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Leku batetik bestera joatea egunero egiten ditugun gauza guztien 

muinean dago: lantokira joan, familiari bisita egin, leku berriak 

bisitatu, bikotekidearekin elkartu, lagunartera joan… Gizarte garaikide 

ororentzat funtsezkoa den lotura sozialaren bektore bat da. Baina, 

mugaz gaindi, bektore hori, sarritan, ez da hain nabarmena izaten, 

ez baitu erreferentzia-adierazlerik. 

 
Hori dela eta, erakunde publikoek bereziki herritarrei lagundu behar 

diete mugaz gaindi egiten dituzten joan-etorrietan. Horretarako, garraio- 

eskaintza berriak sortu behar dituzte, gero eta maila handiagokoak 

eta erosoagoak; bitartekoak jarri behar dituzte eskura bidaiarientzako 

informazioa hobetzeko; eta berrikuntza lurraldeen zerbitzura jarri behar 

dute. 

 
AkitaniaBerria-Euskadi-Nafarroa-Euroeskualdeaklehentasunezkotzat 

du helburu hori, eta hiru urte baino gehiago daramatza ildo horretan lanean. 

2013ra arte egindako Transfermuga azterlanak (1. fasea) aukera 

eman du mugaz gaindiko mugikortasun-eskariaren berri izateko eta 

proposamen oso operatibo batzuetan aurrera egiteko: autobus-linea 

bat Irunerantz luzatzea, Hegobus sare berria mugaren beste aldean 

zabaltzea, garraio-txartel konbinatuak sortzea, Hendaian geltoki- 

proiektu bat abiaraztea, bidaiarientzako informazio-atari bat eta mugaz 

gaindiko ibilbideen kalkulagailu bat sortzea… 

2017an, Transfermugaren (2. fasea) helburua da aurrerantzean 

dinamika horri epe ertainean eta luzean eustea, hiru gai-arlo 

nagusiren bidez. Batetik, bidaiarientzako informazioa hobetzea mugaz 

gaindiko garraioaren Open Datari buruzko programa handi baten 

bidez, zeinak are gehiago hobetuko baitu ibilbideen kalkulagailua, eta 

lurraldeko berrikuntza sustatuko baitu. Bestetik, errepideko garraiobide 

partekatu jasangarriagoak garatzea, batez ere mugaren  iparraldeko 

autobide-azpiegitura berria erabiliz. Azkenik, mugaren iparraldeko eta 

hegoaldeko hiri nagusiak trenbidez lotzea laster, garraiobidez aldatu 

beharrik ez izateko moduan. 

 
Hiru gai-arlo nagusi horiek bat datoz erabat Europar Batasunaren 

helburu honekin: mugak aise gaindituko dituen mugikortasun 

jasangarrirako sare zabal bat ehuntzea. Horregatik, POCTEFAren bitartez 

(INTERREG V programa), laguntza  finantzario  handia  proposatzen 

du Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdearentzat, bere 

proiektuak gauzatu ditzan. 

 
Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdea LLETk proiektuak 

bultzatzen ditu, “mugarik gabeko” lurralde-dinamika berriak sustatuz, 

eta, hala, erabat betetzen du mugaz gaindiko lankidetzan duen 

zeregina. 

 
 
 

Editoriala 
aurkibidea 

Editoriala ............................................................... 3. or 

 
Hastapen oharra ................................................... 4. or 

TRANSFERMUGAREN 1. FASEA ........................ 5. or 

TRANSFERMUGAREN 2. FASEA ........................ 6. or 
Dinamika indartua ...................................................................... 6. or 

Open data .................................................................................. 6. or 

Bideratutako azterlanak.............................................................. 7. or 

Proiektuaren eragileak................................................................ 8. or 

Aurrekontua ................................................................................ 8. or 

Egutegia ..................................................................................... 9. or 

Glosarioa ............................................................. 10. or 

Prentsako kontaktua .......................................... 11. or 



 

     
 
 

TRANSFERMUGA I PRENTSA-TXOSTENA I 3 



 
 

 

Hastapen oharra Ekintza zehatzak Lorpenak 
 

   

 

TRANSFERMUGAren 2. faseak jarraipena ematen dio Akitania 

Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdeak* 2013az geroztik mugaz 

gaindiko joan-etorrien inguruan abiarazi zuen dinamikari. 

 
1. fasean (2013) lurraldeko mugaz gaindiko joan-etorrietarako ohiturak 

aztertu ondoren eta, gerora, ekintza jakinak martxan jarriz (2014-2016), 

garraio-eragile guztiekin, publikoekin zein pribatuekin, harremanetan 

jarri ondoren, TRANSFERMUGAren 2. faseak are urrunago dihardu, 

eta dinamika horren logika sakontzen du. 

 
Hor, autobusei eta trenbide-garraioari buruzko berariazko azterlanak 

egin dira, eta aukera emango dute lursail-proiektu berriak aktibatzeko; 

open dataren inguruko dinamika horrek erabiltzaileentzako informazioa 

optimizatuko du, informazio hori ezinbestekoa baita transfermuga.eu 

plataformarentzat eta haren ibilbide-kalkulagailuarentzat. Akitania Berria- 

Euskadi-Nafarroa Euroeskualdearen, erakundeen eta eragile pribatuen 

arteko lankidetza horrek lurraldeen garapen ekonomikoari laguntzen dio. 

 
Euroeskualdeak bultzatzaile-lanak egiten ditu hor, lotura politiko 

eta lurraldekoa aztertu, sustatu eta mantentzen baitu, eta bidean 

aurrera egiten laguntzen baitu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Euroeskualdeak mugaz gaindiko lankidetzarako egitura administratiboak dira, eta mugaz gaindiko 

interes komunak sustatzen dituzte. Akitania Berria, Euskadi eta Nafarroakoa 2011n sortu zen. 

Nafarroak 2016an egin du bat Akitania-Euskadi binomioarekin. 

 
 
 

 
TRANSFERMUGAren 

1. fasea 

2013az geroztik, Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdea 

mugaz gaindiko garraioen arloko lurralde-eragilea, bultzatzailea eta 

lotura-sortzailea da. 

 
TRANSFERMUGA proiektuak gainditu egin ditu bere hasierako 

itxaropenak, azterlan soilak egitearenak. 2013ko abenduan azterlanak 

igorri ondoren, berebiziko dinamika bat abiarazi zen. 

 
Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdeak gomendioak martxan 

jartzeko behar ziren loturak sortu ditu, eta 2016an gauzatu diren landa- 

ekintzei lagundu die. Gainera, 2013ko azterlanetako ondorioetan 

aurkeztutako ekintza guztiak 2015-2016an egin dira. 

 
Egindako azterlanei esker, Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa 

Euroeskualdea mugaz gaindiko garraioaren eragile  bihurtu  da, 

eta loturak ehuntzen ditu eragile publiko eta pribatuekin, bidean 

aurrera egiten laguntzeko. 

• Bidaiarientzako atari digital eleanitza, transfermuga.eu, sortu da 

Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdea 

 
• Mugaz gaindiko ibilbideen kalkulagailua sortu da 

Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdea 

 
• Irungo Ficobako aparkalekua doakoa izatera pasatu da 

Irungo udalerria 

 
• Transports64 816 linea Iruneraino luzatu da asteburuetan 

Pirinio Atlantikoetako Departamendua 

 
• PassEusk, Transports64 + Euskotrenen 

Topoaren txartel konbinatua sortu da 

Pirinio Atlantikoetako Departamendua eta Euskotren 

 
• PassBask txartela aste osora luzatu da 

Akitania Berria eskualdea, Eusko Jaurlaritza, Euskotren eta SNCF 

 
• Euskotreneko txartelak erosteko makina bat instalatu 

da Hendaiako geltokian 

SNCF eta Euskotren 

 
• Bidaiarientzako informazio-panelak 

ezarri dira SNCFren geltokietan 

Geltokia eta Connexions 

 
• Hegobus sareko hiri-lineak Iruneraino luzatu dira 

Euskal Hirigune Elkargoa, Pôle Territorial Sud 
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Dinamika indartua Open data* Bideratutako azterlanak 
 

   

 

 
 
 

 
TRANSFERMUGAren 

2. fasea 

Testuinguru positibo batean, TRANSFERMUGAren 1. fasearen 

arrakastak indartuta, 2. faseak hasierako dinamika berrelikatzen du, 

eta aukera ematen du hura optimizatu, osatu eta hobetzeko. Gainera, 

Nafarroaren iritsierak begi-bistan jarri du lehen aldiz nola ari den 

osatzen mugaz gaindiko joan-etorrien eraginpean dagoen lurralde- 

ehundura hori. 

 
Autobusei, trenbide-garraioari eta open dataren inguruan 

laguntzeari buruzko azterlanek are gehiago sakonduko dute 

garraioak hobetzeko borondatean, eta informazio argiagoa eta 

zehatzagoa emango dute erabiltzaileentzat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Open data edo datu irekiak datu digitalak dira, eta erabiltzaileak modu askean sar daitezke eta 

erabil ditzakete. Jatorriz, publikoak edo pribatuak izan daitezke, eta, batik bat, elkarteek, zerbitzu 

publikoek (ordezkatuta egon daitezke) edo enpresek sortzen dituzte. Modu egituratuan hedatzen 

dira, metodo baten eta lizentzia ireki baten arabera, eta bermatzen da haietara modu askean sar 

daitekeela eta denek berrerabiltzen dituztela, murriztapen tekniko, juridiko edo finantzariorik gabe. 

 
** OpenStreetMap (OSM) proiektuaren helburua da munduko datu geografiko askeen base bat 

sortzea, Interneten oinarrituta dauden eta erabiltzaile boluntario orori esku hartzeko eta laguntzeko 

aukera ematen dioten bitarteko informatikoak erabiliz. 

Nola jarri eskura garraioari buruzko datuak bidaiariei zuzendutako 

tresnak sortzea errazteko? 

 
Azken xedea da mugaz gaindiko web-plataforma bat irekitzea 

operadore guztiek sarbidea eman dezaten datu irekietara, eta, hala, 

bidaiarientzako informazioan oinarritutako aplikazioak sor daitezen 

bultzatzea. 

 
Nola funtzionatzen du prozesu horrek? 

 
Ezinbesteko baldintzak programa hori ondo atera dadin: 

• Agintari antolatzaile edo ustiatzaile bakoitzari lekura bertara 

laguntzea prozesua azaltzeko, 

• Eragile bakoitzari hautatzen uztea zer fitxategi ireki nahi dituen 

eta zer irekiera-maila nahi duen, 

• Halaber, erabiltzaileei edo herritarrei aukera ematea gailuari 

ekarpenak egiteko (batez ere Open street map-aren** bidez). 

 
1. atala 

Euroeskualdeak eragile publiko eta pribatuei laguntzen die 

“datu ustiagarriak eskura jartzen” kalitatezko datuak erauzteko, 

erabilera irekia izan dadin. 

 
2. atala 

Datuak irekitzea Open data plataforman Open data Soft 

eta Okina espezialistekin (2017an lehiaketa bidez hautatuak). 

 
3. atala 

Berrikuntza-lehiaketa 2017ko abenduan, ESTIArekin. 

Adimen kolektiboaren bidez, praktikan jartzea Open Datarekin 

egin daitezkeen gauzak. 

Hiriarteko autobus bidezko garraioei buruzko azterlana 

 
Azterlan honek aukera emango du jakiteko zenbateraino garatu 

daitezkeen autobus-eskaintzak eta autoa partekatzeko eskaintzak 

Hossegor - Miarritze - Donostia autobide-ardatzean. Hausnarketa 

teknikoa da, jakina, baina, batez ere, partaidetzazkoa. Helburua da 

jendeari kontsultatzea, bai eta lurraldeko mugikortasun-eragileei ere, 

eskaintza berriak azaleratzeko. Dinamika horrek gehiago egon behar 

du orientatuta eskarira eskaintzara baino! 

 
Bi atal azterlan honetarako: eredu ekonomikoari buruzko hausnarketa 

barnean hartzen duen atal tekniko bat, - eskatutako 20 eragile publiko 

eta pribatu baino gehiagorekin. Ondoren, elkarlan publiko handi bat 

erabiltzaileen beharrak biltzeko onlineko plataforma baten bidez, kaleko 

galdeketen bidez eta elkarrizketen bidez. Zein den asmoa? Zure 

iritziak merezi du zu zauden lekura joatea! 

 
2017ko lehiaketaren ondoren, SYSTRA eta SENNSE elkarteak hautatu 

dira azterlan hau egiteko. 

 
Trenbide-garraioei buruzko azterlanak 

 
Bi azterlan osagarrik helburu dute euskal Y-aren proiektuari lotutako 

mugaz gaindiko trenbide-eskaintzak etorkizunean garatu daitezen 

ziurtatzea. Batak alderdi juridikoak ditu hizpide; alegia, « nola ustiatu 

garraiobidez aldatu beharrik gabeko mugaz gaindiko trenbide-linea bat: 

ustiapena, gobernamendua, kontrola, merkaturatzea, marketina… » 

Besteak, berriz, egon litekeen merkatu ekonomikora bideratzen ditu 

ikerketak. 

 
Hasteko, ikerketa-kabinete bat hautatu da: FFE (Espainiako Trenbideen 

Fundazioa), 2017ko lehiaketaren ondoren. Bigarren ikerketa-kabinetea 

hautatzeko prozesua abian da. 
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2. fasea 

839 000€ 

 
 

 

Proiektuko eragileak Aurrekontua Egutegia 
 

   

 

Parte hartu duten erakundeak 

 
• Frantziako garraioen Estatu Idazkaritza 

• Akitania Berria eskualdea 

• Euskal Hirigune Elkargoa 

• Baiona eta Donostia arteko itsasertzeko korridoreko 

turismo-bulegoak 

• Landesko departamendua 

• Pirinio Atlantikoetako departamendua 

• Miarritze, Donibane Lohizune eta Hendaia 

• Eusko Jaurlaritza 

• Nafarroako Gobernua 

• Gipuzkoako Aldundia 

• Donostia 

• Biarritz Pays Basque aireportua 

• Zenbait garraio-operadore 

Alsa, Basque Bondissant, Euskotren, Pesa, Renfe, SNCF, Transdev 

• Azpiegituren kudeatzaileak 

ADIF, ASF, ETS, SNCF Réseau 
 

 
TRANSFERMUGAren 2. faseari laguntzeko hautatutako eragileak 

 
• SYSTRA 

• SENNSE Kontsulta publikoa 

• FFE Espainiako Trenbideen Fundazioa 

• OKINA 

• ESTIA Bidarteko ingeniaritza-eskola 

• OPEN DATA SOFT 

• Biensurlecollectif.com Komunikazio-agentzia 

• Jakiteke dago 2. trenbide-azterlanerako operadorea 

(2017ko maiatzean) 

Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa Euroeskualdea LLETk POCTEFAren 

bitartez (INTERREG programa) plazaratu ditu azterlan horiek. 

 
TRANSFERMUGAren 2. fasearen zenbateko osoa: 839.000 € 

 
 
 
 
 
 

546 000 €  
 

   
 

 

293 000 € 
 
 

 
Lurraldeko eta estatuko dinamika ekonomikoa 

 
2. fase honetan lan egiteko erabilitako egiturek tokiko, eskualdeko eta 

estatuko ehun ekonomikoa osatzen dute. Azterlanak egiteak zuzenean 

eragiten die Euskadiko, Landesko, Pariseko eta Madrilgo eragile 

ekonomikoentzako lanpostuei. Horra hor lurralde-ekonomia balio- 

emailea eta profesionala. 

2017 

 
• Azken hiruhilekoa 

hiriarteko autobus bidezko garraioei 

buruzko azterlanak igortzea. 

 
• Abendua 

Mugikortasunaren 24 orduak 

ESTIA • Bidart Frantzia - 64 

 
2018 

 
• 2. hiruhilekoa 

Open data atala eta trenbide-garraioei 

buruzko azterlanen ondorioak igortzea. 
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Bultzatzailearen balioek TRANSFERMUGAri laguntzen diote 
Mugikortasuna 

 

Bultzatzailearen lanbidea ezezaguna da oraindik. Talde bati laguntzen 

dio bere helburu komunak ulertzen, eta haren bidelagun izaten da 

bere burua antola dezan eta helburuak bete ditzan. Gehienetan, 

adimen kolektiboko tresnak eta metodoak erabiltzen ditu bilerak 

errazteko. Bultzatzailea baliagarria izan daiteke zenbait egoeratan, 

hala nola aurrez aurre, sare profesional batean (adibidez, sare 

soziosanitarioa), taldean edo onlineko praktika batean. Bultzatzaileak 

behar diren baldintzak sortzen ditu eragileek ez dezaten parte 

hartzeko gogoa gal, taldeko parte-hartze oreka bermatuta egon 

dadin, elkarrenganako errespetua behar adinakoa izan dadin, 

sortutako testuak eta ilustrazioak behar bezala antolatuta egon 

daitezen, eta laguntzak lortu ahal izan daitezen, kontuan izanik 

sareen konplexutasuna eta aniztasuna. 

 
Azken puntu horretarako, bultzatzaileak oso ondo ezagutu behar du lan 

egiten duen arlo profesionala. Topagune-, interfaze- eta aholkulari-lanak 

egin behar ditu erabiltzaileen, haien beharren eta zerbitzu-emaileen 

artean. Arlo soziosanitarioa barnean hartzen duen sektore-mota batean, 

bultzatzaile sozial terminoa erabil dezakegu. 

 
Bultzatzaile hitza ingelesezko facilitator hitzetik dator. Faciliteur da bere 

baliokidea frantses jatorrean. Antzekotasunak eta desberdintasunak 

daude, aldi berean, eragilearen, bitartekariaren eta pasatzailearen 

zereginetan. 

 
 
 
 
 
Dena 
hemen 
dago! 

 
 
 
Erraza 

da! 

 
 
 
 
 

 
Nathalie 

 
frantsesez eta gaztelaniaz 

Helbide elektronikoa presse@transfermuga.eu 

Tel : +33 (0)6 62 36 87 46 
 

 

 
 

Prentsa-kita transfermuga.eu helbidean 

eska edo deskargatu daiteke 
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Prentsako 

kontaktua 

Glosarioa 

mailto:presse@transfermuga.eu

