

Txagorritxu Ospitalea (Txagorritxu): Arabako Unibertsitate Ospitalearen barne
Indarrean dago BEPB, barneko bideak berrantolatzen dituena.

•

Kanpo medikuntza Ospitalea (Txagorritxu): Arabako Unibertsitate Ospitalearen
barne, Txagorritxu ospitalatik gertu kokatua. Indarrean dagoen BEPB- 18
Txagorritxu-k bi Ospitale hauen antolamendua arautzen du.

•

Santiago Apostoleko Ospitalea (Judimendi): Arabako Unibertsitate Ospitalearen
barne, Txagorritxu ospitalatik hiru kilometrora dago kokatua.

•

Arabako Ospitale Psikiatrikoa (Mendizorrotza).

•

Txertaketa zentroa – Haurrentzako Osasun mentala zentroa (El Anglo).
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Vitoria-Gasteizko ospitaleak

Unibertsitate irakaskuntza Hiriaren Campusean kokatuta dago, BBPB 5- Unibertzitategunearen bidez arautua dago. Hemen lizentziatura eta espezialitate gehienak daude, Jarduera
Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Fakultatea, Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola eta
Teknologia Fakultatea izan ezik. Unibertsitate Zentroetan ez da saturazio hautematen,
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Fakultatean eta Itzulpengintza eta
Interpretazioko Fakultatean izan ezik. Gaur egun, Arabako Campusean titulazio berriak
kokatzeko lurzoru berria eskatzen du. Helburu honekin erabilitako lurzoru erreserbak
Campusetik oso urrun ez egotea saiatzen da, sortutako sinergiak aprobetxatzeko
helburuarekin. Proiektuen artean albaitaritza ikasketak eta zentro zibiko baten eraikuntzak
daude.

EHUk hurrengo eraikuntzez osatua dago:

•

Irakasleen Unibertsitate Eskola (Mendizorrotza).

•

Farmazia Fakultatea (Mendizorrotza).

•

Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola (Mendizorrotza).
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•

Elurreta Eraikina (Mendizorrotza).

•

Letren Fakultatea (San Kristobal).

•

Gizarte Langintza Fakultatea (San Kristobal).

•

Errektoreordetza (San Kristobal).

•

I+G Ikerketa Unibertsitatea (San Kristobal).

•

Enpresa Fakultatea (San Kristobal).

•

Jarduera Fisikoaren eta Kirolen Zientzietako Fakultatea (Mendizorrotza).

UPV-EHU
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9.5

GUNE BERDEAK

Espazio Libre eta Gune Berdeen Zuzkidura Sareari dagokionez, azpimarratu behar da
sailkatutako lurzoruaren gehiegizkoaren existentzia, ezartzen diren 5 m²/bizt. estandarren
gainetik.
•

Mantentze kostean daukan ondorioak, ingurumen interesa ez daukaten espazio
batzuen birmoldaketa aztertzea gomendatzen da edo baterako beste erabileren
ezarpena.

•

Beste alde batetik, espazio libreen kalitateari buruzko hausnarketa bat egin
beharko litzateke dimentsioak, ekipamendu eta masa kritiko nahikoko zonaldeen
hurbiltasuna, estaldurarako elementu posibleak, etb… baloratzeko.

Udalerri osoa kontutan hartuz, ekipamendu hauen azalera osoa 1.190,81ha-koa da. Hiria
bakarrik baloratzen badugu 783,57ha. Erreferentzia bezala daturik murriztaileena hartuz gero,
(bakarrik hiri bilbea) eta aurreko HAPOarekin konparatuz, 219,3ha-ko hazkundea igartzen da,
hazkunde handi bat bezala hartu daitekeena.
•

Udalerriari buruz ari bagara, zifra globala gutxi gorabehera 50 m²/biztanlekoa da,
bestelako zifrak gailentzen duena, Hirigintza eta Lurzoruaren Legea gailenduz (5
m²/biztanle).

•

Ratioa beste Euskal Hiriburuko datuak gailentzen du: guztira Bilbon, 3,93
m²/biztanle 1.999an eta Donostian 13,4 m²/biztanle 2.006.urtean.

•

Vitoria-Gasteizko hirigunea (Hirigunea, Zabalgune, koronatze eta Pilar) zuzkitutako
zonalderik txarrena da, gune berdeen 3,87 m²/biztanlera bakarrik helduko da, bai
hiri parkeetan bai lorategiz hornitutako zonaldeak.
Vitoria-Gasteizko ingurabide barrualdeko auzoak finkatuak daude eta eredu funtzional
bati erantzuten dute, ibilgailu pribatuan pentsatuta dagoena eta kalitatezko espazio
publikoaren falta igartzen da.
Gaur egun, Vitoria-Gasteizko Udalak superetxadien plana dauka, oinezkoentzako
espazio publikoak eta garraio publikoa berreskuratzeko, ibilgailu pribatua erabili
beharrean. Eredu hau Planean sartzea gomendagarria litzateke, ingurabide
barrualdeko auzoek daukaten espazio publikoaren falta konpontzeko.

Azken finean, 11 milioi m2 gune berdeekin, Vitoria-Gasteiz Europako batez bestekoaren
gainetik dago,hauen erdia erabilera publikoko espazio libreetan eta gune berdeetan banatuta
eta gainontzekoa parkeak dira. Balio honek ez ditu kontutan hartzen espazio publiko eta gune
berde pribatuak, kontuan hartzekotan asko handituko zirelarik.
Esan dugun bezala, 2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoa, lur eta hirigintzari buruzkoa eta
123/2012 Dekretuak, uztailaren 3koa, hirigintzako estandarrei buruzkoa, sistema orokorren
espazio libreek eta hiri parkeek behar duten azalera minimoa ezartzen dute. Azalera hau,
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biztanle kopuruaren arabera edo bizitegi-erabilera duten metro karratuen arabera kalkulatzen
da. Balio hauek oinarri, hazkundearen datu errealak kontuan hartu behar dira. Halaber
etxebizitza bakoitzeko biztanleen kopurua behera egin du, eta era berean, pertsona bakarreko
etxe kopurua asko hazi da, etxebizitza guztien 25% era helduz. Hau guztia kontuan izanik
ondoriozta dezakegu egundo HAPOak, behar diren baino espazio libre eta gune berdeak
antolatzen dituela.
Beste aldetik, beharrezkoa da espazio hauek Vitoria-Gasteizeko hirian duten garrantzia
adieraztea; biztanle guztiak gune irekietara eta espazio berde publikoetara heltzeko 300 metro
gehienez mugitu behar dira. Espazio hauek, Eraztun Berdearen projektuarekin batera, VitoriaGasteiz Green capital 2012 izatea ahalegindu zuten.
Azkenik, hurrengo hausnarketak kontutan hartzen dira gune berdeentzako:
•

Existitzen diren espazio askoren kalitatea hobetzea. Gune libre ereduaren eta
existitzen diren hiriko gune berdeen definizioa berriro egitea beharrezko da.
Gabetasun larriko auzoak daude, Koroatzea, Pilar etb.. besteak beste, beste auzoak
berriz, soberakinak dauzkate.

•

Espazioak hierarkizatu behar dira, bai hiriko auzoetan eta bai espazioetan,
bizigarritasuna hobetzeko.

•

Hiriaren Green Capital filosofia galdu barik, eta proposatzen diren etorkizuneko
birdentsifikazioa kontutan hartuz, planteatu ahalko zen espazio hauen birkokapena
trukatzea edo hitzarmenen bidez, gabezi edo ahultasunak. Kalitate hobeagoko gune
libreak lortzeko, adibidez, Eraztun Berdearen inguruan, azpiegitura gogortzeko,
etenuneak dauden puntuetan.
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