VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Nekazaritza nahiz Abeltzaintzakoa eta Landazabalekoa, Trantsizioko Landa Paisaia
kategorietan.

4 HIRI TRINKOA, KONPLEXUA ETA KOHESIONATUA
4.1

HIRI TRINKOA, KONPLEXUA ETA KOHESIONATUA LORTZEA

Vitoria-Gasteizerako planteatzen den helburua hiri TRINKO, KONPLEXU eta KOHESIONATU bat
izatea da. Funtzio eta erlazioetan hiri integratzailea, muga zehatzekin, hirigintza eta lurralde
planifikazio batean sakabanatutako urbanizazioa saihestu baten ibilgailu pribatuaren
mugikortasun baliabideari lotua, azpiegitura zerbitzuan efizientzia eskasa, etb.
Hiriaren konplexutasuna eta kohesioa zuzenean erlazionatuta dago hiri ereduak
proportzionatzen duen jardueren dibertsitate eta mistizidadeekin, irisgarritasun eta hurbileko
zuzkidurez hornituta, auzoaren pertzepzioa erraztuz eta lurzoruaren iraunkortasun
kontsumoarekin. Hiri zakanaketak talde sozialen, erabileren eta funtzioen banaketa
suposatzen du, espazio hotzagoak eta jende gutxiagorekin, erabilerak homogeinizatuz etb…
sortuz.
Vitoria-Gasteizen kasuan, auzo berrien hiri zakabanaketa hiri trinkoaren patroia jarraitu gabeko
etxebizitza eraikinari dagokio, existitzen ziren auzoei hiri jarraitasuna emateko. Paramentroen
barruan planteatu zen idazketaren momentuan, hiria eta landa ingurunearen artean trantzizio
hazkundean eta Eraztun Berdearen topaketa motelduz. Hala ere, urteetan zehar ereduarekin
loturiko arazoak hauteman izan da. Lurzorua ondasun eskasa kontsideratzearen egungo
ikuspuntua efizientzia maximoaren ikuspuntuan bihurtu behar da, hirigintza araudian eta
lurraldean etortzen den bezala printzipio gidari bezala sartuz.
Gai hauei gehitu behar zaio indarrean dagoen HAPOan ezarritako espazio libre eta
ekipamenduak batez besteko familia murriztu delako eta espero zen biztanle kopurua lortu ez
delako. Hala ere, espazio libreen eta ekipamenduen lagapenak gauzatu dira hasierako
aurreikuspenak, zakabanaketak, masa kritikoaren falta eta auzo berrien dentsitate baxuarekin
bat etorriz.
Dentsitate altu bat lurzoruaren okupazioak optimizatzen du, landa lurzoruaren gaineko presioa
murrizten du edo espazio eta hiriguneko masa kritiko bat adierazten du. Negozio trukeak,
sozialak eta kulturalak errazten ditu, espazio publikoaren okupazioa eta segurtasuna handitzen
da, desplazamenduak murriztuz eta garraio publikoa errentagarria izanik.
Genero edo hirigintza inklusibo edo integralaren ikuspuntutik, dentsitatea eta hiri
trinkotasunak hiri bilbearen arrisku faktoreak murriztera laguntzen du, habitatutako
inguruneak sortuz, jendez beteta, erabilera anitzekin eta erabiltzeko ordutegia zabalarekin.
Vitoria-Gasteizen kasuan hurrengo egoera aurkitzen dugu:
• Gaur egun, Vitoria-Gasteizko dentsitate globala gutxi gora behera 58 etxeb./ha-koa
da. Dentsitatea kalkulatzeko, Vitoria-Gasteizko “hirian” dagoen bizitegi hiri lurzoruan
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dauden etxebitza kopurua kontuan hartu da. Toki-Erakunde Txikiko lurzoruak,
etxebizitzak eta S-14, S-16, S-17 eta S-18 sektoreak kendu dira. Eta aldi berean,
ekoizpen erabilerako lurzoruak.
Vitoria-Gasteizko “hiriaren” etxebizitzen kalkulua egiteko, Udalak eskeinitako
2016.urteko Adierazle Estatistikoen artxibotik hartu da (113.995 etxebizitza ez dira
kontutan hartzen, ezin dira erroldatu eta ostatu kolektiboak) eta Tokiko Erakunde
Txikietan existitzen diren etxebizitzak kendu zaizkio (Ekialde, ipar-ekialde eta hegoekialdeko landa zonaldeetan 2.084 etxebizitza existitzen dira).
• Indarrean dagoen HAPOaren aurreikuspen guztiak gauzatzean hiriak 68 etxeb./ha
izatera heldu daiteke. Dentsitatea hau kalkulatzeko aurreko atalean hartutako irizpide
berbera hartu da, hiri lurzoruan burutzeko geratzen diren etxebizitza guztiak,
gainazala eta S-14, S-16, S-17 eta S-18 sektoreak sartuz.
Burutzeko zain dauden etxebizitzak Udalak eskeinitako 2016.urteko Udalpan
artxibotik lortu dira, S-6 sektoreko azken berrikuspeneko balioak doituz (ez dira
kontutan hartu Tokiko Erakunde Txikian burutzeko zain dauden etxebizitzak).

Vitoria-Gasteizko Hiria
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Erreferentzia gisa, Europan finkatutako hiri zentroen batez besteko dentsitatea 93 etxebizitza
hektareakoa406 da, Bilbo Metropoliaren batez bestekoaren baliokidea da. Hurbileko
erreferentzia bezala, lurralde historikoaren beste hiriburuak Bilbo eta Donostia 126 etxeb./ha
eta 63 etxeb./ha hurrenez hurren daukazkate.
Egungo hiriguneen kalitate maila mantendu nahi bada eta Vitoria-Gasteizko espazio publikoak
aurkezten duten bizigarritasun falta, ezinbestekoa da:
• Hazkunde berrientzako dentsitate egokia zein da planteatzea.
• Sailkatutako bizitegi eremuen dentsitatea berriro baloratu behar da, finkatutako
hiriaren dentsitatea handitzea planteatuz.
2010.urteko Vitoria-Gasteizko Hiriaren Iraunkortasun Adierazle Planaren dokumentuak,
hiriaren baldintzak neurtzeko forma eta etorkizunean iraunkorragoa izateko helburuen analisi
sakona egiten du. Dokumentuan, trinkotasuna, kohesioa, oreka eta egonkortasunari begira,
hiriak nahi dituen dentsitatearen erreferentziak finkatzen ditu.
Haietariko bat, planteatutako galderei dagokionez, hiri iraunkor batentzako dentsitate tarte
egokia da. Dentsitatearen balio minimoa 80 etxebizitza/ha-koa izan behar da, bizitegi
gainazalaren %50ean. Hiri egituretan aplikatuz (auzoak). Adierazle Planak ezartzen dituen
dentsitate minimoa 100 etxeb./ha.-ko dira.
• Ingurabide barrualdeko eta ingurabide kanpoaldeko auzoen dentsitatearen balioak
aztertzen baditugu, ingurabide barrualdeko batezbesteko dentsitatea 81 etxe./ha-koa
dela aterako dugu.
Ikerketa egiteko gaur egun 2016.urteko etxebizitza estatistika adierazle txostenaren
arabera hiri lurzoruan dauden etxebizitzak kontutan hartu dira (planaren gaitasun
etxebizitzak gehitu barik), udalak eskainitako informazioa.
Koroatze eta Alde Zaharreko auzoak 200 etxe./ha-ko balioak aurkezten ditu, neurri
osagarrien beharrarekin. Ingurabide barrualdeko auzoen azalera honek, VitoriaGasteizko %43ko bizitegi azalera suposatzen du, eskatutako gutxienezko %50tik gertu.

AUZOA

ETXEBIZITZAK

ARANA

1.499

ARANBIZKARRA

4.929

ARANTZABELA

679

ARIZNABARRA

3.436

MENDIZORROTZA

1.695

ALDE ZAHARRA

5.052

40

Dentsitatea.Kondentsatutako edizioa. Etxebizitza kolektibo berria, Javier Mozas, Aurora Fernandez
Per, 2006.
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KOROATZEA

6.099

BABESGABETUAK

3.047

ANGLO

2.182

PILAR

4.342

ZABALGUNE

4.618

GAZALBIDE

932

JUDIMENDI

3.037

LOVAINA

4.021

S.KRISTOBAL+ADURTZA

6.422

S.MARTIN

4.910

S.LUZIA

3.556

SANTIAGO

1.578

TXAGORRITXU

3.782

ZARAMAGA

5.641

GUZTIRA

412

AZALERA (Ha)

878

DENTSITATEA (etxe.Ha)

81

• Ingurabide kanpoaldeko auzoetan (Sansomendi, Arriaga, Lakua, Ibaiondo, Armentiako
auzo berriak, Zabalgana, Aretxabaleta eta Salburua) lortutako batez besteko
dentsitatea 57 etxe./ha-koa da eta planaren etorkizuneko gaitasuna kontsideratuz:
bizitegi hiri lurzoruen eta hiri lurzorua izatera pasako diren lurzoruetan (behin
kudeaketa bukatu ondoren) existitzen diren etxebizitzak eta eraikitzeko zain
daudenak. Kalkulua egiteko Udalak hurrengoak eman ditu: 2016.urteko Adierazle
Estadistikoak eta 2016.urteko Udalplan artxiboa.
Hiri trinko, konplexua eta kohesionatu bat lortzeko behar den dentsitatea oso azpitik
dago. Beraz, helburu nagusiena auzoen etxebizitza kopurua gehitzea da dentsitatea
igo ahal izateko.
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AUZOA

ETXEBIZITZAK

SANSOMENDI

7.993

ARRIAGA-LAKUA

11.406

ARMENTIAKO GARAPEN BERRIAK

588

ZABALGANA

20.134

ARETXABALETA-GARDELEGI

3.161

SALBURUA

22.007

GUZTIRA

65.289

AZALERA (Ha)

1.140

DENTSITATEA (etxe.Ha)

57

Esan beharra dago ingurabide barrualdeko eta ingurabide kanpoaldeko ikerketa
hauetan, Abetxuko auzoa ez dela kontutan hartzen isolatuta dagoelako eta
“ingurabide kanpoaldeko” auzoaren barruan egon beharrean “erradio kanpoko”
kontzeptuaren barruan dago.

4.2

HIRIA LOTU

4.2.1
•

HIRIAREN INGURABIDE KANPOALDEKO ETA INGURABIDE BARRUALDEKO HARREMANA
Ardatz hauen eta inguratze ingurabidearen arteko bilgunea:
Ingurabideak, ingurabide barrualdeko eta ingurabide kanpoaldeko hesi bat da.
Ibilgailuen zirkulazioa eta oinezko-bizikleten ardatz erradialen elkargunea eta inguratze
ingurabideak, hiriko zonalde hauen hiri-izaera galeran eragin handia daukate.
Gaur egun, inguratze ingurabidean zehar, bilguneak tipologia bakoitzari jarraituz
gertatzen dira: biribilgunea, bide goratuak, lurpeko bideak, etb.
Zonalde hauetako hiri bilbearen finkapen falta zehazten dituzten faktoreak hurrengoak
dira:
o

Inguruko lurraldearen parte bat hiri bilbearen jarraitasuna saihesten dute eremu
hauetan.
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•

o

Korapiloen konfigurazioa tamaina handiko biribilgunei esker eta bizitegi lursail edo
eraiki gabeko hondar lursailekin bat eginez.

o

Kaleen arteko aldapa koten ezberdintasunengatik ardatzen hiri jarraitasuna
zailtzen da.

Ingurabidearen eragina hiri bilbean:
Ingurabidea alde bietan dagoen hiriaren hesi bat da, tarte batzuetan zorrozten da
ibilgailu pribatuen presentziagatik:

•

o

Zentsu bereko hiru errepide tramuak existitzen dira, non ibilgailuak abiadura
handiak hartzen duten.

o

Pasagune altuak eta lurrazpikoak ibilgailuak azkarrago joatea laguntzen dute.

Trinkotasun eta espazio publikoaren hierarkia falta komunikazio ardatz zonaldeetan
hiriaren Ingurabide barrualdean eta ingurabide kanpoaldean:
Hiriaren alde bietan ardatz komunikazioa tarteak daude, normalean ingurabide
kanpoaldean baina hiriak mugatutako eremuan ere egon daitezke, alde batetik kale
finkatu baten falta eta hiri bizitza falta daukatenak eta beste alde batetik, espazio falta
oinezkoentzako eta ibilgailu pribatuentzako dauzkatenak. Fenomeno hau hurrengo
arrazoiengatik ematen da:
o

Kalearen mugan eraikin faltagatik, etxebizitzetako behe solairuetan saltoki edo
ekipamendu falta dago hiri bizitza indartzeko. Eraikin falta hauen arrazoiak izan
ahal dira: lursailetan oraindik eraiki ez delako edo espazio publikoa jabetasun
pribaturekin mugarik ez daukalako eta erabilera gabeko plazak edo lorategi
bihurtutako espazioak agertzen direlako.

o

Ardatz komunikazioen hierarkia faltagatik. Oinezkoa ibilgailuren alboan bigarren
maila batean ikusten da eta zentsu biko errepideko bideak erabilgarritasun argiko
erdibitzaile bat dutelako.

o

Ardatz komunikazioak (kaleak) beraien beharrentzako gehiegizko zabalera
izateagatik, hirian beharrezko bizitza sortzeko, ziurrak eta adeitsuak izateko
zailtasunak daude.

•

Hiri jarraitasun falta, hiriaren ingurabide barnealdeko eta kanpoaldeko bilbe
hazkunde lotura eskasagatik. Zonalde batzuetan hiri ingurabide kanpoaldeko eta
ingurabide barnealdeko lotura arazoak ikusten dira, alde batetik hiri bilbearen
jarraitasun faltagatik eta beste alde batetik, inguratze ingurabideagatik, hiria hazi
delako gerrikoari begiratu barik.

•

Topografia hiriaren hesi bezala. Aldi berean auzoak hiriaren erdialdearekin
komunikatzeko zailtasunak dauzkaten hesi fisikoak existitzen dira.

4.2.2

ESTRATEGIAK

•

Ingurabidea lurperatu eta hiria gainetik igarotzea.

•

Ingurabide eta hiria plano berdinera eraman biribilguneak sortuz.
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4.3

•

Bide kopurua eta ingurabideko abiadura murriztu.

•

Bus elektrikoari esker ibilbideak aldatu dira egokiagoak bihurtzeko.

•

Lotune konplexuak kendu, ardatz estrategikoen hutsuneak saihesteko.

•

Ardatzen sekzioa berriro pentsatu.

•

Errepideen ardatzak konfiguratu garraio publikoarekin, ibilgailu pribatuekin,
bidegorriak, hiriarekin lotzen diren ibilbide berdeak eta Eraztun Berdearekin batera
bizirauteko. Ibilgailu pribatuentzako espazioak mantentzen dira baina lehentasuna beti
oinezkoentzako.

•

Ardatz bideen parte bat berreskuratu Espazio Libre Publiko bezala erabiltzeko. Hiri
bizitzarako erakargarria izateko jarduerekin, merkataritza guneekin etb…

•

Ardatz edo ibilbidetan hutsik dauden puntuetan edo puntu beltzetan hiri bilbea
berriro definitu, berriztatu edo finkatu.

AUZOEN BIZIGARRITASUNA

Vitoria-Gasteizko hiria eraiki egin da batez ere bi momentu historikoen hedakuntza prozesu
baten ondorioz.
• Lehenengoa 50.hamarkadarena izan zen, hiria hazi zen gaur egungo ingurabideraino,
industrializazioagatik emandako migrazio mugimenduen ondorioz.
• Bigarrena 90.hamarkadan, Lakuaren auzo berrien hedakuntza hazten da, bereziki
barne mugimenduekin zerikusirik daukana eta etxebizitza bakoitzeko kide kopuru
gutxiagoz osatutako familia ereduaz nagusitzen da.
Hiriak izan dituen garapen eta hazkunde hauek, garaiko hirigintza jarraibideak jarraitu dituzte,
hamarkadako eraikuntza eta hirigintza tipologiak aurkituz.
Ildo beretik, dentsitatea eta etxebizitzak hartutako hiri ereduan eragin handia daukate.
Ondorioz, ezinbestekoa da Vitoria-Gasteizko lurzorurako dentsitate egokia zehaztea.
HAPOaren berrikuspenaren analisi eta berrikuspen eztabaida puntua da.
Dentsitatearen beste alderdi garrantzitsu bat lurraldean zelan gauzatzen den da, hau da,
eraikinak ezartzeko daukaten forma, aukeratzen den ereduaren arabera emaitzak oso
ezberdinak izan daitezke: altuera blokeak, bloke irekiera mota, zabalgune motako uhartea
etxeak, etb… Salburua, Zabalgana eta hiriaren erdian existitzen den eredu klasikoago baten
aurrean, iraunaldian dagoen HAPOan aurreikusten da dentsitate baxuagoko hazkundeekin hiri
trinkoa eta landa ingurunearen arteko trantsizio astiroago bat egiteko, zehatzago Eraztun
Berdean. Hala ere, aurreikusitako dentsitate hau altuera baxuko eta uniformeak diren
eraikinetan garatu beharrean, altuera handiko eraikinetan oinarritutako garapenak dira,
orokorrean zortzi solairu baino gehiago dira eta hamasei solairu izatera ere heldu daiteke
(Beheko solairua +15), kale zabal eta lorategiz hornitutako zonalde handietan kokatuak.
Hartutako konponbidetik ateratako ondorioa hiri lurzoruaren ertzen kokatutako eraikinak dira,
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inpaktu paisajistiko handiarekin, landa ingurunean atseginago den trantsizio bat ez
existitzeagatik.
Salburua eta Zabalganako hirigintza tipologia, gune libreak edo eraikinak oso bananduak
egotearen hiri espazioak aurkezten ditu “kalearen” pertzepzioa apurtuz. Espazioen hierarkia
bat planteatzea komenigarria da kale edo eraikin estuagoekin eta hurrengoa definituz: kale
handiak eta zabalak ibilgailu kaleentzako eta hiriarekin ardatz lotura bezala funtzionatzen
dutenak; eta beste kale batzuk estuagoak, oinezko eta bizikletentzako, etb. Planteatutako
hierarkia hau guztiz bateragarria da Super-etxadietan proposatutakoarekin, “Vitoria-Gasteizko
Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana”.
Era berean genero edo hirigintza inklusibo edo integralaren ikuspuntutik, kaleetako eskala
egoki bat edo hiri hutsune handien murrizketa inguru ziurragoak lortzera laguntzen dute,
gaueko ordutegietan hiri bilbearen arriskuak murriztuz.
Azaldutako arazoaz bestera, eskuzabaltasun hau espazio publikoetan beste gaietan aukera bat
suposatzen du, garraio azpiegituren espazio publikoen ezarpena bezala (tranbia, bus
elektrikoa, bizikleta ibilbideak, etb.) edo existitzen diren birdentsifikazioen antzeko
birdentsifikazio berriak.
4.3.1

INGURABIDE-BARRUALDEKO AUZOAK

Ingurabide barrualdan eraikitako etxebizitza gehienak 1980 urtea baino lehenagokoak dira
eta garai hartako parametroen arabera eraiki ziren. Higieniko eta sanitario baldintzak gaur
egungoak baino exijentzia gutxiago zeuzkaten. Garai hartako eraikuntza kalitateak, talka
egiten zuten eskaintzen efizientzia energetikoari aditzeko beharrezko minimoekin eta gaur
egun dauden irisgarritasun irizpidetik urrun zeuden.
El Vitoria-Gasteizko hirigune historikoa Alde Zaharraren barruan Barne Erreforma Plan
Bereziaz erregulatuta dago. Alde zaharraren eta ingurabide barrualdeko auzo zaharkituen
arazoak oso antzekoak dira. Baina bere ondorioak handiagoak dira, eraikuntzak
zaharragoak direlako eta kasu askotan balio historiko oso handiarekin.
Gutxi gorabehera eraikinen %50a, 50 urte baino gehiago dituzte eta gune publikoak
urriagoak dira alboko auzoetan baino.
• Zaharkituak dauden auzoetan parte hartzea beharrezkoa kontsideratzen da. Batez
ere, duela gutxi auzoari buruzko ikerketa espezifikoak izan dituztenentzat.
• Birgaipenerako irizpide minimoak ezartzea, bai efizientzia energetikoaren eremuan
eta bai irisgarritasunean, Birgaitze, Birsorkuntza eta Hiriaren berriztatze lege berriaren
irizpideak jarraituz.
• Ezinbestekoa da bideragarria den plan bat ezartzea, askotan auzo hauen okupazioa
adineko jendeaz okupatuak daude eta baliabide ekonomiko urriekin.
• Barne erreformarako plan bat egin beharko litzateke, arazo hau daukaten ingurabide
barrualdeko zonaldea suspertzeko (Koroatzea, Zaramaga, Adurza, Ariznabarra..etc.
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Parte hartzeak ondare historikoan espazio publikoan aurreikusitako hobekuntzekin osagarriak
izango dira, mugikortasun planen ondorioz eta supertxadien egiturarekin. Azken finean,
auzoen antolamendu osoa, hiriko zonalde ezberdinen kalitatea orekatzeko.
4.3.2

AUZO BERRIAK: SALBURUA, ZABALGANA, ARETXABALETA ETA LAKUA

Lehenengo liburukiaren 8.1.2. atalean egindako analisitik ingurabide kanpoaldeko auzoei
buruzko egoeran, emandako hazkundea, aurreikusitako birdentsifikazioan eta gaur egun
existitzen den hiri eszenatokian, ikuspegi desberdin bat aurkezten du eta etorkizunera begira
murriztu behar diren itzalekin.
-

Lakuaren
dentsitate
dimentsionamenduekin.

baxua,

zuzkidura

publikoen

gehiegizko

-

Salburua eta Zabalgana auzoen desegituratutako izaera, bizitegi gaitasun altua
izanik auzoaren pertsonalitatea falta zaie bakarrik dinamizatzeko auzoaren bizitza.

-

Aretxabaleta, neurri handi batean urbanizatua dagoena, etxebizitza eraikinei
dagokionez garapen maila murriztuarekin, hiriaren hiri bilbean sartzeko beharra
dauka.

Auzo hauek dauzkaten bizitegi gaitasun garrantzitsua etorkizunera begira poltsa edo baliabide
bat suposatzen du, Plan Orokorraren berrikusketan iraunaldian dagoen araudi epetik harago
doa.
Ya se ha citado que el número de viviendas construidas en estos nuevos barrios rondan las
20.200, quedando pendientes de construir 26.706 nuevas viviendas.
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HAPOaren helburuak etorkizunera bideratu behar dira, multzoan hiria aurreikusiz eta
ezarritako aurreikuspen guztiekin. Ez bakarrik gaur egun somatutako arazoekin baizik eta
etorkizunean planifikatutakoak.

Zabalganako auzoa

Masa kritikoaren falta auzoen garapen normal baten falta aurreikusten du eta honekin batera
hiri finkatuaren lotura falta, artikulazio eta barne identitate falta eta orokorrean, dentsitate
falta, trinkotasuna eta konplexutasuna. Egoera honen gakoak aipatuko ditugu:
• Salburua eta Zabalgana auzoen lotura falta herriaren erdialdearekin, alde batetik, hesi
fisikoengatik eta beste alde batetik, hiriko hutsune handiengatik, urruntasun eta
deskonexio pertzepzioa handitzen du.
• Barne artikulazio falta, neurri handian gune publikoaren dimentsio eta diseinuari,
bulebarren sekzioari eta ekipamenduzko etxe-uharte handiei dagokio.
• Espazio publikoaren funtzio egituratzailea moztu egiten da eraikuntzen banaketa eta
eskasiagatik eta erabileren dentsitateagatik.
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Egungo egoeraren irudiarekin geratzea ez da zuzena, existitzen den garapen maila asko
handitzen delako egungo egoera sozioekonomikoagatik.
Momento bakoitzean aukeren araberako, xedapen legal, kudeaketa eremuko egoera
administrativo ezberdinak, administrazio baliabide propioen eta abarrerako irizpide zuzentzaile
eta neurriak jartzea komenigarria da.
Garrantzitsua da auzo bakoitzaren dentsitatea zehaztea bere aukera guztiak aztertzeko eta
honela igarritako hutsune guztiei konponbidea bilatzeko.
Jarraian, hurrengo tauletan Lakua, Salburua, Zabalgana eta Aretxabaletako auzoen dentsitatea
definitzen da (gaur egun existitzen den hiri lurzoru eta etxebizitzetatik kalkulatua) eta auzo
hauen etorkizuneko dentsitatea (gaitasun planaren arabera dagokion etxebizitzak auzo
bakoitzeko bizitegi lurzoruarekin kalkulatua).

•

Lakuaren ikerketan hurrengo auzoak kontuta hartu dira: Lakua, Arriaga, Ibaiondo eta
Sansomendi.
Gaur egungo etxebizitza kopurua, Udalak eskeinita 2016.urteko Etxebizitzako
Adierazle Estaditikoren artxibotik aterata dago. Planaren gaitasuna existitzen diren
etxebizitzak eta eraikitzeko zain daudenen arteko batuketa da. Azken hauek BEPB-8
eta ST-2 eremuei dagokie, eta kopurua berriz ere Udalak eskeinitako 2016.urteko
Udalplan atxibotik atera da.
Bizitegi lurzoru urbanizatuaren azalera, Vitoria-Gasteizko Udalak erraztutako gus
artxibotik aterata dago, kasu honetan existitzen den azalera eta etorkizuneko
gaitasun plana bat egiten dute.

LAKUA
ETXEBIZITZAK

•

AZA OSOA (Ha) DENTSITATEA(etxe/Ha)

EGUNGO ETXEBIZITZAK

19.227

367

52

PLANAREN GAITASUNA

19.399

367

53

Salburuako ikerketan, auzoen muga jakiteko Udalak eskeinitako artxibo gis-a
erreferentzia gisa hartu da. Betoñu zonaldea eta Elorriagako Toki Erakunde Txikia ez
dira kontuan hartu. Etorkizuneko Plan Gaitasunerako S-14 eta S-18 sektoreen lurzoru
eta etxebizitzak kontuan hartu dira.
Gaur egungo etxebizitzak eta eraikitzeko zain daudenen kopurua Vitoria-Gasteizko
Udalak eskeinitako 2016.urteko Udalplan artxibotik atera da, bertan sektorez sektore
daude egungo etxebizitza kopurua aurkitzen dugu. Existitzen diren etxebizitza
kopurua eta sektore birdentsifikatu guztien plan gaitasuna berrikusteko zain geratzen
dira.
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SALBURUA
ETXEBIZITZAK

•

AZA OSOA (Ha) DENTSITATEA(etxe/Ha)

EGUNGO ETXEBIZITZAK

8.881

228

39

PLANAREN GAITASUNA

22.007

285

76

Zabalganako azterketan, erreferentzia gisa hartu da Udalak auzoen mugekin
eskeinitako artxiboa. Hala ere, Ali zonaldean, bakarrik kontsideratzen dira S-1 eta S-4
sektoreak.
Gaur egungo etxebizitzak eta eraikitzeko zain daudenen kopurua Vitoria-Gasteizko
Udalak eskeinitako 2016.urteko Udalplan artxibotik atera da, bertan Salburua kasuna
bezala sektorez sektore daude egungo etxebizitza kopurua aurkitzen dugu.
Kontzideratu beharreko gainazala eta etorkizuneko planaren gaitasuna bat etortzen
dira, lurzoru guztiak jadanik urbanizagarriak ez direlako.
Gainera Zabalganako kasuan, Udalak S-6 sektorearen berrikuspena eskaini zuen,
bertan sektorean zeuden etxebizitza balio eguneratua lortu zen. Existitzen diren
etxebizitzak berrikusteko zain geratzen dira eta birdentsifikatutako gainontzeko
gaitasun planak.

ZABALGANA
ETXEBIZITZAK

•

AZA OSOA (Ha) DENTSITATEA(etxe/Ha)

EGUNGO ETXEBIZITZAK

10.429

234

45

PLANAREN GAITASUNA

20.134

234

86

Aretxabaletan egungo dentsitatea baxua da eta ia garatu barik dago. Hala ere, nahiz
eta burutzeko zain dauden etxebizitza guztiak eraikiko balira, dentsitatea
gainontzeko auzo berrietan baino askoz txikiagoa izaten jarraituko litzateke: 33
etxe./ha.
Kasu honetan, etxebizitza kopurua 2016ko Udalpan artxibotik hartu da. Auzo
honetan HAPB-15eko etxebizitzak eta Gardelegiko Egikaritze Unitateakoak gehitu
dira.
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ARETXABALETA
ETXEBIZITZAK

AZA OSOA (Ha) DENTSITATEA (etxe/Ha)

EGUNGO ETXEBIZITZAK

671

96

7

PLANAREN GAITASUNA

3.161

96

33

Zonalde biren birdentsifikazioa positiboa kontsideratzen delakoan oinarrituz, jarduera
estrategia nagusiak proposatzen dira, kasu bakoitzean soluzio puntualak integratzeko
Salburua eta Zabalganako auzoen arteko oreka bat lortzeko eta neurri txikiago batean Lakua.
Ez bakarrrik sektore hauen hirigintza hobekuntzak lortzeko baizik eta hiriaren erdialdea eta
hiri bizitza posiblea egiteko, ondorioz biztanleen bizi kalitatea hobetuko da.
Estrategia hauek hiru lerroetan banatzen dira:
•

Alde batetik, espazio publikoaren tratamenduan eta birkonfigurazioan eragitea.

•

Erabilera berriak sartu, bai espazio libreetan zein ekipamendu edo lursail
pribatuetan.

•

Aprobetxamendu berriak sartu, beste zuzkidurekin orekatuko direnak, hirian
existitzen diren Sistema Orokorreko sarea indartzeko.

Espazio publikoaren birkonfigurazioa, bere birkalifikazioa erabilera berriekin, eta
aprobetxamendu berrien sarrera edo hirigintza eraikigarritasunak beti ere legearen barruan
eta Aurrerapenean planteatzen den berrikuspen osoa izaera berritzailearekin. Hala ere, 2/2006
Legearen 105.1 artikuluak, Berrikuspenaren hirigintza muga bakarra bezala azaltzen ditu:
motibazio edo justifikazioagatik ematen direnak, hiri kalitatea, zuzkidurak eta babestutako
lurzoruak. Estandar legalak betetzen diren bitartean, azpimarratutako jarduketa lerroak
aplikatu ahal den legetik egingarriak dira. Beraz, abian dauden birzaitzeko prozesuak edo
aurretik jabetza kendu zaienei, konpentsazio asmoak izan ahal dira edo terminoen
alderantziskoa suposatu ahal dute, Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen 7/2015 Errege Dekretuko
47 artikuluan aipatzen den bezala.

4.4

BARNE MUGIKORTASUNA

4.4.1

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.
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• 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.
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.
Plan Orokorretik, antolamendu proposamenak eta garraio sare koordinatu baten ikuspuntutik
egin behar da, honela, erabilera berriak eta jarraitutako birdentsifikazio proposamenak elikatu
eta lagundu beharko ziren existitzen diren tarteen bidez edo aurreikusitakoen bidez, aldi
berean antolamenduen arabera definituak geratuz.
4.4.2

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.
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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.
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.
Borinbizkarra eta Arana-Salburua lotuneen kasuan, ezinbestekoa da parte-hartze bat bai bide
ikuspuntu batetik eta bai ibilbide eta iragazkortasuna hobetzeko.
2017ko

Egungo

egoera

eta

Arana-Salburua
loturarako
proposamena
(BEPB

Tres

Santos
Zabalgunea

21

antolamendu
idei lehiaketa)

Generoaren ikuspuntutik edo hirigintza barneratzailea eta osoaren ikuspuntutik, elkargune
nodo hauen eskala desegokia hiri hutsune handiak sortzen dituzte, oinezko eta bizikleten
mugimendua oztopatzen dute ordutegi zehatzetan, espazio hauek sortzen duten ziurtasungabeziagatik, emakumeen mugimendu iraunkorra mugatzen dute, pertsona nagusien
mugimenduak, etb…
Bide egitura orokorrari dagokionez, mugikortasun terminoetan superetxadien egiturak
hierarkien lerroak osatzen dute, bai bide sarerako eta bai gainontzeko lotuneentzako.
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.
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• Superetxadiak garapen berrietan “eskala aldaketa bat” suposa daitezke, bai bere
tamainagatik eta bai etxadien barrukoagatik batzutan eskema berdinarekin
funtzionatzen du.
• Planteatutako garapen berriko tamaina handiko superetxadiak garraio publikoaren
estaldura eskasa ondorio bezala daukate, 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
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4.4.3

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.

Zentsu 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.
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.
Zentsu honetan, TAO eremua partzialki bakarrik zabaldu egin da, MIEPPean planteatutako
hedapenari dagokionez. Honek bideen aparkalekua eta lurrazpiko zuzkidurak oztopatzen ditu.
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EGOERA
BURUTUAK(*)
AURREIKUSIAK

PROPOSATUAK

EPE LABURRA
- Amàrica
- Iradier Arena

BURUTU GABE

- Patinaje Plaza
(Logroño kalea)

BURUTUAK(*)

---

BURUTU GABE

Zaramaga
Futbola

EPE ERTAINA

EPE LUZEA

LEKUAK(**)

- Nazioarteko geltokia

1.364

- Auditorio
- Udala

1.600 (gutxi
gorabehera)
---

Europa
Zabalgunea
- Poliklínika

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

4.000 (gutxi
gorabehera)

(*) Berrikuste neurri dokumentuaren berrikusketa. 2017 Ekaina. Mugikortasun foroa.
(**) Vitoria-Gasteizko Udalaren datuak

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
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Aparkaleku hauen funtzionamendua Berrikusketa Neurrien Berrikusketa agiriaren (2017)
arabera, ez da espero zena, TAOaren ezarpen partzialagatik eta auzoetan dagoen dohaineko
aparkaleku kopuruagatik. Foru batzuetatik espazio hauen aldi baterako erabilpena eskatu da
gutxiegi erabilita dagoen bitartean. Adibidez: azokak, ekitaldiak, etab.
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.
4.4.4

GARRAIO PUBLIKOAREN SAREA

Gaur egun dagoen gaitasun altuko sarea eta aurreikusten diren hedakuntzak, bai tranbiako
ardatzei dagokionak eta bai 2. Linearen korridore zirkularrean jarri nahi den Autobus
Elektrikoei dagokionak azalduak geratu dira “Vitoria-Gasteiz HAPOaren aurrerapena idazteko
informazioaren sintesian 9.1.puntuan”. Hiriaren gaitasun altuko garraio sisteman aurreikusten
diren jarduketa nagusiak hurrengoak dira:
• Tranbia sarea: hedapenak hegoalderantz (Unibertsitateako zonaldea), lanak orain dela
gutxi esleituak izan dira, ekialderantz (Salburua), idazten ari den eraikin proiektua,
mendebalderantz (Zabalgana), gaur egun informazio ikerketa idazketa fasean dago.
• Egungo Vitoria-Gasteizko autobus sarearen 2.lineako ardatzean Bus Elektriko sistema
jartzea. Gaur egun proiektuan dago.
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.
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.
Zentsu honetan, Mugikortasun Inkestaren (2014) arabera jatorri-helmuga matrizea, nahi diren
lerroak ezartzen ditu etorkizuneko gaitasun altuko sarearen garapenerako. Mailen arabera
ondorengo lehentasun erlazioak identifikatuz:
• Lehenengo mailako lehentasunezko harremanak: Zabalganako
barrualdeko eta ingurabide kanpoaldeko loturak, lantzen ari direnak.

ingurabide

• Bigarren mailako lehentasunezko harremanak: Mendebalde inguruko lotura
(Zabalgana-Lakua) eta Ekialde/ Mendebalde inguruko loturak (Zabalgana-Salburua).
• Hirugarren mailako lehentasunezko harremanak: Gamarrako lotura diametrala
(Zabalgana-Erdialdea-Gamarra).
Bidai kopuru altua dela eta, epe laburrera Salburua-Gamarra inguruko lotura alde batera uzten
da, garrantzi gutxikoa izateagatik.
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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.
4.4.5

BIZIKLETA BIDEA

Azken urteotan bizikletari-modua jokatzen duen papera handitzea sendotze estrategia
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).
Zentsu 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.
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.
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Bizikleta Mugikortasunaren Gida Planak 2010-2015

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.
4.4.6

OINEZKOENTZAKO 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.
Hesi efektua sortzen duten elementuak kendu, hirigintza inklusiboan edo genero
ikuspuntuan eragina daukate hiriko hutsune handiak murriztean eta emakumeen oinezko zein
bizikleten mugikortasuna erraztean edo pertsona nagusien mugimenduan, etab.
Edozein kasuan, espazio hauen gain bestelako kudeaketa neurriak jarri ahal dira. Adibidez:
gaueko ordutegian barne atarien sarbidea baimendu, kale edo oinezkoentzako zenbait
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ibilbidetatik ibilgailu pribatuen erabilpena baimendu emakumeak zuzenean heldu ahal izateko
atariraino.
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.
4.4.7

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.
4.4.8

HIRIAREN MUGIKORTASUN EREDUA

Hirirako proposatutako mugikortasun eredua helburu bezala dauka hiriaren murrizketa
emisioak lortzea, bere printzipioak hurrengoak dira:
•

Erabilera nahasketa sustatzea, desplazamenduen luzera murrizteko, modu bigunen
kuota eta garraio publikoaren efizientzia murriztu eta garraio publikoaren efizientzia
hobetu “pendular” punten efektua murrizteko.

•

Garraio publiko eta modu bigunen bidez jarduketen sustatzea egitea mugikortasun
iraunkorraren lehentasuna laguntzeko, eta garraio pribatuaren disuasioa bultzatuz.
Honela hiri espazioaren eta hiri kalitatearen arteko oreka hobetzen da.

Jarraian eredua gauzatzeko izaera estrategikoko aukera ezberdinak deskribatuko ditugu, beti
ikuspuntu sektorial batetik.
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4.4.8.1

Trenbide Sarea

Azpiegitura sarearen stricto sensu parte osatu barik hiri mugikortasunaren eustarri bezala
erabiltzen dena, ez dago zalantzarik trenbideak etorkizuneko urteotan jokatuko duen zeregin
garrantzitsua hiriaren garraio sistemaren barruan, arrazoi bikoitzagatik:
•

Trenbide azpiegituraren integrazioa, gaur egun berriro definitzeko aribidean daudenak,
hiri diseinu aukerak emango dizkie trenbide zerbitzuko aske utzitako lurzoruei.

•

Arabako Lurralde Historikoaren garraio kolektibo eredu berriaren bidez egindako
proposamenengatik, existitzen den trenbide korridorearen bitartez (Arabatran
izenarekin ezaguna den proiektua).

Trenbidearen hiri integrazioa
Gaur egun arte, abiadura handian onartutako tarte berria, Vitoria-Gasteiz zeharkatzerakoan
gaur egun lurperatutako korridore ezberdin batetik zihoan (Lakua-Arriaga korridorea), bidaiari
eta merkantzientzako azpiegiturekin, Ali auzotik Fernando Buesa Pabiloiraino, Euskal Herriako
Boulevard- Juan de Garay kalea- Cantábrico etorbidea- Zurbano Atea zeharkatuz. Bidaiarien
geltokia San Juan de Arriaga parke inguruan dago.
Aurrerapen Agiria idazterako orduan, Sustapen Ministerioa eta Eusko Jaurlaritzak egungo
trenbide korridorearen lurrazpiko konponbide bat definitzen ari dira. Bereziki hiriaren
zeharbidean lau tarte bereizten dira:
1) Lurperatutako zatia. Gaztelako Atea eta Salburuako Boulevardarren artean dagoena,
bere luzera 3km-koa da. Hirian berriztatze aukera gehiago dauzkan tarteak,
gainazalean hiri azpiegitura ezabapen bezala. Lurralde askapenak, erabilpen erabakiak
hartzea suposatzen du, Ekialde-Mendebaldean garraio ardatzak (pribatuak edo
publikoak) sartzeko aukera, mugikortasun bigunerako konponbideak eta hiri
egituraren zeharkako (Iparraldea-Hegoaldea) lotura hobetzea.
2) Altsasua bidean dagoen aldapa. Tarte honen maldaren gainaldea Salburua
Hezegunearen ur sistemaren afekzioa ez edukitzeagatik, ingurumen bateragarritasuna
eta Arratzua-Ubarrundia dagoen “Y” Vascaren alboko tarteko loturaz baldintzatuta
dator.
3) Miranda de Ebro bidean dagoen aldapa. Trenbide maldaren gainaldeko analisia tarte
honetan, lurperatutako tartea eta egungo bideen artean, Mediterraneo eta
Zabalganako Etorbidearen gaineko bideetan lotura dagoela uste da.
4) Zabalgana Etorbidea eta Boulevard de Mariturri gaineko bideen arteko tartea, ziur aski
ez da jarduketarik emango. Hala ere, tarte hau ingurunearen ikuspuntutik ikusita
garrantzi handia dauka, iragazkortasun konponbideak aipatutako bi tartei mugatzen
dira, gutxi gora behera 1,2km-koak eta tarteko oinezkoentzako bide batez osatua.
Trenbide maldaren gainaldeko parte-hartze batekin Zabalganako bide egitura osatzea
baimenduko zen, Henry Morton kalea eta Iruña Veleida Etorbideko luzapenarekin.
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Arabatran Proiektua
Garraio Publikoko ekialde-mendebaldeko gaitasun altuko ardatzaren ezarpen posiblea,
trenbide korridorea aprobetxatuz konfigurazio ezberdinak izan ditzake (autobusa plataforma
pribatuan, tranbia, trenetan, eskualdeko zerbitzuak indartu).
Izan ere, zenbait agiri aukera ezberdinak aztertu dituzte: Adif, 2008, Eusko Jaurlaritza 2015;
Vitoria-Gasteizko Udala, 2017.
Vitoria-Gasteizko Udalak bost aukera kontsideratzen ditu:
•

1. Aukera. Lurralde Historikoaren zerbitzuak areagotu.

•

2. Aukera. Lurralde Historikoaren egungo eskaintza optimizatu.

•

3. Aukera. Vitoria-Gasteizko hiri zerbitzuak.

•

4. Aukera. Tunelean, trenbide tarte berri baten hiri zerbitzuak.

•

5. Aukera. Ekialde-mendebaldeko ardatzen hiri zerbitzuak, salbuetsitako tarte batean.

Aurretiko aukera hauek, hiritarrentzako zerbitzu mota ezberdinak eskaintzen die eta
Aurrerapen Agirian kontsideratu behar diren hirigintza ondorioak dauzkate, xehatasun handiko
Ikerketekin lortutako emaitzen zain.
Azpiegitura konponbidei dagokionez, bi argibide egin daitezke:
•

Ekialde-mendebaldeko garraio kolektibo ardatz bat, Jundiz-Zabalgana-Las TrianasSalburua lotzeko. Indar estrategiko handia dauka hiri garraio sisteman eta gauzatzea
beharrezkoa da.

•

Trenbide azpiegituraren lurperatzeak baldintza tekniko gehigarriak eman ahal ditu
moduen bateragarritasun aukeretan: bide zabalera metrikoei eta iberikoei (1.668m)
estandarra gehituko zaie (1.435mm); elektrifikazio tentsioak 750 V eta 3.000 V
korronte jarraian, korronte alternoan 25 kV gehituko dira; tartearen ustiapen egitura
diseinua konplexuagoa bihurtuko da, etab.
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4.4.8.2

Bide-Sarea

Kanpoaldeko loturarekin hasiz, lehenengo hausnarketa puntua errepide sarbide sareen
garapen eszenatokian hegoalde ingurabideko lotura da, AEPI 2004-2015ean aurreikusita.
Paisaian eta inguruaren gaineko inpaktuaz gain azpiegitura honek alde batetik, ibilgailu
pribatuaren gaineko inbertsio gogor bat suposatuko luke, Planarekin ez zen bat etorriko,
helburua garraio publikoa bultzatzea delako eta beste alde batetik, hirigunetik urrun
mugikortasun ardatz bat sortuko zuen, jardueraz eta hegoalderantzago hiri garapena sortuko
zuena, berriz ere Planaren kontra joango zena, birdentsifikazioa eta erabileren nahasketa hiri
sakabanatzearen kontra joateko garapen eremu berrietan.
Hortaz Planak ezin du aukera honen alde joan eta beharrezkoa da Arabako Foru Aldundiaz
adostasun batera heltzea.
Ondoren, ingurabideari dagokionez, Borinbizkarra eta Arana-Salburua nodoen gaineko
jarduketa berriro beharra azpimarratzen da hiri espazio egokitzapenerako eta iragazkortasun
hobekuntzarako, bereziki modu bigunetan.
Ingurabidearen mendebaldean (Iturritxu kalea eta Esmaltaciones bidegurutzea) dagoen
tratamendua ezberdina da. Printzipioz ingurabide guztia antzeko funtzionaltasuna edukitzea
egokia izango litzateke, parekoak diren zeharkako ataletan. Hala ere, eremu honetan daude
parte-hartze aukerak baldintzatzaile adierazgarriak aurkezten ditu: lurrazpiko tarte bat zerbitzu
bideen beharra suposatuko zuen (azaleran okupazio handiagoarekin) bide ezberdinekin
kontaktatzeko bi biribilguneen bidez; beste aukera bat alboko galtzaden tarteak berdintzea
izango litzateke mediana baten bidez eta seguruenik aparkatzeko lerroa kentzea (nahiz eta
eskoletatik hurbil egotekotan derrigorrezkoa izan); beste aukera posible bat baina
eragozpenekin, ingurabide honen funtzionaltasuna Iturritxu-Zumakera bideetatik joatea.
Ibilbide egitura orokorrari dagokionez, superetxadien egiturak ezartzen ditu ibilbideak burutu
beharreko paper nagusia (inguruko ibilbidea) tokiko ibilbidearen kontra (barnekoa). Honi
dagokionez, modu gainjarrian bi lerro estrategiko planteatu daitezke:
• Hiri mailara superetxadien eskema ezartzeko parte hartzeen beharrezko magnitudea
kontuan hartuz, barne ibilbideko plangintza bat jartzea beharrezkoa da.
Ez zen bideragarria izango barnealdeko ibilbide bat egitea galtzada bakarraren bidez;
ezarpena kudeaketa neurrien bidez izan beharko litzateke, adibidez zirkulazio
zentsuen aldaketa, errepide zabaleraren murrizketa edo barne ibilbideetan pisu
handiko erabilerak kenduz. Antolamendu ikuspuntu hau, malguagoa, zonalde
bakoitzeko berezitasunetara hobeto egokitu daiteke, “teoriaren” antolamendu
ortogonaleko egituraz beti osatuta ez dagoena.
• Tokiko ibilbidera dagokionez, superetxadien barne ibilbide ardatzetara berriro
kontsideratzeko aukerara bideratu ahalko da, gehiegizko zabalerarekin bete
beharreko funtziorako eta berriro banatu ahalko zirenak modu bigunetara zabalera
handiagoa bideratuz parkeen ibilbide sorreren bidez edo garraio publikorako.
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Azkenik, alderdi berezi bezala, trenbide korridorearen aldaketari dagokionez, hiriko sare
ibilbidera sartzeko aukera ezberdinak daude, bai tokiko ardatzaren bidez inguruan sartzeko
aukera ezberdinekin edo bai banaketa ardatz baten bidez, hiriaren lehenengo ingurabidea
osatu ahalko zuena, ondorengo grafikoan ikusi ahal denez.
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4.4.8.3

Aparkalekua

Hiriguneko egoiliar aparkalekuei dagokionez, garapen berriko eremuetara desplazatu
beharraren helburua konpentsatzeko eta distantzien luzeren handitzea, bereziki ibilgailu
pribatuekin, Vitoria-Gasteizko Aparkaleku Zuzendaritza Planen (2009) proposatutako
instalazio berrien lurrazpiko aparkalekuak poliki-poliki egitea logikoa bihurtzen da, aurretik
beti ere merkatu ikerketa bat egin beharko zen bideragarritasun ekonomikoa ziurtatzeko.
Azpimarratzea aparkalekuen sarbideak bereziki superetxadien inguruko bide nagusietan
kokatu behar dira.
Beste alde batetik, garraio publikoari lotutako disuasio aparkalekuen ezarpen lerrori
dagokionez, gaitasun altuko sareen ezarpen hedapena instalazio mota hauekin hornitzea
proposatzen da, ondorengo atalean proposatzen den bezala.
Neurri biak (lurrazpiko aparkaleku zuzkidura eta disuasio aparkalekuen ezarpena) kudeaketa
politika aparkaleku integral baten barruan geratu beharko dira, etorkizuneko TAO
aurreikuspen hedapenari lotua eta gainazaleko aparkaleku berrantolaketara lotua, azken hau
superetxadien astiroko eskema ezarpenari lagunduko diona, kontrako kasuan neurrien
efizientzia nahiko mugatua izango zen aparkalekuko zenbait zuzkidurekin gertatzen den bezala.
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Azkenik, osagarrizko akzioak bezala, ibilgailuei buruz aurkeztu den bilakaera kontuan hartu
behar da, ondorengoa kontsideratuz:
• Ibilgailu elektriko azpiegituren zabaltze aurreikuspena, egoiliarren aparkaleku
instalazio berrietan aurreikusiak geratu behar direnak.
• Car-sharing sistemako aparkaleku berrien espazio erreserbatzeko aukera, ibilgailu
pribatuaren erabilpena optimizatzeko neurri bezala eta ondorioz gainazaleko espazio
publikoaren erabilpen hobeagoa lortzeko.
Neurri hauek aurrekoaz gain, aurreikusitako lurrazpiko aparkaleku zuzkiduraren efizientzian
laguntzeko, iraunkortasun ekonomikoaren ikuspuntutik.
Azkenik, Plan Orokorraren lurzoru erabilpenen araudiez gain azpimarratzea, udal
kudeaketaren ikuspuntutik beharrezkoa dela, erregulazio integratu baten politika eta
hiriaren zama lanen jarduerak optimizatzeko, superetxadien eskema orokorraren barruan
sartzea.
4.4.8.4

Garraio publikoaren Sarea

Gaitasun altuko garraio publiko sarearen aukeren hedakuntza, epe laburra eta epe ertainera
aurreikusitako jarduketatik aurrera eraiki dira (Unibertsitatera eta Salburuako luzapenak eta
beharren lerro korridorearen autobus elektrikoaren agerpena).
Unibertsitate tranbiaren luzapena izan ezik gainontzekoak proiektu fasean daude, hortaz bere
amaierako diseinua aldaketa garrantzitsuak izan ditzake.
Dena kontuan izanda eta HAPOaren Aurrerapen Agiriak sortzen dituen parte hartze eta
eztabaida, autobus elektrikoaren mendebaldeko korridorean saihesbide bat planteatzea
komenigarria kontsideratu da.
Saihesbide honen helburua ingurabidean autobus elektrikoa dagoen tartean mantentzea da,
bigarren lerroarena errepikatu gabe, garraio modu hau Zabalganako auzora hurbiltzeko,
dentsitate altuena erakusten duena delako etxebizitza kopuruetan.
Diagnostikoan identitate erlazioen gauzatzea lehentasunezkoak bezala gauzatzea, autobus
elektriko honen saihesbidea erabiltzea posible egiten du, ondoren azaltzen denaren arabera.
• Lehentasunezko lehenengo maila harremanak: Zabalgana ingurabide kanpoaldeko
eta barrualdeko lotura erradiala.
Informazio ikerketa gaur egun garapen fasean aurkitzen dena loturaren tarte
egokiena zehaztuko du, sarearen lotura puntua eta eragiketa eskema, Plan Orokorrak
lurzoru erabilerako antolamenduko proposamenekin bat etorriz. Ondoren agertzen
den eskeman, modu ez oso sakonean, Zabalganarekin lotzeko gaitasun altuko garraio
kolektibo sarearen aukera ezberdinak aurkezten dira, agiri hau egiteko oinarrizkoak
kontsideratzen direnak.
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Lehenengo fase honetan, Zabalgana eta Salburuako lotura disuasio aparkalekuz
hornitzea proposatzen da, baina gaur egun ez daukate azpiegitura nahikorik hau
egiteko.

• Bigarren
mailako
lehentasunezko
harremanak:
Ekialde/mendebalde kanpoaldeko loturak.

mendebaldeko

eta

Zabalgana-Salburua eta Zabalgana-Lakua loturak, bereziki gauzatzeko bi aukera
dituzte:
-

Autobus Elektrikoaren korridorea partekatuz, garraio publiko moduen
elkar eragingarritasun ariketa batean.

-

Oraindik gehiago Angulema-America Latina tartearen enbor izaera
indartuz. Eraginkor ikuspuntutik ahultasun bat aurkezten du, antenen
ugaritzea egiturazko tarte berdin batean antenen tarte ez
erakargarrietara bideratzea suposatzen du, egiturazko tartearen
gaitasunaren amaitzeagatik. Bakarrik tranbia tarte txiki bat
erregulartasun falta bat suposatuko zuen eta hiriaren erdialdean gelditze
bat sortuko zen, ibilgailuaren denbora faltagatik bidegurutzeetan.
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Edozein kasuan, loturak existitzen den sarearen bidez egingo dira, elkar
eragingarritasun aukeraren bidez (autobus elektrikoaren L2 korridorea) edo
Zabalgana hedapenera sartzeko trenbide sarearen bidez, ondorengo grafikoetan
ikusten den bezala. Batzuetan, aukeratutako konponbidearen arabera, garraio publiko
ardatz baten sarrera plantea daiteke trenbide korridoretik.

• Lehentasunezko hirugarren mailako harremanak: Gamarrarako lotura
Kasu honetan, Ekialde edo Mendebaldera bideratutako loturak planteatu ahalko
ziren, edozein kasuan amaierako zonaldeetara lotutako disuasio aparkalekuak,
existitzen diren azpiegiturak izan ahal direnak beharrezko tarteetan edo ezarpen
berrikoak. Aurreko garraio ardatz harremanak elkar eragingarritasun baldintzen
araberakoa edo garraio sare sistemaren independentziaren araberakoa izango da.
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Edozein kasuan, zabalguneak autobus sarearen berrantolaketarekin bat etorri behar dira,
sarearen osagarritasuna eta intermodalitatea egokitzeko, erredundantziak saihesteko, alderdi
hau aipatu denez Mugikortasun Planari igorritzen dira lurzoru erreserba espezifikoak behar ez
direlako.
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4.4.8.5

Bizikleta sarea

Bizikleta sareari dagokionez, Plan Orokorrean egituraren helburuak eta sarearen jarraitasuna
bereziki zuzenduak hirigunea auzoekin lotzeko eta herriak herriekin lotzeko, bi oinarrizko
aukeretan gauzatu daitezke, aurreko ataletan aipatutako kontzeptuekin erlazionatuak.
Bizikletaren kontsiderazioari buruz da, tokiko modu biguna bezala, superetxadien barneko
ibilbideei buruzkoa (modu bereizian ezarriz edo ibilgailu pribatuarekin errepidea konpartituz)
edo modu funtzional azkarra, ibilbide nagusian ikus daitekena.
Aukera hau ez zen jarraipen berdinarekin poligono industrialetan aplikatuko, ibilbide zuzenak
lehentasuna izan beharko zuten, baina ibilbide nagusiaz babestua bertan zama handiago
ibilgailuak ibiltzen direlako.
Jarraian, konponbide bat bilatzeko bi grafiko ezberdinetan beharrezko loturak edo indartu
beharreko loturen adibidea agertzen dira. Ibilbide espezifikoaren aukera proposamenak
gauzatzeko Mugikortasun Planean ezarriak geratuko dira, ibilbide sekzioaren banaketa
kontuan hartuz garapen berriko zonaldeetan planteatu ahalko zena.
Planteatutako edozein kasutan, funtzionalak ez diren ibilbide berdeko lotura eta Donejakue
bideko loturari arreta jarri behar zaio.
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Analisi eta diagnostiko ezberdinetan bizikleta sare jarraitu bat ezartzearen beharra planteatzen
da, dagokion seinale, argiztapena eta mugaketarekin, udalerriko herrialde gertuenei hedatua.
Bestalde, ekipamenduen arteko oinezkoentzako ibilbide sare ziurra eta lagunkoia pertsona
nagusientzako eta mugikortasun murriztua daukaten pertsonentzako.
4.4.8.6

Oinezkoentzako bideak

Plan Orokorraren esparruan, oinezkoentzako ibilbide eta bizikletentzako ibilbideen ikuspegia
guztiz kontrakoa da. Herriak eta hirigunea eta herrien arteko lotura egituren helburua,
superetxadien barruko bide eskeman oinarritua egon ahal da (dagokion eskalara oinezkoen
moduan), Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planean garatu den
proposamena edo bestela ardatz nagusitan oinarritutako sistema, Plan orokorraren
Aurrerapeneko koadernoetan aurretik proposatzen zen bezala.
Edozein eszenatokian garrantzitsua da inbertsio mailara jarduketaren ikuspegi bat izatea eta
oinezkoentzako hiri espazio egoki eta atseginen optimizazioa, gaur egun jadanik existitzen
direnak.
Ondoren, beharrezko loturak azpimarratuz aurreko proposamenak aipatzen dira sare egitura
osatzeko planteatutako helburuen arabera, plangintza kontzeptual adibideak bezala.
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4.5

GUNE BERDEAK

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

Kontutan izanik Espazio Libreen sare zabal bat izateak suposatzen dituen ahalmenak,
hiri bilbearen irakurpenean daukan eragina eta mantentze kostean daukan ondorioak,
ingurumen interesa ez daukaten espazio batzuen birmoldaketa aztertzea gomendatzen
da edo baterako beste erabileren ezarpena hiriaren jarduera dibertsifikatzen duenak.

•

Beste alde batetik, espazio libreen kalitateari buruzko hausnarketa bat egin beharko
litzateke dimentsioak, ekipamendu eta hiri egituran jokatzen duten papera baloratzeko
(zarataren aurrean pantaila bat, defentsa eremuetan harrotua, ibilbide lasaiko
korridoreak, etab.)

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, koroatze 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, erdia erabilera publikoko espazio libreetan eta gune berdeetan banatuta eta
gainontzekoa parkeak dira.
Zentsu honetan, egungo HAPOan espazio libre eta gune berdeen dimentsioak oso handiak
dira, benetako hazkunde joerarekin alderatuz eta etxebizitza biztanleko kopurua murriztu
ondoren. Egoera hau beste ekipamendu erreserbetan gertatu denaren antzekoa egoera da.
Biztanleriaren kalkulua HAPOaren aurreikuspenetan oinarrituz egin zen nahiz eta helburuetara
ez heldu.
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Beste alde batetik, Armentia Parkearen hiri lurzoruari eta egoera hoberenean mantentzekoari
buruzko eztabaida bat ireki da.

Armentia parkearen jabetasuna. Udalak eskainitako datuak.

1997.urtean Aldundiak Vitoria-Gasteizko Udalarekin lankidetza hitzarmen bat sinatu zuen,
lurralde kudeaketa bere eskuetan usteko. Espazio honen erabilera publikoko antolamendurako
ibilbide sare bat egin zen, oinezkoentzako, bizikletentzako eta zaldientzako. 2010.urtean
16.sektorean sartutako “Armentia mendebaldeko” lursaila Armentiako hiriaren erdialdea eta
parkearen artean kokatua, hiriaren eta Eraztun Berdearen arteko lotura indartzea suposatu
zuen. Gaur egungo Armentia Parkearen Ingurumen balioa korridore ekologikoaren izaeran
ezartzen da, inguruaren inguruko eremu berdeetan eta Gasteizko Mendiak.
Honengatik, hiri lurzoruaren desklasifikazioa planteatzen da, Lurzoru Urbanizagarria
kontsideratuz. Lurzoruak neurri handi batean Aldundiaren menpe dago eta Sistema
Orokorreko-Espazio libre izaeran mantenduko da eta bere sailkapenean ez da aurreikusten
aldaketa handirik.
Sistema Orokorreko mugapena piska bat egokitu da, gaur egun aurreikusten den errealitate
fisikora egokituz, parkeari dagokion lurzoru batzuk kanpoan utziz.
Sailkapen formal hau materiala baino, bere legalitatea aurkitzen du, bereziki bere lurzoru
jabetzan Euskal Herriko Lurzoru eta Hirigintza 2/2006 Legearen 11.artikuluan aurreikusitako
ezaugarri legalak ez dituelako hiri lurzoruaren sailkapenerako. Sailkapena sistema Orokor
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bezala mantentzen da eta lortzeko hurrengoak kontuan izan behar ditu bereziki jabetza
pribatua daukatenak: bere esleipena, edo eremuetan sartzerakoan, sektoreak edo egikaritze
unitateak edo derrigorrezko jabetza kentzea. Hala ere balorazioa arauak urriak 24ko
1492/2011 Errege Dekretuan aurreikusiak dira (EAO 270zk. 2011.urteko azaroak 9).
Europako Batzordeak Vitoria-Gasteiz Europako Hiriburu Berdea izendatu zuen 2012an.
Europako hiri “Berdeenetariko” bat izanik, 11 milioi m2-ko parke eta espazio berdeekin;
“Eraztun Berdeko” proiektua nazioarte mailan ezaguna. Beste alde batetik, biztanleko gune
berde gehien daukan hiria da (gutxi gorabehera 50m2). Gainera, egoiliar guztiak gune irekiak
eta gune berdeak dituzte 300 metro baino gutxiagora.
Hala ere, gaur egungo sarearen Tokiko Sareak eta Sistema Orokorren Gune Berdeak
ondorengo kontsiderazioak planteatzen dute:
•

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 etab.. besteak beste, beste auzoak
berriz, soberakinak dauzkate.

•

Espazioak hierarkizatu behar dira, bai hiriko auzoetan eta bai espazioetan,
bizigarritasuna hobetzeko.
Eraztun Berdea eta hiriaren erdigunearekin ardatz nagusi batzuk finkatzea
komenigarria da (edo Ingurabidearen perimetroan), zabalgune berrien kaleko zabalera
aprobetxatuz.

Hiriaren Green Capital filosofia galdu barik, eta proposatzen diren etorkizuneko
birdentsifikazioa kontutan hartuz, planteatu ahalko zen espazio hauen birkokapena
trukatzea edo hitzarmenen bidez, gabezia edo ahultasunak kalitate hobeagoko gune libreak
lortzeko. Adibidez, auzo berriak birdentsifikatu ahal dira, espazio libre bezala sailkatutako
lurzoruetan etxebizitza berriak sartuz, eta honen truke lurzoru urbanizagarria bezala sailkatuak
daudenak jaso, Eraztun Berderako errefortzu bezala etenak dauden puntuetan.
Lurzoru hauek Eraztun Berdera eransteko ondorengo alderdi juridikoak planteatzen dira. Behin
Plan Orokorra onartu ondoren, eskubideak onartu eta mugatu egiten ditu, hortaz espazioak
beste eremuetan sartzea geratzen da (edo jabetza kendu). Jabetza kentzearen kasuan
kudeaketa eremuaren barruan espeziekin onartzea posible da (7/2015 LED-ko 43 artikulua).

4.6

EKIPAMENDUENTZAKO SINTESIA ETA PROPOSAMENAK

Egindako diagnostiko eta analisi ezberdinen arabera hurrengo ondorioak lortu ditugu:
• 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.
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• Gutxi gorabehera %40en lursailak eta ekipamenduei bideratutako azalera, hutsik
dauden lursailei dagozkie (1.310.841 m²).
Ondorio hauetan oinarrituz ondorengo proposamenak planteatzen dira:
• Ekipamendu orokorreko presentzia ikus dezakezu errepide-eraztunaren ondoan, eta
beraz, irisgarritasun on batekin. Egiturazko bide honen inguruan eta dauden
ekipamenduekin, “Ekipamenduzko Eraztun” bat osatu daiteke, hiriaren erdigunearen
eta kanpoaldearen artean dago. Eraztun honen inguruan dauden lursail hutsak
aprobetxagarriak dira izaera orokorreko ekipamenduentzako, Mendizorrotzan
kokatuak daudenak izan ezik. Bertan asistentziazko ekipamenduak plantea daitezke
eta beharrak Jasangarritasun adierazle Planean agertzen direnen azpitik daude.
Honek fluxuak sortuko ditu, barrutik kanpora eta kanpotik barrura, egungo
mugimenduak bananduz eta garraio publikoaren azpiegiturak errentagarri bihurtuz.
• Unibertsitatearen eremutik, unibertsitatearen zabalkuntzarekin behar berriak
aurreikusten dira, aldi berean errepide berrien funtzionamenduarekin. Komenigarria
litzateke kanpusetik gertu lursail ekipamentalak erreserbatzea hedakuntzak
posibleak egiteko, trenbidearen lurperatzeak aukera hau posible eginez.
• 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. Juridikoki posiblea da Plan Orokorraren
Berrikusketarako Euskal Herriko Lurzoru eta Hirigintza 2/2006 Legearen 105.1
artikuluan aipatzen den bezala.
• 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. Azaldu behar da zonalde
hauetan erabili gaineko zuzkidura lursailen gainean jarduteko aukera mugatua edo
nuluoa izan daitekela, gaur egun eremu biak itxi gabeko birpartzelazio prozesuetan
eta behin betiko likidazio prozesuetan daudelako. Honek ez du esan nahi azterketa
fase honetatik baliabide posibleak edo azken emaitzetako aukera independienteak
landu daitezke. Ariketa baliagarria izan daiteke nahiz eta momentuan aurrera eraman
beharreko aldi baterako egoera izan.
• Hiri trinko bat lortzeko helburuarekin lursail ekipamentalen kopurua murriztea, 600
eta 100 etxe/ha-ko batez besteko dentsitatea lortzeko tarteko egiturarekin bat
etortzeko.
Azkenengo proposamen honi buruz, Vitoria-Gasteizko hiriaren beharrezko ekipamendu
gainazala kalkulatzerakoan, 2010.urteko Vitoria-Gasteizko Hiriaren Iraunkortasun Adierazle
Planean lortutako balioetatik abiatzen gara, erabiltzaile bakoitzak araudiaren arabera behar
duten espazio kantitatearekin zehaztuz eta bi irizpide ezberdinen arabera:
• Egitura mota zonaldeak daukan dentsitatearen arabera (erdikoa, ertaina eta
bizitegikoa):
o

Bizitegi Egitura: behe dentsitatea 60 etxeb./ha.
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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).
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.
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.
• Metodologiaren arabera, batezbesteko balio etorkizuneko biztanleria kontutan hartuz
Planaren gaitasunaren arabera 10,62m2/biztanleekiko da, bizitegi egituraren
antzekoa bere eraikitzeko intentsitate baxuagatik. 60 etxebizitza/ha-ko dentsitate
baino baxuagoa eta 1m²s/ m²a eraikigarritasuna baino gutxiago, merkataritza
erabilera hurbileko merkataritza jarduerarekin erlazionatzen dira (premiazkoa).
• Indarrean dagoen HAPOaren ikuspuntutik, 18 m² ekipamendu minimo ezartzen ditu
etxebizitza bakoitzeko. Bizitegi faktorea 2,15 biztanle etxebizitza bakoitzeko hartzen
badugu, Vitoria-Gasteizeri dagokiona 2025.urterako, 8,37 m² biztanle bakoitzerako
balioa lortuko dugu, dentsitate ertaina eta baxuko egitura artean egongo litzateke.
• Helburua Vitoria-Gasteizen dentsitatea 60 eta 100 etxeb./ha bitartean egotea bada,
biztanleekiko ekipamendu koefizientea egokitu beharko zen 6,68 m² biztanle
egitura ertainera (taula ikusi), honek lurzoru parte bat berrerabiltzea justifikatuko
zuen.
Auzoz auzo gaur egungo egoeraren ekipamendu azterketa egin da, balio optimoak egitura
ertainaren (6,68 m²/bizt.) adierazleak kontutan hartuz ezarriz. Ondorioz azken balioa, auzo
bakoitzeko 2016.urtean dagoen populazioa eta ekipamendu mota bakoitzerako existitzen den
gainazalaren arteko aldea da.

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 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
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azalera 802.240 m²-koa litzateke. Gainera, 1.310.841 m² hutsik dauden ekipamendu
lursail daude eta 7.450 m² erabili gabeko eraikin publikoak.
•

Auzoen arabera ekipamenduak arrazionalizatzea beharrezkoa da, bere izaera eta
beharren arabera.

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.
4.6.1

EKIPAMENDUEN HIRIGINTZA ANALISIA

HAPOan indarrean dagoena kontuan izanik, Aurrerapenetik Sistema Orokorreko eta Tokiko
Sistemen gainazaleko irizpide aldaketa bat eskatzen da. Zuzkidura sarearen ikerketan
sakontzea komenigarria dela usten da, udalerriaren intzidentzian oinarrituz antolatzeko.
Definizioz sistema orokorrak guztiz edo komunitatearen parte nagusiena zuzkidurakoak direla
uzten da, tokiko sistemetan berriz, auzoaren zerbitzuetara nagusi dago. Horregatik, indarrean
dagoen planean ekipamendu askok sistema orokor bezala hartzen dira eta sistema orokorrak
bezala hartu behar dira edo alderantziz.
Ekipamendu agirian: Izaera orokorreko proposamenak, 2015.urteko azarokoa, sistema
orokorra definitzeko irizpide ezberdinak definitzen ditu ekipamendu sarearen berrantolaketa
egiteko erreferentzia bezala hartuko direnak:
•

Ahal den neurrian, sistema orokorreko eta tokiko sistemen sarea ekipamendu
publikoek bakarrik osatzea saiatzen da. Modu honetan izaera pribatuko ekipamenduak
bere zehaztapen propioak izatea proposatzen da.

•

Institutuak eta derrigorrezko bigarren hezkuntza ondorengo zentroak sarean lan
egiten dute, hortaz sistema orokorrak kontsideratuko dira. Itunpenko zentro pribatuak
sistema orokorrak bezala mantentzea edo ez baloratu beharko da iraunaldian dagoen
planaren arabera.

•

Erregimen bereziko ikastetxeak sistema orokorrak bezala agertzen dira.

•

Nahiz eta Zentro zibikoen sarea tokiko ekipamenduez osatu, sistema orokorreko sarea
bezala kontsidera daiteke, sarean funtzionatzen dute haietariko bakoitzari zerbitzu
bereiziak eskainiz.

•

Hezkuntza zentro bereziak sistema orokorrak bezala agertzen dira.

•

Elizak eta parrokiak berez ez dira sistema orokorrak, izaera kulturala daukaten
zentroak izan ezik: bi eliza nagusi sistema orokor bezala agertzen dira, Estibalizko
Santutegia eta Armentiako Basilika.

•

Pertsona nagusientzako hezkuntza zentroak ez dira sistema orokorrekoak bezala hartu
behar.

•

Zahar-etxeak sistema orokorrak bezala agertzen dira, baina 41/1998 Dekretuan zaharegoitza definizioa ezartzen duenari erantzun behar du.
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Irizpideen arabera, aurrerapenean ondorengo proposamenak egin dira sistema orokorrerako.
Kontuan izanik, sistema orokorreko sarea ekipamendu publikoak bereziki osatzen dutela hiritar
guztiei sarbidea bermatzeko helburuarekin. Sare pribatua, kontzesio edo zerbitzu “subsidiario”
bat denean bakarrik.

Sistema Orokorra bezala desagertzen diren ekipamenduak (laranja kolorea).
-

Hurtado de Andatarren dorrea: Vitoria-Gasteizko bizileku zaharrena da, baina gaur
egun bizileku pribatu bezala erabiltzen da, hortaz ez da ekipamendu bat bezala
hartzen.

-

Seminarioa: Vitoria- Gasteizko elizbarrutiaren menpe dago, gaur egun ekialdeko hegala
aldundiari alokatzen dio eta mendebaldea Eusko Jaurlaritzari.

-

Probidentzia Eliza

-

Santa Maria Parrokia

-

San Jose Ikasle-egoitza

-

Tomas Alfaro Fournier Ikasle-egoitza

-

Vital Fundazioa, kirol zentro pribatua

-

"Toki Eder" ikastola, haur hezkuntza eta lehen hezkuntza ikastetxea izateagatik.

-

Haurreskola Lakuabizkarra
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-

-

Gaur egun sistema orokor bezala bigarren hezkuntzako hurrengo ikastetxeak daude.
Ikastetxe pribatuak dira, baina itunpeko erregimenean funtzionatzen dute eta sistema
orokorrean ez sartzea proposatzen da:
-

Calasancio (Escolapias) HLBHIP

-

Calasanz (Escolapios) HLBHIP

-

Niño Jesus HLBHIP

-

Carmelitas Sagrado Corazón HLBHIP

-

Sagrado Corazón HLBHIP

-

San Viator HLBHIP

-

Santa Maria Marianistas HLBHIP

-

Virgen Niña HLBHIP

-

Presentación de María BHIP

-

Urkide batxilergoa HLBHIP

-

San Prudentzio batxilergoa HLBHIP

-

Egibide Arriaga HLBHIP

-

BHIP, Batxilergoa eta Egibide Diocesanas Nieves Cano HZ

-

BHIP, Batxilergoa eta Egibide Diocesanas Molinuevo FP

-

Jesus Obrero Institutu Politeknikoa

Betoño futbol zelaia: futbol zelaiaren sailkapen juridikoaren aldaketa tramitatzen ari
da, pribatua izatera pasako da, hortaz sistema orokorretik desagertuko da.

Sistema Orokorrera sartzen diren ekipamenduak (Kolore berdea).
-

Armentiako Basilika.

-

Udala, Pintor Teodoro Dublang kalean.

-

DBH eta DBHO Ikastetxe publikoak:
-

IFPS Construcción BHI.

-

IES Ekialdea BHI

-

IES F. Baraibar BHI

-

IES Samaniego BHI

-

CPES Egibide BHIP (itunpeko ikastetxea eta “Berrasmatu”an sartzeko
proposatu da)
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-

-

-

Araubide bereziko Hezkuntzako Ikastetxeak:
-

Jose Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioa.

-

Luis Aramburu Udal musika eskola.

-

Diseinuko goi mailako eskola

-

Lanbideko tailer eskola

-

Gasteizko Hizkuntza Eskola Ofiziala.

Gizarte etxeak: lursail esklusiboa daukaten eraikuntzetan bakarrik aplikatzen da, beraz,
Arana eta Pilar ez dira sistema orokorrak bezala hartzen.
-

Ariznabarra Gizarte Etxea

-

Abetxuko Gizarte Etxea

-

Landatxoko Gizarte Etxea

-

Salburua Gizarte Etxea

-

Zabalgana Gizarte Etxea

Nagusientzako zahar-egoitzak: 41/1998 Dekretuan daukaten hirugarren adineko
bizitegi zerbitzu sozialei buruzko definizioari erantzun behar dute, bertan 14 toki egon
behar direla ezartzen da, ohiko etxebizitza izatera bideratuak. Gainera lursail esklusibo
bezala kokatu behar dira. Existitzen direnaz gain ondorengoak gehitzen dira:
-

Nagusien Foru Egoitza eta Eguneko zentroa

-

Mendizorrotza Egoitza

-

Alto el Prado Egoitza

-

Araba Egoitza Klinikoa

-

Arkuen Egoitza

-

Tagore Egoitza

-

Txagorritxu Egoitza.

Aukera bezala zaharrentzako egoitzak tokiko ekipamenduak izatea kontsidera daiteke,
eta auzo bakoitzeko zuzkidura minimo bat ziurtatzea, ondorioa pertsona nagusiei bere
ingurunetik desplazamendua saihestea da.
-

2/2006 Lurzoru eta Hirigintza Legeak, egiturazko antolamenduak beharrezko
zehaztapenak egingo dituela zuzkudira ostatuaren erreserben betetzeko eta
xehatutako antolamenduak kokapen egokia ezartzeko. Irizpide orokor eta
etorkizuneko erreserben betetzea bezala, existitzen diren sarearen zuzkidura ostatuak
sistema orokorretara esleitzea. Sare hau aldi berean bere estandarrak haziko ditu
Legeari egokitzen ez diren eta sailkatzen ez diren sektoreen kasuan.

Beste alde batetik, komenigarria litzateke taldekatutako ekipamendu lursailak mantendu behar
diren baloratzea edo ez, etorkizunean Vitoria-Gasteizko Euskal Herriko unibertsitatearen
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egoitza posibleak izateko aukera daukatenak, bere kokapen estrategiko eta hiriaren barruan
integratutako moduagatik.
Aldi berean, Olagibel Lehen Mailako Arreta zentroak ospital lursailen bihurtzea, eta gaur
egungo jarduera beste instalazioetara bideratzea, adibidez antzinako militar ospitalearen
birgaitzea. Etorkizunera begira, osasun arretaren beharrak neurri handi batean hirigintza
hazkundeari buruzko zonalde berrikoa biztanle kopuruaren araberakoak izango dira.
Azkenik, ondorengo fase batean, Eusko Jaurlaritzak proposatutako sailkapen normalizatua
berrikustea proposatzen da eta gaur egungo HAPOaren definizioak egokitzea, eta beharrezkoa
izatekotan, ekipamenduak zein gainontzeko erabilera global eta xehatuei egokitzea.

4.7

HIRI TRINKOARI BURUZKO AUKERAK

Aurreko ataletan azaldu den bezala, hiri trinko, konplexu eta kohesionatu bat lortzeko
helburuarekin, estrategia lerro ezberdinak proposatzen dira, denak aldi berean aplikatu
daitezke edo bestela banan-banan. Guztiak helburu argi batekin, Vitoria-Gasteizko hirirako
batez besteko dentsitatea haztea edota aukera eta erabilera berriekin osatzea. Aurreikusten
diren lerro estrategikoak ondorengoetan laburbildu daitezke:
• Auzo berrien birdentsifikazioa eraikigarritasuna handituz, eraiki gabeko lursailen
etxebizitza kopurua eta onartutako birdentsifikazioen barruan sartuak ez daudenak.
• Lurzoru urbanizaezinaren desklasifikazioa, etxebizitza berriak garatutako auzoen
inguruan kontzentratuz.
• Ekipamendu lursail hutsen berrikusketa, bizitegi lurzoruen, lurzoru tertziarioen edo
aldi baterako lurzoruen birkalifikazioarako.
• Gune libreak eta gune berdeak berriro mugatu eta berriro dimentsionatu.
• Gune libreen eta gune berdeen erabilpen parte bat birkalifikatu, hiri trinkoak
laguntzen dituzten beste erabilpenetarako.
Azpimarratu den bezala lerro estrategiko hauek zuzenbide ikuspuntutik bideragarriak dira
(Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 105.1 artikulua) HAPOaren berrikuspen
honetan. Desklasifikazioak, urbanizatuak ez dauden lurzoruei buruz dagokienean, ez lirateke
planteatu behar sortutako ondorioak baino, kasu honetan indarrean mantendu ziren
hitzarmenak edo hirigintza tresnak. Zuzkidura lursailen birkalifikazioa lantzen ari diren
birpartzelazio prozesuetan bakarrik azpimarratu beharko zen, 7/2015 Errege Dekretuaren 43
artikuluaren arabera, guztia beti ere azterketa zehatz bat beharko zuen.
Lerro estrategia hauek errazteko helburuarekin eta adibide bezala, haien artean zenbait
aldagai ikusi ahal izango dira. Ondoren garatutako lau aukera proposatzen dira, aurretik
aipatutako oinarrizko hasierako erreferentziak hartuz.
• Erabili gabeko etxebizitzen arazoa gaur egungo Vitoria-Gasteizen egoera da,
2011.urtean 10.848 etxebizitza zeuden EUSTAT datuen arabera. HAPOarekiko paralelo
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neurriak hartu beharko dira parte-hartze edo sektore garrantzitsu honen sustatzaileen
bidez, adibidez alokairu merkatura bideratuz.
• Vitoria-Gasteizko Udalak emandako datuen arabera, 2016ko azaroan, errolda gabeko
etxebizitza balioa, ez dira derrigorrez hutsik egon behar edo erroldaturik dauden
etxeak okupatuak egon behar direnik, 9.740 etxebizitza izango ziren.
• Beste alde batetik, kontutan hartu behar da biztanleria murriztuz doala eta gaur
egungo familiak txikiagoak direla.
• Gaur egun ingurabide barrualdeko etxebizitzak kontserbazio maila eskasa daukate
(Hirigunea, Koroatze, Adurza, Zaramaga, Ariznabarra...). Birgaitze energetikoen
apliklazioa beharrezkoa bihurtuz. Zentsu honetan Koroatze auzoaren barruko
birgaitze proiektuan azpimarratzen da Europar Estrategian “CO2 libre dauden hiri
inteligenteen” sorrera birgaitze energetikoa planteatzen duela etxebizitza kopuru
handi baten barruan eta kale eta enparantzen zaharberritzea auzoa hobetzeko
helburuarekin.
• Hirian existitzen diren hutsuneak osatu behar dira hiri eredu trinko, kohesionatu eta
konplexu bat lortzeko.

Aukera 0
Aurreikusitakoan ez da esku hartzen.
• Lurzorua ez desklasifikatu.
• Ekipamenduen lursail hutsak beste erabileretarako ez proposatu.
• Hiriaren puntu ezberdinetan parte hartu.
HAPOan aurreikusitako finkapen eta mantentze proposamena izango litzateke, baina parte
hartze puntualekin hiriaren puntu ezberdinetan, bereziki hiriaren Ingurabide hesi efektua
murrizteko jarduketetan. Dentsitate hazkundearen jarduketak ez lituzke onartuko ezta lurralde
eredu zuzenketako lursailen birkalifikazioetan. Plangintzan burutzeko zain dauden etxebizitza
kopurua nahikoa dela kontsideratzen delako etorkizuneko hiriaren kalitateari aurre egiteko.

1. Aukera
Hasierako arreta hauekin azpimarratu ahalko zen desklasifikazioari bideratutako indarrak edo
planaren barruan urbanizatu gabeko lurzoru urbanizagarri guztia indarrean dagoen,
aldaketaren bat hasi duten lurzoruak bizitegi gaitasun nahikoa daukaten eta ez bada
beharrezkoa garatzeko zain dauden sektoreen mantentzea, landa ingurunearen gaineko presio
maila murriztuz.
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DESKLASIFIKATZEKO PROPOSATUTAKO LURZORUAK
LURZORU URBANIZAGARRIAK
URBANIZATUGABEAK
14 SEKTOR -OLARAN.

ETXEBIZITZA KOPURUA
3.186

17 SEKTOR -S. PRUDENTZIO ZABALGUNEA

294

18 SEKTOR -ELORRIAGA-ARKAUTI

316

GUZTIRA

3.796

Iturria: 2016.urteko adierazle estatistikoen artxibotik hartutako datuak eta Udalak 2016.urteko
Udalplan artxibotik eskainitako datuak.

Desklasifikatzeko planteatu diren lurzoruak Urbanizatu gabeko Sektore Urbanizagarriak dira
(S-14, S-17 eta S-18 sektoreak). Hurrengo taulan ikusten denez 3.796 etxebizitza guztira. Beraz,
proposatutako lurzoru guztiak desklasifikatuko baziren, burutzeko zain dauden etxebizitzak,
indarrean dagoen HAPOaren arabera, Vitoria-Gasteizen 25.107 etxebizitza berri egongo ziren,
Tokiko Erakunde Txikiak kontuan izan barik.
Bizitegi kuantifikazioari buruzko LAGen Aldakuntza prozesua egin zen bitartean, Udaletxean
26.183 etxebizitza zeudela apuntatu zen, hasierako fasearen behin behineko datua izan zen.
Datu hau aldatu izan zen 4/2016 Dekretuan ikusitako amaierako irizpideen arabera, ondorioz
behin betiko onartu zen 30.173 etxebizitzako balioa (lehenengo liburukiaren 2.2 4/2016
dekretuak LAG-en bizitegia kuantifikazioari buruz egindako aldaketaren kalkulu justifikazioa
atalean zehatz-mehatz garatu da).
HAPOaren gaitasuna 30.279 etxebizitzetakoa da, 4/2006 Dekretuan agertzen de balio
maximotik behera dago. Aurretik aipatutako sektoreen desklasifikazio posiblea plangintzaren
gaitasun osoa murrizten du, bizitegi kuantifikazio berrikuspen helburuen neurrietara hobetu
egokituz, eta neurri handiago batean LAGek proposatutako aldaketa kalkulu berriko formulara
(hasierako onarpen agiria).
Aukeren eta saihesbideen artean sektoreen desklasifikazio aukerei begira, deigarria da
haietariko bakoitzak aurkezten dituzten baldintza nagusiak erabaki bat hartzerakoan eta
jarraian modu eskematikoan aipatzen dira:
• 14. Sektorea: Bere etxebizitza kopuru handia eta bere kudeaketa maila, kalte-ordain
handia suposatu daiteke eta ondorioz desklasifikazioa ez egitea.
• 17. Sektorea: Sektorea mantentzeak HAPOak hegoaldean aurreikusten duen
saihesbidea lortzea suposatuko zuen. Aldi berean, birdentsifikazioa suposatuko luke,
kendutako etxebizitzak Tokiko Erakunde Txikiko sektoreetan sartuz.
• 18. Sektorea: Sektorearen garapenarekin, Errekaleor eta Santo Tomas errekak eta
Salburuako Hezegunearen ibilguak berreskuratu ahalko ziren. Halaber, Estellako
errepidearen trafikoa desbideratuko zen Arkautitik ez pasatzeko, eta aldi berean hiri
zerbitzu ildo berri bat irekiko zen (energia elektrikoa, saneamendua, etab.)
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Sektore bat desklasifikatzearen aukera eskaintzen dizkigun etorkizuneko aukeren arabera,
aldaketak jasan ditzakeen lurzoruaren desprogramazio bat bezala batuz, etorkizunean
sektorizatugabeko lurzoru urbanizagarriak bezala planean sartuz.
Zabalganako 5b sektorearen desklasifikazioa:
Lehenengo aukera honetan planteatutako desklasifikazioa saihesbide edo erlazionatutako
neurria planteatzen du, Zabalganako basoaren desklasifikazioa da bere momentuan 5b
sektorearen lurzoruak. Lurzoru hauek indarrean dagoen plangintzan zuzkidurako lursail handi
bat eta bizitegizko 5 lursaila dauzka. Guztira balioztatutako 1.242 etxebizitza guztira.
Proposamen honekin, sektore berdineko beste lursailen aprobetxamenduen lekualdaketa
aurreikusiko zuen edo eraikuntzaren eskubideen indemnizazioa, lurzorua libre geratuz Eraztun
Berdea handitzeko. Azpiegitura Berdeko esku-hartze modu bat bezala ikusten da aurreko
kapituluan azaldu den bezala.
Aipatutako sektore baten edo batzuen desklasifikazioa, komunean daukate lurzoru
urbanizaezineko parte bat aske uzten du ingurune natural edo landa ingurunera sartuz hiri
bilbearen egungo hatza suposatuz.
Sailkapena kendutako aukera hauek, kontzeju sektoreetatik kendutako sailkapen posibleekin
nahastuko ziren, ondoko kapituluetan deskribatuko direnak.

2. Aukera
Gaur egun eraikigarritasun baxua duten lursailak eta hutsik dauden bizitegi lursailak
birdentsifikatzean datza. Birdentsifikazio hau lurzoruaren egungo erabilera mantentzen
egingo da. Dentsitatea handituko zen masa kritiko handia lortzen.
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Adibidez, auzo berrietan bizitegi lursailak daude birdentsifikazioa tramitatutako espedientetik
kanpo geratu direnak, bilatzen dituen hiriko eraikigarritasun propioak ez direnak dauzka,
hortaz, honela ez izatekotan intentsitate ezberdineko eraikigarritasunen artean egongo ziren
multzo desorekatu handi bat lortuz.
Aukera konplexu bat da eta inpaktu mugatuarekin, lursail kopuru txikia izanik, haietariko askok
oraindik kudeatzeko tramitean daude. Benetako egikaritze eta kuantifikazio aukeren analisi
zehatz bat beharrezkoa izango da hirian izango duen benetako inpaktua jakiteko.
Aukera hau aurrekoarekin konbinagarria da, desklasifikatuko diren sektoreen eskubideak
eramateko aukera izango du (ezagunak izango balira) birdentsifikatuko diren balizko
lursailetara.
Ondorengo irudietan Salburua eta Zabalganako birdentsifikazioan sartuko ziren lursailak ikus
daitezke.

3 Aukera
Ekipamenduen gain-dimentsionamendua dagoenez, beste aukera bat hutsik dauden zuzkidura
lursailak edo beste erabileretarako (bizitegia, tertziarioa, etab…) bideratuko direnak
berrerabiltzean datza.
Dentsitate hazkunde hau eta jarduera berrien sarrera hiri egitura aberastasuna mesedetzen
dutenak dira. Hiri espazioak eraikuntzez ordezkatzerakoan banaketa murrizten da eta kalearen
konfigurazioa eta gaitasuna hobetzen da. Proposatzen diren erabilerak, eraikuntza berriak
(edozein moduan, libreak, babestuak, alokairuan, etab.) eta izaera ezberdineko zuzkidura
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ostatuak (zaharren-egoitza, gazteak, etb…) nahastu ahalko ziren edo garraio publikoarekin
ondo komunikatuak dauden negozio zentro berriekin txandakatu, auzo berrietan aberastasuna
eta dinamismoa sortuz.
3. aukeran lursail zuzkiduren birmoldaketa beste erabileretan hasteko irizpideak hurrengoak
dira:
• Ingurabide barrualdean hutsik dauden lursailak baztertzen dira ekipamenduen
eskasiagatik eta auzoen eskariagatik, etorkizuneko beharrentzako erreserba
estrategiko bezala mantenduz.
• Auzo berrien analisia egiten da: Lakua (Lakua, Arriaga, Ibaiondo eta Sansomendi),
Zabalgana (Zabalgana, Mariturri, Aldaia eta Ali parte bat,) eta Salburua (Salburua,
Santo Tomas, Olaran eta S-18 sektorea). Analisia hiru auzoengan egingo zen
konparatu ahal izateko eta proposaren benetako ahalmena zehaztu ahal izateko. 2011
eta 2012.urteko birdentsifikazioetan onartutakoak aplikatzeko zailtasuna eta
hirigintza beharrak konponduak ez izateagatik dokumentutik kentzea eta atzeratzea
proposatzen da.

Kontuan hartu beharreko auzoak.

• Aretxabaletako auzoa analisi honetatik kanpo geratzen da, bere ekipamendu
gainazala (65.389 m²) etorkizuneko dentsitatea eta biztanleriara doitua dago.
Aretxabaletaren bizitegi egituraren dentsitatea 60 etxeb./ha ditu, beraz Iraunkortasun
Adierazle Planaren koefizientea aplikatuko diogu (10,46 m2/bizt). Modu honetan,
etorkizunean 71.087 m2-ko ekipamendu beharra lortuko genuke, hau da, gaur egun
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erabilgarri dagoen balioa baino handiagoa beraz auzo berri honetan ez da egongo
gainazal “hutsik”.
• Etorkizuneko planaren gaitasun eskaintza kalkulatzeko, biztanle bakoitzeko dagoen
koefizientea (m2) definitu behar dugu:
o

Iraunkortasun Adierazle Planaren araberako batez besteko egitura: 6,68
m²/bizt.

o

Indarrean dagoen HAPOan aipatutakoa: 8,37 m²/ bizt. (18 m²/etxeb.-tatik
hasita, 2,15 pertsona/etxebizitza bakoitzeko 2025.urteko LAG-en kalkuluaren
arabera).

• Hutsik dauden lursail ekipamendu azalera maximoa definitzea bizitegi erabilera
aldatzeko arriskua daukana edo beste eraikin erabiletara, aldagai batzuk kontuan
izanda:
-

Tamainaren arabera

-

Hiriarekiko egoera

-

Auzoa eta etxadiaren egoera

-

Garraio publikotik gertu

-

etab.

Dan-dankak aurreko aldagaiak ikusita aztertu dira eta bere baldintzak kontuan izanda
aukera bat egin da. Altuerako eraikuntzak izan ahal dira eraikitakoarengan eragin
handia izan barik.
Zabalgana, Salburua eta Lakuako auzoetan lursail huts hauek kontuan hartuko dira.
BESTE ERABILERETARAKO IZAN AHAL DEN GAINAZALA (m²)
ZABALGANA

120.857

SALBURUA

249.742

LAKUA

129.130

GUZTIRA

499.729

Iturria: 2016.urteko adierazle estatistikoen artxibotik hartutako datuak eta Udalak
2016.urteko Udalplan artxibotik eskainitako datuak.

• Behin hutsik dauden zuzkidura lursailen gainazal maximoa definitu ondoren eta beste
erabiletara bideratu ahalko direnak (499.729m2), definitu behar da Vitoria-Gasteizen
zenbat ekipamendu gainazal hutsa geratuko litzateke, gaur egun dagoen planaren
gaitasuna bete ondoren.

Ekipamendu beharren analisia honela egin daiteke:
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• Parte-Hartzen den auzoen beharren arabera: Lakua, Salburua eta Zabalgana. Auzo
bakoitzaren etorkizuneko beharrak kalkulatuz eta hutsik dauden zuzkidura lursailak
erabiliz.
• Vitoria-Gasteiz “hiri” mailara. Beharrak hiri mailara planteatzen dira, auzo baten
ekipamenduak alboko auzoren batean erabilgarriak izan ahal direlako ez dira
derrigorrez auzo beran gauzatu behar. Kasu honetan ingurabide barrualdeko
ekipamenduen plan gaitasunaren beharren aurrean gainazala baloratu da baina
birkalifikatuak izateko aukera baztertua izan da.
Vitoria-Gasteizko hiriaren etxebizitza kalkulurako Udalak eskainitako 2016.urteko
Etxebizitza Adierazle Estadistikoaren artxiboa erabili da (113.995 etxebizitza), Tokiko
Erakunde Txikiko etxebizitza kopurua kendu da, artxibo beretik hartutako datua
(2.084 etxebizitza, Ekialdeko, Ipar-ekialdeko eta Hego-ekialdeko landa
zonaldeetakoak). Beste alde batetik, burutu gabeko etxebizitza kopurua Udalak
eskainitako 2016.urteko Udalplan artxibotik lortu da, S-6 sektorearen balioak
jasotako azken berrikusketaren araberakoa da. Kasu honetan ere ez dira Tokiko
Erakunde Txikiko etxebizitzak kontuan hartu.

Erabili gabeko zuzkidura lursailak beste erabileretarako aldatzeko sentikorrak.
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Lakua-Arriaga-Ibaiondo-Sansomendi
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Zabalgana

Salburua
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Etorkizuneko ekipamendu beharren kalkulua etxebizitza gaitasunaren arabera koefiziente
biak (6,68 m²/bizt. eta 8,37 m²/bizt.) erabiliz eta lortutako gaur egun hutsik dagoen zuzkidura
gainazala kenduz, ekipamendu gainazal huts ezberdinak lortuko ditugu, gaitasun planaren
beharretik gain egongo direnak.
Planaren gaitasun beharrak bete ondoren geratzen den gainazal libretik, bakarrik baloratuko
da bizitegi erabilerarako edo beste erabilerarako bihurtzeko gai izango dena. Gainazal
honekin auzo bakoitzean etxebizitza maximoen hazkundea lortuko da dagokion ekipamendu
beharrekin, erabilitako koefizientearen arabera aldatzen dena.
Hasteko, garapen prozesuan dauden auzo berrien ikerketan, auzo bakoitzaren planaren
etorkizuneko gaitasunaren kalkulu bat egiten da dagokion etorkizuneko ekipamendu
beharrekin (2025.urteko 2.15 biztanle etxebizitza bakoitzeko balioa kontuan hartzen da, LAGen
kuantifikazio kalkuluaren arabera). Auzo bakoitzean erabilgarri dagoen gainazalaren arabera,
Planaren gaitasunak bete ondoren lursail hutsak soberan egongo liratekela kalkulatuko zen.
Balio hauek ezberdinak izango dira erabilitako koefizientearen arabera, 68 m²/bizt. edo 8,37
m²/bizt.
Erabilgarri dauden zuzkidura lursail maximoa bizitegi erabilera transformatzeko aukera
duena, etxebizitza gehikuntza kalkulatzen da. Dena bizitegi erabilerakoa bihurtzekotan
gainazala hau izango zen. Horretarako batez besteko balioak bezala lursailaren %40a
kontsideratu dira eta B+5 eraikuntzak 95 m2-ko etxebizitzekin.
Bizitegi gainazal berri hau dagokion ekipamendu berriak behar ditu. Bizitegi erabilerarako
erabiltzen den lursail gainazal osoa eta ekipamendu gainazal berrien batuketarekin batera,
kasu guztietan planaren gaitasun beharrak estaltzeko erabilgarri diren lursailen gainazaletik
behera.
Ondorengo taulen iturria: Udalak eskainitako datuetatik hasita egileak moldatua.
BATEZ BESTEKO EGITURAREN KOEFIZIENTEA 6,68 m²/bizt
ETXEB.

ETXEB.

EK

GAUR

ZAIN

GUZTIRA

ZABALGANA

10.429

9.705

429.149

SALBURUA

8.881

13.126

19.227
38.537

LAKUA-ARRIAGASANSOMENDI
AUZOAK GUZTIRA

BEHARREZKO EK.

SOBERAKO

PLAN GAITASUNA

EK.

320.898

289.165

139.984

466.593

388.778

316.065

150.528

172

505.226

212.690

278.608

212.690

23.003

1.400.967

922.366

883.837

503.203

28.598

3.207.785

1.310.841

2.017.990

1.189.795

EK. HUTSIK
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BATEZ BESTEKO EGITURAREN KOEFIZIENTEA 6,68 m²/bizt
SOBERAKO
EK.

AZA.

ETXEB.

BIZITEGIRA

BEHARREZKO

BIRKALIFIKAGARRIA BIRKALIFIKAGARRIA GEHIKUNTZA EKIPAMENDUAK

GAINZ.
GUZTIRA

DIFERENTZIA

BIZ.EK.

ZABALGANA

139.984

120.857

107.000

2.253

32.352

139.352

632

SALBURUA

150.528

150.528

115.000

2.421

34.771

149.771

757

212.690

129.130

129.130

2.719

39.043

168.173

44.517

503.203

400.515

351.130

7.392

106.167

457.297

45.906

LAKUAARRIAGASANSOMENDI
AUZOAK
GUZTIRA

HAPOaren KOEFIZIENTEA 8,37 m²/bizt
ETXEB.

ETXEB.

EK.

GAUR

ZAIN

GUZTIRA

ZABALGANA

10.429

9.705

429.149

320.898

362.412

66.737

SALBURUA

8.881

13.126

466.593

388.778

396.126

70.467

19.227

172

505.226

212.690

349.182

156.044

38.537

23.003

1.400.967

922.366

1.107.720

293.247

LAKUA-ARRIAGASANSOMENDI
AUZOAK GUZTIRA

EK.HUTSIK

BEHARREZKO EK.
PLAN GAITASUNA

SOBERAZKO EK

HAPOaren KOEFIZIENTEA 8,37 m²/bizt
SOBERAKO
EK.

AZA.

BIZITEGIRA

BIRKALIFIKAGARRIA BIRKALIFIKAGARRIA

ETXEB.

EKIP. ETXEB.

GEHITZE

HAZKUNDEAGATIK

GAINZ.
GUZTIRA DIFERENTZIA
BIZ.EK.

ZABALGANA

66.737

66.737

48.000

1.011

18.189

66.189

548

SALBURUA

70.467

70.467

51.000

1.074

19.326

70.326

140

156.044

129.130

112.000

2.358

42.442

154.442

1.602

293.247

266.334

211.000

4.442

79.958

290.958

2.290

LAKUA-ARRIAGASANSOMENDI
AUZOAK
GUZTIRA

AURRERAPEN AGIRIA. II LIBURUKIA PROPOSAMENAK ETA AUKERAK. 2019ko Otsaila.

111

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

•
•

Auzo berrien ikerketa honen arabera 7.392 etxebizitza berri eraikiko dira, gainazal
librea geratuz auzoen birdentsifikazioaren ondoren, 45.906 m2.
HAPOaren koefizientea erabiltzekotan 8,37 m2/bizt., emaitzak aldatu egiten dira
balioa murriztatzailea izateagatik. Auzoz auzo egindako ikerketan 4.442 etxebizitza
gehienez lortzen da.

Etxebizitza gehikuntza hauek dentsitate balio berrietara eramaten gaitu, eta ondorengo taulan
adierazita geratzen da:
ETXEB. BERRIAK ETXEBIZITZAK

GAINAZALA

DENTSITATEA

2016 URTEA

111.911

1.927

58

PLAN GAITASUNA

140.509

2.055

68

BB EGITURA 6,68

7.392

147.901

2.055

72

HAPO KOEF 8,37

4.442

144.951

2.055

71

Iturria: egileak moldatua udalak eskainitako Etxebizitzen adierazle estatistiko datuetatik hasita, 2016.urtekoak.

Vitoria-Gasteizko hirian lortu ahalko zen dentsitate balioa birdentsifikazio berri hauekin 71 eta
72 etxeb./bizt. bitartean egongo zen erabilitako koefizientearen arabera, HAPOan lortutako
dentsitatearen aurrean, 68 etxeb./ha.
Garatzen ari diren auzoen kasuan dentsitate berria lortu ahalko zen eta hurrengoa izango zen:
LAKUA

SALBURUA

(Etxeb./Ha)

(Etxeb./Ha)

EGUNGO EGOERA

52

39

45

PLAN GAITASUNA

53

77

86

HAPO BERRIKUSKETA

60

86

96

ZABALGANA (Etxeb./Ha)

Auzoen dentsitateen gaineko hazkundeak ekipamenduen birkalifikazioaren ondoren lortuko
zirenak, “soberakinak” nabarmengarriak dira, hiri finkatu batean parte hartzeko modu
interesgarria kontsideratuz, konplexuagoa eta dentsoa hiri espazio iraunkor eta efizientea
lortzeko orduan.
Kapituluaren hasieran aipatu den bezala, Salburua eta Zabalgana auzoei irizpideak
aplikatzearen zailtasuna, bere kudeaketaren administrazio zailtasunagatik. Beste alde
batetik, esklusiboki Lakua auzoaren parte-hartzea HAPO berrian sartuko da.
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Kasu honetan, ekipamendu behar murriztuago baten beharrak aukeratzekotan, “Tarteko
Egituraren” tartea lortuko genuke, aipatutako Adierazle Planean kontsideratu dena.
Proposatutako bideragarritasuna bermatzeko, Lakua auzoaren analisia Lurzoru Legearen
zuzkidura estandarren ikuspuntutik egin da, konfirmatu ahal izateko bere zuzkidura pate bat
beste erabileretan bihurtu ahal dela.
Ondorengo laukian, Lurzoru eta Hirigintzaren 2/2006 Legearen arabera zuzkidurei esleitu
behar zaizkion gainazala erakusten du. 123/2012 Hirigintza estandarren Dekretua; eta gaur
egun zuzkidura ezberdinei bideratutako gainazala.
Gainazalak 2/2006 Legea
Gune Libreak
Ekipamenduak
SO GL
TS GL
SO EK
TS EK EK PR
355.404
497.563
4.500 355.404 71.081
852.967
430.985
Indarrean dagoen planaren gainazalak
Gune Libreak
Ekipamenduak
SO GL
TS GL
SO EK
TS EK EK PR
527.964
562.089 303.196 349.539
0
1.090.054
652.735
Konparaketa honekin ondoriozta daiteke gaur egun zuzkidura gainazala indarrean dagoen
legediaren estandarretik gora sailkatua dagoela. Zehatz mehatz:
SO GL
TS GL
172.560
64.527
237.087

SO EK
298.696

TS EK EK PR
-5.865 -71.081
221.750

Taulen iturria: Udalak eskainitako datuetatik hasita egileak moldatua.

Igarri daiteke Tokiko Sistemetan (TS) ez dira ezberdintasun bereiziak nabarmentzen, Sistema
Orokorreko (SO) zuzkiduretan berriz erreserbako gehiegizko garrantzitsu bat dago.
Kuantifikazio hau egokia kontsideratzen du beste erabilentzako zuzkidura lursailak edukitzea.
Aukera honetan aurreikusitako hazkundea kontraesankorra izan daiteke, HAPOaren gaur
egungo bizitegi gaitasunak LAGeko irizpide berrietan aurreikusitako kuantifikazioaren gainetik
egotearekin. Baina, 4/2016 Dekretuak, LAGen aldaketa, Egoitza kuantifikazioari dagokionez
eta LAGen egungo berrikusketaren hasierako onarpen agiriak, hiria birsortzeko jarduketak ez
zenbatzeko aukera aurreikusten dute, beti ere bizitegi lurzoru urbanizagarri berriaren
“kolonizazioa” hazten ez denean.
Hiri-bersorkuntza egoera berdinean egongo ginateke hiriaren erdialdean trenbidea
lurperatzeagatik aske geratzen diren lurzoru irekietan; etxebizitza berriak aurreikusiko
bagenitu lurzoru hauetan, ez genuke kontuan hartuko egoitza kuantifikazio maximoa
konplitzeko kalkuluetan.
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Beste aukera batzuk hiri konplexu baterako:
Hirugarren aukeraren barruan, erabilgarri dauden zuzkidura lursailak bizitegi erabilerarako
berrerabiliko dira eta haietariko batzuk beste erabileretarako bideratzea ere posible da,
adibidez negozio zentro bezala. Aukera honen barruan ondorengo aukerak planteatzen dira,
denak garraio saretik hurbil (tranbia).
• 1.Aukera: “Negozio zentro” bat proposatzen da Ali-Gobeo poligono industrialeko
hutsik dauden lursailetan. Helburua: tranbiaren gaitasuna aprobetxatuz poligonoan
garatutako ekonomia jarduerara lotzeko helburuarekin.

Lursail birkalifikagarriak bizitegi erabileran
Lursail bilrkalifikatuak erabilera tertziarioa ez komertzialan.
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•

Bigarren aukera: kasu honetan negozio zentroa edo bateragarriak diren beste
erabilera osagarriak, tranbiari lotutako erdialdeko zonaldea.

Lursail birkalifikatuak bizitegi erabileran
Lursail bilrkalifikatuak erabilera tertziarioa ez komertziala.

Aukera guztiak konbinagarriak dira haien artean.
Aldi berean, saihesbide hauek ikustea posible da 1 eta 2. aukerekin, planaren etxebizitza
gaitasuna galtzera heldu daiteke, sektoreen desklasifikazioa kontsideratzen bada Lakua
birdentsifikatzen den bitartean edo saihesbide biak batzen baldin badira.
Bizitegi erabileratik kanpo beste erabiletara bideratu nahi diren erabilgarri dauden gutxi gora
beherako ekipamendu gainazalak 66.626m2-koa da.
Erreserbarako gordetzen diren lursail hutsak gune berdeak edo aldi baterako erabilpen
espazioak bezala mantenduko dira, adibidez hiriko baratzeak.
Aztertutako aukera ezberdinen ondorio eta laburpen bezala, eta ariketa hau hiri multzo bezala
kontsideratzen badugu eta ez bakarrik Lakua auzoa bezala, analisi ezberdinetan lortutako balio
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maximoa 10.521 etxebizitza berriak lortzea suposatuko luke, ingurabide kanpoaldeko auzoen
batez besteko dentsitatea 67 etxeb./ha-koa lortzeko HAPOan agertzen den 57 etxeb./hararen aurrean. Emaitzetan Salburua eta Zabalganako proposamena birdentsifikatzea sartzea
proposatzen da, nahiz eta HAPOaren berrikusketak aipatutako arrazoiak kontuan ez hartu,
etorkizunari begira interesgarria da proposamenei begira analisia mantentzea.
Nahiz eta aipatutako arazoa ez konpondu, Iraunkortasun Adierazle Planak finkatutako
dentsitatera ez heltzeagatik, oinarriak ezartzen ditu hiri dinamika berri bat lortzeko Plan
Orokorra iraunaldian dagoen bitartean.
4.7.1

HIRI KOHESIONATU BAT IZATEKO PROPOSAMENAK

Vitoria-Gasteizen hiri finkatuan berrantolaketa puntualak planteatzearen beharra bi motatako
ezaugarri bereizgarriengatik zehaztuta dator:
•

Eremu hiri historikoen barneko birsortzea eta berpiztearen beharra, auzoak.
Plan Orokorra iraunaldian egon den bitartean ia ia Hiri Antolamenduko Plan Bereziak
(BEPBk eta HAPOk) bere osotasunean garatu eta burutu egin dira, hiru izan ezik:
-

BEPB 12 Hego-Ekialde Abetxuko Bizitegia, onartu da baina ez da burutu.

-

BEPB 4 eta EU4 Jose Mardones Egikaritze Unitatea.

-

HAPO 16 Errekaleor, ezaugarri bereziak ditu auzoa 14. Sektorearen barruan
egoteagatik, hau da, programatutako lurzoru urbanizagarria eta aldi berean ez
dena burutu.

Hirigune Historikoaren Eraberritzeko Plan Berezia, bere ezaugarri espezifikoengatik
egikaritze prozesuan. Plan mota hauen garapena egikaritze tarte zabalagoak eskatzen
dute, normalean Plan Orokorraren iraunaldi epeak gainditzen dira.
Beste alde batetik, azken urteotan Udalak Vitoria-Gasteizko auzo historikoen birsortze
eta birgaitze prozesu garrantzitsu bat garatu du. Bere helburua alde batetik, Eremu
Zaharkituen lorpena da (birgaitzerako laguntzak lortzeko); eta beste alde batetik, auzo,
eraikuntza, gune libreen, ekipamenduen, etb-eko berrantolaketa egitea da, bere gaur
egungo egoeragatik desegokiak dira.
Zentzu honetan, Udalak auzoen zortzi Ikerketa Sozio-Ekonomiko eskatu ditu: Abetxuko,
Adurtza, Ariznabarra, Koroatze eta Zaramaga, bukatuak daude eta Eremu zaharkituaren
mugapenarekin; Arana, Anglo, Judizmendi eta San Kristobal idazketa prozesuan daude.
Ikerketa Sozio-Ekonomiko hauek onartuak eta Eremu Zaharkituetan dagozkien mugak
jarriak egon ondoren, Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren bidez eraikuntzen eta eremu
hauen hiri espazioen antolamendu xehatua zehaztuko da.
•

Elementu azpiegituralengatik bananduak edo etenak dauden hiri eremuak lotu eta
elkartzeko beharra.
Gaur egun existitzen diren hiri hutsuneak eta hiri eremuen deskonexioak, bereziki
antzinako ingurabidearen inguraketan, barne ingurabidea eta trenbidearen egungo
tartean, azken honen lurperatzea.
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Hiriaren ingurabide kanpoaldeko eta barrualdeko lotura hobetzea ezinbestekoa
kontsideratzen da. Ingurabide bien arteko Lotura Ardatza eta osatzen duten elementuak
berrantolatzea garrantzitsua da.
Aldi berean helburu hau lortzeko ezinbesteko kontsideratzen da aukera eremuak, hutsik
dauden eremuak berrantolatzea, aipatutako Ardatzetan kokatuak daudenak eta beraien
arteko espazioetan.

Ezaugarri espezifikoen arabera, berrantolaketa proposamenak hiru motetan taldekatzen dira:
-

Hutsik dauden Hiri Eremuen Berrantolaketa proposamenak edo hutsik egoteko
prozesuan.

-

Ingurabide barrualdeko eta Ingurabide kanpoaldeko ardatz konektoreen espazio
hutsen Berrantolaketa proposamenak.

-

Auzo historikoen Birsortze – Birgaitze proposamenak.

-

Burutuak izan ez diren HAPOko Plan Berezi/ Egikaritze Unitateen Berrantolaketa
proposamenak.

-

Lursail zehatzen Birkalifikazioen proposamena, egokiak ez diren erabilerak esleituz.
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4.7.1.1

Aukerazko zonaldearen berrantolaketa

Tamaina handiko hiru hiri eremuen berrantolaketa proposatzen da, haietariko bi gaur egun
hutsik daude eta hirugarrena eraldaketa prozesuan. Aukera gune hauek ikertuko dira
indartzeko.
•

INGURABIDE BARRUALDEKO MENDEBALDEAN DAGOEN AUKERA GUNEAREN
BERRANTOLAKETA

o

Ingurabide barrualdeko mendebaldean hutsik dagoen zonaldeari dagokio, 5,6,7
eta 8 Ardatzen artean kokatua.

o

5. Ardatzaren bidegurutzea eta ingurabidearen arteko aldea, autobide motako
lotura bideak birsortzea suposatzen du. Hirian hutsune handi bat suposatzen du.

o

Ingurabide gertuko gurutzabide zonaldeen eraikuntza eskasagatik 7 eta 8
ardatzekin, hirian hutsune handi bat sortzen du gainera bitan banatzen dena
trenbideagatik.
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•

INGURABIDE EKIALDEKO AUKERA GUNEAREN BERRANTOLAKETA

o

11 eta 13 Ardatz bitartean, ingurabide barrualdeko ekialdean hutsik dagoen
zonaldeari dagokio. Santa Luzia eta Salburua mugetatik hegoalderantz luzatuko
da.

o

12 eta 13 Ardatzeko maila ezberdineko gurutzabideak, aurreko kasuan bezala,
kale berrietarako bideratzen diren hutsune handiak sortzen dira eta aldi berean,
hirian hutsune handi bat sortzen dute.

o

Beste alde batetik, San Luzia eta Salburuako auzo mugetan existitzen den aldea,
bien arteko eten bat birsortzea mesedetu du.
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•

TRENBIDEAREN LURPERATZE GUNEAREN BERRANTOLAKETA

o

Trenbidearen hurrengo lurperatze prozesuan aukera eremu berri bat sortuko da.
Eragin handikoa hurrengoetan: gertuko antolamendu eremuetan, Zabalganako
auzoetan, San Martin, Ariznabarra, Lovaina, Mendizorrotza, Zabalgunea, San
Kristobal, Babesgabea, Adurtza eta Salburua, eta hiriaren sarbidemugikortasunean.

o

Eremu honen berrantolaketa, azkenean lurperatuko den mugapenaz bereziki
baldintzatuta egongo da.
Hiriaren zabalera maximoaren eta lotura handikoen kasuan, lurperatzea
Mariturriko Boulevarretik egin daiteke, mendebaldean, A-132 errepidearen
bidegurutzera heldu arte, Arkaiatik gertu.

o

Lurperatzeak, hunkitutako auzoetan iparralde-hegoaldeko loturen berrantolaketa
suposatzen du. Alde batetik, lurperatze mendebalde eta ekialdeko zonaldeen
goiko bidegurutzeak, eta beste alde batetik, erdiko zonaldearen lurrazpiko
bidegurutzeetan.

o

Lurperatzetik zehaztuko den mugapena, eremuaren antolamendua baldintzatuko
du.
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4.7.1.2

Hiriaren ingurabide kanpoaldeko eta barnealdeko lotura ardatzen berrantolaketa

Hiriaren ingurabide barrualdeko eta kanpoaldeko lotura hobetzeko helburuarekin, haien
arteko Ardatzen birpentsatzea planeatzen da eta konfigurazio elementuen berrantolaketa
posiblea.

Berriz hausnartzeko Ardatzak Zirkulazio Ingurabidea zeharkatzen dute (Barnekoa– kanpokoa),
Mendebaldeko (Zabalgana, Ali Gobeo), Iparraldeko (Lakua, Arriaga, Gamarra, Betoñu) eta
Ekialdeko (Salburua, Elorriaga Ingurabide Barrualdeko Hiriarekin) hiria lotuz.
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•

01. ARDATZA BETOÑO – BETOÑOKO ATEA –LEGUTIOKO ATEA - BILBOKO PLAZA

o

Bizitegi-industrial erdi-kontsolidatua etxe-uharte mistoaren hiri espazioa
itxuraldaketa, erabili gabeko eraikuntzekin, oinezkoentzako eta ibilgailuentzako
ardatz komunikaziorako espazioa askatu.

o

Bizitegi erabileren eta industrial bigunen barneratzea, hiriaren esku-hartzea
bideragarria izateko.

o

Hiriaren Ingurabide barrualdeko eta Buesa Arenaren eta Zurbanoko Eraztun
Berdearen arteko lotura berri bat ezarri, Betoñu nukleoan zehar.
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•

02. ARDATZA ABETXUKO - ARRIAGAKO ATEA – ALDABE

o

Existitzen den ardatzaren ekialdeko ertza berrantolatu, gaur egun erabilera
anitzekoa, eta erabilera berriekin, hiri jarduera handiko kaleak osatzeko
helburuarekin.

o

Bizitegi eta zuzkidura eraikuntzen agerpena, ardatza Zadorra Etorbidearekin
mugatuz eta eraiki gabeko lursailak aurkitu ahal dira.

o

Ardatzaren ekialdean kokatuta dagoen etxe-uharteen berrantolaketa, bizitegi eta
industrial erabilera daukan hiri bilbe mistoari dagokio, hiri kalitate handiagoko
espazio bat osatzeko.

o

Errepide ardatza Ingurabidearekin topatzean aurkitzen dugun eremua
berrantolatu, bertan zonalde libreak daude eta hiri egitura gabeko gune libre
handia.

o

Kalearen sekzioa eta espazioen hierarkia berriro aztertu, tranbiaren hurbiltasuna
kontutan hartuz.

o

Abetxuko eta Eraztun Berdearen arteko lotura sustatu.
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•

03. ARDATZA LAKUA ARRIAGA - FORONDAKO ATEA - AMERIKA LATINA –HONDURAS
–GASTEIZ ETORBIDEA

o

Ingurabideko ardatzaren gurutzabide antolamendu aukerak aztertu, askotan bide
komunikazioak (ibilgailua, tranbia eta bus bizkorra) eta oinezkoen zein bizikleten
lotura hobetzeko proposatuak.
Haien artean Amerika Latina biribilguneko trafikoaren lurperatze proposamena
aurkitzen dugu (gaur egun Ingurugiro Gaietarako Ikastegia ikertzen ari da,
Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren barruan), VitoriaGasteiz Hobetuz 2017 parte-hartze programaren barruan. Helburua: kolapso
arazoa konpontzea eta ibilgailu, tranbien eta autobusen ugaritasunagatik sortzen
diren auto-hilen arazoa konpontzea.

o

Bulebar berriro kontuan hartu, gutxiegi erabilitako lorategiz hornituta dagoen
erdibitzailea. Trenbidea eta bidegorriaren agerpena ahaztu barik.
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•

04. ARDATZA IBAIONDO LAKUA - DUQUE DE WELLINGTON – TXAGORRITXU

o

Aparkaleku guneak berrantolatzearen aukera berriro hausnartu. Kalean zuzenean
dauden aparkaleku gainazal handiak, ardatz nagusiaren egitura itxuraldatzen
dute.

o

Ardatz komunikazioaren kaleko ertzeetan erabilera berrien sustapena hutsik
dauden lursailen jarduera eta lorategiz hornitutako espazioak sustatzea.

o

Kalearen sekzioa eta espazioen hierarkia berriro hausnartu, tranbiaren eta
bidegorriaren agerpena gogoan hartuz.

o

Ingurabidearekin gurutzatzen diren antolamendu aukerak aztertu, hiri bilbearen
trantsizioa hobetzeko.
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•

05. ARDATZA IBAIONDO - PAMPLONA KALEA– LORETO DE ARRIOLA - HUA
TXAGORRITXU

o

Ardatzetik gertu dauden lursail hutsak berrantolatu ekipamendu edota bizitegi
eraikuntzekin, eta azpiegituraren kudeaketa beraien egikaritzera lotu.

o

Oinezkoen eta bizikletaren igarotzea sustatzea Eraztun Berdearekin.

o

Ingurabidearekin gurutzatzen diren antolamendu aukerak aztertu, hiri bilbearen
trantsizioa hobetzeko.
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•

06. ARDATZA ASTEGIETA - ALI GOBEO - BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA KALEA

o

Ardatza eta ingurabidearen elkargune korapiloaren berrantolaketa egin, hiriaren
espazio honetan hiri bilbea guztiz zatitu du.
Aukera posibleak berriro aztertu: ardatzaren hiri plataforma zabaldu eta
ingurabidearen bideari alboratu, bilbearen azpiko ibilgailuentzako. Biribilgune bat
sortu, ingurabidearen mailak eta ardatzarenak berdinduz, abiadura murriztuz eta
trafikoa baretuz.

o

Ingurabidearen bide kopurua mugatu (gaur egun zentzu bakoitzean hiru bide)
bideen abiadura murriztuz.

o

Kalearen sekzioa, ibilgailu eta oinezkoei bideratutako espazioaren erlazio
hierarkikoa, Beato Tomás de Zumárraga amaierako tartea eta gune publikoen
erabilera sustatzen duten erabilera berrien integrazioa berriro aztertu, adibidez:
aire zabaleko kirol ekipamenduak, bateragarriak diren merkataritza saltokiak, etb.

o

Pedro de Asua kalea eta Gasteiz Etorbidearen bide sekzioaren eremua
berrantolatu, aparkatzeko gehiegizko tokiak kontzentratzen dira, bai baterian eta
bai lerroan, espazio publikoan eragin negatiboa sortzen duena, bereziki jarduera
komertziala dagoen guneetan.

AURRERAPEN AGIRIA. II LIBURUKIA PROPOSAMENAK ETA AUKERAK. 2019ko Otsaila.

127

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

•

•

07. ARDATZA OZEANO PAZIFIKO KALEA– TERESA DE KALKUTA

o

Ardatza eta Ingurabidea bat egiten duten puntuan, eraikuntza berrien
aurreikuspena, non errepidearen alde bietan espazio zabalak dauden.

o

Oinezkoen eta bizikleten mugimendua sustatu Hiriaren barne ingurabidea eta
Eraztun Berdea lotzen duen Ardatzaren bidez.

08. ARDATZA NAZIO BATUEN KALEA – ETXEZAHARRA KALEA

o

7. Ardatzaren kasuan bezala, eraikuntza berriak jarri Ardatza Ingurabidearekin
topatzen den espazioan, bertan errepidearen alde bietan eraiki gabeko espazio
zabalak daude.

o

Halaber, oinezkoen eta bizikleten mugimendua sustatu Hiriaren barne
ingurabidea eta Eraztun Berdea lotzen duen Ardatzaren bidez.
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•

9. ARDATZA ARMENTIAGANA – GAZTELA KALEA – FLORIDA KALEA

o

•

Ardatzaren funtzionamendua egokia da oinezkoen eta ibilgailu komunikazioa
bezala Hiriaren Ingurabide Barrualdean eta Kanpoaldean

10. ARDATZA ILIADA IBILBIDEA – FLORIDA KALEA

o

Ardatza finkatzearen helburuarekin eremua berrantolatu, trenbidearen tarte
berria kontsideratuz (lurperatze posiblea).

o

Ingurabidearen alde bietan, hondakinezko gune libretan eraikuntza berriak
aurreikustea.

o

Ingurabide barruko ekipamendu erabileraren aukera aztertu, Hiriaren Ingurabide
Barrualdeko biztanleriari lotuta.
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•

11. ARDATZA VARSOVIA ETORBIDEA- POLVORÍN VIEJO KALEA- BENITO GINEA KALEA

o

Ingurabide Barrualdeko eta Ingurabide Kanpoaldeko hiri bilbea berrantolatu,
zonalde honetan jarraitasun falta daukate. Hiriaren alde bakoitza bata bestearen
kontra hazi da, Ingurabidearen inguraketa gurutzabidean.

o

Hiri Bilbea eta Ingurabidearen espazio librea (Madril kalea) berrantolatu, espazio
libreak existitzen dira, ibilbidearen konfigurazioa ibilgailuen menpe dago eta
orografia konplexu bat eskuragarri dauka.

o

Espazio publikoa berrantolatu, Polvorin Viejo kalearen hiri kalitatea hobetzeko
helburuarekin, bertan aparkaleku eremu handi bat dago.

o

Varsovia Etorbidearen eraikuntza berrien antolaketa aurreikusten da, Ardatza eta
Ingurabidea elkartzen diren puntuan eraiki gabeko espazioak aurkitzen dira.
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•

12. ARDATZA ELORRIAGA – ELORRIAGA ATEA – SANTIAGOKO ETORBIDEA

o

Ardatza eta Ingurabidearen elkargune korapiloa berrantolatu, ibilbide biak
komunikatzen duten lorategiz hornitutako gune libre handiak sortzen dute, hiri
erabilera izan barik.
Aukera posibleak berriro aztertu: ardatzaren hiri plataforma zabaldu eta
ingurabidearen bideari alboratu, bilbearen azpiko ibilgailuentzako. Biribilgune bat
sortu, ingurabidearen mailak eta ardatzarenak berdinduz, abiadura murriztuz eta
trafikoa baretuz.

o

Ingurabidearen errepide kopura mugatu (gaur egun, zentzu bakoitzean hiru
errepide) abiadura murrizteko.

o

Santiagoko Etorbidearen sekzioa berrantolatu, ibilgailuak aparkatzeko aparkaleku
zonaldeen agerpena altua da. Kalean hiri jarduera handiagoa lortzeko
helburuarekin espazioa berrantolatzea.

o

Elorriaga Atea kalearen oinezko eta ziklisten erabilera sustatu, erdibitzailean
oinezkoen ibilbide bat dago ibilbidearen alde biak lotzen duena.
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•

13. ARDATZA BRUSELAS ETORBIDEA- VALLADOLID KALEA

o

Ardatza eta Ingurabidearen elkargune korapiloa berrantolatu, Santiagoko
Etorbidean bezala, errepide biak komunikatzen dituzten errepide osagarriak
erabili gabeko lorategiz hornitutako espazio libre handiak sortzeko.
Aukera posibleak berriro aztertu: ardatzaren hiri plataforma zabaldu eta
ingurabidearen bideari alboratu, bilbearen azpiko ibilgailuentzako. Biribilgune bat
sortu, ingurabidearen mailak eta ardatzarenak berdinduz, abiadura murriztuz eta
trafikoa baretuz.

4.7.1.3

o

Aranbizkarra zonaldean kokatuak dauden gune libre publikoak berrantolatu,
Valladolid kalearen ondoan daudenak, gaur egun hondakin espazioak bezala
erabiltzen dira.

o

Errepidearen arteko kalearen eta erdibitzailearen hiri egitura eta hierarkia
berrikusi, kontrako norabidean, oinezkoen eta ibilgailuen espazioa modu
egokiagoan antolatzeko.

Auzo historikoen berrantolaketa

Aurretik aipatu den bezala Udalak bost Hirigintza ikerketa egin ditu: Abetxuko, Adurtza,
Ariznabarra, Koroatze eta Zaramaga.
Gaur egun eremu zaharkituen muga proposamenak onartzeko prozesuan daude, ikerketak
auzo bakoitzerako proposatzen dutena.
Onarpenetik aurrera, auzoen Birgaitze eta Birsortze Plan Bereziak garatzen hasiko dira, eta
behar izatekotan, auzo hauen eremu espezifikoen berrantolaketa.
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Abetxuko

Adurtza
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.

Ariznabarra

Koroatzea
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Zaramaga

Halaber, gaur egun lau auzo gehiagoren Hirigintza Ikerketak prozesuan daude, Arana, Anglo,
Judimendu eta San Kristobal. Prozesu berdina jarraituko dute eta azkenean dagokien Plan
Berezien onarpenera egokituko da.
Hirigintza Ikerketen eremu batzuen mugak kontuan hartzea komenigarria litzateke, auzoen
parte diren zonalde batzuk baztertuak ez geratzeko. Kubo, Kanpoalde berria, Frantzia eta San
Inazio kaleetan kokatu diren etxe-uharteen kasuan edo Herran eta Jose Mardones kaleen
artean dagoen espazio librearen berrantolaketa.

AURRERAPEN AGIRIA. II LIBURUKIA PROPOSAMENAK ETA AUKERAK. 2019ko Otsaila.

135

VITORIA-GASTEIZko HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA

Arana

Anglo
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Judimendi

San kristobal
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4.7.1.4

Plan Berezien eta Egikaritze Unitate Finkatugabekoen berrantolaketa eremua

Plan Orokorrak ezarritako bakarrik hiru Plan Berezi ez dira burutu: BEPB 4 Jose Mardones,
BEPB 14 Abetxuko Hego-Ekialdea eta BEPB 16 Errekaleor. Azken hau Bizitegi Sektore 14an
dago eta bere egikaritzea sektore honen garapenaz eta egikaritzeaz baldintzatuta dago, eta
aldi berean burutu ez dena. Kasu hobetan BEPBaren onarpena ez da egin.
•

BEPB 4 - 4 EU JOSE MARDONES

Garatzen duen BEPB 4 eta EU 4, Judimendi auzoaren parte osatzen dute. Onartutako
BEPB 54 etxebizitzen eraikuntza aurreikusten ditu, haietariko 40 kolektiboak eta
gainontzekoak familia bakarrekoak. Nahiz eta ez egikaritzearen arrazoia ez jakin,
jarduketaren mendebaldean kokatuta dauden etxebizitza kolektiboen gertutasuna
Judimendi parkearen sarbidera, baldintzatu duen sailtasun bat izan dela uste da.
•

BEPB 12 ABETXUKO HEGO-EKIALDEA

BEPB 12, Abetxuko auzoaren hego-ekialdean kokatuta dago, bertan erabilerarik ez duen
Abetxuko Ankoraren eraikina dago, onartuta dago eta bi bloke bereizietan 58 etxebizitza
kolektiboen eraikina aurreikusten da.
4.7.1.5

Hutsik dauden lursailen birkalifikatze

Aurrerapenaren aurreko ataletan Lakua kasuari buruz proposatutakoaz gain, ekipamendu
komunitario, espazio libre eta gune berdeko lursailak berriro kalifikatzearen aukera
aztertzea komenigarria litzateke. Helburua hiriaren beste eremuetan hiri eredu orekatu
eta konplexu bat lortzea da.
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4.7.2

MUGIKORTASUNAREN IKUSPUNTUTIK PROPOSATUTAKO ANTOLAMENDUAREN HAUSNARKETA

Orain dela hamarkada bat baino gehiago orokortutako bateragarritasun bat existitzen da
Vitoria-Gasteizen, hiri trinko edo distantzia txikiko hiriak, erabilera anitzekoak eta zerbitzu eta
gertuko jarduera ekonomikoko zuzkidurarekin sustatzeko beharrari buruzkoak, bertan
desplazamenduak laburrak eta autonomoak izan behar dira eta modu bigunekin erantsi
beharrekoak. Printzipio honekin batera, sakabanatutako bizitegi hazkundeak saihestu behar
dira, non ibilgailu pribatuaren edo ibilgailu motorizatuaren erabilera ez da beharrekoa;
bestalde bultzatuz, hobekuntza, birsorkuntza edo kontsolidatutako egituren berrerabilpena
lurzoru berriaren kontsumo aurrean, garraioaren ikuspuntutik eredu efizienteago batekin.
Lurralde Europar Estrategikoa, Mugikortasun Iraunkorraren Espainiar estrategia, Espainiar
Estrategiaren tokiko eta hiriko Iraunkortasuna eta EAE-ko LAGen berrikusketa lerro honetan
aurkezten dira (Hasierako Onespenaren fasean).
Proposatutako antolamendu aukerak aurreko planteamenduen barruan sartzen dira, bizitegi
erabileren birdentsifikaziotik hasita premisa egiten da. Hutsik dauden ekipamenduen
birmoldaketa egituren berrerabilpenaren bidez garapen berriko zonaldeetan, erabiligabeko
lursail industrialen birsorkuntza, kanpoalderako hedakuntzak saihestuz lurzoru
kontsumoarekin.
Mugikortasun espezifikoaren ikuspuntutik, ondorengo hausnarketak egin daitezke
planteatutako antolamendu aukeretatik:
• Hiriari dagokionez,
o

0 Aukera
Aukera hau diagnostikoan deskribatutako mugikortasun ereduak mantentzen
ditu, ibilitako distantzien hazkunde arazoekin, ibilgailu pribatuaren gehiegizko
erabilpenarekin eta garraio publikoaren efizientzia baxuagorekin, azken hau
puntako orduetan ematen den gehiegizko kontzentrazioagatik, besteak beste.

o

1 Aukera
Hiriaren kanpoaldeko zonaldeen eta TETen lurzoru urbanizagarrien
desklasifikazioa, a priori mugikortasunerako mesedegarria da. Bidai luzeak
murriztuko ziren, energetikoki eta emisioei dagokionez kontsumo gehiago
egongo litzateke eta orokorrean ibilgailu pribatuari menpekotasun gehiago
egongo zen.
Akzio hau hurrengo aukerekin elkartzen ez bada, gainontzeko hiriaren
zonaldeetan, deskribatutako arazoak mantenduko ziren.

o

2 Aukera
Hutsik dauden bizitegi lursailen birdentsifikazioa, garraio publikoari eskaera
potentziala gehitzen dio. Jarduketa hobekuntzak eraginkorragoak egiten ditu
beste garraio sareen gainean (oinezkoengan eta bizikletengan bereziki),
biztanle kopuru handi bati arreta jartzen diotenak direlako.
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Hala ere, planteatutako birdentsifikazioa bizitegikoa bakarrik baldin bada,
garraio publikoan orduen kontzentrazio eskaera handituko da, zerbitzuaren
beharra gainezka egingo du.
Beste alde batetik, etxebizitzen gehikuntza eta ondorioz biztanleriaren
gehikuntza, mugikortasun gehikuntzan nabarituko zen, iraunkortasun
neurrien sustapenaz eta ibilgailu pribatuaren erabilera murrizteko neurriez
lagunduta egon beharko zen, bidai kopuruaren handitzea kotxe kopuruen
handitzea saihesteko edo anbizio handiko neurri batean ibilgailu kopurua ez
gehitzeko beste motatako garraio iraunkorrago erabilpenarekin orekatuz.

o

3 Aukera
Hutsik dauden zuzkidura lursailen berrerabilpena beste erabileretarako
bihurtzeko (bizitegikoak eta tertziarioak), mugikortasunaren ikuspuntutik
erabilera nahasketen planteamenduarekin egokiagoa da eta hiria bide
laburrera modu bigunetan jarri ahal direnak.
Zentzu honetan mesedegarria da bizitegi erabilpenen sarrera, desplazamendu
distantziak murrizteaz gain, garraio publikoaren puntako orduen eta norabide
orduen faktoreak orekatu ahal ditu, garraio publikoaren efizientzia
sozioekonomikoa gehitzera gainjarriak.
Erabilpen honen banaketari dagokionez, garraio publikoaren gaitasun altuko
sarearekin komunean jarri behar da. Honela, Lakuako zonaldean, egungo
tranbiaren estaldura sustatu daiteke, Salburuan berriz, Iliadako Paseoaren eta
Salburuako Bulebarraren jardueren kokapenak mesedegarriak izango dira
kontuan izanik jardueraren finkapen handiena. Azkenik, Zabalganako
zonaldean, jarduera berriko kontzentrazio posiblearen ardatza igartzen da
(Martin Luther King – Elviller), gaur egungo autobusen 6.lerroan, ikerketetan
erreferentzia modura hartuko dira Zabalganako tranbia sistemaren
zabalgunea egitekotan.

• Toki-Erakunde Txikiei dagokionez. Mugikortasunaren ikuspuntutik, TETen bizitegi
hazkundea mantentzea egokiena da, lo egiteko hiriaren eragina saihesteko, ekoizpen
erabilpen zentralaren menpe eta ibilgailu pribatuaren nabarmenarekin.
• Ekonomia-Jarduereko lurzoruei dagokionez. Gaur egungo lurzoruen optimizazioa,
kanpoaldeko eremuen hedakuntzari ordezkatuz eta batzuetan bereiziak (adibidez
Aurreko Plan Orokorrean aurreikusitako Parke Teknologiko hedakuntzaren kasuan),
garraioaren iraunkortasunetik zalantzarik gabe positiboagoa da, planteatutako
sarbide jardueren hobekuntzari etekin sozioekonomiko handiago bat gehituz, bereziki
bidegorrien zuzkidurei bideratuak, beti ere ingurumen babestuetan kamioien
garraioetatik.
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