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1. SARRERA
Iruñerrirako Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planeko (IHMIP) parte-hartze prozesuan egin diren
hausnartze-saioen emaitza biltzen da txosten honetan. Hain zuzen ere, prozesu horretako 2. faseko
azken parte-hartze espazioa izan dira hausnartzeko saio horiek.

Mugikortasunaren gaian interesa duten Iruñerriko herritarrek, erakundeek eta taldeek hainbat ekarpen
egin dizkiote IHMIParen 0 dokumentuari (herritarrek aztertzeko eta parte hartzeko dokumentua),
hauen bidez:
38 tailer, 2017ko abendu eta 2018ko otsail artean egindakoak.
Parte hartzeko web plataforma, 2018ko apirilaren 7a arte egon dena zabalik.
Guztira, 1.063 ekarpen egin dira, eta 805 IHMIParen xedeari dagozkio eta plana idatzi
duen talde teknikoak berrikusi ditu, hausnartzeko saioetan sartu edo ez erabakitzeko. (https://
participartepmus.es/es/documentacion/aportaciones-y-alegaciones-valoradas)
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Behin proposamen eta ekarpen horiek berrikusi eta gero, hausnartze-saioetarako hautatu dira:
- IHMIParen esparruari dagozkionak.
- IHMIParen 0 dokumenturako ekarpen berriak direnak (ez daude Planean).
- Erreferentzia egiten dioten tokia ez da oso zehatza (espaloi bat, bi herriren arteko bide bat…).
Azkenean, errepikatzen direnak edo oso antzekoak direnak bateratuta, hausnartzeko saioetara sartu
diren ekarpenak 135 izan dira. Horrez gain, Ekintza Estrategia berriak proposatu dira, aurrerago
aurkezten direnak.
Hausnartzeko saioen emaitzak Plana idazten ari den taldeari helarazi zaizkio, analisi zehatza egin dezan
eta IHMIParen dokumentuan sartu behar diren edo ez balora dezan. Azken emaitza horiek parte-hartze
prozesuko azken ekintzaren xedea izango dira, itzulera-saioarenak, 2018ko udazkenean.

Jarraian, saioak nola garatu diren azaltzen da, parte hartu duten pertsonak eta erakundeak, hausnartzeprozesuaren emaitzak eta haren gaineko balorazioa.
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2- SAIOEN ANTOLAKETA ETA GARAPENA.
Hausnartzeko saioak bi lantaldetan antolatu dira, lau alditan elkartu direnak bereiz eta bosgarren batean
elkarrekin. Hausnartzeko saioetan parte hartu duten pertsonak, guztira, bost tailerretara joan dira, eta,
hartara, saioen kopuru osoa bederatzikoa izan da.
Hausnartzeko saioek hiru helburu nagusi hauek izan dituzte:
Ekintza Estrategien gaineko adostasunak eta desadostasunak identifikatzea.
Haiek gauzatzeko ekintzak identifikatzea.
Desadostasunak eragiten dituzten kontu eta alderdietan sakontzea, hausnartzean adostasunak
bilatzeko.
Helburu nagusi horiek bi lan-mailatan garatu dira. Lehen maila bat Ekintza Estrategiak garatzeko
ekintzena (I. saiotik IV.era), eta bigarren maila bat Ekintza Estrategiena eta beren arteko erlazioarena (V.
saioa).
Hirugarren helburua Ekintza Estrategiak lehenestea izan da, hausnartze-prozesuaren ondoren
bertaratutako pertsonek ematen dieten garrantziaren arabera.
Helburu horiek lortzeko, saioak honela antolatu dira:
- I. eta II. saioak: Proposamenak hautatzea. Ekintzen gaineko adostasunak eta desadostasunak
agertu dira. Lehen bi saio hauetan, bertaratu direnek 0 dokumentuan zeuden IHMIParen
proposamenak eta IHMIPean sar zitezkeen parte-hartze prozesuko ekarpenak izan dituzte langai.
Xedea izan da ekintzekin lotutako adostasun eta desadostasun maila identifikatzea, hurrengo bi saioetan
desadostasun maila handiena duten ekintzen gainean lan egiteko. Bertaratu zirenei eskatu zitzaien
hautatzeko beren ustez zein ekintza sartu behar ziren IHMIPean eta baztertzeko gainerakoak, alde
batera uzten zituztelako edo ez zitzaizkielako axola.
- III. eta IV. saioak: Desadostasunen eta ekintzen gaineko adostasun berrien gaineko lana.
Aurreko saioetan adostasun maila txikiena izan duten ekintzen gainean lan egin da bi saio hauetan.
Halaber, ekintza horien artean garrantzitsuentzat jotzen zituztenak hautatu zituzten partehartzaileek, eta haien gainean hausnartze-dinamika bat egin zen eta adostasun berriak antolatu
ziren.
- V. saioa: Adostasunak eta desadostasunak, eta Ekintza Estrategien balorazioa, osorik hartuta.
Asken saio honetan, Ekintza Estrategien gainean lan egin da, lehenik haien arteko adostasunak
eta desadostasunak identifikatuta (parte-hartzaileek bost garrantzitsuenak eta garrantzi gutxien
zuten bostak hautatu zituzten), eta bigarrenik desadostasun gehien eragiten dutenen gainean,
Ekintza Estrategia guztien bana-banako balorazio bat eginez.
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Ekintza Estrategiak eta ekintzak.
Guztira, 22 Ekintza Estrategia landu dira, 0 dokumentuan jasota daudenak baino hiru gehiago. Prozesuan
zehar, parte-hartzaileek ekintza-proposamen batzuk egin dituzte, hasiera batean modu generikoan sartu
zirenak 6. eta 7. esparruetan. Gainera, bi proposatu ziren Ekintza Estrategia berri moduan. Hausnartzesaioetarako hirutan antolatu dira:
6.4 Aisiarengatiko mugikortasuna.
6.5 Zaintzengatiko mugikortasuna.
7.3 Genero-ikuspegia.

0 dokumentuan ez zeuden estrategia hauek sartzea era instrumentalean egin da hausnartze-saio
hauetarako, eta tailerretan eta webgunearen bidez zentzu horretan egindako ekarpenen gainean
gogoeta egin ahal izateko. Edonola ere, horrek ez dakar IHMIParen berariazko ekintza estrategia
bihurtzea azkenean.
Aisiarengatiko mugikortasunak (6.4) batez ere aldirietako herrien eskaera bati erantzuten dio.
Garraio publikoak maiztasun txikiagoa duen aisiako ordutegietan gertatzen dira zailtasun handieneko
lekualdatzeak, edo ez dira existitzen. Tailer batzuetan espresuki proposatu zen, eta beste batzuetan
proposamenak egin ziren zentzu horretan, estrategia berri honen barnean multzokatu direnak,
hausnartze-saioetan landu ahal izateko.
Zaintzengatiko mugikortasunaren kasuan (6.5), tailer desberdinetan eta generoaren gainean lan egiten
duten erakundeek eta taldeek web plataforman eta posta elektronikoaren bidez egindako proposamena
da. Zaintzengatiko mugikortasun-proposamenak zeharkako izaera duten generoko beste batzuekin
nahasten dira.
Hirugarren estrategiak generoko ikuspegiari buruzko zeharkako proposamen guztiak biltzen ditu (7.3),
tailerretan, web plataforman eta posta elektronikoaren bidez egin direnak. Kasu honetan, estrategia
ez da herritarren proposamen bat, baizik eta IHMIP osoan zeharka eragiten duten generoari buruzko
ekarpen eta proposamen guztiak antolatzeko modu bat, ekintza estrategietako batzuetan dauden
genero-proposamen zehatzak gorabehera. Proposamen horietako batzuk baloratzen ari dira, planean
zeharka integratzeko modua ikusteko.

Hausnartzeko saioetan, guztira 206 ekintza jorratu dira: IHMIParen 0 dokumentutik aterata jada
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bazeudenak eta ekarpenetatik eta web tailerretatik sintetizatutako 135 ekarpenetatik 126. Hausnartzesaioetan landu ez diren bederatzi ekarpenak Iruñerriko oso toki zehatzei buruzko proposamenak dira
(herrien arteko oinezkoen edo txirrindularien loturak, aldirietako aparkalekuetarako orube jakinak,
adibidez), toki hori ez bazen ezagutzen horren gainean hausnartzea zail egiten zutenak.

1. ERANSKINAK / IHMIParen ekarpenen fitxak / hausnartze-saioetan landu diren ekarpen guztiak ditu.
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3. PARTE-HARTZEA
Bost hausnartze-saioetan parte hartu dutenak, guztira, 34 lagun izan dira, hasiera batean 43 pertsonak
eman bazuten ere izena. Zenbait pertsonak saioak hastean adierazi zuten ez zirela joango eta bi pertsona
izena eman gabe joan ziren.
Jarraitutasuna bertaratzean mantendu egin da, pitin bat murriztuta bigarren saiotik azkenekora.

Parte hartu duten gizonen kopurua emakumeena baino handiagoa izan da. Hartara, bertaratutakoen
%58,8 gizonak izan ziren eta %41,2 emakumeak. Lurralde-tailerrekin alderatuta, hausnartzeko saioak
maskulinoagoak izan dira.
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Bertaratu diren pertsonen batez besteko adina 48 urtekoa izan da, eta adinen tartea 30 eta
70 urtekoa izan da. Ez dago adin-alderik sexuaren arabera, gizonen batez besteko adina 47 urte eta
emakumeena 48 urte izan baita. Lurralde-tailerretako adin-tarte eta batez bestekoen antzekoak izan
dira, eta era berean ikusi da 30 urtetik beherako gazteek ez dutela parte hartu.

Hausnartze-saioetara joan diren pertsonak, erakunde edo talde bateko kide edo herritar moduan
identifikatuta. Hamabi erakunde eta talde desberdinetako pertsonak joan dira, eta Iruñerriko herriren
bateko herritar gisa, partikular gisa, joan diren pertsonek eratu dute talde handiena. Bigarren taldea
Berrikuntzaren Hiriko enpresetakoren batean lan egiten duten edo jarduera ekonomikoko industrialde
horretako Mugikortasun Batzordeko kide diren pertsonek eratzen dute. Presentziaren araberako
hurrengo taldeak merkatariak eta txirrindulariak izan dira.
Hartara, Iruñerriko mugikortasunean inplikatuta dauden oso esparru desberdinetako pertsonak joan
dira. (Gráfiko hurrengo orrialdenan)
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3. EMAITZAK
Hausnartzeko saioen garapenak emaitza mota desberdinak izan ditu, ondoren onartu ahal izateko
IHMIParen azken dokumentua idazteko erabakiak hartzea laguntzen dutenak. Hauek dira:
- Adostasunak eta desadostasunak ekintzen eta Ekintza Estrategien gainean.
- Ekintzen eta Ekintza Estrategien garrantziaren balorazioak.
- Ekintzetako batzuen eta Ekintza Estrategien gainean adostasun berriak izatea errazten duten
ekarpenak eta balorazioak.
- Garrantzi subjektiboaren arabera, Ekintza Estrategiak lehenestea.

Ekintzen gaineko adostasunak eta desadostasunak.
I. eta II. saioen arreta nagusia adostasun eta desadostasun horiek identifikatzean jarri zen. Hau da lortu
zen informazioa:
- Bertaratutakoen adostasuna duten ekintzak, bai onartu eta IHMIPean sartzeko, bai eta hartatik
kanpo uzteko ere
- Bertaratutakoen artean desadostasuna eragiten duten ekintzak, IHMIPean sartu edo ez
erabakitzeko.
Lehen bi saioen emaitzen analisi globalak ekintza jakinen gainean parte-hartzaileen arteko adostasun-eza,
hasierako adostasun-eza, erakusten du. Ekintzen %53,4k ez dute adostasun argirik eta ekintzen %46,6k
badute. Baztertzeko edo axolagabetasuneko adostasun argia dute %22,3k, eta %24,3k adostasun argia.
Proposamenen jatorriaren arabera (0 dokumentuan zeudenak izan edo parte-hartze prozesuko
ekarpenak izan), ikusten da desadostasun eta baztertze handiagoa dagoela ekarpenen gainean jada
bazeuden ekintzen gainean baino.

OSOTARA

12

IZANDUN

PROPOSAMENAK

Desadostasuna

53,4

21,4

32,0

Ukatze/
Ezaxola

22,3

5,3

17,0

Inklusio

24,3

12,1

12,1
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Esparruei dagokienez, ekintzen gaineko adostasunak eta desadostasunak oso desberdinak dira. Hartara,
adostasuna sortzen duten proposamenen kopuru handiagoa duten esparruak 4.a “Garraio publikoa” eta
5.a “Ibilgailu pribatua” dira; desadostasuna sortzen duten proposamenen kopuru handiagoa dutenak,
berriz, 1.a “Hirigintza eta lurraldearen antolamendua”, 2. “Oinezkoen mugikortasuna” eta 3.a “Bizikleten
mugikortasuna” dira.
Ekintza Estrategiei dagokienez, desadostasuna eragiten duten ekintzen kopuru txikiena duten estrategiak
“4.2- Hobekuntzak EHGaren lehiakortasunean” eta “4.1- EHGaren Prestazio Handiko Sarea” dira. “1.1Bete beharreko lurralde-plangintzaren egituraketa” estrategia konplexuentzat jo da herritarrekin lotuta,
ekarpen gutxien jaso duena da eta hura garatzeko ekintzetako bakar batek ere ez du adostasuna sortu
hasiera batean.
Ekintza bakoitzaren emaitza zehatzak 2. eranskinean / Ekintzak hausnartzearen emaitzak / kontsultatu
daitezke. Hain zuzen, onarpena berdez jasota dago eta baztertzea/axolagabetasuna gorriz.

Ekintzen garrantzia eta adostasun berriak.
III. eta IV. saioak hausnartzekoak izan dira. Zehazki, Ekintza Estrategia bakoitzean desadostasuna
eragiten zuten ekintzak eta parte-hartzaileentzat interes handiagoa zutenak eztabaidatu ziren.
Lortu diren emaitza motak hauek dira:
- Ekintzen garrantziaren balorazioak.
- Ekintzetakoren baten gainean adostasun berriak izatea errazten duten ekarpenak eta
balorazioak.
Ikusi 2. eranskina / Ekintzak hausnartzearen emaitzak/. Bertan adierazten da ekintza eztabaidarako
garrantzizkotzat jo duten pertsonen portzentajea.
Desadostasuna eragiten zuten 25 ekintza eztabaidatu ziren eta haien gainean 18 adostasun lortu
ziren. Horrenbestez, 7ren kasuan, desadostasuna bere horretan gelditu zen.
Hartara, ekintzen %55,3 adostuak izatera igaro dira.
Kasu honetan, hausnartzeak ñabardurak ekarri dizkie ekintzei, eta haietatik abiatuta adostasunak
sortu dira IHMIPean sartzeko. Ekintza hauen kasuan, ez da egon baztertzeko adostasuna, baizik eta
aldaketak sartzekoa, han sartzeko, edo ñabardurak egitekoa, beste ekintza batzuekiko lehentasunaren
gainean.
Esparru guztietan, gutxienez, ekintza bat eztabaidatu zen, nahiz eta egon ziren estrategiak zeinetan
ekintzak eztabaidatu ez ziren, gainerakoan interes handiagoa egotean. Ekintza gehien eztabaidatu ziren
esparrua 2.a “Oinezkoen mugikortasuna” eta 5.a “Ibilgailu pribatua” izan ziren.
Laburpen taula, adostasun eta desadostasun berriak. Hurrengo orrialdea: Taularen ondoren,
proposamenetan adostasunak eragin zituzten balorazioetako bakoitza garatzen da.
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1. ADOSTASUN ETA DESADOSTASUN BERRIAK
1. Hirigintza eta lurraldearen antolamendua

1.2_E1 Bi osagai nagusi definitzearen bidez lurraldea antolatzea
1. 1. Barnean koherenteak diren hiri-zelulak. Haien barnean hiriko jarduera desberdinak
garatzen dira (bizitzekoa, industriakoa, hirugarren sektorekoa eta abar).
2. 2. Hierarkia-maila handiagoko bideen sarea, zelula arteko interstizioetan kokatuta. Hiri-zelula des- berdinen arteko elkarrekiko erlazioa ahalbidetzen du, eta bai hiriko mugikortasun osoa antolatzea ere.
___
Balorazioak eta ekarpenak
•

Oinezkoen eta bizikleten mugikortasuneko ibilbideak barnean hartuta pentsatzea diseinua.

•

Oso ongi komunikatzea nola diseinatu eta gauzatuko diren.

•

Erabileren askotarikotasuna bermatzea hiri-zeluletan, hiri-dispertsioa saihesteko.

•

Hiri-zelulak jada badauden bizikidetza-unitateekin bat etorraraztea.

•

0 dokumentuan proposatutakoak baino hiri-zelula handiagoak.

____________________________________________________________________________________________________________

1.2_E2 Oinarrizko printzipioak:
Zelulen ertzak edo mugak hesi fisikoak edo logikoak dira (naturalak, azpiegiturei dagozkienak, lur- zoruaren erabileraren aldaketei dagozkienak). Zelulen barnean ez dago zirkulazio
edo garraio fluxurik, zelulan bertan amaiera jatorria ala helmuga dutenez gain
1- Murrizketarik gabea: bizilagunak, segurtasun ibilgailuak, emergentziak eta garbiketa.
2 -Banatzailentzako zenbait murrizketekin.
3- Gainontzeko ibilgailuentzat debeketau, baita hiri garraioarentzat ere.
4- Ingurugiroa hobetuko duen ainako tamaina izan beharko du, gerarkia handiagoko bideetara irisgarritasuna murriztu gabe.
___
Balorazioak eta ekarpenak
• Neurri itzulgarriak eta kostu txikikoak ezartzea, herritarren eskaeretara egokitu ahal izateko.
• Neurriak abiaraztea beste erabilera batzuen politikekin integratzea, hiri trinkoagoa eta zeluletan
erabileren aniztasuna duena bermatzeko.
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2. Oinezkoen mugikortasuna

2.1_E1 Irizpide orokorrak:
- Bete beharreko arauak aplikatzeko irizpide orokorrak eta goragoko mailako estandarra.
- Oinezkoentzako ibilbideak, 20 edo 30eko eremuak, bizitegi-lehentasunezko eremuak eta
oi- nezkoentzako guneak.
- Dagoena antolatzea (ibilbide partzial egokiak eta egoteko eremuak).
- Puntu bereziak identifikatzea bide- eta pertsona-segurtasunaren gaian.
___
Balorazioak eta ekarpenak
• Iruñerriko errealitate administratibo desberdinak baloratzea.
__________________________________________________________________________________________________

2.1_E3 Oinezkoen igarobideak:
- Hierarkia altuko bideak iragazkor bihurtzea. Ibilbidea.
- Oinezkoentzako ibilbideak gogoko izaten dituzten lerroetara hurbiltzea. Gurutzatzeko
distantzia murriztea (“belarriak”, babeslekuak).
- Zeharkako ebakera. Zintarriak beheratzea oinezkoen igarobideak goratzearen aurrean:
kasuistika eta gomendioak.
- Ikuspena hobetzea. Automobilak aparkatzeko plazak motorrak eta/edo bizikletak aparkatzeko plaza bihurtzea, berariazko argiakIkuspena hobetzea.
___
Balorazioak eta ekarpenak
• Automobilen zirkulazioari dagokionez diseinu logikoa planteatzen duen plan bat egitea, oinezkoak
gogoan hartzen dituena, igarobide goratuak eta homogeneoak kokatuta Iruñerrian.
• Desira-lerroei jarraituta oinezkoen igarobideak hurbiltzeak ez du adostasunik sortzen.
___________________________________________________________________________________________________________

2.1_A1 Genero-ikuspegia duen hirigintza batetik egitea hiri-diseinua. Puntu beltzak edo arazotsuak kontuan hartuta, haiek identifikatzea, argiztatzea, segurtasuna eta segurtasunaren
pertzepzioa
___
18
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Balorazioak eta ekarpenak
•

Behin ekintza azalduta, IHMIPean sartu beharko litzatekeela erabaki da.

__________________________________________________________________________________________________

2.2_A1 Web plataforma edo plataforma mugikor bat sortzea, Android eta iOS, SIG tresnetatik abiatuta, hirian mugikortasun osoa ahalbidetuko duena. Oinezkoentzat ibilbide irisgarriak
proposatuko ditu edo garraio publiko irisgarria erabilita, mota guztietako oztopoak saihestuta.
Erabiltzaileek garraiobideen irisgarritasun guztiak kontsultatu ahal izango dituzte, mugikortasun murriztuko aparkalekuak, lokalak, intereseko tokiak eta abar.
Besteak beste, pertsona hauentzat izango litzateke egokia: mugikortasun murriztuko pertsonak,
haurrak, adineko pertsonak, erosketa-orgak edo haur-aulkiak daramatzaten pertsonak, garraiolariak, itsuak, baldintzatzaile alergikoak dituztenak, bizikleta-bideak, ahalik eta erosoena joan
nahi duten pertsonak. Aplikazio honen bidez ingurumena zaintzea eta birziklatzea bultzatzen da.
___
Balorazioak eta ekarpenak
Aplikazioaren baldintzak:
•

Jada badaudenak aprobetxatzea.

•

Irisgarria izatea pertsona guztientzat.

•

Oraindik digitalizatu gabe dagoena digitalizatzeko baliatzea.

•

Software librea erabiltzen saiatzea. Ekintzaren lehentasun txikia.

__________________________________________________________________________________________________

3. Bizikleten mugikortasuna

3.1_E1 Bideen irizpideak:
• Bizikleta-erreia galtzada nagusian, zirkulazioko gainerako elementuetatik bereizia gehienbat oztopo fisikoen bidez (mugarriak, oztopoak..)
• Bidegorria, plataforma independentea eta soil-soilik txirrindularientzako.
• Bizikleta-bidexka. Plataforma independentea da, non oinezkoen eta txirrindularien zirkulazioek bat egiten duten (abiadura 30km/h-ra mugatzea exijitzen du)
Balorazioak eta ekarpenak
• Ez dago adostasunik erabilerak lehenestean zenbait tokitan eta bizikletak izan behar duen lekuan
(galtzada, errei bereizia galtzadan, oinezkoen eremuak, ziklo-kaleak…).
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________________________________________________________________________________________________

3.1_A2 Bizikleta-erreiak galtzadan integratzea, etenik gabeko sare bat sortuta. Beren seinaleak izango dituzte (barnean hartuta bizikletetarako semaforoak), baina babesa mantenduko
da zirkulazio motordunari dagokionez.
___
Balorazioak eta ekarpenak
• Oso arau argiak jartzea garraio-modu guztietarako eta betearaztea.
• Iruñerriko eremu bakoitzaren beharrak aztertzea.
• Bide edo ardatz nagusi batzuk taxutzea, Iparra/Hegoa – Ekialdea/Mendebaldea.
• Irudimenezko irizpideak konbinatu eta erabiltzea, esate baterako, bideak noranzko bakar batera
murriztu eta hortik bizikletetarako eta oinezkoentzako tokia lortzea, aparkalekuak berrantolatzea…
• Hiri-garraioaren lehentasunari eustea.
________________________________________________________________________________________________

3.1_A4 Maximoan eustea bizikleten zirkulazio bereiziari, hiri-eremuan.
Life+Respira proiektuak erakutsi eta frogatu du galtzadatik ibiltzeak %27 eta %40 artean
handitzen duela nitrogeno oxidoekiko esposizioa, espaloietatik edo bizikleta-erreietatik
ibiltzearen aldean. Gainera, galtzada ibilgailu motordunekin partekatzen duten txirrindularien segurtasunaren berme argien pertzepziorik ez dago, eta, beraz, horretara behartzen
bada, bizikletak erabiltzea geldiaraziko du.
___
Balorazioak eta ekarpenak
• Ekintza honek zirkulazioa berrantolatzeari eta zirkulazioa moteltzeari lotuta joan behar du.
• Dauden beharretatik abiatuta diseinatu behar dira bizikleta-erreiak eta haiek diseinatzeko irizpideak zehaztu.
• Kutsadura argi neurtu behar da eta haren arrazoiak identifikatu behar dira (garraioa, kutsadura
pilatzea kalearen ezaugarriengatik, zirkulazioaren bolumena…).
• Abiadura murrizteko konponbideek ezin dute moteldu hiri-garraioko autobusena. Pertsona guztientzat prestatuta dauden seinaleak.
________________________________________________________________________________________________________
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3.4_E3 Sostengu zuzenak eta zeharkakoak bizikletaren metropoli-erabilerari
• Mugikortasunaren Metropoli Bulegoak (MMB) hitzarmenak sinatuko ditu enpresekin,
haietako langileek bizikleta erabiltzeko.
• MMB-k hitzarmenak sinatuko ditu inguruneko saltokiekin, lantokira bizikletan joatea
sustatzeko.
• MMB-k hitzarmenak sinatuko ditu inguruneko saltokiekin, ekimen pribatuko bizikletak aparkatzeko guneak kokatzeko dendetan.
• Zergen arloko laguntzak (foru- edo udal-mailakoak) enpresetarako, langileek bizikleta
erabiltzea bultzatzeko. Bizikletaren erabilera babestea antolatzea.
• Bizikletak erregistratzeko eta markatzeko sistema Iruñeko Metropolialde osora zabaltzea.
• Bizikletaren Metropoli Mahaia edo Bizikleten Mugikortasunaren Metropoli Foroa
sortzea.
• Bizikletaren zentro integral bat sortzea.
___
Balorazioak eta ekarpenak
• Bizikleta autoarekiko homologarria den garraiobidea izatea lortzea.
______________________________________________________________________________________________________________

4. Garraio publikoa

4.1_E4 Zerbitzu espresak zenbait ordutegitan.
- Linea espresek kontuan hartu beharko dituzte koroako udalerrien eta erakarpen-gune
nagusien arteko erlazioak, besteak beste, ospitaleak eta aldirietako merkataritzako guneak, linea-aldaketak saihesteko Iruñearen erdialdean.
- Zerbitzua zabaldu ahal izatea aztertuko da, zerbitzu espresen linea berriekin ordutegi
jakin batzuetan, adibidez, langileak sartzeko eta ateratzeko orduetan industrialdeei zerbitzua eman ahal izateko.
- Gauean zerbitzu espresen bat sartzeko aukera ebaluatu behar da eskaera-gune nagusien artean, nagusiki asteburuetan.
___
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Balorazioak eta ekarpenak
• Geraleku gutxiago dituzten lineekin abiaraztea.
• Eskaerara doitutako sistemak erabiltzea baloratzea, esate baterako, mikrobusak, taxiak edo ibilbide bera baina geraleku gutxiagorekin egiten duten lineako autobusak.
• Ezin da iritsi jende guztiaren itxaropenei erantzutera, erabileran ohiturak handitu behar dira eta
erabilera horrek beharretara egokitutakoa izan behar du.
• Aldiriak zerbitzu espresekin lotzea.
• Zerbitzu espresek ez dute bultzatu behar aldirietako merkataritza-zentro handietarako mugikortasuna. Zerbitzu espresak eta dagozkien aldaketak eskaeraren etengabeko azterlanen bidez zehaztuko dira.
• Esperientzia pilotuak egitea berariazko erakarpen-guneetarako linea espresetakoren batekin, komunikazio ona izanda herritarrekin.
________________________________________________________________________________________________

4.2_A1 Eskaera gutxieneko orduetan, autobusean bizikletak sartzea baimentzea.
___
Balorazioak eta ekarpenak
Ez dago adostasunik premiagabekotzat jotzen dutenen eta zenbait baldintzatan baimenduko luketenen
artean.
________________________________________________________________________________________________

4.2_A6 Motibazioen azterketa, sexuaren arabera bereizia, berariazko beharrak identifikatzeko.
· Segurtasuna bermatzea ditxoetan, nasetan, itxaroteko guneetan… batez ere jende asko
ibili ohi ez den ordutegi tarteetan.
· Pertsonen dibertsitate funtzionala integratzea (irisgarritasuna pertsona guztientzat…)
(interakzioan ari diren baldintza-kategoria-ezaugarri desberdinen intersekzionalitatea
eta erabiltzailea ahulago egiten dutenak).
· Erabiltzaile emakumeek parte hartzeko bideak sustatzea, beren beharrak eta errealitate desberdinak adierazteko garraioaren diseinuari eta kudeaketari dagokionez, beren
errealitate ezkutua ikusgai egiteko, orain eredu androzentriko baterantz desenfokatuta
dagoena, eta, hartara, analisi zehatz eta zuzenagoa izateko..
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___
Balorazioak eta ekarpenak
• Behin ekintza azalduta, IHMIPean sartu beharko litzatekeela erabaki da.
________________________________________________________________________________________________

4.3_A6 Aldirietako aparkalekuak Iruñearen erdigunearekin konektatzea, doako garraio publikoaren bidez.
___
Balorazioak eta ekarpenak
• Beharrezkoa da zainduta egotea.
• Tarifak doitu.
________________________________________________________________________________________________

5. Vehículo privado

5.1_E1 1. 1 Aparkamendua mailaka gutxitzea. “Disappearing traffic” (zirkulazioa desagertzea) esaten zaion fenomenoa eraginkortasun handikoa da. Aparkatzeko ezintasunaren edo
zailtasun handiaren aurrean, autoa ez da hain erakargarria eta, hortaz, eskaera murriztu egiten da.
• Dena den, ez da aplikatu behar aparkalekuak gutxitzeko politika bat ordezko eskaintza bat sortu gabe: EHG (barnean hartuta aldirietako aparkalekuak), oinezkoentzako eta
txirrindularientzako azpiegiturak, eta bizikletaren sistema publikoa, IHMIParen gainerako berariazko estrategietan pro- posatzen den moduan.
• Aparkamendua gutxitzea progresiboki egin behar da, espazioa espaloien alde (baita
industrialdee- tan eta merkataritzako guneetan ere) berriro izendatzeko irizpideak aplikatuta, adibidez, bateriako aparkamendua ordeztuta ilarako aparkamendua jarrita lehen
batean, alde batean bakarrik aparkat- zea mugatuta…
• Gainera, automobilak aparkatzeko plazak pixkana ordezteko irizpide bat izan behar da,
motorre- tarako eta/edo bizikletetarako plazak jarrita, eta horrek lehentasunezko neurri
izan behar du oi- nezkoen pasabideen ondoan aparkatzeko plazetan.
___
Balorazioak eta ekarpenak
• Progresiboki abiaraztea, beste aukera batzuk eskainita, homogeneoak Iruñerri osoan, eta muga-efektuak saihestuta, eta plangintza on batekin.
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• Sarbideak behar dituzten mugikortasun murriztuko pertsonak kontuan hartzea (Foru Legea, aparkalekuen %6 mugikortasun murriztuko pertsonentzat aurreikusten dituena).
• Etxebizitza bakoitzeko aparkatzeko baimenak kontrolatzea eta udal aparkalekuen erabilera.
________________________________________________________________________________________________

5.1_E2 2. 2_Aparkatzeko tarifa-politika. Aparkalekuen kopurua gutxitzen doan heinean, lur
gaineko errotazioko aparkamenduaren tarifa-politi- ka bat zehaztu behar da, eskaera modu
eraginkorrean kudeatzeko bidea emango duena prezioan oina- rrituta
• Aparkatzeko prezioek zirkulazioaren kanpoko kostuak eta aparkatzeko espazioaren
aukeraren kos- tua barneratu behar dituzte. Aparkamendua jada tarifikatuta dagoen
kasuetan, horrek dakar tarifa progresiboki emendatzea. Preziopean ez dagoen kasutan,
joerak izan behar du progresiboki izatea funtsean bizitegikoak ez diren eremu guztietan
• Bide publikoan aparkatzeko tarifa-eskema progresiboei jarraitu behar zaie, egonaldi-denboraren arabera tarifa pitin bat handitzea aplikatzen dutenei, errotazioa bultzatu
eta egonaldi luzeak gutxit- zeko. Edonola ere, tarifa-politikak modu integralean hartu
behar du kontuan aparkamendu osoa: bideen sarean, dauden aparkaleku publikoetan,
aldirietako aparkalekuetan, etb
___
Balorazioak eta ekarpenak
Abiarazteak hauek behar ditu:
• Hiri-garraioa hobetzea eta ordain dezaketen pertsona gutxi batzuei onura ekartzen dien neurri
elitista izatea saihestea.
• Sakelako telefonotik ordaintzeko egungo aplikazioarekin desagertu den errotazioa bermatzea.
________________________________________________________________________________________________

5.2_A3 Zebra-bideen tamaina murriztea, espaloien tamaina handituta galtzadaraino.
___
Balorazioak eta ekarpenak
• Era homogeneoan abiaraztea Iruñerri osoan.

5.2_A5 Oinezkoen igarobide goratuak (ibilgailuaren abiadura murrizten da).
___
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Balorazioak eta ekarpenaks
• Ez dago adostasunik behar hori baloratzen dutenen eta ibilgailuei kalte handiegia egiten dietela uste
dutenen artean.
________________________________________________________________________________________________

5.3_A2 Car-sharing, ibilgailu-mailegua, edo ordukako auto elektrikoak eskualde mailakoak
izatea proposatzea, eta aldirietako aparkalekuen ondoan kokatzea.
___
Balorazioak eta ekarpenak
• Zerbitzuak ahalbidetu behar du aldirietatik erdigunerako mugikortasuna, baina baita erdigunetik
aldirietarakoa ere.
• Neurri hau soil-soilik da beharrezkoa, garraio publikoa ez bada nahikoa.
• Flota zabala behar du funtzionatzeko.
________________________________________________________________________________________________

6. Esparru bereziak

6.1_A3 Garraio publikoaren edo bizikletaren erabilera deskontuen bidez sustatzea.
___
Balorazioak eta ekarpenak
• Ibilgailu pribatuaren erabilerari sustagarria kentzeko neurri moduan baloratzen da, hura erabiltzea zigortu gabe.
________________________________________________________________________________________________

6.2_E1 Lantokirako Garraio Planak
• Metropolialdeko enpresa handi guztietarako Lantokirako Garraio Planak idatzi eta
aplikatzea susta- tu behar da.
• Lanarengatiko Mugikortasun Plan Multzokatuak idatzi behar dira enplegu kontzentrazioetarako
• Eredu izateko, Metropolialdeko udalen, Mankomunitatearen eta Nafarroako Gobernuaren Lantoki- rako Garraio Planak idatzi eta aplikatu behar dira.
• Proiektu pilotuak garatzea
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___
Balorazioak eta ekarpenak
• Praktikan funtzionatzen ez duten ekimen moduan baloratzen dira, eta masa kritikorik gabeak abiarazi
ahal izateko.

7. Zeharkako neurriak

7.1_E3 • 2 aukera: Egitura zentralizatua, IMren barnean dagoen sail baten bidez. Konponbide
teknikoak ematen, bereziki, garraioaren arloan, eraginkorra dela erakutsi du, eta arlo hori mugikortasunaren plangintza eta antolamenduarekin lotutako alderdietara heda daiteke.
___
Balorazioak eta ekarpenak
Hiru jarrera identifikatu dira:
•

Erakunde berri bat, tokiko mapa erreformatu ondotik.

•

Nafarroako Gobernuaren Lurraldearen Antolaketaren ikuskatzearen eta kontrolaren pean dagoen erakunde berri bat.

•

Ez badago eskualde mailako erakunde berririk, arlo edo sail berri bat sortzea Iruñerriko Mankomunitatean.

________________________________________________________________________________________________

7.1_A6 Organo kudeatzaileak sortzea: oinezkoak, bizikletak eta garraio publikoa. Organo zentralizatzailea, neurriak hartu eta hiru esparruetan ezarriko dituena.
___
Balorazioak eta ekarpenak
• Abiarazi soil-soilik dena koordinatzen duen organo kudeatzaile bat badago.
__________________________________________________________________________________________________

7.2_E5 IHMIPa idazten amaitzetik harago, herritarrekin komunikatzeko kanalak irekita eduki behar dira etengabe, iradokizunak aurkeztu ahal izateko
___
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Balorazioak eta ekarpenak
•

Herritarrek gauzatzean parte hartzea erraztea, behar berriak aintzat hartuta eta jarduketei jarraipena eginda.

•

Jarraipena egiteko organo bat abiaraztea, ezartzeari eta funtzionamenduari jarraipena egiteko.

•

Komunikazio-bide irekiak, eskuragarriak eta ezagunak direnak abiaraztea.

•

Erabakiak hartzeko sistema argi zehaztea.

__________________________________________________________________________________________________

7.2_A4 Generoaren ikuspegia prozesuan sartzea. Datuak sexuaren arabera bereizita. Datu bereiziak badaude, analisi diferentziala egitea.
___
Balorazioak eta ekarpenak
•

Ekintza zeharkakoa da plan osorako. Arretaz azaldu zen zer esan nahi duen genero-ikuspegiak eta
nola abiarazi ahal izango litzatekeen gainerako Ekintza Estrategietan eta ekintzetan. Era berean, adierazi zen proposamen hau IHMIP osoan nola sartu aztertzen ari dela. Beste biztanle-talde batzuen
ikuspegiak ere hartu behar dira aintzat, adibidez, adineko pertsonenak.

•

Behin ekintza azalduta, Planean zeharka sartu beharko litzatekeela erabaki da.

•

Bertaratutako pertsonek adierazi zuten, halaber, beste biztanle-talde batzuen ikuspegiak ere sartu
beharko liratekeela, besteak beste, adineko pertsonenak eta haurrenak.
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Adostasunak eta desadostasunak Ekintza Estrategien gainean:
Bosgarren eta azken saioan, 22 Ekintza Estrategiak jorratu ziren, osorik hartuta. Hasieran, bertaratu
zirenek garrantzitsuentzat jotzen zituzten bost estrategiak identifikatu zituzten eta garrantzi gutxien
zuten bostak.
Bertaratutakoek garrantzitsuentzat jo zituzten bost estrategiak hauek izan ziren:

GARRANTZIA HANDITZAT JOTAKO ESTRATEGIAK

2.2 ESTRATEGIA - OINEZKOENTZAKO IBILBIDEEN METROPOLI-SAREA

57,9 %

3.1 ESTRATEGIA - TXIRRINDULARIENTZAKO IBILBIDEEN
METROPOLI-SAREA

57,9 %

4.1 ESTRATEGIA - EHGAREN PRESTAZIO HANDIKO SAREA

47,4 %

6.2 ESTRATEGIA - LANARENGATIKO MUGIKORTASUNA

47,4 %

1.2 ESTRATEGIA - LURRALDE-ARTIKULAZIOA HIRI-ZELULETAN

31,6 %

Garrantzi gutxien duten bost estrategiak hauek dira:

GARRANTZIA TXIKITZAT JOTAKO ESTRATEGIAK
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5.3 ESTRATEGIA - PROPULTSIO-SISTEMA ALTERNATIBOAK

57,9 %

7.1 ESTRATEGIA - MUGIKORTASUN PLANAREN METROPOLI BULEGOA

57,9 %

7.2 ESTRATEGIA - INFORMAZIO- ETA PRESTAKUNTZA-ESTRATEGIA

42,1 %

1.2 ESTRATEGIA - LURRALDE-ARTIKULAZIOA HIRI-ZELULETAN

36,8 %

ESTRATEGIA 5.1 APARKAMENDUAREN KUDEAKETA INTEGRALA
ERAKARPEN-GUNEETAN

31,6 %

SAIO ERABAKIGARRIAK_INFORMEA
Bertaratutakoen balorazioek erakusten dute ez dagoela desadostasun handirik Ekintza Estrategien
gainean, eta 1. esparrukoak “Hirigintza eta lurraldearen antolamendua” dira garrantzi handiagoko
edo gutxiagoko antzeko portzentajeak dituztenak. Dena den, pertsona gutxik markatu zituzten (ikusi
eranskina, “Ekintza Estrategiak hausnartzearen emaitzak”).
Saioaren bigarren zatian, bi talde egin ziren bertaratutakoen artean eta oreka gehien zuten
proposamenen gainean eztabaidatu zuten, hau da, garrantzitsuentzat edo ez-garrantzitsuentzat antzeko
pertsona-kopuru batek jo zituztenak. Estrategietako bakar batek baino ez zuen desadostasun argia,
eta eztabaidatzen lehena izan zen. Gainerakoak garrantzi balorazioen artean desberdintasun gutxiena
zutenak ziren.

Hausnarketa Ekintza Estrategia hauen gainean egin zen, ordena honen arabera:

29

ESTRATEGIEN GAINEKO BALORAZIOAK

1.2. ESTRATEGIA
LURRALDE-ARTIKULAZIOA
HIRI-ZELULETAN
KALEAK HIERARKIZATZEKO ETA HAIEI TOKIAK EMATEKO ESTRATEGIA ON BAT ZER
DEN ERABAKITZEKO ADOSTASUN NAGUSIA, GOGOETA ETA ÑABARDURA HAUEKIN:
Tamainari eta metropolialdera egokitzeari buruzko gogoetak:
- Iruñearen erdigunea hiri-zelulatzat jotzen den baloratzea edo zerbait handiagoa den.
- Tamaina egokiak, hauetarako:
Zerbitzuak eskuragarriak izatea herritarrentzat, nahiz eta beharrezkoa izan erosketa
batzuk hiri-zelulatik kanpo egitea.
Mugikortasun murriztua duten pertsonek garraio publikoa erraz erabil dezakete.
- Erlazioa ezartzea hiri-zelulen eta jada badauden auzoen artean, deskonexiorik ez egotea.
Hiri-zelulak eta ibilgailu pribatua
- Autoari tokia kentzea beste garraio-modu batzuei emateko, autoan ibili eta mugitzea zailduta.
Toki guztietara autoz iritsi ahal izatea, baina ez izatea lehentasunezkoa.
- Zirkulazioko arazoak konpontzea. Jendeak mugitu egin nahi du, erraztasunak eman behar dira
eta ez arazo berriak sortu. Konponbidea ez da autoa zigortzea. Ibilgailu pribatuaren erabilera
murriztea lortzeko beste modu batzuk daude.
Zelulen arteko erlazioa eta konexioak
- Zelulen arteko mugikortasuna eta konexioa erraztea.
- Aldaketak era koherentean antolatu eta egituratzea, ingurabideetan eta ardatzetan ibiltzea
hiri osoa zeharkatzea baino interesgarriagoa izan dadin.
- Zehaztasun gehiago behar da, zelulak eta ibilbideak garatzeko.
- Zelulen arteko mugak zehaztea, zelulak beren artean bakartzea dakarten oztopo handiak ez
diren bideekin.
Abiaraztea eta beste lehentasun batzuk
- Iruñerri osoan abiarazten zaila izango den neurritzat hartzen da, baina bai herri batzuetan.
- Lehentasunezko beste estrategia batzuk daude: garraio-modu desberdinetarako lehen eta
bigarren mailako sareak.
- Zonalde batzuetan esperientzia pilotoekin hasi eta akzio neurri arinekin.

LEHENTASUN GUTXIKO ESTRATEGIEN INGURUKO KONTSENTSUA
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3.3 ESTRATEGIA
BIZIKLETA PUBLIKOAREN
METROPOLI-SISTEMA
ESTRATEGIAREN LEHENTASUN TXIKIARI BURUZKO ADOSTASUNA
Lehentasun handiagoa duten estrategiak:
- 3.1 Red de Itinerarios Ciclistas.
- 4.2 Mejoras en la competitividad del TUC

6.3 ESTRATEGIA
EROSKETENGATIKO
MUGIKORTASUNA
Erosketengatiko mugikortasun-mota desberdinek, bertaratutakoen arabera, ikuspegi desberdinak
behar dituzte:
Mugikortasuna aldirietako merkataritza-zentroetara.
- Ekintzak bideratzea, merkataritza-zentroetara joatea autoz ez egiteko.
Proposamenak:
- Aparkalekuen eta merkataritza-zentroetarako sarbideen korapiloen kostua haiek beren
gain hartzea.
- Merkataritza-zentroetan autobusez erostea erraztea saihestea, trinkoagoa den hiri-eredu
bat laguntzeko.
- Aldirietako merkataritza-zentroetarako mugikortasuna laguntzeari ezezkoa ematea.
Mugikortasuna hiriaren erdigunera (Alde Zaharra eta zabalguneak).
- Kontuan hartu behar da hirigunerako mugikortasunak erostea baino motibazio gehiago
dituela.
- Hiriaren erdiguneko saltokiek beste eremu batzuetako bezeroak behar dituzte, beren
eskaintza ez baita hurbileko merkataritzarena, auzo eta herrietan dagoenarena.
- Saltoki horietarako irisgarritasunak ahalik eta iraunkorrena izan behar du.
- Sarean edo on line erosteak mugikortasun handiagoa eragiten du, etxebizitzetan karga eta
deskarga bolumen handiagoa izatean.
- Bizikleta-erraiekin zeharkako konexioa egitea beharrezkotzat jotzen da.
- Erdigunean mugikortasun murriztuko pertsonentzat neurriak laguntzea, adibidez, autobus
txiki bat erdigunean edo taldean garraiatzeko furgonetak, ibiltzea errazteko, edo saltoki askok
oraindik eskailerak dituztela kontuan hartzea.
Erosketengatiko mugikortasuna eta ibilgailu pribatua
- Ezin dira diskriminatu erosketak autoz baino egin ezin dituzten pertsonak.
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1.1 ESTRATEGIA
BETE BEHARREKO
LURRALDE-PLANGINTZAREN
EGITURAKETA

ADIERAZI DA ESTRATEGIA HONEN GAINEKO ESKUMENAK EZ DAGOZKIOLA
MANKOMUNITATEARI
Araudiak aldatzea eta egungo errealitatera egokitzea baloratzea.

4.2 ESTRATEGIA
HOBEKUNTZAK EHGAREN
LEHIAKORTASUNEAN

ADOSTASUNA EKINTZAREKIN.
Ekarpenak:
- Autoak kentzeko eta garraio publikoari tokia uzteko neurriak planteatzea.
- Bide azkarren proposamenak gehiago zehaztea, EHGaren abiadura gehiago handitzeko.

Ekintza Estrategien garrantziaren arabera lehenestea:
Behin gogoetak egin eta gero, bertaratu ziren pertsonek, bakarka, 22 Ekintza Estrategiak baloratu
zituzten, 0 eta 10 arteko balioa emanda, haiei ematen dieten garrantzi subjektiboa aintzat hartuta.
Estrategia guztien garrantziaren araberako ordena adierazten dute emaitzek. Balorazio handiena
eskuratu dutenak garraio publikoari eta lanarengatiko mugikortasunari lotutakoak dira. Beren ustez,
garrantzi gutxien duena 3.3 “Bizikleta publikoaren metropoli-sistema” da, hausnarketan planteatutako
alderdiak sendotuta hala, EHGaren lehiakortasunaren estrategien garrantzi handiagoa (8) eta bizikleten
ibilbideen sarearena (7.8). 5.3 estrategia “Propultsio-sistema alternatiboak” da garrantzi gutxien duen
hurrengoa, saioaren lehen zatiaren emaitzekin bat etorrita.
Eman 0 eta 10 arteko balioa Ekintza Estrategietako bakoitzari, zure ustez duten garrantzia kontuan
hartuta.
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Eman 0 eta 10 arteko balioa Ekintza Estrategietako
bakoitzari, zure ustez duten garrantzia kontuan hartuta.

MEDIA

4.1 ESTRATEGIA - EHGAREN PRESTAZIO HANDIKO SAREA

8,7

6.2 ESTRATEGIA - LANARENGATIKO MUGIKORTASUNA

8,6

4.2 ESTRATEGIA - HOBEKUNTZAK EHGAREN LEHIAKORTASUNEAN

8,0

2.2 ESTRATEGIA - OINEZKOENTZAKO IBILBIDEEN METROPOLI-SAREA

7,9

6.1 ESTRATEGIA - IKASKETENGATIKO MUGIKORTASUNA

7,8

3.1 ESTRATEGIA - TXIRRINDULARIENTZAKO IBILBIDEEN METROPOLI-SAREA

7,8

4.3 ESTRATEGIA - ALDIRIETAKO APARKALEKUEN SAREA

7,8

6.5 ESTRATEGIA - ZAINTZENGATIK MUGIKORTASUNA

7,6

3.4 ESTRATEGIA - BIZIKLETAREN METROPOLI PLAN ZUZENTZAILEA

7,2

7.2 ESTRATEGIA - INFORMAZIO ETA PRESTAKUNTZA ESTRATEGIA

7,2

2.1 ESTRATEGIA - HIRI-DISEINUKO JARDUNBIDE EGOKIAK

7,1

5.1 ESTRATEGIA - APARKAMENDUAREN KUDEAKETA INTEGRALA
ERAKARPEN-GUNEETAN

7,1

5.2 ESTRATEGIA - IBILBIDEEN, ABIADURAREN ETA BIDE-SEGURTASUNAREN KUDEAKETA INTEGRALA

7,1
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6.3 ESTRATEGIA - EROSKETENGATIKO MUGIKORTASUNA

6,8

1.1 ESTRATEGIA - BETE BEHARREKO LURRALDE-PLANGINTZAREN EGITURAKETA

6,7

1.2 ESTRATEGIA - LURRALDE-ARTIKULAZIOA HIRI-ZELULETAN

6,6

3.2 ESTRATEGIA - BIZIKLETAK APARKATZEKO GUNEEN METROPOLI-SAREA

6,4

7.3 ESTRATEGIA- GENERO IKUSPEGIA

6,4

6.4 ESTRATEGIA - AISIAGATIK MUGIKORTASUNA

6,3

7.1 ESTRATEGIA - MUGIKORTASUN PLANAREN METROPOLI BULEGOA

6,0

5.3 ESTRATEGIA - PROPULTSIO-SISTEMA ALTERNATIBOAK

5,6

3.3 ESTRATEGIA - BIZIKLETA PUBLIKOAREN METROPOLI-SISTEMA

4,3
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5.

EBALUAZIOAK.

Hausnartze-saioen ebaluazioa modu kualitatiboan egin zen, bi alderdi hauek aintzat hartzen zituen diana
baten bidez:
- Saioko lanaren dinamika.
- Saioa, oro har.
Bertaratu zirenek bi alderdi horien gaineko balorazioa adierazi behar zuten diana batean eranskailu
bat jarrita: erdian balorazio onena zegoen, eta erdi horretatik zenbat eta gehiago aldendu orduan eta
txarragoa zen balorazioa. Bertaratu ziren gehienek egin zuten balorazioa, baina ez denek. Egin zutenen
artean, batzuek soil-soilik baloratu zuten saioa bere osotasunean, oro har. Dianak, guztira, lau zirkulu
zituen.

Saioak bere osotasunean positiboki baloratu dira, eta, hartara, balorazioen %80 baino gehiago lehen
bi zirkuluetan kokatu dira. Dinamiken kasuan, balorazioen erdiak lehen zirkuluan kokatuta gelditu dira.
Saioen balorazio globala antzekoa da emaitza osoetan, nahiz eta banaketa desberdina den, balorazioen
%40 dianaren erdian kokatuta gelditu baitira eta %42 lehen zirkuluan. Nabarmendu behar da egon
zitekeen balorazio txarrean (3. zirkulua) ia ez duela ez duela eraginik, bakar bat ere ez balorazio globalean
eta gutxi (%3,5) dinamikaren balorazioan.
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BALORAZIO OROKORRA
Deliberatiboak osotara

Saioen araberako garapenak dinamiken balorazio hobea erakusten du, tailerrak garatzen joan diren
neurrian. Lehen bi saioak balorazio okerrena jaso dutenak dira, eta hurrengo hirurak hobeki baloratu
dira. Lehen bi saioetan, hausnartze-maila txikiagoa izan zen eta bertaratu zirenek ez zuten eztabaidatu
beren artean. Hurrengo hiruretan, dimentsioa batez ere hausnartzekoa izan zen, eta balorazio hobea
izan zuten.
Saioak osorik hartuta baloratzeak dinamikak baloratzearen antzeko bilakaera izan du:
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1. SAIOA

2. SAIOA
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3. SAIOA

4. SAIOA
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5. SAIOA
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6. ONDORIOAK.
Hausnartze-saioek ahalbidetu dute, batetik, mugikortasun iraunkorrean interesa duten agente eta
eragile desberdinen arteko adostasunak eta desadostasunak identifikatzea, eta bai zein elementuren
gainean eraikitzen diren adostasun berriak ere, eta, bestetik, Ekintza Estrategiei eta haiek gauzatzeko
ekintzei ematen dieten garrantzia ezagutzea.
Emaitzen arabera, esan daiteke adostasun zabala dagoela Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Plan baten
beharraren eta planteatutako ekintza estrategien gainean. Desadostasuna handiagoa da Ekintza
Estrategia horietarako ekintzetako batzuetan. Dauden ekintzek parte-hartze prozesuan zehar proposatu
diren ekintzek baino desadostasun txikiagoa eragiten dute.
Desadostasuna eragiten zuten ekintzen gainean hausnartzeak haietako gehienen (25etik 18) gaineko
adostasunak ikusgai egin eta azaleratzeko bidea eman du. Informazio horrek jada badauden ekintzak
argitzeko eta IHMIPean sartu ahal izango liratekeen ekarpenetarako onarpena ikusteko aukera ematen
du.
Ekintza Estrategiak osorik hartuta, ez dago desadostasun handirik zein diren garrantzitsuenak eta
zeinek duten garrantzi gutxien erabakitzean. Dena den, besteen aldean lehentasunezkotzat agertzen
dira hauek: garraio publikoari lotutako estrategiak, lanarengatiko eta erosketengatiko mugikortasunak,
eta oinezkoen eta bizikleten ibilbideak. Gainera, hausnartze-saioetan parte hartu duten pertsonek
estrategia horiei eman diete garrantzi handiena.
Balorazio horiek mugikortasunari lotutako talde eta erakunde aukera zabal bat ordezkatu duten
pertsonek egin dituzte, eta, generoari dagokionez, presentzia orekatua izan da. Hala ere, herritar
gazteak eta gazteen ordezkariak falta izan dira. Saioak, oro har, ontzat jo dituzte, balorazio ona eginda
haien gainean.
Saio hauen emaitzek informazio garrantzitsua ematen dute, tailerretan eta webgunearen bidez egindako
ekarpenetako batzuk sartzea baloratu ahal izateko, eta bai IHMIParen ekintza desberdinak argitzea
ahalbidetuko duten jarrerak eta gogoetabideak ere. Halaber, garrantziaren eta balorazio subjektiboaren
datuek ideiak eta orientazioak ematen dituzte Planaren beraren programaziorako.

40

1. ERANSKINA
IHMIP ekarpenen fitxak

1. HIRIGINTZA ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA
1.1ESTRATEGIA BETE BEHARREKO LURRALDE- PLANGINTZAREN EGITURAKETA
1.2 ESTRATEGIA LURRALDE-ARTIKULAZIOA HIRI-ZELULETAN
Zuzeneko lotura hiri-esparru mugakideekin, bide publiko batek bereiziak egon gabe. Adibidea: Uharte-Areta-Erripagaña Sarrigurenekin eta
1.2_A1 Berrikuntzaren Hiriarekin; egun, autoaren menpean baitaude batetik bestera joateko. Prozesuaren emaitzaz gain, gero bideragarritasuna
egiaztatuko duen proposamenaren garapen teknikoa beharko da.

1.2_A2

Hiri-zelulak Iruñeko erdigunean birdiseinatzea, zeren, besteak beste, Karlos III.a hainbat zelula bereizita edukiko lituzkeen kale gisa diseinatua
baitago, eta hain zuzen, bide horiek autoak zirkulatzeko balio behar dute.

1.2_A3

Zelulen diseinuan eraso sexistak prebenitzeko neurriak txertatu behar dira, eta emakume eta neskatoendako gune seguruak diseinatu behar dira; eta
segurtasun kontzeptua ezbeharrik ezaz haratago ulertu behar da, hau da, izan dadila emakume eta neskatoentzat segurtasuna duen toki bat.

7. ZEHARKAKO NEURRIAK
7.1. ESTRATEGIA MUGIKORTASUN-PLANAREN METROPOLI- BULEGOA
7.1_A1

Iruñerriko Mankomunitateko edo genero-ikuspegia proiektu eta programetan txertatzeko ardura izan dezakeen bulegoaren departamentuko langile
guztiak prestatzea.

7.1_A2 Garatzen diren planen/jarduketen genero-inpaktuen gaineko txosten bat egitea.
7.1_A3 Emakume eta gizonen presentzia orekatua mugikortasun planaren metropoli-bulegoan.
7.1_A5 Berdintasunean aditua den pertsona bat sartzea mugikortasun planaren metropoli-bulegoan.
7.1_A6

Kudeaketa-organoak sortzea: oinezkoentzat, bizikleta eta garraio publikoa. Organo zentralizatzailea, neurriak hartzeko eta hiru esparru horietan
ezartzeko.

7.1_A7

Hizkuntza sexista zuzentzea, eta era berean, Planaren lanketan eta zabalkundean erabiltzen diren irudien eta hizkuntzaren zuzenketa egitea, eta
plana gauzatzeari loturiko komunikazio-elementu guztietan ere bai.

7.1_A8 Kudeaketa bateratua Iruñerriko Mankomunitatetik edo “eskualde berritik”.
7.2 ESTRATEGIA - INFORMAZIO ETA PRESTAKUNTZA ESTRATEGIA
Hala informazio eta prestakuntza ekintza orokorretan nola bereziki denbora errealeko informazio sistemetan (planteatu diren haietan), desiragarria

7.2_A1 litzateke kontsiderazio kromatiko egokia, eta hori, beharbada, informazio arloko beste elementu batzuekin osatzea, koloreak bereizteko gaitasun
apala duten pertsonentzat (daltonismoa). Informazio-elementu gehigarriak, koloreaz gain, lagungarriak izan daitezke.

7.2_A2

Emakumeen eta gizonen erabilera bereiziak kontuan hartzea bai mugikortasunean, bai isurietan, bai telefonia eta internet erabiltzean, app-ak
zabaltzerakoan edo app berriak sortzerakoan.

7.2_A3 Sentsibilizazio-kanpainek genero-inpaktuari buruzko txostena txertatua eraman dezatela.
Berdintasunezko irizpideak txertatzea laguntza teknikoko agirietan sentsibilizazio- eta zabalkunde-kanpainetarako, hizkuntza eta irudi inklusiboen

7.2_A4 eta ez-estereotipatuen erabilera barne.

7.2_A6 Komunikazio-elementuei dagokienez, erabilera ez-sexista egitea, hala irudietan nola hizkuntzan edo beste edozein komunikazio-elementutan.
7.2_A8

Mugikortasun Planak esperientziak eta jardunbide egokiak agerrarazteko gune bat eskaini eta susta dezala mugikortasun eta iraunkortasun
sozialaren arloko gaietan, genero-ikuspegiarekin, Iruñerriko udalerrietan.

7.2_A9 Haurren partaidetza bilatzea
7.2_A10 App baten funtzionamendua, auzokideen Udalarekiko tratua errazte aldera. Baimenak autoz sartzeko.
7.3 ESTRATEGIA- GENERO IKUSPEGIA
7.3_A1

Pertsonen dibertsitate funtzionala txertatzea (irisgarritasuna pertsona guztientzat) (elkar eragiten duten eta erabiltzailea kalteberago egiten duten
baldintza-kategoria, ezaugarri ezberdinen intersekzionalitatea).

7.3_A2

Emakumezko erabiltzaileen partaidetza bideak sustatzea, beren premiak eta errealitate ezberdinak adieraz ditzaten, garraioaren diseinuari nahiz
kudeaketari begira, haien errealitatea agerrarazte aldera.

7.3_A3 Motibazioen txostena sexuen arabera bereizia, berariazko premiak identifikatze aldera.
7.3_A4 Generoaren ikuspegia prozesuan sartzea. Datuak sexuaren arabera bereizita. Datu bereiziak badaude, analisi diferentziala egitea.
7.3_A6 Karbono aztarna sexuen arabera bereizia neurtzea (zionak eta emakumeak)
7.3_A7

Hizkuntza sexista zuzentzea, eta era berean, Planaren lanketan eta zabalkundean erabiltzen diren irudien eta hizkuntzaren zuzenketa egitea, eta
plana gauzatzeari loturiko komunikazio-elementu guztietan ere bai.

Segurtasunaren kontzeptu zabalagoa, emakumeek bizi eta hautematen dituzten indarkeriak kontuan hartuko dituena, eta beste faktore batzuei
erreparatuta, hala nola hiri-elementuak hobetzeari (argiztapena, ikuspena eta irisgarritasuna), eta komunitate ideia sartzea (hiria espazio publiko
gisa planifikatzera, espazio bizidunak, auzo aktiboak). Genero-ikuspegia segurtasun kontzeptuan txertatzea, eta kontzeptua zabaltzea, eta ez soilik
7.3_A8 bide segurtasunera edo istripuetara mugatua. Montrealeko printzipioak txertatzea, Emakumeen Ekintza eta Hiri Segurtasunerako Batzordeak
landuak (CAFSU). 1. Printzipioa: non gauden eta nora goazen jakitea. Seinaleztapena. 2. Printzipioa: Ikusi, eta besteek gu ikustea. Ikuspena. 3.
Printzipioa: Entzun, eta besteek guri entzutea. Pertsonak biltzea. 4. Printzipioa: Ihes egin eta laguntza jaso ahal izatea. Zaintza formala eta laguntza
eskuratzea. 5. Printzipioa: Ingurune garbi eta atseginean bizitzea. Lekuen planifikazioa eta mantentzea. 6. Printzipioa: Bere osoan ekitea

6 ARLO BEREZIAK
6.1 ESTRATEGIA IKASKETENGATIKO MUGIKORTASUNA
6,1_A1

Diru-laguntza eskola-bideak aktibatzeko.

6,1_A2

Mugikortasuna azterlanen arabera. Garraio publikoa ikastetxeetara.

6,1_A3

Garraio publikoaren edo bizikleten erabilera deskontuen bidez sustatzea.

6,1_A4

Bizi-eskolako tailerrak.

6,1_A5

Haurren ikuspegia kontuan hartzea, beren ibilbide, modu, etab. ezberdinak baitituzte, eta hiri-diseinu orotan hartu behar
dira aintzat, autonomia pertsonala eta iraunkorra txikitatik sustatu nahi bada.

6.2 ESTRATEGIA LANARENGATIKO MUGIKORTASUNA
6.2_A1

Autobus kolektiborako proposamena, Nafarroako ospitaleguneko langileentzat; ibilbidea hainbat lekutatik abiatuta.

6.2_A2

Autobus kolektibo bat jartzea proposatzea enpresei.

6.2_A3

dalerritik udalerrira Iruñetik pasatu gabe industrialdeetaraino joan gaitezkeen langileendako EHG zirkularra. Ondoren
eginen den ebaluazio teknikoaren mendean, proposamena garatzen denerako.

6.2_A4

Autobusak industrialdeetara iristea, gaueko busak ugaritzea; ez soilik asteburuetan.

6.2_A5

Berrikuntzaren Hiri eremurako sarbidea aldatzea, Sarrigurengo herriaren aldean (Nasuvinsa eraikina). Egungo sarbidearen
eraginez, biribilgune nagusitik pasatu beharra dago; irteera aldatzea planteatu da jada, biribilgune nagusia saihestuta sartu
ahal izateko.

6.2_A6

Administrazioak enpresendako pizgarriak jartzea, langileen artean mugikortasun iraunkorreko politikak sustatzen badituzte;
bai sari bidez, bai abantaila fiskalen bidez.

6.2_A7

Lanerako garraio publikoa diruz laguntzea.

6.2_A8

Pizgarriak, lanera autobusez joateko, autoa erabili ordez; autoa partekatzea.

6.2_A9

Bizikletetarako aparkaleku handiagoak enpresa-eremuetan.

6.2_A10 Zebra-pasabide bat NA-6000 errepidean, zentroetara sartzeko errepidearen parean.
6.3 ESTRATEGIA EROSKETENGATIKO MUGIKORTASUNA
6.3_A1

Espazioak moldatzea hiri-autobusetan, jendeak erosketak eroso eraman ditzan.

6.3_A2

Merkatariei inkesta gehiago egitea.

6.3_A3

Merkatariei inkesta gehiago egitea.

6.3_A4

Neurri posibleak, erosketak egiterakoan autoaren erabilera murrizteko: tasa ekologikoa, merkataritza guneetako parkinga
ordaintzea, etab.

6.3_A5

Arreta berezia merkatu publikoei: Zabalgunea, Alde Zaharra, Ermitagaña

6.3_A6

Bizikleta-aparkaleku nahikoak merkataritza guneetan eta, ahal den neurrian, estaliak.

6.4 ESTRATEGIA AISIARENGATIKO MUGIKORTASUNA.

6.4_A1

Garraio motaren bat zehaztea festa egitera ateratzen diren gazteentzat nahiz helduentzat; eta 18 urtetik beherakoei
dagokienez, gurasoek haien bila joan behar izaten dute goizaldean. Taxi zerbitzua, adibidez.

6.4_A2

Gaueko billabesak Iruñerriko auzo eta herri guztietara iristea.

6.4_A3

Gaueko lineak asteburuan.

6.5 ESTRATEGIA ZAINTZENGATIKO MUGIKORTASUNA.
6.5_A1

Zainketek eragindako mugikortasuna” esparru berezi gisa sartzea, jendea zertarako mugitzen den atalaren barnean. Izan ere,
emakumeek egiten dituzten joan-etorri asko xede horretarako dira, hau da, jendea zaintzeko, lagun egiteko, etab.

6.5_A2

Berariazko neurriak jar daitezela, garraio publikoetako nahiz espazio publikoetako eraso sexistak errotik desagerrarazteko.

5 AUTO PRIBATUA
5.1 ESTRATEGIA APARKAMENDUAREN KUDEAKETA INTEGRALA ERAKARPEN-GUNEETAN
5.1_A1

Auzokideen aparkatzeari eta leku kopuruari dagokienez, murrizketa inpakturik txikienarekin.

5.1_A2

Erdiguneko lurpeko parkingak auzokideendako parking bihurtzea, auzokideendako parking baizik ez, eta ez uztea parking
publikoa, autoz igotzea estimulurik gabe uzteko.

5.2 ESTRATEGIA IBILBIDEEN, ABIADURAREN ETA BIDE- SEGURTASUNAREN KUDEAKETA INTEGRALA
5.2_A1

Abiadura kontrolatzeko radarrak erabiltzea, eta zarata egiten duten guardia lokartuak eta arekak kentzea. Halaber,
mutiloiak eta hesiak kentzea, eta gaizki aparkatutako ibilgailuei zigorra jartzea.

5.2_A2

Abiadura moteltzeko gailu bibrakorrak paratzea.

5.2_A3

Zebra-pasabideen tamaina murriztea, espaloien tamaina galtzadaraino handituta

5.2_A4

Abiadura mugatzeaz gain, dagoeneko ezarrita dauden mugak kontrolatzea.

5.2_A5

Oinezkoendako pasabide goratuak (autoaren abiadura moteltzen da).

5.2_A4

Abiadura mugatzeaz gain, dagoeneko ezarrita dauden mugak kontrolatzea.

5.2_A6

Gehieneko abiadurak. Kontuz abiadura moteltzeak barne errekuntzako ibilgailuetan duen efektuarekin. Kutsadura maila
handieneko tokietako bat Gurutze plaza da, eta han, trafikoaren abiadura oso apala da.

5.2_A7

Oinezkoak eta txirrindulariak pasatzeko pasabideak jartzea aurreikustea hierarkia handiko edo trafiko dentsitate handiko
bideetan, zeharkako fluxuak bermatze aldera.

5.2_A8

"Ingurabideetan biribilguneak ezabatzea, eta lurpeko pasabideak sortu, azeleratzeko nahiz abiadura
moteltzen joateko erreiak eta guzti. Adibidez:
Sarrigurengo errepidea lurperatzea merkataritza eremuaren aurrean. Mugimendu handiko sarrera-ardatz
bihurtu baita. Gastua sustatzaileari eragitea (halakorik balego); alternatiba gisa, lurpeko pasabidea Erripagaña
Mendillorrirekin lotzeko, Elorri ikastetxearen inguruan.”

5.3 ESTRATEGIA PROPULTSIO-SISTEMA ALTERNATIBOAK
5.3_A1

bantailak ECO etiketa duten autoentzat (dgt) –tarte jakin batzuetan autobus-erreia erabiltzea. – Deskontuak aparkaleku
eta alde urdinean.- Erdigunera edo eremu murriztuetara sartzen uztea.

5.3_A2

Car-sharing, ibilgailu-mailegua, edo ordukako auto elektrikoak eskualde mailakoak izatea proposatzea, eta aldirietako
aparkalekuen ondoan kokatzea.

5.3_A3

Sarbide publikoko karga azkarreko guneak zabaltzea.

5.3_A4

Ibilgailu elektrikoak itsuendako dakartzan arriskuak kontuan hartzea (autobusak ere bai), ez baitute soinurik egiten, eta ez
dira atzematen)

5.3_A5

Informazioa ematea propultsio-sistema alternatiboei buruz, genero-ikuspegia kontuan hartzen dituzten komunikazioekintzen bidez, eta komunikazio-estrategia hori adin ezberdineko gizonei eta emakumeei nahiz taldeei era berezian
adierazteko plan bat diseinatuz; izan ere, zabalkunde eta komunikaziorako ekintza unitarioak ez dira modu berean iristen
gizonenganaino eta emakumeenganaino.

5.3_A6

Auto eta bizikleta elektrikoak kargatzeko gune guztiak energia berriztagarritik heldu den energia garbiaz hornitzea.
–Proposamena, udalek eta udal zerbitzuek behar duten ahalik eta energia gehiena energia berriztagarritik etortzeko.

5.3_A7

Kutsadura akustikoa kontuan hartzea, propultsio-sistema alternatiboak sartzea planteatzeko orduan.

4 Garraio Publikoa

4 GARRAIO PUBLIKOA
4.1. ESTRATEGIA EHG-AREN PRESTAZIO HANDIKO SAREAATEGIA

4.1_A1

Bi norabideko garraio-sare zirkular bat sortzea herri periferikoen artean, Iruñeko erdigunetik pasatu behar izan gabe. Linea bakarra
eskualde mailan edota hainbat linea murritzagoak elkarrengandik hurbil dauden herriak lotzeko.

4.1_A2

otura zirkular bat sortzea hiriaren hegoalderako; auzoak eta herriak, hala nola Lezkairu, Mutiloa, Entremutilvas, Arrosadia, etab.

4.1_A3

Kokapenaren planifikazioan eta diseinuan, gizonen eta emakumeen segurtasuna eta segurtasun-pertzepzioa kontuan hartzea (argiak,
ikuspena, irisgarritasuna).

4.1_A4

Prestazio altuko sare honen diseinuan emakumeen mugikortasun patroiak kontuan hartzea (lanari lotutako bidaiak + ugalketa funtzioazainketak, joan etorri gehiago eta laburragoak).

Ibilgailuen diseinuan berean, zainketa-premiei erantzun eta haiek aintzat hartzea, bai eta ibilgailuen erabileran ere. Adibidez: kontuan
hartzea haur-aulkiak eta/edo aulki gurpildunak ere ibilgailuetan sartu behar direla, ibilgailuan haietarako dagoen espazioa handitu
dadin, eta sartzen ahal diren aulki edo haur-aulkien muga malgutu dadin, adierazitako ordu-eremuen eta/edo egunen arabera.

4.1_A5

Lineek (autobusak eta etorkizuneko tranbia) pertsona guztiendako irisgarritasun unibertsala bete dezatela (itsuak, gorrak, aulki
gurpildunak, etab.).
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4 Garraio Publikoa
4.1_A6

Garraio kolektiboak (busa eta taxia) biribilguneetan lehentasuna izatea.

4.1_A7

Bidaiariak, bizikletak, erosketa-gurdiak, etab. kargatzeko nasak (Gasteizko tranbien geralekuen antzera). Aintzat hartuta bizikletek ez
dutela sartzeko baimenik puntako orduetan.

4.1_A8

Barne linea bat ezartzea ibilgailu elektriko txikiekin (Baionako nabette-aren antzera), Alde Zaharra barnera begira lotzeko, bai eta
EHGrekin eta disuasiozko aparkalekuekin.

4.1_A9

Ingurabideak garraio publikorako ere erabiltzea.

4.1_A10

Autobus-erreia handitzea joan-etorriko denbora murrizteko.

4.2 ESTRATEGIA HOBEKUNTZAK EHG-AREN LEHIAKORTASUNEAN
4.2_A1

Eskari apaleneko orduetan, bizikletak autobusetan sartzeko baimena ematea.

4.2_A2

Flota: autobusetan espazioak moldatzea bizikletak garraiatzeko. Adibidea, linea luzea dutenak.

4.2_A3

Lineetan eskariaren araberako geralekuak izatea, arriskurik handieneko orduetan (gaueko ordutegian), hala aisiagatik nola lanagatik.
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4 Garraio Publikoa
4.2_A4

Segurtasunari dagokionez, istripuez haratago zabaltzea, zeren, emakumeei dagokienez, geralekuen diseinu, kokapen eta egoerak
arrisku-elementua izan baitaitezke haren segurtasunerako, eta horrek garraiobide hau ez erabiltzea susta dezake; egoerak kontuan
hartzea, eraso sexistei dagokienez, garraio publikoan.

4.2_A5

Berariazko bitartekoak jartzea, garraio publikoan eta espazio publikoetan eraso sexistak errotik desagerrarazteko.

4.2_A6

Motibazioen azterketa, sexuaren arabera bereizia, berariazko beharrak identifikatzeko // Segurtasuna bermatzea // Pertsonen
dibertsitate funtzionala integratzea // Erabiltzaileen parte-hartze bideak sustatzea, beren beharrak adierazteko modua izan dezaten.

4.2_A7

Markesina babestuak, eta autobusa zer ordutan iritsiko den azaltzeko informazioarekin.

4.2_A8

Datu irekiak eta kalitatezkoak ematea EHGa iritsiko den orduaz, geralekuez. Informazioa emateko app baten ezaugarriak:
- Informazioa linea bakoitzeko, haren zenbakia soilik sartuta.
- Informazioa denboraz eta distantziaz.
- Autobus bakoitza ibilbideko zer tokitan dagoen ikusi ahal izatea.
- Soinu-informazioa, linea iragarriz autobusak geralekuetan ateak zabaltzen dituen unean, eta soinu bidez hurrengo geralekua iragarriz
autobus barnean.

4.2_A9

Totemak, 24 orduko ordutegiarekin urteko 365 egunetan, hiriaren erdigunean, autobus-txartela kargatu ahal izateko.
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4 Garraio Publikoa

4.2_A10

Mugikorraren bidez garraio-txartela kargatzea edo mugikorrarekin garraioa ordaindu ahal izatea. Autobusean bertan, mugikorrarekin
ordaintzeko eta txartelak kargatzeko aukera izatea.

4.2_A11

Txartelak kargatzeko aukera (integratuak edo ez) geralekuetan beretan, autobusetan, edo harrera eta aparkatze tokietan.

4.2_A12

Busaren ibilbidearen tarifikazioa, ibilbidearen arabera

4.2_A13

Tarifa egokituak hainbat kolektiboren profil eta gaitasunera (irisgarritasun ekonomikoa).

4.2_A14

Hobaria, txartelaren kargan garraio publikoa erabiltzeagatik (puntu-sistema, deskontuak kargutan).

4.2_A15

Egungo EHGaren zerbitzuaren egungo kostua aztertzea, eta kuantifikatzea aparteko zer ekarpen behar den Iruñerriko
Mankomunitatearen esparruan erroldaturiko biztanleendako doako zerbitzu esklusiboa eman ahal izateko, herritar txartelaren bidez.
Kostu hori, nagusiki, ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zergaren bitartez finantzatzea, bai eta Mankomunitatearendako tasen bidezko
ekarpenen bitartez ere.

4.2_A16

Taxi partekatuaren sustapena tarifa murriztuen bidez.

4.2_A17

Garraio publikoa ez horren erasokorra (ibilgailu txikiagoak, maiztasuna aldatuta, ez horren zaratatsuak, ez horren kutsagarriak, eta
itxaron minimokoak).

4.2_A18

Autobusetan wifi konexioa ezartzea; zerbitzua erakargarriago egitea.
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4 Garraio Publikoa
4.3 ESTRATEGIA ALDIRIETAKO APARKALEKUEN SAREA
4.3_A1

Perimetroetan, disuasiozko aparkalekuetarako “lurzoruaren erosketa” koordinatzea.

4.3_A2

Disuasiozko aparkalekuak genero-ikuspegiarekin bat planteatu daitezela, haien diseinuari, kokapenari eta argiztapenari dagokienez.
Ez daitezela “kontrako” lekuak izan; diseinuek leku itxiak saihestu behar dituzte, edo ikuspen txarrekoak, gaizki argituak, gaizki
komunikatuak, bakartuak, hainbat irteera-biderik gabeak, etab. Sarbide erraza izan beharko dute aulki gurpildun, haur-aulki, gurdi eta
gisakoetarako.

4.3_A3

Disuasiozko aparkalekua herririk urrutienetan, non ez baitago autobus zerbitzu handirik; ez, ordea, Iruñeko erdigunean.

4.3_A4

Disuasiozko aparkalekuen premia eta udal barrutien errealitatea bereiztea, behar diren tokietan kokatuz, nahiz eta bat ez etorri
kokatzen den tokiaren titularitatea, arazoa dagoen lekuan.

4.3_A5

Udalak diruz laguntzea, disuasiozko aparkalekuak egiteko. Aparkaleku horiek doakoak izateko aukera erabiltzaileentzat, garraio
publikoaren erabilerari lotuta egonda ere.

4.3_A6

Aldirietako aparkalekuak Iruñearen erdigunearekin konektatzea, doako garraio publikoaren bidez.

4.3_A7

Disuasiozko parking intermodalak proiektatzea erdigunetik hurbilagoko tarteko zerrendetan, EHGrekin lotutakoak.
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4 Garraio Publikoa
4.3_A8

Disuasiozko aparkalekuetan, ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak sartzea
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3. Bizikleten mugikortasuna
3.1 ESTRATEGIA TXIRRINDULARIENTZAKO IBILBIDEEN METROPOLI-SAREA
3.1_A1

Errei/norabide 1eko galtzada guztietan ziklo-kaleak sortzea. Onuragarria eta teknikoki posible den haietan.

3.1_A2

Bizikleta-erreiak galtzadan integratzea, etenik gabeko sare bat sortuta. Beren seinaleak izango dituzte, baina babesa mantenduko da zirkulazio
motordunari dagokionez

3.1_A3

Txirrindularitza-sareko gune arriskutsu guztien mapa bat egin eta sarean argitaratzea erabiltzaileentzat. Mapa eguneratu bat argitaratzea online,
Udaltzaingoak urte osoan txirrindularien inguruan arreta egin behar izan duen gorabehera guztiak biltzeko. Puntu beltzak ahalik eta gehien
murriztea, seinaleen bidez, txirrindulari-pasabidetatik hurbileko aparkaleku tokiak ezabatuz, ispiluak paratuz, galtzadak estutuz ibilgailu
motordunendako txirrindulari-pasabideetan…

3.1_A4

Maximoan eustea bizikleten zirkulazio bereiziari, hiri-eremuan.
Life+Respira proiektuak erakutsi eta frogatu du galtzadatik ibiltzeak %27 eta %40 artean handitzen duela nitrogeno oxidoekiko esposizioa,
espaloietatik edo bizikleta-erreietatik ibiltzearen aldean.
Gainera, galtzada ibilgailu motordunekin partekatzen duten txirrindularien segurtasunaren berme argien pertzepziorik ez dago, eta, beraz, horretara
behartzen bada, bizikletak erabiltzea geldiaraziko du.

3.2 ESTRATEGIA BIZIKLETAK APARKATZEKO GUNEEN METROPOLI-SAREA
3.2_A1

Bizikletetarako aparkaleku estali estandarizatuak Iruñean eta Iruñerriko gainerako udalerrietan.

3.2_A2

Lurpeko aparkaleku guztietan bizikletetarako lekuak izatea.

3.2_A3

Bizikletetarako aparkalekuak zebra-pasabideetatik hurbil, ikuspena ez zailtzeko.

3.2_A4

Etxebizitza berrian barne espazioaren erabileraren erreserba aurreikustea, bizikletetarako barne aparkaleku komunitarioetarako eraikinetan,
auzokideentzat.

3.3 ESTRATEGIA BIZIKLETA PUBLIKOAREN METROPOLI- SISTEMA

3.3_A1

Bizikleta publikoak trizikloak izateko aukera aurreikustea (salgaiak kargatzeko), eta era berean, bizikleta elektrikoak eta behar adina aparkaleku joanetorrietarako.

3.3_A2

Haur txikiak segurtasun osoz eramateko bizikletak eskura izatea.

3.4 ESTRATEGIA BIZIKLETAREN METROPOLI-PLAN ZUZENTZAILEA
3.4_A1

Bizikletak identifikatzeko metodoa eta txirrindulariendako bide-asegurua.

3.4_A2

Bizikletek galtzadatik joan behar izatekotan, semaforoek txirrindularien premiei erantzun diezaietela: bizikletetarako tenporizazioa; anbara
txirrindularientzat kale-bidegurutzerik gabeko zebra-pasabideetan; tokia semaforoaren lehen lerroan txirrindularientzat, eta martxa lehentxeago
berrastea txirrindularientzat (3-5 seg.), segurtasuna handitze aldera.

3.4_A3

Erasoak sustatzen dituzten puntu beltzak aurreikustea txirrindularien mugikortasunean.

3.4_A4

Bizikletendako Renove Plana-Diskriminazio positiboa.

3.4_A5

Txirrindularitzarako metropoli-sarea web bidez publizitatzea, udalerriak elkarri loturik ikus daitezen. Eta funtzio bat eduki lezake, toki batetik
bestera iristeko bidea kalkulatzeko edo erakusteko, bide horietan barna, eta era berean, zer aurki dezaketen bidean, alternatibak billabesetan, etab.
Kartelak paratu beharko lirateke ibilbideak erakusteko, bai eta herririk hurbilenekoetaraino dauden distantziak ere (Argaren pasealekuan dagoen
gisan).

3.4_A6

Komeniko litzateke genero-ikuspegia aplikatzea hala bizikletaren erabilera segurua egunerokoan sustatzeko kanpainetan nola bizikleta
segurtasunez erabiltzeko prestakuntzan.

2. OINEZKOEN MUGIKORTASUNA
2.1 ESTRATEGIA HIRI-DISEINUKO JARDUNBIDE EGOKIAK
Genero-ikuspegia duen hirigintza batetik egitea hiri-diseinua. Puntu beltzak edo arazotsuak kontuan hartuta, haiek identifikatzea, argiztatzea,

2.1_A1 segurtasuna eta segurtasunaren pertzepzioa.

2.1_A2 Zebra-pasabideak goratzea karrika luzeetan, ibilgailu ia guztiek lurrean margoturik dagoen 30km/h bete ez dezaten eragozteko.
2.1_A3 Oinezkoen pasabide semaforodun gehiago paratzea; batez ere, abiadura nabarmenetako hiri-bideetan.
Hirian oinezko eta txirrindulariendako dagoen jarraitasunik eza konpontzea (zebra-pasabideak elkarrengandik oso urrunduak, ikuspena oztopatzen

2.1_A4 duten zuhaitzak…).

2.1_A5

Jardunbide egokien katalogoa zabaltzea: garraio publikoa sartzea, Mankomunitatearen eskumena da. Jardunbide egokien esperientziak aurreikustea
diseinuan, zerbitzuetan, segurtasunean… Adibidez: geralekuen artean autobusetik jaisteko aukera izatea gaueko bus zerbitzuan (Bilbon onetsia, eta
berrikitan, Iruñeko Udalak proposatutakoa). Lurraldearekin bat datozen ergonomia eta diseinua, klima-elementuekin gozatzeko eta haietatik
babesteko aukera emanen dutenak (jarlekuak, atari zabalean, itzalean, estaliak, eguzkitarantz bideratuak, edo ez…; autobus-markesinak, kokapena,
orientazioa, osaketa –metal hotza neguan, ez da egokia esertzeko; udan eguzkiak jotzen badu, tenperatura altua–, paperontziak, edukiontziak
–diseinua, kokapena). Komunitatearen partaidetza. Horren haritik, Jardunbide Egokien adibideak eta esperientziak txertatzea genero-ikuspegitik,
segurtasun-kontzeptu zabalago hori kontuan hartuko dutenak, eta era askotako herritarrak espazioaz jabetu daitezen. Adibidea: hiriko gune
kritikoak eta gune atseginak identifikatzeko txostenak; hiri debekatuaren mapak; Jane Jacobs pasealekuen proiektuak; eskola-bideak, haurren
autonomia eta auzo-harremanak segurtasun giroan sustatzeko. Oinezkoendako ibilbide ongi zainduak, argituak eta seinaleztatuak. Zerbitzuak eskala
txikietan (jarlekuak, paperontziak, etab). Seinaletika argia. Oinez ibiltzeko aukeraz gain, itxaronaldiak erraztu behar dira, bai eta atseden hartzeko
aukera ere.

2.2 ESTRATEGIA - OINEZKOENTZAKO IBILBIDEEN METROPOLI-SAREA

2.1_A1

Web plataforma edo plataforma mugikor bat sortzea, Android eta iOS, SIG tresnetatik abiatuta, hirian mugikortasun osoa ahalbidetuko duena.
Oinezkoentzat ibilbide irisgarriak proposatuko ditu edo garraio publiko irisgarria erabilita, mota guztietako oztopoak saihestuta.
Erabiltzaileek garraiobideen irisgarritasun guztiak kontsultatu ahal izango dituzte, mugikortasun murriztuko aparkalekuak, lokalak, intereseko tokiak
eta abar.
Besteak beste, pertsona hauentzat izango litzateke egokia: mugikortasun murriztuko pertsonak, haurrak, adineko pertsonak, erosketa-orgak edo
haur-aulkiak daramatzaten pertsonak, garraiolariak, itsuak, baldintzatzaile alergikoak dituztenak, bizikleta-bideak, ahalik eta erosoena joan nahi
duten pertsonak. Aplikazio honen bidez ingurumena zaintzea eta birziklatzea bultzatzen da.

2.1_A2

oturak Sarrigurenekin, bertan bizi direnek autoarekiko duten menpekotasuna murrizten lagundu dezaten. Eskola-harreman handiak daude bi auzoen
artean, hala Maristas aldera (etorkizunean, Salesianos erantsi behar) nola Mendillorriko ikastetxe publikoetara nahiz institutuetara. Behealdearekiko
2. lotura konponduta legoke, eta beste bat molda liteke goialde-Institutu-Civivox-Kiroldegiarekin, bizikleta kopurua jada handia baita goizero. PA30ek Sarrigurenen egiten duen alboko sarrerarekiko bide paralelo bat moldatu beharko litzateke, mendia inguratuz eta Mendillorriko goialdera
sartzeko lurpeko pasabidea aprobetxatuz.

2 ERANSKINA
Akzioen erabakimen emaitzak

1. HIRIGINTZA ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA
1.1ESTRATEGIA BETE BEHARREKO LURRALDE- PLANGINTZAREN EGITURAKETA
Badago (0 Zirriborroan idatzia)

3. LAParen eguneratzea - Erdiko eremua.
Lurraldea antolatu eta egituratzeko oinarrizko elementuak ezarri ditu. Ez du uzten behar beste xehatzen planteatu diren gaietan, baina haren
1.1_E1 estrategien artean, bik garrantzi berezia dute IHMIParen efektuei dagokienez:
- Hiri sistema antolatzeko estrategia.
- Komunikazioak, garraioa eta azpiegiturak antolatzeko estrategia.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

22,70 %

Lurralde Ekintzarako Plan Zuzentzaile bat idaztea (PDAT).
Helburua da LAP batetik eratorritako jarduketa sektorialen programazio zehaztu, koordinatu eta programatzea da. IHMIPerentzat, honakoen
1.1_E2 garapenari dagozkionak dira nabarmentzekoak: - Egoitzarako edo jarduera ekonomikorako eremu handiak. - Udalez gaindiko ekipamenduak eta
zerbitzuak. - Garraio eta komunikazio sistema.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

54,50 %

Metropoli esparruko Udalez gaindiko plan sektorial (UGPS) bat idaztea. UGPSeek egoitza jarduketak edo jarduera ekonomikoaren arloko jarduketak

1.1_E3 dituzte xede, bai eta plan eta politika publikoak garatzea ere.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

18,10 %

1.2 ESTRATEGIA LURRALDE-ARTIKULAZIOA HIRI-ZELULETAN
Badago (0 Zirriborroan idatzia)

Bi osagai nagusi definitzearen bidez lurraldea antolatzea
1. Barnean koherenteak diren hiri-zelulak. Haien barnean hiriko jarduera desberdinak garatzen dira (bizitzekoa, industriakoa, hirugarren sektorekoa
1.2_E1 eta abar).
2. Hierarkia-maila handiagoko bideen sarea, zelula arteko interstizioetan kokatuta. Hiri-zelula des- berdinen arteko elkarrekiko erlazioa ahalbidetzen
du, eta bai hiriko mugikortasun osoa antolatzea ere.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

77,20 %

1.2_E2 IMPORTANCIA PARA DELIBERAR

ADOSTASUN OROKORRA
·Bizi-kalitatea hobetzea.
Neurri itzulgarriak eta kostu apalekoak izatea, nola erreakzionatzen den ikusteko, baina beti izanen da kexarik. Oso zehatza izan beharko da, eta
beste erabilera batzuei buruzko beste politika batzuk egin, hiria trinkoagoa izan dadin eta zeluletan era askotako erabilerak izan daitezen.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

36,30 %

Betetze faseak:
1. Lehen fasean bideen sarekoa eskuhartzeak (hiri-zelularen barnean abiadura mugatzea, zirkulazioko norabideak eta baimendutako biratzeak
1.2_E3 aldatzea..)
2.Bigarren fasean barneko kaleak egokitzea, plataforma bakar bat ezarriz eta ibilgailuen zirkulazioa guztiz eragotzi gabe.
3. Hirugarren fasean igarotze-zirkulazio osoa kentzea, sarbidea soil-soilik bertan bizi direnei edo sartzeko lizentzia dutenei baimenduz.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

27,20 %

Emaitzak
Zuzeneko lotura hiri-esparru mugakideekin, bide publiko batek bereiziak egon gabe. Adibidea: Uharte-Areta-Erripagaña Sarrigurenekin eta
1.2_A1 Berrikuntzaren Hiriarekin; egun, autoaren menpean baitaude batetik bestera joateko. Prozesuaren emaitzaz gain, gero bideragarritasuna
egiaztatuko duen proposamenaren garapen teknikoa beharko da.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

40,90 %

Hiri-zelulak Iruñeko erdigunean birdiseinatzea, zeren, besteak beste, Karlos III.a hainbat zelula bereizita edukiko lituzkeen kale gisa diseinatua

1.2_A2 baitago, eta hain zuzen, bide horiek autoak zirkulatzeko balio behar dute.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

45,40 %

Zelulen diseinuan eraso sexistak prebenitzeko neurriak txertatu behar dira, eta emakume eta neskatoendako gune seguruak diseinatu behar dira; eta

1.2_A3 segurtasun kontzeptua ezbeharrik ezaz haratago ulertu behar da, hau da, izan dadila emakume eta neskatoentzat segurtasuna duen toki bat.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

45,40 %

7. ZEHARKAKO NEURRIAK
7.1. ESTRATEGIA MUGIKORTASUN-PLANAREN METROPOLI- BULEGOA
Badago
Erakunde koordinatzailearen inguruko aukerak
• 0 aukera: Egitura deszentralizatua

7.1_E1 Udalerri desberdinek beren artean koordinatzen dituzte aurreikusitako jarduketak. Egitura honek udalerri bakoitza erabakiak hartzean eta
jarduketak gauzatzean independentea izatea ahalbidetzen du. Dena den, ez du sinergiak baliatzeko bidea ematen, haien arteko koordinazioa zailtzen
du eta estrategia garestitzen du eskalako ekonomiak galtzean.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

• 1.Aukera: Egitura zentralizatua, entitate juridiko berria duena.
Erakunde berri bat, aldi baterakoa edo iraunkorra, sortzea kontutan hartzen du, udalerrietan aurreiku- sitako jarduketak koordinatuko dituena IM

7.1_E2 alde batera utzirik. Aukera honek ahalbidetuko du jarduketa desberdinak erakunde beretik koordinatzea, baina, entitate juridiko berria sortzean,
hutsetik, kostu ekonomiko handiagoa eta konplexutasun handiagoa dakar berekin, beharrezkoa baita arau eta prozedu- ra berriak garatzea.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

• 2 aukera: Egitura zentralizatua, IMren barnean dagoen sail baten bidez.

7.1_E3 Konponbide teknikoak ematen, bereziki, garraioaren arloan, eraginkorra dela erakutsi du, eta arlo hori mugikortasunaren plangintza eta
antolamenduarekin lotutako alderdietara heda daiteke.

EZ DAGO ADOSTASUNIK EKINTZA PROPOSAMENAREN INGURUAN
Egokiena Iruñerriko erakunde berri bat da, baina halakorik ez badago, egitura zentralizatua Iruñerriko Mankomunitatean dagoen departamentu
baten bitartez. “Hain txarra ez den irtenbidea” planteatu diren aukeren artean, Iruñerriko Mankomunitateak dena ongi egiten ez badu ere.
Erakunde juridiko eta berria, eskumenekin, eta beregaina, eta hirigintzarekin. Gauza mordo bat ez daitezke soilik egin garraioa antolatzearen bidez;
kontu batzuk hirigintzakoak dira. Erakunde berria administrazio plana berritzetik sor daiteken huraxe izan daiteke.
Planteatu da Nafarroako Gobernuko Lurraldearen Antolamenduaren mendean egotea, eta azkenean planteatu da Nafarroako Gobernuak ez duela
exekutatzen, baina erakunde aholku-emailea izan daiteke.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

40,90 %

Emaitzak
Iruñerriko Mankomunitateko edo genero-ikuspegia proiektu eta programetan txertatzeko ardura izan dezakeen bulegoaren departamentuko langile

7.1_A1 guztiak prestatzea.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

27,20 %

7.1_A2 Garatzen diren planen/jarduketen genero-inpaktuen gaineko txosten bat egitea.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

7.1_A3 Emakume eta gizonen presentzia orekatua mugikortasun planaren metropoli-bulegoan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

7.1_A5 Berdintasunean aditua den pertsona bat sartzea mugikortasun planaren metropoli-bulegoan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

Kudeaketa-organoak sortzea: oinezkoentzat, bizikleta eta garraio publikoa. Organo zentralizatzailea, neurriak hartzeko eta hiru esparru horietan

7.1_A6 ezartzeko.

ADOSTASUNA
Mankomunitatearen kudeaketa-organoa, zerbait batuagoa, ez soilik bizikleta, oinezko eta garraio publikorako. (Ikusi 7.1 estrategiaren E3)
Mugikortasun ezberdinak elkartzea, komunikazioa eta adostasuna. Adibidez, pertsona bat arduraduna izatea, udal guztien artean adostea, eta udalek
aldi berean irtenbide globala lantzea.
Organo txikiagoak, ekintzak gainbegiratzeko eta gero kudeaketa-organo batera joateko.
Partaidetza-prozesuak ez dira eraginkorrak.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

7.1_A7

27,20 %

Hizkuntza sexista zuzentzea, eta era berean, Planaren lanketan eta zabalkundean erabiltzen diren irudien eta hizkuntzaren zuzenketa eg
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

4,50 %

7.1_A8

Kudeaketa bateratua Iruñerriko Mankomunitatetik edo “eskualde berritik”.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

Badago
Mugikortasun iraunkorra sustatzeko kanpaina orokorrak eta zeharkakoak. Zehazki, komenigarria da Mugikortasunaren Astea era koordinatuan

7.2_E1 ospatzea Iruñeko Metropolialdearen lurralde osoan. Isu- rien efektu globalez jabetzeko kanpainak edota CO2 isurtzeak konpentsatzeko
basoberritze kanpainak herrikoiak ere garatu litezke
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

7.2_E2

13,60 %

Interneten eta telefonia mugikor adimendunaren ahalmen guztia baliatzea, mugikortasun iraunko- rra sustatzeko Metropolialdean.
• Informazioa eskaintzen duten APPak zabaldu, zeharka mugikortasun ez motorduna susta dezakete- nak.
• Aplikazio propioak garatzea, aurretiazko garapenetan oinarrituta kasu askotan (Google Maps, adibi- dez), oinezkoen edo txirrindularien
lekualdatzeetarako egokienak diren ibilbideak hautatzeko bidea ematen dutenak, garraio publikorako tarifa egokiena automatikoki hautatzeko, eta
abar.
• Mugikorretik eskurragarri izango den web aplikazio bat garatzea, geografiaren inguruko informa- zio guztia emango duena, besteak beste, ibilgailu
elektrikoak kargatzeko guneen kokalekua, garraio publikoko txartela kargatzeko guneen kokagunea, biodiesela duten zerbitzuguneak, eta abar.
.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

27,20 %

Garraio publikoko egungo txartelaren zerbitzua hedatzeko bestelako garapenak planteatzea, adibidez hainbat zerbitzu berri txartelean bertan

7.2_E3 sartzea saldoak berdinduta (aldirietako aparkalekue- tan ordaintzeko zerbitzua, bizikleta publikoaren metropoli-sistema…), garraioko txartelak
Internet bidez kargatzea, eta abar.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

7.2_E5 IHMIPa idazten amaitzetik harago, herritarrekin komunikatzeko kanalak irekita eduki behar dira etengabe, iradokizunak aurkeztu ahal izateko

ADOSTASUN BAT SORTU DA EKINTZA PROPOSAMENEAN
HMIP plana oso teknokratikoa jaio da. HMIP ez da kaleko herritarrengana jaitsi, mugikortasun arloko premia txikietara eta egunerokoetara.
Partaidetza irekia. Herritarrek haren gauzapenean parte hartzea: garrantzitsua da premia berriak kontuan hartzea, eta garrantzitsua, halaber,
jarduketen jarraipena egitea. Jarraipena egiteko organo bat, huraxe nola ezartzen den eta nola funtzionatzen duen ikusteko.
Herritarrekiko komunikazioa behar-beharrezkoa da. Komunikazio bide irekiak, irisgarriak, eta jendeak ezagutu ditzala. Erabiltzaileen informazioa
oso garrantzitsua da, arrasto asko ematen ditu erabaki egokiak hartu ahal izateko.
Erabakiak hartzea … Nork hartzen ditu?

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

59,00 %

Emaitzak
Hala informazio eta prestakuntza ekintza orokorretan nola bereziki denbora errealeko informazio sistemetan (planteatu diren haietan), desiragarria

7.2_A1 litzateke kontsiderazio kromatiko egokia, eta hori, beharbada, informazio arloko beste elementu batzuekin osatzea, koloreak bereizteko gaitasun
apala duten pertsonentzat (daltonismoa). Informazio-elementu gehigarriak, koloreaz gain, lagungarriak izan daitezke.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

4,50 %

Emakumeen eta gizonen erabilera bereiziak kontuan hartzea bai mugikortasunean, bai isurietan, bai telefonia eta internet erabiltzean, app-ak

7.2_A2 zabaltzerakoan edo app berriak sortzerakoan.
IMPORTANCIA PARA DELIBERAR

0,00 %

7.2_A3 Sentsibilizazio-kanpainek genero-inpaktuari buruzko txostena txertatua eraman dezatela.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

9,00 %

Berdintasunezko irizpideak txertatzea laguntza teknikoko agirietan sentsibilizazio- eta zabalkunde-kanpainetarako, hizkuntza eta irudi inklusiboen

7.2_A4 eta ez-estereotipatuen erabilera barne.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

9,00 %

7.2_A6 Komunikazio-elementuei dagokienez, erabilera ez-sexista egitea, hala irudietan nola hizkuntzan edo beste edozein komunikazio-elementutan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

Mugikortasun Planak esperientziak eta jardunbide egokiak agerrarazteko gune bat eskaini eta susta dezala mugikortasun eta iraunkortasun

7.2_A8 sozialaren arloko gaietan, genero-ikuspegiarekin, Iruñerriko udalerrietan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

7.2_A9 Haurren partaidetza bilatzea
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

18,10 %

7.2_A10 App baten funtzionamendua, auzokideen Udalarekiko tratua errazte aldera. Baimenak autoz sartzeko.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

7.3 Genero-ikuspegia.
Emaitzak
Pertsonen dibertsitate funtzionala txertatzea (irisgarritasuna pertsona guztientzat) (elkar eragiten duten eta erabiltzailea kalteberago egiten duten

7.3_A1 baldintza-kategoria, ezaugarri ezberdinen intersekzionalitatea).
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

Emakumezko erabiltzaileen partaidetza bideak sustatzea, beren premiak eta errealitate ezberdinak adieraz ditzaten, garraioaren diseinuari nahiz

7.3_A2 kudeaketari begira, haien errealitatea agerrarazte aldera.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

36,30 %

7.3_A3 Motibazioen txostena sexuen arabera bereizia, berariazko premiak identifikatze aldera.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

7.3_A4 Generoaren ikuspegia prozesuan sartzea. Datuak sexuaren arabera bereizita. Datu bereiziak badaude, analisi diferentziala egitea.

ADOSTASUN OROKOR BAT DAGO, BAINA BESTE BIZTANLERIA TALDE BATZUEN BEGIRADAK TXERTATU BEHARRA PLANTEATU DA;
ADINEKOEN BEGIRADAK, ADIBIDEZ.
- Genero-ikuspegia zeharkakotasunez plan guztian eta Iruñerriko Mankomunitatean. Pentsatzen da ez dela hori egin bere osoan diagnosian: datuak
sexuaren arabera bereiziak interpretatzea, analisi kualitatiboak egitea.
- Iruñerriko Mankomunitatean, generoan aditua den langileak behar dira
- Erabiltzaile ezberdinen premiak (adina, adibidez), eta emakumeen premiak kontuan hartzea, ibilbideen diseinua egitean, adibidez.
- Eskariaren araberako geralekuak kontuan hartzea, eta jakina, segurtasun kontuengatik

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

13,60 %

7.3_A6 Karbono aztarna sexuen arabera bereizia neurtzea (zionak eta emakumeak)
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

Hizkuntza sexista zuzentzea, eta era berean, Planaren lanketan eta zabalkundean erabiltzen diren irudien eta hizkuntzaren zuzenketa egitea, eta

7.3_A7 plana gauzatzeari loturiko komunikazio-elementu guztietan ere bai.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

Segurtasunaren kontzeptu zabalagoa, emakumeek bizi eta hautematen dituzten indarkeriak kontuan hartuko dituena, eta beste faktore batzuei
erreparatuta, hala nola hiri-elementuak hobetzeari (argiztapena, ikuspena eta irisgarritasuna), eta komunitate ideia sartzea (hiria espazio publiko
gisa planifikatzera, espazio bizidunak, auzo aktiboak). Genero-ikuspegia segurtasun kontzeptuan txertatzea, eta kontzeptua zabaltzea, eta ez soilik
7.3_A8 bide segurtasunera edo istripuetara mugatua. Montrealeko printzipioak txertatzea, Emakumeen Ekintza eta Hiri Segurtasunerako Batzordeak
landuak (CAFSU). 1. Printzipioa: non gauden eta nora goazen jakitea. Seinaleztapena. 2. Printzipioa: Ikusi, eta besteek gu ikustea. Ikuspena. 3.
Printzipioa: Entzun, eta besteek guri entzutea. Pertsonak biltzea. 4. Printzipioa: Ihes egin eta laguntza jaso ahal izatea. Zaintza formala eta laguntza
eskuratzea. 5. Printzipioa: Ingurune garbi eta atseginean bizitzea. Lekuen planifikazioa eta mantentzea. 6. Printzipioa: Bere osoan ekitea
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

27,20 %

ÁMBITO 6 ARLO BEREZIAK
6.1 IKASKETENGATIKO MUGIKORTASUNA
Badago (0 Zirriborroan idatzia)

6.1_E1

Eskola bideak
• Era unibertsalean zabaldu behar da eskola-bide segurua Metropolialdeko Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe
guztietara
• Ikastetxeetara oinez iritsi ahal izatea erraztea
• Ikastetxeetara iristeko lehentasunezko ibilbideetan bizikleta sartzea.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.1_E2

0,00 %

Ibilgailu pribatua murriztea
• Automobilari izendatutako espazioa murriztea ikastetxeen inguruetan, aparkatzeko tokietatik bide seguruak egokituta.
• Informazioa eta prestakuntza. Lanak diseinu fisikoa gainditzen du, familiak eta ikasleak hezteko oinezko eta txirrindulari
ugari iristen direneko guneetara autoarekin ez sartzea komenigarria izatearen gainean.
• Ibilgailu partekatuaren sistema sustatzea: gurasoak txandaka arituko lirateke, zenbait ikasle ikaste- txera garraiatzeko.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

6.1_E3

Ibilgailu publikoa aparkatzea
• Eskola-ibilbideetako zerbitzuak aldirietako aparkalekuen etorkizuneko sarearekin integratzeko politika, intermodalitatea
sustatze aldera.
• Ikasleentzako, irakasleentzako eta gainerako langileentzako aparkamendu-eskaintza zuhur eta pro- gresiboki murrizteak
ahalbidetu dezake gainerako moduei dagokien erakargarritasuna handitzea eta unibertsitate-ingurunera garraio kolektiboan
eta bizikletan joatea emendatzea.
• Aparkatzeagatiko prezio murritzen politikak (adibidez, 2 euro/egun) sartzea sozialki onargarria izango litzateke,
bermatuko balitz sortutako baliabideak mugikortasun iraunkorrean inbertitzea mesedetzea bideratuko liratekeela.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.1_E4

36,30 %

Txirrindularitza mugikortasuna
• Bizikletak aparkatzeko guneen eskaintza handitzea, autoari gaur egun dagokion espazioa baliatuz.
• Bizikleta-sarearen konektibitatea hobetzea
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

Emaitzak
6,1_A1

Diru-laguntza eskola-bideak aktibatzeko.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6,1_A2

0,00 %

Mugikortasuna azterlanen arabera. Garraio publikoa ikastetxeetara.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

22,70 %

6,1_A3

Garraio publikoaren edo bizikleten erabilera deskontuen bidez sustatzea.

ADOSTASUN OROKORRA PIZGARRIEN PROPOSAMENAREN INGURUAN
-Autoa murrizten baduzu, bizikletaren aldeko politika bat egin behar da, eta bestelako mugikortasun moldeak sustatu.
-NUPen autoari lekua kentzen joatea, eta unibertsitateko ikasleek autoa gutxiago erabil dezatela hara joateko. Adibidez,
ordainpekoa egin daiteke.
-Desadostasuna ordainpeko aparkalekuarekin. Ordaindu ahal bada, dezaketenek soilik ordainduko dute, eta jende asko
prest dago ordaintzeko, erosotasunagatik, eta gainera, kaltegarria da baliabide gutxieneko jendearentzat.
-Aparkalekuen alde egin da eta autoak hiriaren erdiguneraino iristearen alde ere bai.
-5 km-tik beherako ibilbideetarako, garraiorik azkarrena bizikleta da.
- Danimarkan autoak eskuratzeko darabilten politika fiskala izan da mintzagai.
- Kontua ez da autoaren alde edo kontra egotea.
- Merkataritza guneetan, aparkalekua doakoa da. Barañaingo Auditorioan, adibidez, deskontuak egiten dituzte billabesaz
edo bizikletaz joaten bazara. Politika modu hori ongi dago.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6,1_A4

18,10 %

Bizi-eskolako tailerrak.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

40,90 %

6,1_A5

Haurren ikuspegia kontuan hartzea, beren ibilbide, modu, etab. ezberdinak baitituzte, eta hiri-diseinu orotan hartu behar dira aintzat, auton
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

6.2 LANARENGATIKO MUGIKORTASUNA
Badago (0 Zirriborroan idatzia)

6.2_E1

Lantokirako Garraio Planak
• Metropolialdeko enpresa handi guztietarako Lantokirako Garraio Planak idatzi eta aplikatzea susta- tu behar da.
• Lanarengatiko Mugikortasun Plan Multzokatuak idatzi behar dira enplegu kontzentrazioetarako
• Eredu izateko, Metropolialdeko udalen, Mankomunitatearen eta Nafarroako Gobernuaren Lantoki- rako Garraio Planak
idatzi eta aplikatu behar dira.
• Proiektu pilotuak garatzea

DESADOSTASUNA
Berrikuspena behar duten planak positiboan begiratzea, paperak dena agoantatzen badu eta aplikatzen ez badira ere. Egia
esan, ez dira existitzen.
Neurri batzuk aplikatzen dira (garraio publikoari diruz laguntzea); beste batzuk, ez, eta beste batzuk ez dira premien arabera
eguneratzen.
Lanera joateko Mugikortasun Planetan, bideragarriagoa eta errazagoa da industrialde mailan ekin ahal izatea; adibidez,
autobusak jarri ahal izateko.
Enpresaren aldetik konpromisorik ez badago, plan edo azterlan pilotuek ez dute funtzionatzen. Diru-laguntza enpresei
industrialdeetara joateko garraio-lineak ezartzeko.
Badira “enpresarako onurak”; egindako lan azterlanek onura horiek planteatzen dituzte bai osasunari dagokionez bai baja
gutxiago izateari dagokionez.
Masa kritiko gehiago behar da.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

54,50 %

Ibilgailu pribatua

6.2_E2

• Plazak berriro izendatzea okupazio handiko ibilgailuei, lantokirako auto partekatuaren programak (car pooling)
ezartzearen bidez. Adibideak: Ubarmin klinika, ospitaleak, Berrikuntzaren Hiria…
• Dauden plazak ibilgailu-maileguari edo ibilgailuen aldi baterako erabilerari izendatzea (car sharing) lantokietan
egitekoetarako lekualdatzeetarako. Aukera hau ezin hobea litzateke zenbait enpresa-parketarako, besteak beste, Berrikuntzaren Hirirako
• Doako aparkamendua eta kargatzeko guneak ibilgailu elektriko eta hibrido guztiei (entxufean sar daitezkeenak)
lantokietan
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

22,70 %

6.2_E3

Txirrindularitza mugikortasuna
• Bizikletetarako aparkaleku seguruak lantoki guztietako instalazioetan
• Bizikleta-erreia industrialde guztietara, Noain, Barañain, Berriozar, Berriobeiti eta Orkoien udale- rrietan hasita.
• Dutxak eta aldagelak kokatzea lantokietan edo txirrindulari gehien ibiltzen diren industrialdeetan.
• Lanera joateko bizikletak eskuratzeko zerga-laguntzak

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.2_E4

0,00 %

Garraio kolektiboa
• Enpresako autobusak koordinatzea helmuga desberdinetarako (enpresak edo industrialdeak). Aztertu beharko litzateke
Landaben industrialdean eta antzekoetan 90eko hamarkadan egindako saiakerei berriro heltzeko aukera.
• Lotura-ibilbideak sartzea aldirietako aparkalekuen etorkizuneko saretik eta intereseko beste gune batzuetatik lantokira.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

Emaitzak
6.2_A1

Autobus kolektiborako proposamena, Nafarroako ospitaleguneko langileentzat; ibilbidea hainbat lekutatik abiatuta.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

9,00 %

6.2_A2

Autobus kolektibo bat jartzea proposatzea enpresei.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.2_A3

dalerritik udalerrira Iruñetik pasatu gabe industrialdeetaraino joan gaitezkeen langileendako EHG zirkularra. Ondoren
eginen den ebaluazio teknikoaren mendean, proposamena garatzen denerako.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.2_A4

22,70 %

Berrikuntzaren Hiri eremurako sarbidea aldatzea, Sarrigurengo herriaren aldean (Nasuvinsa eraikina). Egungo sarbidearen
eraginez, biribilgune nagusitik pasatu beharra dago; irteera aldatzea planteatu da jada, biribilgune nagusia saihestuta sartu
ahal izateko.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.2_A6

0,00 %

Autobusak industrialdeetara iristea, gaueko busak ugaritzea; ez soilik asteburuetan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.2_A5

4,50 %

13,60 %

Administrazioak enpresendako pizgarriak jartzea, langileen artean mugikortasun iraunkorreko politikak sustatzen badituzte;
bai sari bidez, bai abantaila fiskalen bidez.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

27,20 %

6.2_A7

Lanerako garraio publikoa diruz laguntzea.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.2_A8

Pizgarriak, lanera autobusez joateko, autoa erabili ordez; autoa partekatzea.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.2_A9

18,10 %

27,20 %

Bizikletetarako aparkaleku handiagoak enpresa-eremuetan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

6.2_A10 Zebra-pasabide bat NA-6000 errepidean, zentroetara sartzeko errepidearen parean.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

6.3 EROSKETENGATIKO MUGIKORTASUNA
Existentes

6.3_E1

Hurbileko merkataritza indartzea udalerrietako hiri-erdiguneak eta auzoak biziberritzeko, oinezkoendako nahiz
txirrindulariendako ibilbideen bitartez.
Etorkizuneko merkataritza gune eta azalera handietan, mugikortasun iraunkorreko politikak txertatzea.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

Hiriguneetako saltokietan deskontuen programa batzuk sartzea erostera joateko garraio publikoa erabili dutela erakusten
duten bezeroen artean. Programa horretan EHGak parte hartu behar du.

6.3_E2

Tarifa bereziak erosketak egiteko ordutegi-zerrenda tipikoetan (asteburuetan, haran-orduetan, etab.).
Hitzarmen berezien barnean, neurriak, hala nola txartela osorik ordaintzea dendara autobusean txartel
bakunarekin joaten denari; txartel bakuna baino deskontu txikiagoa garraio-tituluak erabiltzen dituztenei, etab.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.3_E3

Mugikortasuna garraio publikoan merkataritza zentroetara:
• Gune horien sarreretatik ahalik eta hurbilena dauden geralekuak, irisgarriak, markesinak eta eser- lekuak dituztenak
atseden hartzeko eta eguraldi txarretik babesteko, bereziki, Itaroa eta Morea merkataritzako guneetan.
• Sarrerak eta irteerak pilatzen diren uneetan zerbitzu-maiztasunak handitzea, batez ere, asteburue- tan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.3_E4

40,90 %

0,00 %

Irisgarritasuna bizikletan
• Konexio azkarra eta erosoa etorkizuneko bizikleta-sarera..
• Merkataritzako gune guztiek bizikletak aparkatzeko gune seguruak edukitzea, gunearen beraren instalazioen barnean edo
inguruetan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

36,30 %

Emaitzak
6.3_A1

Espazioak moldatzea hiri-autobusetan, jendeak erosketak eroso eraman ditzan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

6.3_A2

Merkatariei inkesta gehiago egitea.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.3_A3

Merkatariei inkesta gehiago egitea.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.3_A4

22,70 %

Arreta berezia merkatu publikoei: Zabalgunea, Alde Zaharra, Ermitagaña
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.3_A6

0,00 %

Neurri posibleak, erosketak egiterakoan autoaren erabilera murrizteko: tasa ekologikoa, merkataritza guneetako parkinga
ordaintzea, etab.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.3_A5

27,20 %

0,00 %

Bizikleta-aparkaleku nahikoak merkataritza guneetan eta, ahal den neurrian, estaliak.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

13,60 %

6.4 AISIARENGATIKO MUGIKORTASUNA.
Emaitzak
6.4_A1

Garraio motaren bat zehaztea festa egitera ateratzen diren gazteentzat nahiz helduentzat; eta 18 urtetik beherakoei
dagokienez, gurasoek haien bila joan behar izaten dute goizaldean. Taxi zerbitzua, adibidez.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.4_A2

Gaueko billabesak Iruñerriko auzo eta herri guztietara iristea.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.4_A3

27,20 %

0,00 %

Gaueko lineak asteburuan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

6.5 ZAINTZENGATIKO MUGIKORTASUNA.
Emaitzak
6.5_A1

Zainketek eragindako mugikortasuna” esparru berezi gisa sartzea, jendea zertarako mugitzen den atalaren barnean. Izan ere, emakumee
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

6.5_A2

0,00 %

Berariazko neurriak jar daitezela, garraio publikoetako nahiz espazio publikoetako eraso sexistak errotik desagerrarazteko.

ADOSTASUN OROKORRA
Genero eta mugikortasunean lan egitea; kalteberatasun hori izatea saihestu behar da; neurri zehatz horiek faltako
lirateke, zeren, beharrezkoa baita irizpide gisa… eta proposamen hori ikusi beharko litzateke, baldin eta jada planteatu
diren neurri zehatzak aplikatzen ez badira.
Badira proposamen zehatzagoak maila horretan, hala nola eskaeraren araberako geralekuak gauez. Eskaeraren araberako
geralekuak ezartzeko, prozesu jakin batzuk eta denbora bat behar dira. Hori ezartzeko bitartekoak bilatu behar dira.
Diagnosiaren datuak ez ziren sexuaren arabera bereizita egin: eraso sexistei buruzko analisiak egin

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

5 AUTO PRIBATUA
5.1 APARKAMENDUAREN KUDEAKETA INTEGRALA ERAKARPEN-GUNEETAN
Badago (0 Zirriborroan idatzia)
Existente

5.1_E1

1 APARKAMENDUA MAILAKA GUTXITZEA
“Disappearing traffic” (zirkulazioa desagertzea) esaten zaion fenomenoa eraginkortasun handikoa da. Aparkatzeko
ezintasunaren edo zailtasun handiaren aurrean, autoa ez da hain erakargarria eta, hortaz, eskaera murriztu egiten da.
• Dena den, ez da aplikatu behar aparkalekuak gutxitzeko politika bat ordezko eskaintza bat sortu gabe: EHG (barnean
hartuta aldirietako aparkalekuak), oinezkoentzako eta txirrindularientzako azpiegiturak, eta bizikletaren sistema publikoa,
IHMIParen gainerako berariazko estrategietan pro- posatzen den moduan.
• Aparkamendua gutxitzea progresiboki egin behar da, espazioa espaloien alde (baita industrialdee- tan eta merkataritzako
guneetan ere) berriro izendatzeko irizpideak aplikatuta, adibidez, bateriako aparkamendua ordeztuta ilarako
aparkamendua jarrita lehen batean, alde batean bakarrik aparkat- zea mugatuta…
• Gainera, automobilak aparkatzeko plazak pixkana ordezteko irizpide bat izan behar da, motorre- tarako eta/edo
bizikletetarako plazak jarrita, eta horrek lehentasunezko neurri izan behar du oi- nezkoen pasabideen ondoan aparkatzeko
plazetan.
ADOSTASUNA
- Ibilgailuak erabilitako espazio publikoa berresleitu behar da; bi norabideetarako dauden kale batzuetan beste erabilera batzuk
egin litezke, norabide bakarrera pasatuta: oinezkoa, bizikleta, aparkalekua, etab.
- Disuasioa auto pribatua erabiltzeko, aparkalekuaren kudeaketan… Auto pribatuarekin ibiltzea bigarren mailakoagoa
izatea eta ekintza progresiboa izatea, bestelako aukerak eskainita, homogeneoak eskualde guztian eta muga-efektuak
saihestuta. Dena ongi planifikatzea; bestela, jendea protestan hasten da.
- Sarbideak behar dituzten mugikortasun urrituko pertsonak (Foru Legea, aparkalekuen % 6 mugikortasun urrituko
pertsonentzat aurreikusten duena).

- A- Autoetarako lekuen ordez, pixkanaka, moto edo bizikletetarako lekuak jartzeari dagokionez, ez dakit ona ote den.
Ikuspenari ere eragiten dio, eta halaber, haurrengan pentsatu behar dugu, adibidez; hau da, leku loreontzidunak saihesten
ote diren, ez baita haurra ikusten. Ez luke inolako ibilgailurik aparkatuta egon behar.
-Aparkatzeko baimenen mugaketa egoiliarrentzat, etxebizitzako. Ezinezkoa da familia batengan 3 baimen izatea. Ibilgailua
erabiltzea kargatzen duten neurriak.
-Erdigunean bizi bazara, ez duzu xedetzat izan behar zure etxe aurrean aparkatzea, eta are gutxiago, etxebizitza bateko
auto guztiak.
-Pertsona batzuek beren garaje lekua alokatu eta autoa kalean aparkatzen dute, egoiliarrak baitira.
-Erriberri kaleko edo Martin Azpilikuetako udal parkingetan leku libreak daude, eta bitartean, kalean ezin aparkatu.
- Parkingetako prezioez ari zara, eta nola alokatzen diren garaje lekuei dirua ateratzeko.
- Erdigunean bizi garenok ezin dugu utzi etxeko atarian aparkatzea, kalea denona baita.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.1_E2

63,60 %

2_APARKATZEKO TARIFA-POLITIKA
Aparkalekuen kopurua gutxitzen doan heinean, lur gaineko errotazioko aparkamenduaren tarifa-politi- ka bat zehaztu
behar da, eskaera modu eraginkorrean kudeatzeko bidea emango duena prezioan oina- rrituta
• Aparkatzeko prezioek zirkulazioaren kanpoko kostuak eta aparkatzeko espazioaren aukeraren kos- tua barneratu behar
dituzte. Aparkamendua jada tarifikatuta dagoen kasuetan, horrek dakar tarifa progresiboki emendatzea. Preziopean ez
dagoen kasutan, joerak izan behar du progresiboki izatea funtsean bizitegikoak ez diren eremu guztietan
• Bide publikoan aparkatzeko tarifa-eskema progresiboei jarraitu behar zaie, egonaldi-denboraren arabera tarifa pitin bat
handitzea aplikatzen dutenei, errotazioa bultzatu eta egonaldi luzeak gutxit- zeko. Edonola ere, tarifa-politikak modu
integralean hartu behar du kontuan aparkamendu osoa: bideen sarean, dauden aparkaleku publikoetan, aldirietako
aparkalekuetan, etb

Bestelako hobekuntza gehigarriak behar ditu; hiri-garraioa hobetzea, adibidez.
Tarifatzea
neurri elitista bat izan daiteke, hori ordaindu dezakeenari on egiten diona.
Txandakatzea desagertu da aplikazioarekin; diseinatua dago txandakatze aparkalekua ez izateko; edozein tokitatik
ordaindu dezakezu autoa mugitu gabe.
Badira hori egiten uzten ez duten aplikazioak, eta ibilgailua mugitu beharrekoak
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.1_E3

45,40 %

3. ZAMALANAK KUDEATZEA
• Saltokien ondoan erabilgarri dauden zamalanetarako plazak badaude ere, detektatu da erabilerahandiegia egiten dela
zamalanetarako egokituta ez dauden guneez. Alde horretatik, proposatzen da lan horiek egin daitezkeen ordutegiak
mugatzea.
• Zirkulazioko puntako orduekin teilakatuko ez den zamalanetarako ordutegi bat finkatuta fluxu baten eta bestearen
arteko interferentzia murriztu daiteke eta, hartara, hiriko giroa hobetu.
Era berean, zamarako bizikleten zerbitzuak (cargo bike, zama txikiak garraiatzeko gauza diren bizikletak) bultzatzea
proposatzen da, Iruñeko Alde Zaharreko lekualdatzeetarako, nagusiki oinezkoentzako ere- muetan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

5.1_E4

4. JARDUNBIDE DESEGOKIEN ERREPRESIO-POLITIKA
• Araudia betetzen ez dutenekiko erabateko zurruntasunez jokatzera iritsi behar da (adibidez, bi- garren ilaran aparkatzea
edo espaloietan, sarritan industrialdeetan gertatzen den moduan). Hori kamera estatikoen bidez edo ibilgailuetan
kokatutakoen bidez egin daiteke.
• Egungo egoera atzean utzi eta aurrera egitea errazteko, has daiteke arau-hausleei komunikatzen beren jokaera
zigorgarria dela eta etorkizunean erreprimitu egingo dela, berriro egitea onartu gabe.
• Neurri honen espazio-eremuak Metropolialde osora iritsi beharko du, nahiz eta arreta berezia jarriko duen kokagune
hauetan: hiriguneak, Iruñeko zabalgunea, industrialdeak, unibertsitateen inguruak, ospitaleak eta osasun zentroak.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

Emaitzak

5.1_A1

Auzokideen aparkatzeari eta leku kopuruari dagokienez, murrizketa inpakturik txikienarekin.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.1_A2

0,00 %

Erdiguneko lurpeko parkingak auzokideendako parking bihurtzea, auzokideendako parking baizik ez, eta ez uztea parking
publikoa, autoz igotzea estimulurik gabe uzteko.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

5.2 ESTRATEGIA IBILBIDEEN, ABIADURAREN ETA BIDE- SEGURTASUNAREN KUDEAKETA INTEGRALA
Badago (0 Zirriborroan idatzia)

5.2_E1

ABIADURAK DOITZEA
• Hiri-zelulen barnean abiadurak 20 edo 30 kilometro ordukoa izan behar du
• Zelulen barnealdean, zirkulazioa moteltzeko neurriak aplikatu behar dira
• orduko 50 kilometroan ibiltzea bide interstizialetarako utzi behar da
• hierarkia handieneko bideetan lehentasunak kudeatzeko neurriak aplikatu behar zaizkio autobusari eta bai semaforokudeaketakoak ere.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.2_E2

0,00 %

SEMAFOROAK
• ziklo osoa murriztu
• semaforoen fase berdea, oinezkoentzakoa, handitu behar da segurtasunez gurutzatu ahal izateko
• Semaforo berriak kokatzea ere aurreikusi behar da, oinezkoentzako ibilbideak jarraiak eta seguruak izatea ekartzen
dutenak
• Hierarkia handiko bideak intentsitate txikiko oinezkoen edo txirrindularien zeharkako fluxuetarako iragazkor bihurtzea
beharrezko den kasuetan, gerta liteke komenigarria izatea eskaeraren arabera jarduteko semaforoak kokatzea, sakagailua
dutenak.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

5.2_E3

ZIRKULAZIOAK ANTOLATZEA
• Hiri-zelulek berekin dakarte bideen sarea berrantolatzea, lasterbideak bilatzen dituzten zirkulazioak saihesteko: ekidin
behar da zirkulazioa hiri-zeluletan sartzea, helmugara iristeko egitetik harago. Zelula batean sartzen diren ibilgailuak
ezingo dira ibili orduko 30 kilometro baino azkarrago.
• Bide interstizialek zeharkako zirkulazioak ingurabiderantz bideratu behar dituzte, semaforo-lehen- tasunen eta
zirkulatzeko norabideen aldaketen bidez.
• Bide interstizialek zeharkako zirkulazioak ingurabiderantz bideratu behar dituzte, semaforo-lehen- tasunen eta
zirkulatzeko norabideen aldaketen bidez.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.2_E4

BIDE SEGURTASUNARI BURUZKO INFORMAZIOA ETA PRESTAKUNTZA
• Programa eta jarduketa desberdinen arrakastak, ezinbestean, herritar guztien artean mugikortasun iraunkorraren aldeko
kultura-esparru bat sortzen laguntzen duten neurri batzuk gauzatzean oinarri- tu beharko du
• Metropolialde osoko ezbehar- edo istripu-kopurua aztertu behar da era sistematikoan
• bide-segurtasunaren gainean sentsibilizatzeko politika bat egin behar da
• Mugikortasun seguruari buruzko metropoli-mahai bat eratzeak zirkulazioa moteltzeko politika, ha- ren garrantzia eta
onurak zabaltzen lagundu dezake.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.2_E5

31,80 %

4,50 %

JARDUNBIDE-DESEGOKIEN ERREPRESIO-POLITIKA
• Erabateko malgutasunik ezera iritsi behar da araudia betetzen ez denean
• radar mugikorren bidez abiadura kontrolatzeko aldian behingo kanpainak
• semaforoak errespetatzea kontrolatzeko teknologiak instalatuta (“argazki-gorri” deritzon sisteman).
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

13,60 %

Emaitzak

5.2_A1

Abiadura kontrolatzeko radarrak erabiltzea, eta zarata egiten duten guardia lokartuak eta arekak kentzea. Halaber,
mutiloiak eta hesiak kentzea, eta gaizki aparkatutako ibilgailuei zigorra jartzea.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.2_A2

Abiadura moteltzeko gailu bibrakorrak paratzea.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.2_A3

0,00 %

Zebra-pasabideen tamaina murriztea, espaloien tamaina galtzadaraino handituta
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.2_A4

13,60 %

31,80 %

Abiadura mugatzeaz gain, dagoeneko ezarrita dauden mugak kontrolatzea.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

4,50 %

5.2_A5

Oinezkoendako pasabide goratuak (autoaren abiadura moteltzen da).
ADOSTASUNA OINEZKOENDAKO PASABIDEAK ESPALOIAREN PAREAN EGOTEAREKIN.
DESADOSTASUNA ABIADURA MUGATZEKO GAILU MOTAREN INGURUAN
-Iruña nahiko irisgarria da, baina irisgarriagoa litzateke, oinezkoendako pasabidea goratua balego, segurtasuna bermatze
aldera.
-Osagarriak izan daitezkeen eta gauzatu daitezkeen bi neurri.
-Homogeneotasuna Iruñerri osoan; toki guztietan egiten ez bada, ez da plan baten gisa ikusten, eta 18 udalek jarri behar
dute ados.
-Ikusmen urritukoendako neurriek aulki gurpildunetan dabiltzanen mugikortasuna txartzen duten, adibidez. (Biribilak
baldosetan), baina Iruñean eta Eskualdean, gutxi gorabehera, dena ongi irisgarria.
-Zaila da esku-hartze guztiak batera egitea, baina guztien adostasuna behar da Eskualdean.

– Zer nahi dugu 30eko edo 50eko hiri bat? Neurriak horren menpean daude, eta kaleen tipologiaren menpean ere bai.
Neurri horiek hartu behar dira 30eko hiri baten barnean. Izan ere, norabide bakarreko karrika guztietan 30era joan beharra
badago ere, ez da errespetatzen. Ongi dago muga 30en ezartzea, baina ez da aski txirrindularientzat, batzuek oraindik ere
errespetatzen ez dutelako.
-Abiadura moteltzeko gailuak; kuxin berlindarrak, adibidez. Autobusek abiadura mantentzen dute, baina autoek saihesten
dituzte, eta arriskutsuak dira txirrindularientzat. Neurri bigunak hartzen dira garraio publikoari eragin handia ez egiteko;
bestela, gurpil-azalak hondatzen joaten dira, etab.
-Karrikak moldatu behar dira txirrindulariak seguru joateko.
-Galtzadaren alde batetik bestera dauden abiadura motelgailuak: bestela, autoek abusatu egiten dute. Kuxin berlindarrek
arazoak ematen dituzte abiadura egokian joanda ere: zarata, eragozpenak, etab.
-Iruñerriko Mankomunitateak ez ditu hain neurri gogorrak nahi, abiadurari eta mantenuari eragiten dielako.
-Jardunbide egokien katalogo bat eta zer lekutan egiten ari den ongi aipatzea. Adibidez, Atarrabian alderik alde..
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

50,00 %

5.2_A4

Abiadura mugatzeaz gain, dagoeneko ezarrita dauden mugak kontrolatzea.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.2_A6

Gehieneko abiadurak. Kontuz abiadura moteltzeak barne errekuntzako ibilgailuetan duen efektuarekin. Kutsadura maila
handieneko tokietako bat Gurutze plaza da, eta han, trafikoaren abiadura oso apala da.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.2_A7

0,00 %

Oinezkoak eta txirrindulariak pasatzeko pasabideak jartzea aurreikustea hierarkia handiko edo trafiko dentsitate handiko
bideetan, zeharkako fluxuak bermatze aldera.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.2_A8

50,00 %

13,60 %

"Ingurabideetan biribilguneak ezabatzea, eta lurpeko pasabideak sortu, azeleratzeko nahiz abiadura
moteltzen joateko erreiak eta guzti. Adibidez:
Sarrigurengo errepidea lurperatzea merkataritza eremuaren aurrean. Mugimendu handiko sarrera-ardatz
bihurtu baita. Gastua sustatzaileari eragitea (halakorik balego); alternatiba gisa, lurpeko pasabidea Erripagaña
Mendillorrirekin lotzeko, Elorri ikastetxearen inguruan.”
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

5.3 ESTRATEGIA PROPULTSIO-SISTEMA ALTERNATIBOAK
Badago (0 Zirriborroan idatzia)

5.3_E1

Une honetan eta epe ertainera dauden energia altenatiboetatik, IHMIPerako bideragarriak diren bakarrak hauek dira:
elektrizitatea, biometanoa, gas natural konprimatua (GNK), gas natural likidotua (GNL), petrolio-gas likidotua (PGL) eta,
neurri txikiagoan, bioerregaiak. Horrez gain, motor hibridoak ere kontuan hartu behar dira, bereziki entxufea sar
daitezkeenak, nahiz eta haiek gasolioa erabiltzen jarraitzen duten oinarrizko erregai moduan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.3_E2

Teknologia berriak erabiltzen hasteak ekintza generikoak eskatzen ditu, eskaerak aurrez aurre dituen lau oztopoak
gainditzeko. Oztopo horiek informazio fidagarri eza, ibilgailuak eskuratzeko kostuaren diferentziala, zenbait ibilgailuren
autonomia murritza eta kargatzeko azpiegitura eza dira.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.3_E3

22,70 %

0,00 %

Ibilgailu partikularrak
• Ibilgailu hibridoak (batez ere, entxufea sar daitezkeenak) eta ibilgailu elektrikoa bultzatu behar dira, dohainik kargatzeko
zutoinak eskainita (bideen sarean edo handik kanpo), aparkatzeko prezioa gutxituta edo doakoa izanda kargatzen ari ez
direnean.
• Ibilgailu-mailegua edo ibilgailuen aldi baterako erabilera (car sharing) ere sustatu behar da teknologia hauek erabiltzen
dituenean.
• Partikularren kasuan, ibilgailuak erosteko eta etxebizitzetan kargatzeko instalazioetarako dauden laguntzei zabalkundea
eman behar zaie.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

9,00 %

5.3_E4

• Hiri-garraioko autobusetako erregai moduan gasolioa erabiltzea progresiboki eta erabat ordeztea planifikatu behar da,
biometanoa, elektrizitatea edo GNK erabiltzen dutenak izateko
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.3_E5

0,00 %

Zama garraiatzea hiriko esparruan
• Zama astunaren kasuan (hiri-hondakin solidoak biltzea, mantentze-zerbitzuetako flotak eta abar), lehenetsi behar da
administrazio publikoetako eta enpresa elektrizitatea, biometanoa, GNK edo PGLa erabiltzera igarotzea.
• Zama arinak hirian banatzeko, mugikortasun elektrikoa plantea daiteke, partikularren antzeko moduan, eta bai zamarako
bizikletak erabiltzea ere (cargo bike, trizikloak).

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

Emaitzak

5.3_A1

bantailak ECO etiketa duten autoentzat (dgt) –tarte jakin batzuetan autobus-erreia erabiltzea. – Deskontuak aparkaleku
eta alde urdinean.- Erdigunera edo eremu murriztuetara sartzen uztea.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

5.3_A2

Car-sharing, ibilgailu-mailegua, edo ordukako auto elektrikoak eskualde mailakoak izatea proposatzea, eta aldirietako
aparkalekuen ondoan kokatzea.
ADOSTASUNA, ÑABARDURAK ÑABARDURA. IBILGAILU ELEKTRIKOEN BOLUMENA ETA ERABILERA-IBILBIDE
POSIBLEAK
-Modalitate horretara gonbidatzea; dena den, efektu pedagogikoagoa izan dezake praktikoa baino, baina auto elektrikoa
probatzen duenak beharbada errepikatuko du.
-Periferiatik erdigunerantz, baina era berean, erdigunetik periferiarantz.
-Garraio publiko nahikoa izanda, ez da beharrezkoa, eta eskualdekoan, distantziak ez dira hain luzeak.
-Ez da egunerokorako baina ongi heldu daiteke.
-Funtzionatzen du, flota oso handia dagoenean; bizikleta publikoa bezalakoa da. Puntu asko ez badago, ez du funtzionatzen.
-Bizikleta elektrikoa bizikleta publikoaren sistemarako.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.3_A3

Sarbide publikoko karga azkarreko guneak zabaltzea.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.3_A4

13,60 %

Ibilgailu elektrikoak itsuendako dakartzan arriskuak kontuan hartzea (autobusak ere bai), ez baitute soinurik egiten, eta ez
dira atzematen)
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.3_A5

40,90 %

18,10 %

Informazioa ematea propultsio-sistema alternatiboei buruz, genero-ikuspegia kontuan hartzen dituzten komunikazioekintzen bidez, eta komunikazio-estrategia hori adin ezberdineko gizonei eta emakumeei nahiz taldeei era berezian
adierazteko plan bat diseinatuz; izan ere, zabalkunde eta komunikaziorako ekintza unitarioak ez dira modu berean iristen
gizonenganaino eta emakumeenganaino.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

5.3_A6

Auto eta bizikleta elektrikoak kargatzeko gune guztiak energia berriztagarritik heldu den energia garbiaz hornitzea.
–Proposamena, udalek eta udal zerbitzuek behar duten ahalik eta energia gehiena energia berriztagarritik etortzeko.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

5.3_A7

0,00 %

Kutsadura akustikoa kontuan hartzea, propultsio-sistema alternatiboak sartzea planteatzeko orduan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

3. Bizikleten mugikortasuna
3.1 ESTRATEGIA TXIRRINDULARIENTZAKO IBILBIDEEN METROPOLI-SAREA
Badago

3.1_E1

Bideen irizpideak:
• Bizikleta-erreia galtzada nagusian, zirkulazioko gainerako elementuetatik bereizia gehienbat oztopo fisikoen bidez (mugarriak, oztopoak..)
• Bidegorria, plataforma independentea eta soil-soilik txirrindularientzako.
• Bizikleta-bidexka. Plataforma independentea da, non oinezkoen eta txirrindularien zirkulazioek bat egiten duten (abiadura 30km/h-ra mugatzea
exijitzen du)

EZ DAGO ADOSTASUNIK EREMU JAKIN BATZUETAKO ERABILERAK LEHENESTEAREN INGURUAN, ETA BIZIKLETAREN LEKUAZ (GALTZADA,
ERREI BEREIZIA GALTZADAN, OINEZKOENDAKO EREMUAN, ZIKLO-KALEAK...)
Txirrindulariak autoen beldur dira, eta oinezkoak, txirrindularien beldur. Life Respiraren datuak, bizikletek galtzadan barna joan behar ez dutela
justifikatzeko.
· Bizikleta, garraiobide; HMIPek bultzada handiagoa eman behar dio. Iruñean galtzadan barna joan behar badute, txirrindularitza komunitatearen
zati handi bat galduko da. Autoak ez daude ohituta autoak galtzadan barna joatera. Segurtasun txikia bidegurutze eta biraketetan. Planteatu da
bizikletaz joan ahal izatea oinezkoendako eremuetan, baina ez dago adostasunik.
· Ziklo-kaleak aukerabide bat
dira errei bereizirik egiterik ez dagoenean.
· Ezaugarri bateratuak
bidegorri guztietan. Beharrezkoa da bide bereiziak diren tokietarako irizpideak ezartzea eskualde guztirako, jende guztiak jakin dezan nola eta non
barna zirkulatzen. Txirrindularien segurtasuna bermatzea; bidegurutzeetan, batez ere.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

68,10 %

3.1_E2

• Ibilbidea oinplanoan
- Bihurguneak eta akordioak: 50 km/h, ez badute oinezkoekin batera ibili behar
badute

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.1_E3

0,00 %

• Zeharkako ebakidura
- Gutxieneko zabalera: 1,1 metroko zabalera norabide bakarreko erreian, eta 2,4 metroko zabalera bi norabideko erreian, gehi babesak, gutxienez,
0,7 metrokoak
- Oinezkoak badaude 5m-ko zabalera
- Zeharkako malda maximoa: %2.
• Luzetarako profila
- Arrapala maximoa, zati laburretan izan ezik: %5.
- Mugikortasun bertikalerako laguntzak, desnibel handien kasuan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.1_E4

- 30 km/h, elkarrekin ibili behar

4,50 %

• Puntu bereziak
- Elkarguneak zirkulazio motorduneko bideekin
- Errepideen eta burdinbideen azpiko eta gaineko igarobideak.
- Oinezkoekin batera ibili beharreko puntu bereziak
• Materialak eta akaberak
- Gomendio teknikoak eta estetikoak (kolore uniformea)
- Saretak eta drainadurak. Arekak.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

3.1_E5

• Ekipamenduak: Seinaleak, argiak, atseden hartzeko eremuak
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

9,00 %

Emaitzak

3.1_A1

Errei/norabide 1eko galtzada guztietan ziklo-kaleak sortzea. Onuragarria eta teknikoki posible den haietan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.1_A2

0,00 %

Bizikleta-erreiak galtzadan integratzea, etenik gabeko sare bat sortuta. Beren seinaleak izango dituzte, baina babesa mantenduko da zirkulazio
motordunari dagokionez

ADOSTASUNA IRIZPIDE BATERATUAK IZAN BEHARRAZ
Abantailak:
· Bizikletak galtzadara, garantiekin eta segurtasunez. Bizikidetza erraztea, arriskutsua da txirrindulariak espaloian ibiltzea. Eta ez zaio tokirik kendu
behar oinezkoari.
· Autoari lekua kentzea: autoa da arriskutsuena; politikoki beldurra ematen du.
Oso arau argiak jarri eta betearazi behar dira garraiobide guztietarako.
Eragozpenak:
· Esku-hartze horiek arras garestiak dira
· Bizikleta espaloian erabiltzearen normalizazio bat bizi izan da
· Ez da bideragarria hiri osorako planteatu den eredua. HMIParen bidegorrien plana ez dago doitua errealitatera.

Proposamenak:
· Erabilera-irizpideak ezartzetik abiatzea, sare berbera ezartzea baino gehiago
· Eremu bakoitzeko premia argiagoak aztertzea; eremu guztiak ez baitira berdinak.
· Bide edo ardatz nagusi batzuk trazatzea Iparra/Hegoa – Ekialdea/Mendebaldea
· Irizpide irudimentsuagoak konbinatu eta erabiltzea: kale gehienak norabide bikoitzekoak dira; bide batzuk norabide bakarrera murriztea, eta hortik,
lekua lortzea bizikletarentzat, oinezkoentzat, aparkalekuentzat… Berrantolaketa horretan ez dakiola kendu lehentasunik hiri-garraioari.
· Bizikletak espaloietan: Espaloi handietan, esan beharko litzateke oinezkoak non barna ibili behar duen; espazioak gehiago zedarritu behar dira
seguruagoak izan daitezen. Bidegorriak espaloian margotu diren bezala, hori baztergarria da zailtasunak dituzten pertsonentzat; ikusmen
zailtasunak dituztenentzat, bereziki.
· Jendea hezi beharra dago bizikidetza osasuntsua izateko, eskoletatik hasita.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.1_A3

Txirrindularitza-sareko gune arriskutsu guztien mapa bat egin eta sarean argitaratzea erabiltzaileentzat. Mapa eguneratu bat argitaratzea online,
Udaltzaingoak urte osoan txirrindularien inguruan arreta egin behar izan duen gorabehera guztiak biltzeko. Puntu beltzak ahalik eta gehien
murriztea, seinaleen bidez, txirrindulari-pasabidetatik hurbileko aparkaleku tokiak ezabatuz, ispiluak paratuz, galtzadak estutuz ibilgailu
motordunendako txirrindulari-pasabideetan…
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.1_A4

40,90 %

4,50 %

Maximoan eustea bizikleten zirkulazio bereiziari, hiri-eremuan.
Life+Respira proiektuak erakutsi eta frogatu du galtzadatik ibiltzeak %27 eta %40 artean handitzen duela nitrogeno oxidoekiko esposizioa,
espaloietatik edo bizikleta-erreietatik ibiltzearen aldean.
Gainera, galtzada ibilgailu motordunekin partekatzen duten txirrindularien segurtasunaren berme argien pertzepziorik ez dago, eta, beraz, horretara
behartzen bada, bizikletak erabiltzea geldiaraziko du.

ADOSTASUN OROKORRA
· Life+Respira proiektuak erakutsi du galtzadan zirkulatzeak % 27tik % 40ra bitarte areagotzen duela nitrogeno oxidoekiko esposizioa, espaloiekin
edo bidegorriekin alderatuta. Gainera, ez dago garantia argien gaineko pertzepziorik txirrindularien segurtasunari buruz, galtzada ibilgailu
motordunekin partekatuta, eta horrek bizikleten erabilera murriztuko du, horretara behartzen bada.
· Ibilgailu motordunean zirkulatzean adinako erraztasunak izatea bizikletaz ibiltzean.
· Trafikoaren berrantolamendu bati lotzea suposatzen du, lehenago proposatu den bezala: trafikoa baretu behar da, hori nola egin landu behar da
(guardia etzanak…).
· HMIP tresna bakar batean ardaztua, sare berbera sortzeko: irizpide orekatuago gehiago behar dira, dibertsifikatu behar da, hau da, “tresna” bakarra
ez izatea.
· Benetako Sare Oinarrizko bat egitea (ez dago ongi trazatua HMIPean; emaitza ez da ona).
· Bidegorrien diseinua: zer premia dagoen begiratu behar da eta irizpideak zehaztu. Askotariko formak erabiltzea, hala nola bide partekatuak, erdiko
bide seinaleztatuak bizikletaren erabilerarako, joera da eta merkeagoa, eta erabil daitezela eta egiazko premiei erantzun diezaietela.
· Kutsadura
Errei partekatuan kutsadura handiagoa dago; bereizian, kutsadura txikiagoa da.
Kutsadura hobeki zehaztu behar da. Estafeta karrikarik kutsatuena da, garraio handia baitu, eta ez dago ihes-biderik.
Begirada baikorra epe luzera; aurreikusten da auto elektrikoaren erabilera handituko dela; epe luzerako begirada horrekin planifikatzea Bizikleta
Sarearendako neurriak hartzean.
· Hainbat mugikortasun modu dagoenean, abiadurak erabat errespetatu behar dira. Irtenbideak bilatu behar dira abiadura moteltzeko, baina hiriautobusendako kaltegarria izan gabe.
· Seinaletika pertsona guztiendako egon behar da prestatua, herritar guztiek errazago ulertu dezaten.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.2 ESTRATEGIA BIZIKLETAK APARKATZEKO GUNEEN METROPOLI-SAREA
Badago

3.2_E1

Aparkatzeko guneen tipologia ahalik eta uniformeena ezartzea Metropolialde osorako, bai kontsiderazio funtzio- nalengatik, bai estetikoengatik ere.
- Baldintza hobezinak, kokapenari, segurtasunari, era- bilera anitzari, erosotasunari, estetikari eta ahalmenari dagokienez.
- Aparkatzeko moduaren araberako mota eta soluzio aniztasun handia dago: iraupen labur edo luzekoak, eraikinen kanpo edo barnekoak edota
lurrazpiko apar- kalekuak.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.2_E2

0,00 %

Aparkatzeko guneen sare trinko bat eratu behar da.
- Jatorrian (lokal hutsak, zaindegiak, auzokideentzako aparkalekuak) bizitegi-eraikinetako komunitate-espa- ziorik ez dagoen tokietan.
- Helmugetan dentsitate baxuko sare kapilarra lurralde osoan sakabanatua.
- Aparkatzeko gune handiak erakarpen puntu berezie- tan (zaintza egon daiteke).
- Aparkatzeko gune pribatuak enpresen barrutietan, hezkuntza zentroen barnean etb.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

40,90 %

erabiltzaileek berenbizikletak aparkatzeko guneen eskaerak helaraztea erraztu.

3.2_E3

Oso komenigarria da aparkatzeko guneak seinaleztatzea, gutxienez, ezartzeko lehen fase batean, azpiegitura berri hauek ezagutarazteko.
• Jada bizikletak aparkatzeko gune asko dauden tokietan, seinaleztatzeak selektiboa izan behar du, seinaleen inpaktu bisuala murriztuta.
• Seinaleek eragin didaktikoa izan dezakete, esate baterako, bizikleta zuzen nola lotu behar den adie- razita.
• On line informazioko sistema batek bizikletak aparkatzeko gune-mota desberdinen kokalekuaren eta haien ezaugarrien informazioa eman dezake.
Aparkatzeko gune handiek, zaintza dutenek edota itxiak direnek pedalei eragite lagundua duten bizikle- ten baterientzako errekarga sistema eskaini
dezakete.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.2_A1

Bizikletetarako aparkaleku estali estandarizatuak Iruñean eta Iruñerriko gainerako udalerrietan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.2_A2

0

Bizikletetarako aparkalekuak zebra-pasabideetatik hurbil, ikuspena ez zailtzeko.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.2_A4

18,10 %

Lurpeko aparkaleku guztietan bizikletetarako lekuak izatea.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.2_A3

9,00 %

22,70 %

Etxebizitza berrian barne espazioaren erabileraren erreserba aurreikustea, bizikletetarako barne aparkaleku komunitarioetarako eraikinetan,
auzokideentzat.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

18,10 %

3.3 ESTRATEGIA BIZIKLETA PUBLIKOAREN METROPOLI- SISTEMA
Badago

3.3_E1

Erabiltzaileak:
• Jendarte osoari irekitako erabilera
• Bizilagunei mugatua
• Garraio kolektiboko txartela dutenak
• Erabilera uinibertsala bilatu
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

22,70 %

Estazio sarea:
• Zerbitzu-eremu osoan sakabanaketa bermatu
• 200-400 metro inguruan bereizita (garraio publikoko autobus geltokiak bezala).

3.3_E2

Estazioak:
• 8-10 bizikleta finkatzeko estazio moduloak (erakarpen-puntuetan edukiera handiagoa)
• Identifikazio- eta kontrol-sistema (“totema”)
• Birjarpen logistika: Estazioen okupazioaren egiaztatzea: Funtzionamendu kritikoa estazio batek
%20-30eko okupazioa duenean (bizikleta gabe geratu daiteke), aldiz, okupazio %70-80koa bada aparkatzeko espaziorik gabe gera daiteke.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.3_E3

0,00 %

Bizikletak:
• Sendoak eta iraunkorrak
• Eskulekua eta zela erregulatzeko sistema erraza
• Pieza ez arruntak (lapurretak ekiditeko)
• Elementu identifikagarri bereziak
• Pedalei eragite lagundua duten bizikletak ezartzeko aukera
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

3.3_E4

Kokapena:
• Estazioak erakarpen-guneetatik hurbil
• Garraio kolektiboko terminalekiko hurbiltasuna
• Erabiltzeko berehalakotasuna
Estazioak bizikleta-erreien edo bizikleta-ibilbideen inguruetan
- Hartu eta ainguratzea eroso, erraz eta azkar egitea
• Espazio publikoaren kalitatea eta erabilgarritasuna
- Beti espazio publiko irisgarri batean kokatuak
- Ikusgaitasun-baldintza optimoak
- Koherenteak izan behar dute hiri-paisaiarekin
• Segurtasuna
• Gune ez arriskutsuetan kokatuak
• Lapurretak ekiditzeko sistemak + bideo-zaintza ezartzeko aukera
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.3_E5

36,30 %

Finantziaketa eta tarifikazioa:
• Diru-sarrera operazionalak (erabilera-kobrantzak, ordainketak, isunak eta zehapenak).
- Tarifa-egitura lehiakorra, EHGa erreferentzia hartuta
• Publizitateagatiko diru-sarrerak (erabakitzen den ustiatze-ereduaren arabera)
• Diru-laguntza publikoak (ezinbestekoak zerbitzua abiarazteko)
Sustatzea:
• Hasierako informazio-kanpaina
• Erabiltzaileei arreta zerbitzua
- Web gunea, app, telefono linea

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

9,00 %

-

Emaitzak

3.3_A1

Bizikleta publikoak trizikloak izateko aukera aurreikustea (salgaiak kargatzeko), eta era berean, bizikleta elektrikoak eta behar adina aparkaleku joanetorrietarako.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.3_A2

0,00 %

Haur txikiak segurtasun osoz eramateko bizikletak eskura izatea.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

3.4 ESTRATEGIA BIZIKLETAREN METROPOLI-PLAN ZUZENTZAILEA
Badago

3.4_E1

Bizikletaren eguneroko erabilera segurua sustatzeko kanpainak.
• Txirrindularientzako bide seguruen, bizikletak aparkatzeko guneen metropoli-sarearen eta bizikleta publikoaren metropoli-sistemaren informazio
sistematikoa
- paperean inprimatua
- on line (webgune bidez).
• Onura pertsonalen, sozialen eta ingurumenekoen gaineko kanpainak.
• Bizikleta elektrikoaren ahalmenari buruzko kanpainak.
• Bizikletak hautemateko kanpaina automobilen eta garraio publikoko ibilgailuen gidarientzat.
• Bizikletaren eta autobusaren intermodalitatea bultzatzeko kanpainak.
• Bizikletaren erabilera seguruaren gaineko kanpainak (kaskoa ikuspen-baldintzak...)
• Txirrindulariei alkoholaren eta drogen kontsumoa gaineko kontzientziazio eta kontrol kanpainak
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

3.4_E2

Bizikleta segurtasunez erabiltzeko prestakuntza
• Bide-heziketako kanpainak.
• Bizikleta gidatzearen gaineko ikastaroak ikasleentzat.
• Bizikleta gidatzearen gaineko ikastaro bereziak heldu eta zaharrentzat.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.4_E3

9,00 %

Sostengu zuzenak eta zeharkakoak bizikletaren metropoli-erabilerari
• Mugikortasunaren Metropoli Bulegoak (MMB) hitzarmenak sinatuko ditu enpresekin, haietako langileek bizikleta erabiltzeko.
• MMB-k hitzarmenak sinatuko ditu inguruneko saltokiekin, lantokira bizikletan joatea sustatzeko.
• MMB-k hitzarmenak sinatuko ditu inguruneko saltokiekin, ekimen pribatuko bizikletak aparkatzeko guneak kokatzeko dendetan.
• Zergen arloko laguntzak (foru- edo udal-mailakoak) enpresetarako, langileek bizikleta erabiltzea bultzatzeko.
Bizikletaren erabilera babestea antolatzea.
• Bizikletak erregistratzeko eta markatzeko sistema Iruñeko Metropolialde osora zabaltzea.
• Bizikletaren Metropoli Mahaia edo Bizikleten Mugikortasunaren Metropoli Foroa sortzea.
• Bizikletaren zentro integral bat sortzea.

ADOSTASUN OROKORRA
Bizikleta, mugikortasun jasangarriko tresna gisa eta etorkizuneko apustu gisa. Ikuspegi honekin: bizikleta garraiobide homologagarria izatea
autoarekiko.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

36,30 %

Emaitzak

3.4_A1

Bizikletak identifikatzeko metodoa eta txirrindulariendako bide-asegurua.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0,00 %

3.4_A2

Bizikletek galtzadatik joan behar izatekotan, semaforoek txirrindularien premiei erantzun diezaietela: bizikletetarako tenporizazioa; anbara
txirrindularientzat kale-bidegurutzerik gabeko zebra-pasabideetan; tokia semaforoaren lehen lerroan txirrindularientzat, eta martxa lehentxeago
berrastea txirrindularientzat (3-5 seg.), segurtasuna handitze aldera.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.4_A3

Erasoak sustatzen dituzten puntu beltzak aurreikustea txirrindularien mugikortasunean.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.4_A4

0,00 %

Txirrindularitzarako metropoli-sarea web bidez publizitatzea, udalerriak elkarri loturik ikus daitezen. Eta funtzio bat eduki lezake, toki batetik
bestera iristeko bidea kalkulatzeko edo erakusteko, bide horietan barna, eta era berean, zer aurki dezaketen bidean, alternatibak billabesetan, etab.
Kartelak paratu beharko lirateke ibilbideak erakusteko, bai eta herririk hurbilenekoetaraino dauden distantziak ere (Argaren pasealekuan dagoen
gisan).
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.4_A6

0,00 %

Bizikletendako Renove Plana-Diskriminazio positiboa.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

3.4_A5

27,20 %

40,90 %

Komeniko litzateke genero-ikuspegia aplikatzea hala bizikletaren erabilera segurua egunerokoan sustatzeko kanpainetan nola bizikleta
segurtasunez erabiltzeko prestakuntzan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

18,10 %

2. OINEZKOEN MUGIKORTASUNA
2.1 ESTRATEGIA HIRI-DISEINUKO JARDUNBIDE EGOKIAK

2.1_E1

Irizpide orokorrak:
- Bete beharreko arauak aplikatzeko irizpide orokorrak eta goragoko mailako estandarrak..
- Oinezkoentzako ibilbideak, 20 edo 30eko eremuak, bizitegi-lehentasunezko eremuak eta oi- nezkoentzako guneak.
- Dagoena antolatzea (ibilbide partzial egokiak eta egoteko eremuak).
- Puntu bereziak identifikatzea bide- eta pertsona-segurtasunaren gaian.
ADOSTASUN OROKORRA
Planteatzen da posible ote den hori guztia bateratzea, Iruñerriko herrietako gizarte-errealitatea hain ezberdina denean.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

2.1_E2

22,70 %

Galtzada eta aparkalekua.
- Bideak hierarkizatzea eta xede diren abiadurak (20/30/50).
- Guneak mugarriztatzea (ate berdeak).
- Zirkulazioa moteltzeko neurriak (kuxin berlindarra, biribilguneak eta plazaxkak, semaforo bidezko koordinazioa, sakanguneak edo irtenguneak…).
- Espazioa berriro izendatzeko irizpideak (garraio publikoa, eta oinez eta bizikletaz ibiltzea mesedet- zea). Tokirik ez badago, oinezkoentzako
bihurtzeari buruzko gomendioak edo espazio partekatuari buruzkoak, plataforma bakarra instalatzearen bidez.
- Aparkamendu-tipologia (mugak oinezkoentzako igarobideetatik hurbil, bateriako aparkamendu ez-intrusiboa espaloietan, eta abar).
- Gomendatutako diseinuak bideen tipologiarengatik eta erabil daitekeen zabalerarengatik. Ohiko ebakerak.
- Inpaktu baxuko materialekin egindako akaberak (adibidez, xurgatze akustikoko zoladura).

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

36,30 %

2.1_E3

Oinezkoen igarobideak.
- Hierarkia altuko bideak iragazkor bihurtzea. Ibilbidea. Oinezkoentzako ibilbideak gogoko izaten dituzten lerroetara hurbiltzea. - ------ Gurutzatzeko
distantzia murriztea (“belarriak”, babeslekuak).
- Zeharkako ebakera. Zintarriak beheratzea oinezkoen igarobideak goratzearen aurrean: kasuistika eta gomendioak.
- Ikuspena hobetzea. Automobilak aparkatzeko plazak motorrak eta/edo bizikletak aparkatzeko plaza bihurtzea, berariazko argiak.

DESADOSTASUNAK TRAZATUEI DAGOKIENEZ, DESIO-LERROEKIN BAT
ADOSTASUNA OINEZKOENDAKO PASABIDE GORATUETAN eta DENAK HOMOGENEOAK IZATEA
· Herritarren desio-lerroak kontuan hartzea; errespetatzea, baina beti plan eta logika batekin autoen trafikoari dagokionez.
· Espaloi homogeneoak eta behar bezain zabalak. Toki batzuetan ez daude ongi.
· Segurtasunezko pasabide goratuak, autoak galgatu dezan.
· Hiria eginagoa dago autoarentzat oinezkoentzat baino; orduan, logika horretan pentsatzen da (bestelako formatuak oinezkoen
pasabideetarako).
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

2.1_E4

31,80 %

Elkarguneak.
- Semaforoak kokatzeko irizpideak. Zikloen eta fase berdeen diseinua, lehentasuna emanda oinezkoei, txirrindulariei eta hiri-garraioari. Koordinazio
semaforikoa, hiriko bide nagusietan orduko 50 kilome- trotik gorakoa ez den zirkulazio-abiadura lortzeko.
- Biribilguneak eta plazaxkak kokatzeko irizpide orokorrak. Oinezkoak igarotzeko itzulinguruak mini- mizatzeko irizpideak. Txirrindularien
segurtasuna hobetzeko irizpideak (zintarriak edo beste mota bateko hesi fisikoak).
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

13,60 %

2.1_E5

Mugikortasun bertikala. Mugikortasun bertikal lagunduko elementuak kokatzeko irizpideak (arrapa- lak, igogailuak eta eskailera mekanikoak).
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

13,60 %

Emaitzak
Genero-ikuspegia duen hirigintza batetik egitea hiri-diseinua. Puntu beltzak edo arazotsuak kontuan hartuta, haiek identifikatzea, argiztatzea,

2.1_A1 segurtasuna eta segurtasunaren pertzepzioa.
ADOSTASUN OROKORRA
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

18 %

2.1_A2 Zebra-pasabideak goratzea karrika luzeetan, ibilgailu ia guztiek lurrean margoturik dagoen 30km/h bete ez dezaten eragozteko.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0%

2.1_A3 Oinezkoen pasabide semaforodun gehiago paratzea; batez ere, abiadura nabarmenetako hiri-bideetan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0%

Hirian oinezko eta txirrindulariendako dagoen jarraitasunik eza konpontzea (zebra-pasabideak elkarrengandik oso urrunduak, ikuspena oztopatzen

2.1_A4 duten zuhaitzak…).

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0%

2.1_A5

Jardunbide egokien katalogoa zabaltzea: garraio publikoa sartzea, Mankomunitatearen eskumena da. Jardunbide egokien esperientziak aurreikustea
diseinuan, zerbitzuetan, segurtasunean… Adibidez: geralekuen artean autobusetik jaisteko aukera izatea gaueko bus zerbitzuan (Bilbon onetsia, eta
berrikitan, Iruñeko Udalak proposatutakoa). Lurraldearekin bat datozen ergonomia eta diseinua, klima-elementuekin gozatzeko eta haietatik
babesteko aukera emanen dutenak (jarlekuak, atari zabalean, itzalean, estaliak, eguzkitarantz bideratuak, edo ez…; autobus-markesinak, kokapena,
orientazioa, osaketa –metal hotza neguan, ez da egokia esertzeko; udan eguzkiak jotzen badu, tenperatura altua–, paperontziak, edukiontziak
–diseinua, kokapena). Komunitatearen partaidetza. Horren haritik, Jardunbide Egokien adibideak eta esperientziak txertatzea genero-ikuspegitik,
segurtasun-kontzeptu zabalago hori kontuan hartuko dutenak, eta era askotako herritarrak espazioaz jabetu daitezen. Adibidea: hiriko gune
kritikoak eta gune atseginak identifikatzeko txostenak; hiri debekatuaren mapak; Jane Jacobs pasealekuen proiektuak; eskola-bideak, haurren
autonomia eta auzo-harremanak segurtasun giroan sustatzeko. Oinezkoendako ibilbide ongi zainduak, argituak eta seinaleztatuak. Zerbitzuak eskala
txikietan (jarlekuak, paperontziak, etab). Seinaletika argia. Oinez ibiltzeko aukeraz gain, itxaronaldiak erraztu behar dira, bai eta atseden hartzeko
aukera ere.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

4,50 %

2.2 ESTRATEGIA - OINEZKOENTZAKO IBILBIDEEN METROPOLI-SAREA

2.2_E1

Irizpide orokorrak:
- Ibilbideek, tamainek, hornidurek eta akaberek ahalbidetu behar dute ahalmen urritasuna duten pertsonak iristea eta bai erabiltzea ere modu
autonomoan eta segurtasun-baldintzetan.
- Beste alde batetik, ibilbide guztiek bermatu behar dituzte ibilbidearen jarraitutasun baldintzak, oz- toporik eta jarraitutasunik ezik gabe.
- Ibilbideak paisaian integratzea (aktiboa eta pasiboa) bilatu behar da.

ADOSTASUN OROKORRA
· Hiri osoaren aurretiazko dimentsioa izatea falta da, eta koordinazioa, emaitzak hobetzeko. Zailtasun handiagoa dago periferiako udalerrietan, eta
koordinazio premia handiagoa ere bai.
· Ibilbideak hierarkizatzea, leku batzuek garrantzi handiagoa dutelako eta beharrezkoagoak direlako.
· Egun oinezkoendako diren ibilbideak indartu eta lehenestea, bai eta herritarren desio-lerroak ere. Saiatu berririk ez egiten, horiek kontuan hartu
gabe. 1997ko plana berrikustea.
· Denbora-jarraitasun bat ziurtatzea, martxan jartzen badira; ez aintzat hartzea 1. eta 2. mailako bideak, azken horien mantentze-lanak bazter uzten
baitira.
· Jardunbide Egokien gida bat egitea espazio horien trazu eta erabilera guztietarako: jarraitasuna, oinezkoen lehentasunezko segurtasuna tarte
guztietan, ongi argituak, UNE araua bete trazatu guztietan; irisgarritasuna desgaitasun iraunkorra edo aldi baterakoa duten pertsonentzat Iruñerria
osoan, ibilgarritasuna.
· 50 milioiko aurrekontua… Nondik ateratzen dira?
· Planteatzen da ea hori guztia bateratu ote daitekeen, Iruñerriko herrietako gizarte-errealitatea hain ezberdina denean.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

2.2_E2

0,00 %

Zeharkako ebakera.
- Zabalera minimo libre optimoa: 3 m, bi oinezkoko bi talde gurutzatzeko aukera ematen duena.
- Zabalera desiragarria: 6 m, oinezkoen bi talde gurutzatzeko aukera ematen duena.
- Zeharkako malda maximoa: %2.
_Luzetarako profila.
- Arrapala maximoa: desiragarria, %6; %8 6 metroraino; %10 3 metroraino.Lauguneak.
- Mugikortasun bertikalerako laguntzak, egokia bada.

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

0%

Puntu bereziak.
- Zirkulazio motorduneko bideen elkarguneak (oinezkoen igarobideak, semaforoak eta abar).
-Ibai-ibilbideen gaineko zubiak.
- Errepideen eta burdinbideen azpiko eta gaineko igarobideak. Igarotzeko altuera librea ez da 2,2 metro baino txikiagoa izango.

2.2_E3

2.2_E4

2.2_E5

Materialak eta akaberak
- Gomendio teknikoak eta estetikoak.
- Oinezkoentzako ibilbideak ez badu elementu horizontalik mugatzeko lurraren mailan, zerrenda podotaktil bat egongo da (oinez hautematekoa)
luzetarako noranzkoan.
- Zoladura irristagaitza, bai hezetasun bai lehortasun baldintzetan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA
18,10 %
Ekipamenduak.
- Saretak eta drainadurak. Arekak.
- Altzariak (bankuak, paperontziak eta abar).
- Eskudelak, barandak eta hesiak.
- Segurtasuneko beste elementu batzuk, adibidez, zintarriak, oztopoak edo elementu lumineszenteak ibilbidea mugatzeko.
- Seinaleak.
- Landareak (zuhaitz hosto-erorkorrak lerrokaduran, itzala emateko udan, baina eguzki izpiei igarot- zen uzteko neguan).
- Eguraldi txarra egiten duenerako babeslekuak. Atseden hartzeko eremuak.
- Ibilgailuek hiriko edo hiriarteko espazioan eragiten duten tentsio akustikoa eta bisuala murrizten laguntzen duten altzariak (bereziki, zirkulazio-bide
handien ingurunean).
- Komun publikoak kokatzeko aukera erakarpen-guneetan edo tarte jakinetan.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA
31,80 %

Segurtasun fisikoa.
- Bizikleten zirkulazioarekin aldi berean izateko irizpideak, beharrezkoa bada. Trantsizioko diseinuak eta iraunkorrak (ezintasun fisikoko edo
ekonomikoko kasuetan).
- Ikuspen eta argiztatze egokiak ibilbideetan
- Oinezkoen ibilbideen eta galtzaden arteko elkarguneak espaloiaren arrasean egin behar dira

DELIBERATZEKO GARRANTZIA

18,10 %

Emaitzak

2.1_A1

A1 Web plataforma edo plataforma mugikor bat sortzea, Android eta iOS, SIG tresnetatik abiatuta, hirian mugikortasun osoa ahalbidetuko duena.
Oinezkoentzat ibilbide irisgarriak proposatuko ditu edo garraio publiko irisgarria erabilita, mota guztietako oztopoak saihestuta.
Erabiltzaileek garraiobideen irisgarritasun guztiak kontsultatu ahal izango dituzte, mugikortasun murriztuko aparkalekuak, lokalak, intereseko tokiak
eta abar. Besteak beste, pertsona hauentzat izango litzateke egokia: mugikortasun murriztuko pertsonak, haurrak, adineko pertsonak, erosketaorgak edo haur-aulkiak daramatzaten pertsonak, garraiolariak, itsuak, baldintzatzaile alergikoak dituztenak, bizikleta-bideak, ahalik eta erosoena
joan nahi duten pertsonak. Aplikazio honen bidez ingurumena zaintzea eta birziklatzea bultzatzen da.

ADOSTASUNA
Eragozpenak:
· Aplikazio oso garestiak
· Internet-aplikazioak ere kutsagarriak dira, ezetz irudi arren
· Zibermenpekoak gara… googlek jada indibidualki posizionatzen du
Abantailak eta
gomendioak:
· Jada badira zerbitzu batzuk (google); hobe da dagoena erabiltzea, eta zerbait muntatzea egun dagoenaren gainean, jendeak ere ezagutzen baitu.
· Erabili behar dugun beste tresna bat da; informazio asko eman diezaguke.
· Mugikortasuna zeharkakotasunez tratatzen du.
· Erraza izan behar du, pertsona guztiak sar daitezen (irisgarritasun unibertsala). Software libre eta irisgarria izan beharko luke.
· Erabilgarria egoiliarrendako, turistendako, tokiko merkataritzarendako...
· Ez duguna soilik digitalizatu; ez, existitzen dena.
Ez lehentasunezkoa:
· Aldez aurreko informazioa izan behar da, aldez aurreko ekintzak
· Gehiago hitz egitea ekintzak lehenesteaz, digitalera jo baino lehen
· Oraindik ere proposamenak ez daude abian, eta badago online aplikazio bat
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

27,20 %

2.1_A2

oturak Sarrigurenekin, bertan bizi direnek autoarekiko duten menpekotasuna murrizten lagundu dezaten. Eskola-harreman handiak daude bi auzoen
artean, hala Maristas aldera (etorkizunean, Salesianos erantsi behar) nola Mendillorriko ikastetxe publikoetara nahiz institutuetara. Behealdearekiko
2. lotura konponduta legoke, eta beste bat molda liteke goialde-Institutu-Civivox-Kiroldegiarekin, bizikleta kopurua jada handia baita goizero. PA30ek Sarrigurenen egiten duen alboko sarrerarekiko bide paralelo bat moldatu beharko litzateke, mendia inguratuz eta Mendillorriko goialdera
sartzeko lurpeko pasabidea aprobetxatuz.
DELIBERATZEKO GARRANTZIA

9,00 %

3. ERANSKINA
Akzio estrategien erabakimen
emaitzak

ImportanciaEstrategiasdeAcción
GARRANTZIA
HANDITZAT (%)

GARRANTZIA
TXIKITZAT(%)

1.1 ESTRATEGIA BETE BEHARREKO LURRALDE-PLANGINTZAREN EGITURAKETA

15,8

21,1

1.2 ESTRATEGIA LURRALDE-ARTIKULAZIOA HIRI-ZELULETAN

31,6

36,8

2.1 ESTRATEGIA HIRI-DISEINUKO JARDUNBIDE EGOKIAK

26,3

15,8

2.2 ESTRATEGIA OINEZKOENTZAKO IBILBIDEEN METROPOLI-SAREA

57,9

5,3

3.1 ESTRATEGIA TXIRRINDULARIENTZAKO IBILBIDEEN METROPOLI-SAREA

57,9

0,0

3.2 ESTRATEGIA BIZIKLETAK APARKATZEKO GUNEEN METROPOLI-SAREA

15,8

5,3

3.3 ESTRATEGIA BIZIKLETA PUBLIKOAREN METROPOLI-SISTEMA

15,8

26,3

3.4 ESTRATEGIA BIZIKLETAREN METROPOLI PLAN ZUZENTZAILEA

31,6

10,5

ADOSTASUNAK ETA DESADOSTASUNAK - 5. SAIO

1. HIRIGINTZA ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA

2. OINEZKOEN MUGIKORTASUNA

3. BIZIKLETEN MUGIKORTASUNA
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ImportanciaEstrategiasdeAcción

4. GARRAIO PUBLIKOA
4.1 ESTRATEGIA EHGAREN PRESTAZIO HANDIKO SAREA

47,4

5,3

4.2 ESTRATEGIA HOBEKUNTZAK EHGAREN LEHIAKORTASUNEAN

31,6

15,8

4.3 ESTRATEGIA ALDIRIETAKO APARKALEKUEN SAREA

31,6

0,0

5.1 ESTRATEGIA APARKAMENDUAREN KUDEAKETA INTEGRALA ERAKARPEN-GUNEETAN

5,3

31,6

5.2 ESTRATEGIA IBILBIDEEN, ABIADURAREN ETA BIDE-SEGURTASUNAREN KUDEAKETA INTEGRALA

31,6

10,5

5.3 ESTRATEGIA PROPULTSIO-SISTEMA ALTERNATIBOAK

10,5

57,9

6.1 ESTRATEGIA IKASKETENGATIKO MUGIKORTASUNA

36,8

0,0

6.2 ESTRATEGIA LANARENGATIKO MUGIKORTASUNA

47,4

5,3

6.3 ESTRATEGIA EROSKETENGATIKO MUGIKORTASUNA

15,8

26,3

5. IBILGAILU PRIBATUA

6. ESPARRU BEREZIAK
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ImportanciaEstrategiasdeAcción
6.4 ESTRATEGIA AISIAGATIK MUGIKIRTASUNA

0,0

21,1

6.5 ESTRATEGIA ZAINTZAGATIK MUGIKORTASUNA

0,0

0,0

7.1 ESTRATEGIA MUGIKORTASUN PLANAREN METROPOLI BULEGOA

10,5

57,9

7.2 ESTRATEGIA INFORMAZIO- ETA PRESTAKUNTZA-ESTRATEGIA

0,0

42,1

7.3 ESTRATEGIA GENERO IKUSPEGIA

21,1

5,3

7 ZEHARKAKO NEURRIAK

TOTAL ASISTENTES 19+1
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