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1. TRENBIDE SISTEMA

Jarraian, EAEko trenbide sare ezberdinetako administra   tzaile eta eragile diren agente ez
berdinek garraio azpiegituretan eta material mugikorrean irisgarritasuna sustatu eta hobe  
tzeko dituzten programak azalduko dira.

1.1. ADIF

– Irisgarritasun plana: bidaiarien geltokietan irisgarritasuna osorik hobe   tzea dakarren 
programa; horretarako, sarbideak, eraikinak eta nasak egoki   tzeko lanak buru   tzen 
dira.

– Nasak egoki   tzeko plana: nasaibilgailuanasa mul   tzoaren irisgarritasuna hobe   tzeko 
programa; horretarako, nasak luzatu, areagotu eta zabal   tzeko lanak gauza   tzen dira.

– Zirkulazioan segurtasuna eduki   tzeko plana: Programa honek berekin darama hon
datutako trenbidepasaguneak ordez ka   tzea eta irristaden aurkako kau   txuarekin 
egindako beste ba   tzuk jar   tzea.

– Ezgaitasunen bat duten per   tsonei arreta emateko berariaz ko zerbi   tzuak jar   tzea: 
Zerbi   tzu hauek: ATENDO, euskal hiriburuetako tren geltokietan jada ageri dena, 
eta DIALOGA, en   tzumen urrituei informaziora eta komunikaziora iristea errazteko 
sortua. Az ken zerbi   tzu hau ez dago oraindik EAEko geltokietan.

1.2. Renfe

– Material mugikorra moderniza   tzeko plana. Renfe 2014: CIVIA unitateak eskura   tzea; 
horiek irisgarriak dira erabat nasak egokiturik egonez gero.

– Lankide   tza hi   tzarmena uniber   tsitateekin eta Ikerkun   tza zentroekin: lan eremu ez
berdinetan berrikun   tzaren aldeko ikerkun   tza ildoak susta   tzea da helburua, eta ho
rien artean irisgarritasuna ere egongo da.
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1.3. FEVE

FEVEren Plan Estrategikoa 20092012 delakoaren inspirazio diren prin   tzipioen barruan sar
tuta daude irisgarritasunaren hobekun   tzarekin uztartutako programak:

– Geltokiak eta geralekuak moderniza   tzeko plana; bere helburuak hauek dira:
•	 Bidaiariaren	zirkulazioaren	kalitatea	hobe			tzeko	proposamena.
•	 Herritarrei	emandako	zerbi			tzuaren	hobekun			tza.
•	 Arkitektura-oztopoak	ezaba			tzea.
•	 Ekipamenduen	irisgarritasunerako	egoki			tzapenak	egitea.

– Irisgarritasun plana material mugikorrean; horrek unitate mugikor berriak erostea 
dakar,	irisgarritasuna	errazteko	sistema	berrienak	darama			tzatenak	hain	zuzen.	Hala
ber, geltoki ba   tzuetan nasak areago   tzeko jarduerak egitea dakar.

– Jarduera plana 2013: 2013. urtean erabat irisgarriak izango diren instalazioak eduki  
tzera zuzendutako eskuhar   tze mul   tzoa da.
•	 Iristeko	arrapalak	instala			tzea.
•	 Ikusmen	urrituen			tzat	egokitutako	ibilbideak	defini			tzea.
•	 Zoladurak	bereiztea	erliebeen	eta	kontraste	kromatikoaren	bitartez.
•	 Komunen	egoki			tzapena.
•	 Argi	mailak	hobe			tzea	eta	seinaleztapen	bisuala	eta	akustikoa	sar			tzea.

– Lankide   tza hi   tzarmenak autonomia erkidegoekin, FEVEk horietan ekipamenduak 
eta instalazioak hobe   tzeko konpromisoa hartu badu.

1.4. ETS

EuskoTrenen Plan Estrategikoa XXI delakoak hainbat jarduera bil   tzen ditu, eta horien 
helburua bere eskumenpeko trenbide zerbi   tzuetan erabateko irisgarritasuna hobe   tzea da 
(ekipamenduetan eta material mugikorrean).

Gaur egun, ETSren trenbide trazatua bitan zati   tzeko asmo handiko plan batean murgildu
ta dago, eta horrek linea lurpera   tzeko jarduerak, instalazioen berrizta   tze osoa eta geltoki 
berrien	eraikun			tza	ekarriko	du.	Horrela,	zera	dugu:

– Modernizaziorako eta irisgarritasuna hobe   tzeko plana	geltokietan.	Horrek	sarbideen	
eta mugikortasunaren hobekun   tza darama berekin ekipamenduen barrualdean.

– Trenbidepasaguneak ezaba   tzea eta horietan segurtasuna areago   tzea: bai lineak 
lurpera   tzeko jarduerak egitearen ondorioz horiek udalerrietatik igaro   tzen direnean, 
bai igogailuak instala   tzearen eta lurpeko edo gaineko pasabideen eraikun   tzaren bi
tartez nasen arteko joanetorriak egiteko.

– Geltoki berrien eraikun   tza: bai trenbide trazatua bitan zati   tzeko jarduerak gauza  
tzearen ondorioz, bai herriguneei edukiera handiko garraio zerbi   tzu bat zuz ki   tzea 
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beharrez koa izateagatik. Geltoki berriak erabateko irisgarritasuna bermatuko duten 
sistema berrienak edukiko dituzten ekipamenduak dira.

1.5. EuskoTren

– Material mugikorra berri   tzeko plana: Unitate berriak sar   tzeko ateetan integratutako 
arrapala erdiautomatikoez zuz kituta daude, eta ohartarazpen akustikoak eta argi 
seinaleak ere badituzte zen   tzumen ezgaitasunen bat dutenen   tzat eta ikusmen edo 
en   tzumen urrituen   tzat.

– Autosalmentako makina berriak instala   tzeko plana; horiek garaiera egokian edukiko 
dute ordainketa egiteko zirrikitua, eta zen   tzumen ezgaitasunen bat duten per   tsonei 
egokiturik egongo dira.

1.6. Iraunkortasunaren aldeko enpresen foroa

Erreferen   tzia den ekimen gisa, azpimarra   tzekoa da iraunkortasunaren aldeko trenbide 
enpresen foroa	eratu	izana.	Bertan,	trenbide	eragileak	eta	kudea			tzaileak	sar			tzen	dira,	eta	
trenbide bidez ko garraioan irisgarritasunari bakarrik zuzendutako lan ildoa du.

2006ko	azaroaren	30ean,	Ingurumenaren	Bil			tzar	Nazionalean	–Garapen	Iraunkorraren	Gailu
rra–, Trenbide Enpresen Adierazpena Iraunkortasunaren Alde izenekoa sinatu zen eta haren 
ondorioz sortu zen, Renferen ekimenez, Iraunkortasunaren Aldeko Enpresen Foroa. Trenbi
deen sektorean beren jarduna gara   tzen duen erakunde publikoen eta pribatuen mul   tzoa 
da, eta haien oinarriz ko xedea “Trenbide Enpresen Adierazpena Iraunkortasunaren Alde” 
delakoaren edukiak eta administrazioan eta iri   tzi publikoan jarduera horien aldeko izango 
den iri   tzi egoera bat sor   tzera zuzendutako jarduerak gara   tzea da.

Irisgarritasun taldea bidaiariak trenbidez garraia   tzeko enpresa eragileetako eta trenbide az
piegiturak eraiki eta kudea   tzen dituzten erakunde publikoetako profesional adituez eratuta 
dago.

EAEko trenbide erakundeak foro horretan ageri dira.

Laneko 5 azpitalde dago: bidesari makinak eta elementuak, material mugikorra, hustubi
deak, zoladurak eta trennasarako sarbidea.

Gehiago jakiteko: www.ferrocarrilsostenible.es.
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2. SISTEMA METROPOLITARRA

Diagnostiko    txostenetik ondoriozta   tzen den moduan, metroaren sistemako irisgarritasun 
gabezia nagusiak pilatu egiten dira zen   tzumen ezgaitasunen bat duten per   tsonen komu
nikazio	beharrak	ase			tzean.	Zen			tzu	honetan,	Biz	kaiko	Garraio	Par			tzuergoaren	(BGP)	jarduera	
programa zuzendu egin da espresuki gabezia horiek konpon   tzera:

– Autosalmentako makina berriak instala   tzeko plana: helburua 2010. urtearen amaie
rarako gu   txienez makina egokitu bat egotea da atondo bakoi   tzeko.

– Material mugikorra berri   tzeko plana: unitate berriak erosi dira, eta horiek erabil  
tzailearen   tzako informazio eta komunikazio sistemetan dauden az ken aurrerapenak 
sar   tzen dituzte, irisgarritasun uniber   tsalaren betekizunak bete   tzen direla bermatuz. 
Tren berri horiek aukera ematen dute ibilbidean zehar emandako informazioa aginte 
postu batetik kontrola   tzeko eta ez gidariaren kabinatik, unitate zaharragoetan gerta  
tzen	 zen	moduan.	Honek	 erraztu	 egiten	 du	 zerbi			tzuan	 egon	 daitez	keen	 arazoen	
berri erabil   tzaileari ematea. Momentuz, ez da UT berriak sar   tzea aurreikusi.

Bestalde,	Bilboko	metroa	zabal			tzeak	(3.	linea),	2.	eta	3.	barrutiak	hirigunearekin	lotuko	di
tuena, aukera emango du garraio sistema honen eragin eremua zabal   tzeko eta geltoki be
rrien irisgarritasun baldin   tzak hobe   tzeko.

3. TRANBIA SISTEMA

EAEko tranbien ezaugarria da irisgarritasun uniber   tsalaren prin   tzipioak eta manuak neurri 
handi batean bete   tzen dituztela.

ETSEuskoTranen zerbi   tzu sortak erabil   tzailearekiko hainbat konpromiso bil   tzen ditu, ho
rien artean hauek:

– Tranbietan kanpoko eta barruko erabateko irisgarritasuna berma   tzea.
– Geralekuetan eta ibilgailuetan informazioa erabat irisgarria dela erraztea.
–	 Ezgaitasun	fisikoren	bat	duten	per			tsonen	eskura	jar			tzea	kasuan	kasuko	neurri	ego

kiak, baliabide bisual eta akustikoekin lagun diezaieten.

Agente eskumendunekin edukitako elkarriz ketetatik ezin izan da egiaztatu irisgarritasuna
ren alorreko hobekun   tzak gauzatu direnik tranbia sistemetan eragiketaren une honetan.

Gaur egun, azterketapean dauden jarduerek tranbia linea berrien buru   tzapen proiektuak eta 
jada	existi			tzen	den	tranbia	azpiegituraren	zabalkundea	har			tzen	dituzte.	Horien	artean,	hauek	
aipa daitez ke:

–	 Bilboko	tranbiaren	sarea	zabal			tzea,	Basurtu-Errekalde	tartean.
– VitoriaGasteiz ko tranbia sarea zabal   tzea Forondako aireporturan   tz.
–	 Tranbia	proiektu	berriak	Barakaldon,	Leioan	(EHU)	eta	Deba	Garaian.
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4. ERREPIDE SISTEMAK

4.1. Zerbi   tzu erregularrak (autobusa)

Errepidetiko EAEko garraio publikoko zerbi   tzu erregularretan aurreikusitako jarduerak beren 
izaera	eta	eremu	geografikoa	gorabehera	xeha			tzen	dira.

4.1.1. Hiri zerbi   tzuak

EAEko hiri zerbi   tzua kalitate erreferente bat da estatu mailako zerbi   tzuan, izan ere, az ken 
urteotan, Dbus eta TUVISA bezalako enpresa eragileei sariak eta aitorpenak egin zaiz kie. 
Irisgarritasunaren mailan, oso adierazgarriak dira eskuratutako aurrerapausoak, nahiz eta 
oraindik gainditu beharreko oztopoak dauden.

Donostia

Autobus geltokietan irisgarritasuna hobe   tzeko jarduerak egiten ari dira, Irisgarritasun eta 
Garraioko Plan Zuzendariaren (2004) gomendioen ondotik.

Eskuhar   tzeak oinarriz ko bi irizpide ain   tzat hartuz egiten dira: segurtasuna eta eskaria.

–	 Bazterbideak	ken			tzea.

– Espaloiak zabaldu eta behera   tzea.

– Espaloi aurrerabideak instala   tzea.

– Txorkoak ezaba   tzea bidaiariak igo eta jaistea errazteko.

Bilbo

– Flota berrizta   tzeko programa: arrapala automatikoa eta eskuz koa duten oin baxuko 
ibilgailu berriak sar   tzea. Ez dago denbora horizonte zeha   tzik flota erabat egoki   tzeko, 
izan ere, aurrekontua eduki   tzearen baldin   tzapean dago.

– Errutinaz ko eta preben   tzioko manten   tze programa zorro   tzak har   tzea, erabateko iris
garritasuna baldin   tza   tzen duten gertaerak murrizteko.

– Pixkanaka espaloi plataformak (aurrerabideak) instala   tzea autobusa hurbil   tzeko zail
tasun gehien duten geralekuetan.

Vitoria-Gasteiz

–	 Espaloi	plataformak	finka			tzea	(aurrerabideak),	autobusak	geltokira	hurbil			tzen	direla	
errazteko.

–	 Mugikortasun	Iraunkorraren	eta	Hiriko	Espazio	Publikoaren	Planean	irisgarritasuna	
hobe   tzeko bildu diren ekimenak ezar   tzea.
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4.1.2. Hiri arteko zerbi   tzuak

Euskal Autonomia Erkidegoan errepidetik bidaiariak garraia   tzeko linea erregularren adminis
trazio emakiden indarraldia amaitu egiten da 2012. urtean. Ondorioz, gai honetan eskumen
dun diren EAEko lurralde administrazioak lagapen kontratu berriak lizita   tzen hasi dira, eta 
emandako	zerbi			tzuen	kalitatean	hobekun			tza	kualitatiboak	sartuko	dira.	Hobekun			tza	horien	
artetik hauek azpimarra daitez ke nagusiki:

– Derrigorrez bete behar dira irisgarritasun baldin   tzak material mugikorrean.

– Gidarien prestakun   tza behar bereziko bidaiariak trata   tzeko.

–	 Hobari	/	zigor	sistema	bat	finka			tzea,	emandako	zerbi			tzuen	fidagarritasuna	eta	kali
tatea gorabehera.

Ondorioz, emakiden mapa berri   tzea inflexio puntu bat izan behar da errepidetik bidaiariak 
garraia   tzen dituen hiri arteko zerbi   tzuen emakidari dagokionez.

Gipuz koa

–	 Autobusen	 geltoki	 intermodal	 berria	 Donostian.	 Beste	 ekipamendu	 ba			tzuk	 ere	
proiektatu	dira	edo	gauza			tzen	ari	 dira	Eibar,	Tolosa,	 Irun,	Beasain	eta	Zumarraga	
udalerrietan.

– Foru Aldundiaren lagun   tzak manten   tzea flota moderniza   tzeko eta haren irisgarrita
suna hobe   tzeko.

– Pixkanaka, geltokiko informazio sistemak sar   tzea (SIO), ikusmen urrituei zuzenduta.

– Geralekuetan segurtasuna egokitu eta hobe   tzea. Ekin   tza hau eskari gehienekoetan 
hasi da egiten.

– Foru markesinaren modelo propioa har   tzea.

– Eskaripean zerbi   tzuak ezar   tzea, landa eremuetan, biztanleria bolumen gu   txiko uda
lerrietan, eta abarretan bizi diren mugikortasun urriko per   tsonen garraio konponbi
de bezala.

– Lurraldebusen webgunearen bitartez emandako informazioa hobe   tzea.

Biz kaia

–	 Errepidetiko	Garraioaren	Irisgarritasunaren	Plan	Estrategikoa	(BGIPE)	lan			tzea;	ber
tan,	Biz	kaibusen	zerbi			tzuen	irisgarritasun	diagnostikoa	egiten	da	eta	jarduera	ildoak	
ezar   tzen dira ibilgailuak eta geralekuak pixkanaka egoki   tzeko.

–	 SIG	batez	(Informazio	Geografikoko	Sistema)	hornitutako	web	ingurune	baten	zerbi		-
tzu bat jar   tzea; horrek aukera ematen du ibilgailuek zerbi   tzuan zehar duten kokaleku 
zeha   tza zein den jakiteko eta, horrekin batera, linearen informazio zeha   tza eskura  
tzeko aukera ere ematen du (zerbi   tzu egokituak, geraleku irisgarriak, eta abar).
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Araba

– VitoriaGasteiz ko autobus geltoki intermodal berria.

– Eragileekin programakontratuak adostu izanak aukera eman du garraio zerbi   tzuak 
moderniza   tzeko; hori pixkanaka ibilgailu egokituak eta garraioko teknologia berriak 
sar   tzearen bitartez egin da. Eskakizunaren oinarrian gu   txienez ibilgailu egokitu bat 
eduki			tzea	egon	da	ibilbide	/	emakidadun	bakoi			tzeko.	Gehieneko	an			tzinatasun	eska
kizuna 8 urtekoa izan da.

–	 Lankide			tza	hi			tzarmenak	finkatu	dira	udalekin	markesinaren	eredu	bakarra	 instala		-
tzeko	Arabako	Foru	Aldundiaren	finan			tzazioarekin.

– Arabako Garraioaren Lurralde Agintari   tza era   tzeko prozesua mar   txan jarri da; 
horrek bidaiarien hiri arteko zerbi   tzuei buruz ko jarduerak integra   tzeko eta koordina  
tzeko aukera emango du.

4.1.3. Ibilbide luzeko zerbi   tzuak

Ezin izan da informazio zeha   tzik bildu linea hauen irisgarritasuna susta   tzeko eta hobe   tzeko 
egon daitez keen jarduera planen gainean. 

4.2. Taxi zerbi   tzua

Elkarriz	keten	prozesuak	iraun	bitartean,	kon			tsultatu	diren	iturriek	ez	dute	informazio	fidaga
rririk eta alderagarririk eman lurralde mailan.

5. AIRETIKO SISTEMA

EAEko aireportuek, ezgaitasuna duten per   tsonei arreta emateko AENAren berariaz ko zerbi  
tzua eduki   tzeaz gain, jarduera ezberdinak egin dituzte edo egingo direla aurreikusi dute, 
beren instalazioetako irisgarritasun baldin   tzak hobe   tze aldera.

Bilbo

Eskuhar   tze mul   tzo batean murgilduta daude, eta haiek gauza   tzeko zenbate   tsi den epea 
2011. urtearen hasieran amai   tzen da. Eskuhar   tzeak hauetan zehazten dira:

–	 Komunen	egoki			tzapena	terminalean	(tokia	areago			tzea),	irteeretan	eta	iri			tsieretan.

– Arrapalak eta igogailuak irisgarritasun araudiari egoki   tzea.

– Igogailu eta arrapala mekaniko berriak instala   tzea iri   tsieren zonaldean.

– Informazio mahaiak eta ezgaitasunen bat duten per   tsonei lagun   tzeko puntuak 
egoki   tzea “T Moduko” sistemekin.
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Donostia

– Terminalean, komunak eta erabil   tzaileek i   txaroteko eremuak egoki   tzea (irteerak, iri  
tsierak eta atondoa).

Vitoria-Gasteiz

– Terminalaren eraikinaren alboko zoladuraren berrizta   tze osoa.

– Indukzio magnetikoko begiztak instala   tzea (“T Modua”) informazio puntuan; horre
la, en   tzumen urrituek erabat eskuratu ahalko dute ahoz ko informazioa.
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Ondorioak

1. ONDORIOAK GARRAIO SISTEMAK GORABEHERA

1.1. Trenbide sistema

EAEko trenbide sistemaren irisgarritasun baldin  tzak ez dira gehiegi alden  tzen beste eremu 
geografiko	ba		tzuetan	ageri	den	egoeratik.	Material	mugikorraren	eta	trenbide	azpiegitura
ren irisgarritasunaren egoerak, egun, ez du behar besteko bermerik eskain  tzen mugikor
tasun urriko per  tsonek erabil  tzeko, eta hori az ken urteotan inber  tsio garran  tzi  tsuak egin 
badira ere.

Trenbide sareetan irisgarritasunaren egoerak ageri dituen gabeziak irisgarritasun katearen 
fun  tsez ko etapa guztietan gerta  tzen dira:

– Trenbide azpiegiturara sar  tzeko ibilbidean.
– Trenbide geltokien eta geralekuen sarbideetan.
– Geltoki barruko mugikortasunean, nasetara daramaten sarbideetan eta material 

mugikorrean. Azpimarra  tzekoa da gure autonomia erkidegoko tren geltokietan dau
den trenbidepasagune gehienek duten egoera larria, eta baita nasaren eta trena
ren arteko irisgarritasun arazo konpondu gabea ere.

Halaber,	beharrez	koa	da	azpimarra		tzea	ia	ez	dagoela	irisgarritasun	neurririk	komunikazioan	
trenbide sare osoan, horrek aukera eman diezaien ikusmen urrituei edo zen  tzumen ezgai
tasunen bat duten per  tsonei informazio egokia eskura  tzeko.

Halaber,	garran		tzi		tsuak	dira	ere	instalazioetako	ergonomia	eta	fun		tzionaltasunean	eta	ga
rraio ekipamenduetan ageri diren gabeziak.

Aztertutako linea guztietan egiazta daiteke bi geltoki mota elkarrekin ageri dela: (1) iris
garritasun baldin  tzak bil  tzeagatik eredu izan daitez keen geltokiak, lurralde historikoetako 
hiriburuei edo hirigune handiei uztartuta eta (2) segurtasunaren, ergonomiaren eta irisga
rritasunaren alorreko gaietan gabezia adierazgarriak dituzten instalazioak. Trenez egindako 
joanetorriek hiri arteko izaera edo izaera metropolitarra dutenez gehienbat, eredu diren 
geltokiak hirigune handietan bakarrik eduki  tzea ez da nahikoa edo ez da oso eraginkorra, 
izan ere, irisgarritasuna kate osoan bermatu behar dira, jatorritik hasi eta destinoraino.
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Trenbide sareak gorabehera, ETSEuskoTrenen lineek ageri dituzte, orokorrean, irisgarrita
sun baldin  tza onenak, ADIFen eta FEVEren kudeaketapean dauden euskal korridoreetatik 
igaro		tzen	direnek	ageri	dituztenen	aldean.	Hala	eta	guztiz	ere,	egoera	oraindik	kritikoa	dela	
aipatu behar da, izan ere, lehen adierazi dugun moduan, ikuspegi integra  tzaile batetik begi
ratuz gero ez da joanetorri kate osoan irisgarritasuna berma  tzen.

Gure	autonomia	erkidegoan	167	geltoki	dago	mar		txan,	aldirikoen	zerbi		tzuak	emateko.	Ho
rietatik 73 ADIFenak dira, 73 ETSrenak eta 21 FEVErenak.

Irisgarritasun	 fisikoaren	 ikuspegitik,	 azpimarra		tzekoa	 da	 EAEko	 geltoki	 guztietatik	%22k	
bakarrik duela oinez koen  tzako hiri ibilbide edo ingurune irisgarria.

Hiri	ingurunetik	nasara	iristeko	irisgarritasun	fisikoa	bete		tzeari	dagokionez,	geltokien	%17k	
bakarrik ematen du mugikortasun urriko per  tsonen  tzat berme guztiak bil  tzen dituen erabi
lera	egiteko	aukera.	Gainerako	%83	ez	da	irisgarria.

Geltokien	irisgarritasunari	buruz	ko	emai		tza	ere	ez	da	ona;	%22	bakarrik	iristen	da	irisgarri
tasun	fisikora.

Eskuratutako datuak ikusita, azpimarratu egin behar dugu programatu edo gauzatu diren 
eskuhar  tzeen fun  tzionaltasunak, instalazioetan eta zerbi  tzuetan irisgarritasun baldin  tzak 
zehaz ki hobe  tzea ekar  tzeaz gain, ekin  tza estrategia orokorrago bat hartu behar duela, jar
duerak irisgarritasun kate osoaren hobekun  tza integraleran  tz bidera  tzeko.

Ikuspegi oso horretatik abiatuz, argi gera  tzen da zein den agente bakoi  tzak duen eran 
tzukizuna trenbide bidez ko garraio sistemaren irisgarritasunean eta katearen etapa bakoi 
tzean.	Horrela:

– Udalei sarbide ibilbidearen, hau da, hurbileneko hiri ingurunea eta trenbide ekipa
mendua edo azpiegitura komunika  tzen dituen oinez ko ibilbidearen irisgarritasuna 
berma  tzea dagokie.

– Azpiegituraren kudea  tzaileei dagokie beharrez ko neurriak har  tzea joanetorri segu
rua eta fun  tzionala berma  tzeko geltokietan.

– Trenbide eragileei dagokie material mugikorra, erabakigarria delako erabat irisgarria 
izango den nasatren erlazioa berma  tzeko.

Egindako diagnostikoan eskuratutako ondorioei buruz ko informazio zeha  tzagoa eskura 
tzeko,   txosten honen I. eranskinera	jo		tzen	dugu.	Bertan,	laburpen	fi		txak	izeneko	horietan,	
aztertutako korridore bakoi  tzari buruz ko berariaz ko informazioa bildu da.

1.2. Sistema metropolitarra

Orokorrean,	Bilboko	metro	sistemak	kalifikazio	altua	eskuratu	du	irisgarritasunaren	gaian.	
Hala	ere,	kasuan	kasuko	hobekun		tza	 jarduerak	egitea	eska		tzen	duten	gai	ba		tzuk	badira,	
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batez ere ikusmen eta en  tzumen urrituei sistema horretara autonomiaz iristea erraztuko 
dieten horiek.

Zen  tzu horretan, adierazi dezakegu instalazioak eta oinez ko inguruneak irisgarriak badira 
ere mugikortasun urriko per  tsonen  tzat, zenbait oztopo ere ageri dituztela komunikazioaren 
gaian, hain zuzen ere jarraian xehatuko ditugun hauek:

– Oinez koen  tzako inguruneetan ikusi da ez dagoela zoladuran gida izateko ukimen sei
naleztapenik, horren bitartez ikusmen urrituak orienta  tzeko igogailuen sarreraran  tz 
eta atondora sar  tzeko arrapala eta eskaileretaran  tz.

– Gida  tzeko ukimen seinaleztapenik ere ez dago igogailutik barruko atondoko intere
seko elementu eta zerbi  tzuetaran  tz.

–	 Halaber,	egiaztatu	da	nasara	iristeko	eskailera	eta	arrapaletan	ez	dagoela	gida	sis
temarik	 (plakak	Braillen	eta	goi-erliebean),	horiek	 ikusmen	urrituen		tzat	orientazio	
izateko hartu nahi duten noranz koa argi  tzeko garaian.

– Nasan ez dago gida zerrendarik ikusmen urritua bidera  tzeko unitate mugikorraren 
sarbide	ateen	kokalekuran		tz	 (urruneko	ateak).	Hori	arazo	bat	 izan	daiteke	unitate	
mugikor laburrenen kasuan.

– Igogailuei dagokienez, adierazi behar dugu egiaztatu egin dugula beharrez koa dela 
erabilera	lehentasunen	sistema	bat	finkatu	eta	arau		tzea,	eta,	horrekin	batera,	gailu	
kopurua	 eta	 edukiera	 berma		tzea.	Horrela,	 geltoki	 berrietan	 eskaria	 behar	 bezala	
atenditu ahalko da.

1.3. Tranbia sistema

Tranbia sistemak erreferen  tzia dira hiri garraio publikoaren irisgarritasun uniber  tsalaren 
gaian. Ez dira bakarrik “hiria egiten duten” proiektuak, hiri integrazioko lan sakona eta traza
tua igaro  tzen den eremu fun  tzionaleko espazio berrantolamendua eska  tzen duten aldetik; 
horrekin batera, bereziki, mugikortasun urriko per  tsona taldeen gizartera  tzea eta kultura 
integrazioa ahalbide  tzen duten proiektuak dira, eguneroko joanetorriak oztoporik gabe 
egingo direla berma  tzen baitute. Inor bazter  tzen ez duen garraio sistema bat da, eta ez
gaitasunen bat duten per  tsona guztiek, haur ko  txeak darama  tzatenek eta une jakin batean 
bizikleta bat garraiatu dezaketenek erabil dezakete. Garraio publiko seguru, irisgarri eta in
gurumenarekiko errespetuz koa den baten aldeko apustu irmoa da.

Hala	eta	guztiz	ere,	Bilboko	nahiz	Vitoria-Gasteiz	ko	tranbia	sistemara	egindako	 ikuska		tze	
bisitetan hurrengo gabeziak egiaztatu ahal izan dira:

–	 Bilboko	 eta	Vitoria-Gasteiz	ko	 tranbiaren	 proiektuetan	 irisgarritasun	 fisikoko	 ozto
poak	gaindituta,	gaur	egun	komunikazio	oztopoak	gera		tzen	dira	ken		tzeko.	Horrela,	
zen  tzumen ezgaitasunen bat duten per  tsonei sistemaren erabateko irisgarritasuna 
bermatuko zaie.
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–	 Zen		tzu	horretan,	adierazi	dezakegu	Vitoria-Gasteiz	ko	tranbiak,	Bilboko	tranbia	baino	
modernoagoa izateagatik, lortu egin duela dauden komunikazio oztopoak ezaba 
tzeko behar diren irisgarritasun neurriak sisteman sar  tzea.

– Geralekuen hurbileneko oinez ko inguruneek ez dute, gehienetan, gida izateko zerren
darik zoladuran, horren bitartez informazioa eman ahal izateko ikusmen urrituari.

–	 Beharrez	koa	da	erakunde	eskumendunak	Vitoria-Gasteiz	ko	tranbiaren	inguruan	sor
tu den arazoa jorra  tzea, hain zuzen ere markesinaren eta espaloiaren artean geltoki 
ba  tzuetan dagoen igarobide estuari buruz koa, izan ere, horrek gurpil aulkien erabil 
tzaileak igaro  tzea zail  tzen du.

1.4. Errepidetiko sistema

1.4.1. Zerbi  tzu erregularrak (autobusa)

2012. urtea inflexio puntua izan behar da EAEn hiri arteko eta ibilbide luzeko zerbi  tzuen 
irisgarritasuna susta  tzeko, hain zuzen ere hiri zerbi  tzuen  tzat plataforma baxuko autobusa 
sar  tzea izan zen bezala.

Zerbi  tzuen emakida mapa osorik berri  tzeak piztu egin behar du iraganarekin eteten dela, 
eta sarrerako atea izan behar da errepidetiko garraioaren garai berri baten  tzat. Garai be
rri horretan, kalitatea, modernotasuna eta zerbi  tzuen erabateko irisgarritasuna izango dira 
konpainia eragileen lehiakortasunak oinarri izango dituen zutabeak.

Horrekin	batera,	pixkanaka	autobus	geltoki	eta	geralekuak	egokitu	behar	dira,	horietara	iris
teko oinez ko ibilbideak atondu, eta gidarien prestakun  tza eta sen  tsibilizazio planak progra
matu eta burutu mugikortasun urriko per  tsona taldeek dituzten behar berezien gainean.

Ibilbide luzeko zerbi  tzuak (eskualde artekoak)

– Ibilbide luzeko terminalek gabezia adierazgarriak ageri dituzte irisgarritasunaren, 
erosotasunaren eta ergonomiaren gaietan.

–	 Bilboko	 terminaleko	 instalazio	eta	 zerbi		tzuek	maila	egokiagoa	ageri	 dute	Donos
tiako eta VitoriaGasteiz ko geltokiek ageri dutena baino. Az ken horien egoera au
rreikusitako geltoki intermodalen proiektuen baldin  tzapean daude.

–	 Bilboko	autobus	terminalean	izan	ezik,	EAEko	gainerako	geltokietan	gabezia	adie
razgarriak ikusi dira komunikazioen alorreko irisgarritasunaren gaian.

– Ibilbidean zehar zerbi  tzuak ematen dituzten ibilgailuen ezaugarria da irisgarriak ez 
izatea, izan ere, ez daude behar bezala egokituta mugikortasun urriko per  tsonek 
erabil di  tzaten.

Hiri arteko zerbi  tzuak (EAE barruan)

–	 Foru	aldundiek	emandako	datuak	gorabehera,	Biz	kaian	autobus	flotaren	%91	da	
irisgarria,	Gipuz	koan	%78	eta	Araban	%43.
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– Irisgarriak ez diren oin altuko ibilgailuak daudela ikusi da, nahiz eta horiek, lehen 
ere	esan	dugun	bezala,	beren	jardunaren	mugan	dauden.	Hala	eta	guztiz	ere,	linea	
guztiek dute beren flotan oin altuko autobus irisgarriren bat, eta hori mugikortasun 
urriko per  tsonen eskura jar  tzen da zerbi  tzua aldez aurretik eska  tzen denean. Auto
bus hauek plataforma elektrohidraulikoa eduki behar dute, aparka  tzen den nasaren 
edo kanpoko gal  tzadaren eta autobusaren zoruaren barrualdearen artean dagoen 
maila	gaindi		tzea	posible	 izan	dadin.	Beharrez	koa	da	hura	behar	bezala	erabil		tzea;	
bestela, arrisku  tsua izan daiteke erabil  tzailearen  tzat.

– Arrapala ma  txuraturik duten oin baxuko ibilgailuak zerbi  tzuan daudela ikusi da.

– Geralekuetara iristea da oztopo nagusienetako bat hiri arteko zerbi  tzuak normalta
sunez erabili nahi direnean.

–	 Komunikazioko	irisgarritasunari	buruz	ko	alderdietan	gabezia	garran		tzi		tsuak	daudela	
ikusi da, bai geralekuetan, bai ibilgailuetan, eta hiru lurralde historikoetan.

– Arabako lurralde zerbi  tzuak dira maila desegokiena ageri dutenak.

Hiri zerbi  tzuak

– Geralekuetara iristea da oraindik oztopo nagusienetako bat hiri arteko zerbi  tzuak 
normaltasunez erabili nahi direnean.

–	 Hiru	lurraldeetako	hiriburuetako	markesina	modeloak	fun		tzionaltasun	egokia	ageri	
du mugikortasun urriko per  tsonek erabil  tzeko.

– Espaloiaren eta ibilgailuaren arteko erlazioa pixkanaka hobe  tzen doala ikusi da, es
paloi	aurrerabideko	plataformak	jar		tzeari	esker.	Horiek	aukera	ematen	dute	on		tzira	-
tzea eta hartatik irtetea segurtasun handiagokoa izateko mugikortasun urriko per 
tsonen  tzat.

–	 Hiri	floten	 ibilgailuak	oin	baxukoak	dira	fun		tsean,	eta	 irisgarriak	dira	erabat	beren	
sarbide arrapalen bitartez.

– Gabezia ba  tzuk an  tzeman dira komunikazioko irisgarritasunari dagokionez, bai gel
tokietan, bai ibilgailuetan, VitoriaGasteiz eta Donostian.

1.4.2. Taxi egokituaren zerbi  tzua

Egiaztatu da EAEko udalerri ugarik, hirigune garran  tzi  tsuak zenbait kasutan, ez dituela bete 
tzen taxi egokituaren zerbi  tzuak lortu beharreko biztanle estalduraren parametroak. Para
metro	horiek	indarrean	dagoen	araudiak	finkaturikoak	dira.

1.5. Airetiko sistema

Airetiko	garraioan	ezgaitasunen	bat	duten	per		tsonek	dituzten	eskubideei	buruz	Batasuneko	
araudia euskal aireportuetan bete  tzeak baldin  tzatu egiten du irisgarritasunaren gainean egin 
daitekeen edozein azterketa. Eragin horietarako, azpimarratu egin behar dugu derrigorrez
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koa dela lagun  tza per  tsonala ematea hegaldiaren zikloko fase guztietan zehar: iri  tsiera, fak
turazio prozesua, segurtasun eta aduana kontrolak, on  tzira  tzea, hegaldia, on  tzitik irtetea, 
kontrolak, ekipajea berreskura  tzea eta destinoranz ko irteera.

Hala	eta	guztiz	ere,	lagun		tza	horrek	ez	ditu	ez	kutatu	behar	aireportuko	instalazioen	irisgarri
tasunean egiaztatu diren gabeziak:

–	 Euskal	 aireportuek	 irisgarritasun	fisikoko	 baldin		tzak	 bete		tzen	 dituzte,	 baina	 ozto
poak igarri dira komunikazioan eta horiek zaildu egiten diete zen  tzumen ezgaita
sunen bat duten per  tsonei instalazioetatik mugitu ahal izatea.

–	 Alderdi	 gataz	ka		tsuenetariko	 bat	 garraio	 publikoko	 zerbi		tzuen	 konfigurazioa	 da	
Hondarribiko	eta	Vitoria-Gasteiz	ko	aireportuetan,	izan	ere,	ez	dira	egokiak	jendeak	
erabil  tzeko.

2. AMAIERAKO ONDORIOA

Irisgarritasun uniber  tsalerako beharrez koa da hiri inguruneetan, eraikinetan, garraio siste
metan, komunikazioan eta zerbi  tzuetan irisgarritasuna eduki  tzea, eta aipaturiko alderdik 
horiek fun  tsez ko elementu dira per  tsonen berdintasuna eta haien eskubideekiko errespe
tua berma  tzeko. Garraio sistemen irisgarritasun uniber  tsalak aukera ematen die herritar 
guztiei gizarte bizi  tzan eta ekonomiarenean partehar  tze aktiboa eduki  tzeko aukera berdin
tasunean.

Halaber,	irisgarritasun	uniber		tsalerako	beharrez	koa	da	guztion		tzako	diseinuaren	estrategia	
erabil  tzea, eta horrek esan nahi du onartu egiten dela gizartea osorik dela bertako kideen 
aniztasunera	egokitu	behar	dena.	Hori	dela	eta,	estrategia	hori	xede	honetara	zuzendu	be
har da: ezgaitasunen bat duten per  tsonek erabateko mugikortasun maila eduki ahal izatea, 
horretarako asmo uniber  tsala duen garraioko zerbi  tzu publiko bat emanez, hain zuzen ere 
per  tsona guztiak autonomia eta aukera berdintasunez jardutearen alde eginez.

Irisgarritasunaren gaiaren esparru juridikoa EAEn Irisgarritasuna susta  tzeko abenduaren 4ko 
20/1997	Legeak	finka		tzen	du.	Legeak	definitutako	esku-har		tze	eremu	ezberdinetan	aplikatu	
beharreko	baldin		tza	teknikoak	legea	gara		tzeko	bi	dekretuetan	finka		tzen	dira:	68/2000	De
kretua, apirilaren 11koa, hiriinguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta 
komunikazioko sistemen irisgarritasunbaldin  tzei buruz ko arau teknikoak onar  tzen dituena, 
eta	126/2001	Dekretua,	uztailaren	10ekoa,	Garraioan	irisgarritasun-baldin		tzei	buruz	ko	Arau	
Teknikoak onesten dituena.

Lege hori indarrean jarri zenetik, garran  tzi  tsuak izan dira garraiobideetan irisgarritasuneko 
neurri	teknikoak	har		tzeko	egin	diren	aurrerapausoak.	Hala	eta	guztiz	ere,			txosten	honetan	
egindako diagnostikoak aukera ematen du ondoriozta  tzeko gaur egun gabezia oso adieraz
garriak daudela eta horiek erabilera uniber  tsala izatea baldin  tza  tzen dutela.
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Horri	dagokionez,	esan	dezakegu	EAEk	ia	iristezina	den	trenbide	bidez	ko	garraio	sistema	
duela.	Eskuratu	diren	datuak	biribilak	dira:	irisgarritasun	fisikoari	dagokionez,	azpiegituraren	
oinez	ko	inguruneen	%78	iristezina	da;	geltokien	%78	ere	iristezina	da;	eta	kasuen	%83tan	
ez da berma  tzen oinez koen ibilbidea egingarria izango denik kaletik nasaraino.

Az ken urteotan egindako eskuhar  tze bolumena nahiz egun proiektaturik dagoen jardue
ra kopurua garran  tzi  tsua bada ere, trenbide sistemako irisgarritasuneko egitura gabeziak 
oso adierazgarriak dira oraindik ere, beraz, oraindik inber  tsio garran  tzi  tsuak egin behar dira 
zerbi  tzu hauen erabilera uniber  tsala berma  tzeko.

Errepidetiko sistemen irisgarritasun mailari dagokionez, adierazi daiteke autobus terminal 
nagusienen egoera nahiz autonomia erkidegoko lurralde osoko geralekuena ez dela ona 
ere	ez.	Halaber,	hiri	arteko	ibilbideetarako	eta	ibilbide	luzeko	zerbi		tzuetarako	erabil		tzen	den	
autobus flota erabat irisgarria izatea ez da lortu oraindik. Eragin horietarako, erabakigarria 
da errepidetik bidaiariak garraia  tzeko linea erregularren emakidak berri  tzen direnean –laster 
gerta  tzea aurreikusi da– eragileei jar  tzen zaiz kien baldin  tza teknikoak bete  tzea.

Komunikazioan	 irisgarritasuna	berma		tzen	duten	neurri	 teknikoak	har		tzea	 gaindi		tzeko	da
goen	gai	bat	da	oraindik	autonomia	erkidegoko	garraio	sistema	osoan,	baita	irisgarritasun	fi
sikoaren aldetik emai  tza hobea eskuratu duten horien ikuspegitik ere, alegia, metroaren eta 
tranbiaren alderditik. Garraio sistema ezberdinetan informazioa eta komunikazioa eskura 
tzen dela berma  tzeko elementuak jar  tzea falta da, eta horrek galarazi egiten die ikusmen 
eta en  tzumen urrituei autonomiaz garraio publikora iri  tsi ahal izatea.

Az kenik, azpimarratu egin behar dugu beharrez koa dela tokiko administrazioek esku har 
tzea oinez ko ibilbideen eta garraio azpiegituretara eramaten duten bideen egoki  tzapenean, 
horiek seguruak eta irisgarriak izan daitezen.

Kontuan	hartu	behar	da	joan-etorri	kate	osoan,	alegia,	jatorritik	hasi	eta	destinora	bitarte,	
irisgarritasuna berma  tzeak zer garran  tzia duen, egindako etapa kopurua eta erabilitako ga
rraio moduak alde batera u  tzita.
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1. TRENBIDE SISTEMA

EAEko trenbide zerbi  tzuen kalitatea hobe  tzeko eta ibilgailu pribatuarekin eta garraio pu
blikoko beste modu ba  tzuekin lehia  tzeko gai izango den hautabide bihur  tzeko, beharrez
koa da gaur egun garraio modu honen erabilera uniber  tsala baldin  tza  tzen duten oztopoak 
gaindi  tzea.

Orokorrean, eta egindako diagnostikoari jarraiki, zera uste da:

1. Udalek lehentasuna eman behar diete instalazioetako oinez koen inguruneak 
egoki  tzera zuzendutako jarduerei.

2. Azpiegituraren kudea  tzaileei (ADIF, FEVE, ETS) gomendatu egiten zaie:

– Nasa eta trenaren arteko erlazioan nahiz ibilgailu barruko joanetorrian eta unitate 
mugikorrean emandako informazio eta zerbi  tzuetara iristerakoan erabat irisgarria 
izango den material mugikorra sar dezatela.

– Nasak egokitu di  tzatela nasaren eta trenaren arteko erlazioa maila berdinean egi
ten dela berma  tzeko.

– Oinez koen  tzako trenbide-pasaguneak ezaba  tzeko plana egin dezatela, eta 
nasen artean joanetorri uniber  tsala eta segurua berma  tzeko sistema teknikoak 
instalatu edo eraiki di  tzatela.

– Metalkau  txuz ko trenbidepasaguneak instala di  tzatela, bestelako pasabiderik ez 
duten geltokietan.

– Geltokietara sar  tzeko ateak eta haren barruan daudenak automatiza di -
tzatela; sarbideetan, atondoetan eta nasetan arrapalak eta eskailerak egoki 
di  tzatela.

– Instalazioetan komunikazio eta seinaleztapen sistemak ezarri eta hobetu di -
tzatela, horretarako ikusmen eta en  tzumen urrituen  tzako irisgarritasuna hobe 
tzea ahalbidetuko duten teknologia berri  tzaileak eskuratuz.

– Ergonomia eta erosotasun baldin  tzak hobetu di  tzatela irisgarritasun kate 
osoan zehar: al  tzariak, autosalmentako makinak, komunak, eta abar.

Txosten honetako I. eranskinean	bildu	diren	 laburpen	fi		txetan,	oparotasunez	xehatu	dira	
ikuskatutako trenbide korridoreetako bakoi  tzean igarritako gabeziak eta une honetan gauza 
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tzen ari diren jarduerak, proiektatu direnak edo azterlan fasean daudenak. Eskuratutako 
informazioari esker egin ahal izan den diagnostikotik abiatuta, kasuan kasuko berariaz ko 
gomendioak egin dira aztertutako linea bakoi  tzeko.

2. SISTEMA METROPOLITARRA

Hiru	jarduera	ildo	proposatu	da	Bilboko	metroaren	sisteman	irisgarritasun	baldin		tzak	hobe	-
tzeko:

1. Bilboko Udalari gomendatu egiten zaio oztopoak ageri dituzten geltoki guz-
tietako oinez ko inguruneak egoki di  tzala, bai geltokiran  tz abia  tzea baldin  tza  tzen 
duten	oztopo	fisikoak	deuseztatuz,	bai	gida	 izango	diren	ukimen	zerrendak	 jarriz.	
Horiek	aukera	emango	dute	oinez	ko	ibilbidea	eginez	geltokietako	atondoetara	era
maten duten igogailu, arrapala eta eskaileretara iristeko.

2. Biz kaiko Garraio Par  tzuergoari gomendatu egiten zaio metroko igogailuen 
sarearen fun  tzionaltasuna areago  tzen saia  tzeko jarduerak gara di  tzala, hain 
zuzen ere hurrengoen bitartez:

–	 Hiri	sarean	kokaturiko	 igogailuak	topa		tzeko	mapak	 lan		tzea,	erabil		tzaile	guztien	-
tzat irisgarria izango den formatu batean diseinatuta.

– Mugikortasun urriko per  tsonek erabilera lehentasuna dutela espresuki seinalezta 
tzea eta arau  tzea.

– Eraikun  tza berriko geltokietan, igogailuen edukiera areago  tzea.

3. Biz kaiko Garraio Par  tzuergoari gomendatu egiten zaio metroko instalazioe-
tan teknologia berrietan oinarri  tzen diren gida sistemak ezar di  tzala, horren 
bitartez ikusmen urrituen irisgarritasuna lor  tzen saia  tzeko. Horretarako zera 
erraztu beharko da:

– Ukimen zoladura instala  tzea, gida zerrendekin, igogailutik barruko atondoko 
elementu eta zerbi  tzuetara doan ibilbidean.

–	 Gida	izango	diren	plakak	instala		tzea,	Braille	sisteman	eta	goi-erliebeko	karakte
reetan,	nasara	doazen	eskailera	eta	iri		tsiera	arrapaletan.	Horiek	ikusmen	urri
tuak orientatuko dituzte hartu nahi duten noranz koran  tz.

– Nasan berariaz ko seinaleztapena jar  tzea, ikusmen urrituei geldialdian jakitea 
ahalbide  tzeko zein den metro unitate laburrenen urruneneko kokalekua.

– Ukimen zerrenden instalazioa, ikusmen urrituak orienta  tzeko unitate mugiko
rrera sar  tzeko atearen kokalekuran  tz.
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3. TRANBIA SISTEMA

1. Vitoria-Gasteiz eta Bilboko udalei gomendatu egiten zaie geralekuetara iris-
teko oinez ko inguruneak egoki di  tzatela, zoladuran gida izango diren hankaz 
uki  tzeko zerrendak instala  tzearen bitartez.

Zen  tzu horretan, erakunde eta entitate eskumendunei eskatu egiten zaie teknolo
gia berrietan oinarritutako gida sistemak ezar  tzeko aukera azter dezatela –kokaleku 
magnetikoa, irratifrekuen  tzia edo bluetooth gida–, horien bitartez ikusmen urrituen 
irisgarritasuna eta mugikortasuna nabarmen hobetu dadin.

2. Euskal Trenbide Sareari gomendatu egiten zaio jarraian xehatuko diren neu-
rriak har di  tzala, Bilboko tranbian irisgarritasun uniber  tsala eduki  tzen saia -
tzeko:

– Txartelak sal  tzeko makinetan eta geralekuan bidaia baliogabe  tzeko dauden gai
luetan irisgarritasuna bermatu behar da.

– Geralekuko informazioa erabat irisgarria izateko saiakera egin behar da.

– Atearen kokalekuaren berri ematen duten sistema akustikoak instalatu behar 
dira.

– “T Moduko” informazio sistemak instalatu behar dira tranbien barrualdean.

3. Euskal Trenbide Sareari gomendatu egiten zaio, Vitoria-Gasteiz ko tranbiari 
dagokionez, azter di  tzala egon daitez keen konponbideak, gurpil aulkiaren 
erabil  tzailearen erabateko segurtasuna berma  tzeko markesinaren eta espa-
loiaren arteko oinez ko joan-etorrian.

4. ERREPIDETIKO SISTEMA

1. Udalei gomendatu egiten zaie geralekuetara edo autobus zerbi  tzu guztiak –hi
rikoak nahiz hiri artekoak– aparkaturik dauden nasetara iristeko dauden oinez ko 
ibilbideek plantea  tzen dituzten irisgarritasun arazoak konpon di  tzatela.

2. Udalei eta foru aldundiei gomendatu egiten zaie plan bereziak landu di  tzatela 
autobus geltokiak egoki  tze aldera.	 Horrela,	 haien	 erabateko	 fun		tzionaltasuna	
bermatuko da, ibilgailua espaloira hurbil  tzea baldin  tza  tzen duten oztopoetatik libre 
geratuz eta espaloitik edo nasatik mugikortasun urriko per  tsonak joanetorria egin 
ahalko	duela	eta	 ibilgailuaren	plataformara	 iri		tsiko	dela	bermatuz.	Halaber,	oroko
rrean, gomendatu egiten da markesina topa  tzeko eta informazio bisuala eta akus
tikoa emateko teknologiak instala daitezela geralekuetan, al  tzariak egoki  tzeaz eta 
euskarri iskiatiko osagarriak sar  tzeaz gain.
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3. Hiru lurraldeetako hiriburuetan dauden autobus terminalei dagokienez, lehe
nik eta behin gogorarazi egin behar da Donostiako eta VitoriaGasteiz ko ekipamen
duak behinbehineko egoeran daudela, bi instalazioen eragiketa aldiak geltoki in
termodalen proiektu berrien baldin  tzapean daudelako. Premisa hori ain  tzat hartuta, 
hainbat gomendio ematen da terminalen erabilera eta fun  tzionaltasun baldin  tzak 
hobe  tzea ahalbide  tzeko haien eraginkortasunaren amaierako fasean:

– Donostiako Terminala: Donostiako Udalari gomendatu egiten zaio terminaleko 
instalazioak egoki  tzea; horrela, erabil  tzaileen irisgarritasun, erosotasun eta ergo
nomia	inguruabarrak	hobetuko	dira	i		txaroten	dauden	bitartean.	Batez	ere,	mar
kesina zabal eta fun  tzionala jar  tzea eskatu behar dugu, bidaiariari babeslekua, 
erosotasuna eta garraio zerbi  tzuei buruz ko informazio estatikoa eta dinamikoa 
emateko.	Halaber,	beharrez	koa	izango	da	hiri	zoladuran	gida	izango	diren	ibilbi
deak seinalezta  tzea, horren bitartez eragileen merkatari  tza lokaletara uniber 
tsaltasunez iri  tsiko direla berma  tzeko.

– Vitoria-Gasteiz ko Terminala: VitoriaGasteiz ko Udalari gomendatu egiten zaio 
terminalera sar  tzeko baldin  tzak hobetu di  tzala, horretarako arrapalak egokituz 
eta	eraikinera	sar		tzeko	ateak	automatizatuz.	Halaber,	udalari	eskatu	egiten	zaio	
erabil  tzaileen segurtasun eta babes baldin  tzak berma di  tzala i  txaroten dauden 
bitartean eta aparkaleku diren nasetaran  tz abia  tzen direnean, batez ere Jose 
Mardones kale gataz ka  tsuan –egindako diagnostikoan ikusi bezala–.

– Bilboko Terminala:	Bilboko	Udalari	 gomendatu	egiten	 zaio	Termibus	ustiapen	
sozietatearekin eta garraio operadoreekin akordio bat sustatu dezala, sarbideak 
hobe  tzeko, informazioa emateko eta   txartelak sal  tzeko salmahaiak egoki  tzeko, 
zerbi  tzuen irteera eta iri  tsiera megafoniaz jakinarazteko eta terminaleko zerbi  tzu 
eta interes puntu guztietaran  tz doan gida ibilbidea luza  tzeko.

4. Gomendatu egiten zaie garraio eragileei seinaleztatu di  tzatela behar bezala mai
la, ateak eta sarbide plataformak ibilgailuaren barrualdean, eta gida izateko barrak 
instala di  tzatela ukimen elementuekin, horrela ikusmen urrituek beren eserlekua 
topa		tzen	dutela	errazteko.	Halaber,	mugikortasun	urriko	per		tsonak32 sar  tzeko atean 
bidaiak baliogabe  tzeko gailua jar  tzea gomenda  tzen da.

5. Garraio eragileei gomendatu egiten zaie beharrez ko manten  tze programak har 
di		tzatela,	ibilgailu	parkea	irisgarritasunaren	aldetik	prest	dagoela	zain		tzeko.	Halaber,	
beharrez ko prestakun  tza planak eduki  tzea gomenda  tzen da, gidarien lantaldeak 
mugikortasun urriko bidaiarien beharrei buruz ko prestakun  tza eduki dezan.

6. E  txebizi  tza, Herri Lan eta Garraio Sailari gomendatu egiten zaio Euskadiko 
Garraioaren Agintari  tzaren bitartez lan foro bat era  tzeko aukera azter deza-
la, bertan gaian eskumendun diren administrazioak, enpresa eragileak, ibilgailu 

32 Enpresak eta gidariek erraztu egin behar diete mugikortasun urriko bidaiariei ordainketa egin ahal izatea, Ga
rraioan	irisgarritasun-baldin		tzei	buruz	ko	arau	teknikoak	onesten	dituen	uztailaren	10eko	126/2001	Dekretuan	
xedatu bezala.
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fabrika		tzaileak,	 ikerkun		tza	 eta	 erabil		tzaile	 zentroak	 sartuz.	 Horrek	 ikerkun		tza	 ildo	
berriak sustatuko ditu, errepidetiko garraio zerbi  tzuen irisgarritasun eta ergonomia 
baldin  tzak hobe  tze aldera garraioko sistema adimendunen eta teknologia berrietan 
oinarritutako sistemen integrazioarekin.

7. Taxi ibilgailuak irisgarritasun parametroetara egoki  tzera zuzendutako aurre-
kontua areago  tzea gomenda  tzen da, horrela legez ezarritako gu  txieneko biztan
leria	estaldura	berma		tzeko	(1/3.000	biztanleko)	eta	ratio	hori	udalez	gaindiko	ere
muetan	bete		tzea	ahalbide		tzeko.	Halaber,	jarduerak	finkatu	behar	dira	taxi	gidarien	
taldearen sen  tsibilizaziora zuzenduta, haiek mugikortasun urriko per  tsonen beha
rren gainean kon  tzien  tziatu daitezen.

5. AIRETIKO SISTEMA

1. Loiuko aireportuari buruz plantea  tzen diren beharrei dagokienez, gomendatu 
egiten da gida  tzeko ukimen zerrendak egoki  tzea terminalera eta atondoan dauden 
zerbi  tzu eta elementuetara iristeko ibilbideetan: fakturazioko mahaietara, mugikor
tasun urriko per  tsonei lagun  tzeko tokietara, komunetara, eta abarretara iristen di
ren	ibilbideetan	hain	zuzen.	Halaber,	uste	da	beharrez	koa	dela	terminaleko	al		tzariak	
egoki  tzea, mugikortasun urriko per  tsonen  tzako eserlekuak gorde  tzeko saiakera ere 
eginez, bai atondoan, bai irteera eremuetan.

2. Hondarribiko aireportuari buruz plantea  tzen diren beharrei dagokienez, go-
mendatu egiten da gida  tzeko ukimen zerrendak egoki  tzea terminalera eta aton
doan dauden zerbi  tzu eta elementuetara sar  tzeko ibilbideetan: fakturazioko ma
haietara, mugikortasun urriko per  tsonei lagun  tzeko tokietara, komunetara, eta 
abarretara	iristen	diren	ibilbideetan	hain	zuzen.	Halaber,	uste	da	beharrez	koa	dela	
terminaleko al  tzariak egoki  tzea, mugikortasun urriko per  tsonen  tzako eserlekuak 
gorde  tzeko saiakera ere eginez, bai atondoan, bai irteera eremuetan.
Halaber,	beharrez	koa	da	salmahaietan	eta	bidaiariari	informazioa	eta	lagun		tza	ema
teko guneetan indukzio magnetikoko begiztak instala  tzea, horren bitartez en  tzumen 
urrituei komunikaziora iristea errazteko.
Az kenik, autobusen zerbi  tzu erregularrak terminalera berriro sar  tzea ahalbide  tzea 
gomenda  tzen da.

3. Forondako aireportuari buruz plantea  tzen diren beharrei dagokienez, gomen-
datu egiten da terminalera eta atondoan dauden zerbi  tzu eta elementuetara sar 
tzeko ibilbideetan gida  tzeko ukimen zerrendak egoki  tzea: fakturazioko mahaietara, 
mugikortasun urriko per  tsonei lagun  tzeko tokietara, komunetara, eta abarretara 
iristen	diren	ibilbideetan	hain	zuzen.	Halaber,	uste	da	beharrez	koa	dela	terminale
ko al  tzariak egoki  tzea, mugikortasun urriko per  tsonen  tzako eserlekuak gorde  tzeko 
saiakera ere eginez, bai atondoan, bai irteera eremuetan.
Ambulift erako ibilgailu bat eskuratu beharko li  tzateke, horren bitartez mugikortasun 
urrikoak diren eta gurpil aulkiak erabil  tzen dituzten per  tsonen on  tzira  tzea eta hartatik 
irtetea segurtasunez egingo dela berma  tzeko.




