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ABRIL-2018

HENDAIA

Deskribapena:

Geltoki berriaren eraikuntza
Hendaian.

Aurrekontua:

4,1 milioi euro

Onurak:

Terminal berriak bikoiztu egingo du egungoaren azalera, nasa 
izango du erdialdean eta trenbide bikoitza azkenengo tartean.
• Jarduketek segurtasuna handitzea, irisgarritasuna hobetzea eta 
Frantziako trenbideekin intermodaltasuna erraztea bilatzen dute.
• Trenbideak bikoiztean bigarren trena aparkatu ahal izango da 
eta maiztasunak hobetu ahal izango dira.

Egungo egoera:

Lizitazioan. Hurrengo asteetan esleituko da.



ABRIL-2018

IRUN COLON

Deskribapena:

Irun Coloneko geltokitik gertu 
dagoen trenbide pasagunea 
kentzea eta Hendaiako 
noranzkoko nasan igogailu bat 
instalatzea, aldi berean, Nasen 
arteko Trenbide Pasagunea 
kentzeko.

Aurrekontua:

0,5 milioi euro

Onurak:

� Trenbideko eta hiriko segurtasunaren hobekuntza, bi trenbide
pasagune kenduko baitira

� Erabiltzaile kopuruari dagokionez topoko hirugarren geltokia
den Irun Coloneko irisgarritasuna hobetzea

Egungo egoera:
Geltokitik gertu zegoen trenbide pasagunea 2017ko irailean kendu
zen. Igogailu berria instalatzeko eta Trenbide pasagunea kentzeko
lana duela denbora gutxi esleitu da.  



ABRIL-2018

ARASOKO TAILERRAK ETA KOTXETEGIAK

Deskribapena:

Irun hego-mendebaldean daude, Arasoko 
Industrialdean, Donostia-Hendaia linearen 15+000 
K.P.-ren inguruan. Instalazio berriak, Errenterian 
zeuden tailerrak eta kotxetegiak, Topoaren eta haren 
maiztasunen hobekuntza dela eta aurreikusitako 
unitate kopuruaren igoerari aurre egiteko gai ez 
zirelako eraiki ziren.  

Aurrekontua:
26,4 milioi euro

Onurak:

Trenbideko instalazioen hobekuntza, 
unitateen mantentze-lanetarako

Egungo egoera:
Zerbitzuan 2014tik



ABRIL-2018

FANDERIA-OIARTZUN

Deskribapena:

1,6 kilometroko trenbide
bikoizketa, bi geltoki berri eraikiz
(Fanderia eta Oiartzun)

Aurrekontua:
33,1 milioi euro

Onurak:

Fanderia auzoari Topoaren konexioa eman zaio eta, Oiartzunen, 
geltoki berriaren bide-zubiaren eraikuntzak trenbideko ezponda
kentzea ekarri du eta, ondorioz, trenbideak banatzen zituen
udalerriaren bi aldeak elkartu dira.

Egungo egoera:
Zerbitzuan 2011ko martxotik



ABRIL-2018

ALTZA-GALTZARABORDA

Deskribapena:

1,9 kilometroko trenbide saihesbidea, 
Herrera-Altza tarteari ekialdierako
jarraipena emateko. Horren barruan lur
azpiko geltoki bat eraikiko da Pasaian, 
egungoa ordezkatuko duena. Zerbitzuan
jarri ondoren, Herrera eta Pasaia arteko
egungo trazatua kendu egingo litzateke.

Aurrekontua:
81,0 milioi euro (obra zibila)

Onurak:

Trenbidearen hiri integrazioaren hobekuntza Pasai Antxon, 
“Topoak” gaur egun sortzen duen oztopo arkitektonikoa
kendu egingo baita; segurtasunaren hobekuntza, trenbide
bikoitzeko trazatua baita; eta maiztasunen hobekuntza.

Egungo egoera:
Proiektua amaiturik



ABRIL-2018

HERRERA-ALTZA

Deskribapena:

Kilometro bateko lur azpiko 
trenbide saihesbidea Herrera eta 
Altza artean, Donostiako auzo 
jendetsu horretan geltoki berria 
eraikiz. Metro motako geltokiak bi 
sarbide eta MUP-PMRentzako 
igogailua ditu.

Aurrekontua:
47,3 milioi euro

Onurak:

Altza Topoaren sarearen barruan sartuko du, 15 minutuz behingo 
maiztasunarekin. Etorkizunean, saihesbidea Pasaiarantz eta 
Galtzarabordarantz luzatuz osatuko da. Orduan, maiztasunak 7,5 
minutuz behingoak izango dira. Zerbitzuan jarri arte, Altza 
autobusez edo ibilgailu pribatuz baino ezin zitekeen konektatu 
erdialdearekin. 

Egungo egoera:
Zerbitzuan 2016ko irailetik



ABRIL-2018

LOIOLA-HERRERA

Deskribapena:

Trenbide bikoitzeko 2,6 kilometroko lur azpiko 
saihesbidea bidaiarientzat. Trenbide zaharra, egokitu 
ondoren, merkantzietarako soilik bideratu da, eta 
sarbide independentea du Pasaiako portura. 
Jarduketaren barruan trenbide pasagune bat kenduko 
da, bi geltoki eraikiko dira Herreran eta Intxaurrondon, 
Urumea ibaiaren gaineko bi zubi kendu eta zutaberik 
gabeko bat eraikiko da, eta Herrera zaharberritu eta 
egokitu egingo da, geltokia lur azpian sartzeari esker. 

Aurrekontua:
85,2 milioi euro

Onurak:

Geltoki berria Intxaurrondon; trenaren hiri 
integrazioaren hobekuntza Herreratik 
igarotzean; uholdeak gertatzeko arriskua 
murriztu egingo da Loiola eta Martutene 
inguruan; hobekuntzak maiztasunetan, 
bidaiatzeko behar den denboran eta 
trenbideko segurtasunean. 

Egungo egoera:
Zerbitzuan 2012ko urritik
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LOIOLAKO GELTOKIA ETA BIDE-ZUBIA (DONOSTIA)

Deskribapena:

Trenbide bikoitzeko 200 metroko
bide-zubiaren eta erabat
irisgarria den geltoki berriaren
eraikuntza Loiolan.

Aurrekontua:
20,9 milioi euro

Onurak:

Geltoki berriak nabarmen hobetu du zerbitzuaren kalitatea, eta 
bide-zubiak auzoaren iragazkortasuna erraztu du, lehen auzoa
bereizten zuen trenbideko ezponda gaindituz. Horrela, Loiolak
espazio berrien 10.000 metro karratu baino gehiago berreskuratu
ditu herritarrentzat, gune berdeekin, haurrentzako jolasguneekin
eta bidegorriarekin.

Egungo egoera:
Zerbitzuan 2017ko martxotik.
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LOIOLAKO ERRIBERETAKO TRUKAGUNEA

Deskribapena:

Bidaiarientzako trukagune baten 
eraikuntza Euskotrenek eta 
Renfek ustiatzen dituzten lineen 
artean.

Aurrekontua:
28,1 milioi euro (obra zibila)

Onurak:

Tren zerbitzua ematen dio Donostiako auzo horri; Renfeko eta 
Euskotreneko (Topoa) erabiltzaileen mugikortasuna errazten du

Egungo egoera:
Erakundeen arteko akordioaren faltan dagoen proiektua.



ABRIL-2018

LUGARITZ-EASO SAIHESBIDEA (DONOSTIA)

Deskribapena:

4,2 kilometroko lur azpiko trazatu 
berria Donostia erdialdetik, 
Lugaritz eta Easo artean, eta 
baita hiru haitzulo geltoki berri 
ere, hainbat sarbiderekin.

Aurrekontua:
180 milioi euro 

Onurak:

Alde batetik, lehiakortasun handiagoa emango zaio Topoari, gaur 
egun Eason dagoen zaku hondoa kentzean eta, horrela, 
maiztasunak hobetu egingo dira. Halaber, geltoki berriek Antiguo 
auzora eta Unibertsitateetara eta Erdialdea-Kontxara hurbilduko 
dute tren zerbitzua. 

Egungo egoera:
Eraikitzen.



ABRIL-2018

AÑORGA-ERREKALDE

Deskribapena:

2,1 kilometroko trenbide 
saihesbidea, horietatik ia erdiak 
tunel barruan. Bi trenbide 
pasagune kendu eta Añorgan 
geltoki berria eraiki da. 

Aurrekontua:
37,3 milioi euro

Onurak:

Geltoki berriak hobetu egiten ditu egungoaren irisgarritasuna eta 
hiri integrazioa; trenbideko segurtasuna hobetzen du, trenbide 
bikoitzeko trazatu berria delako eta bi trenbide pasagune kentzen 
direlako. Hobetu egiten dira bidaia egiteko behar den denbora eta 
maiztasunak. 

Egungo egoera:
Zerbitzuan 2012ko apiriletik



ABRIL-2018

LASARTE-ERREKALDE

Deskribapena:

1.8 kilometroko trenbide 
bikoizketa Lasarteko trenbide 
zabalgunearen eta Errekaldeko 
geltokiaren artean. 

Aurrekontua:
22,5 milioi euro

Onurak:

Segurtasunaren hobekuntza, bidaia egiteko denbora gutxiago. 
Horrez gain, jarduketa horren barruan 400 metroko bazterbidea 
ere badago, tren unitateen gurutzaketa eta aurreratze maniobrak 
errazteko, eta baita beste bi trenbide ere, bobinak kargatzeko eta 
deskargatzeko.

Egungo egoera:
Zerbitzuan 2012ko apiriletik



ABRIL-2018

AGINAGAKO MOZKETA

Deskribapena:

Proiektuak, 1,3 kilometroko 
trenbide bikoitzeko tunelaren 
eraikuntza planteatzen du, gaur 
egun dagoen 221 metrokoa eta 
Aginagako mendia inguratzen 
duen 3,1 kilometroko trazatu 
gorabeheratsua ordezkatzeko. 

Aurrekontua:
14 milioi euro

Onurak:

Trenbideko segurtasunaren hobekuntza.
Hobetu egiten da bidaia egiteko behar den denbora.

Egungo egoera:
Proiektua amaiturik. Ingurumen eraginaren adierazpen fasean.



ABRIL-2018

AIA-ORIO SAIHESBIDEA

Deskribapena:

Trazatuaren 1.635 metroko 
bikoizketa, trenbide pasagune bat 
kentzea eta bide-zubian dagoen 
geltoki berriaren eraikuntza. 

Aurrekontua:
20,7 milioi euro

Onurak:

Trazatuaren bikoizketak maiztasunak hobetzeko aukera ematen 
du; trenbide pasagunea kentzean segurtasuna hobetu egiten da 
errepideko zirkulazioan eta oinezkoentzat, eta erabat irisgarria 
den geltoki berriak zerbitzua hobetzen du. Obrak errepideko 
trafikoa berrantolatzea eta bide-zubiaren azpian aparkalekua 
eraikitzea ekarri du.

Egungo egoera:
Zerbitzuan 2010eko urritik.



ABRIL-2018

SANTA KLARAKO TRENBIDE PASAGUNEA (ZARAUTZ)

Deskribapena:

Hormigoi armatuzko kaxoi baten 
eraikuntza, azpialdeko igarobidea 
gauzatzeko. San Frantzisko eta 
Santa Klara kaleen egungo 
kotaren eta kaxoiaren beheko 
kotaren artean sortzen den maila 
aldaketa, arrapalez eta eskailerez 
osatutako soluzio konbinatuari 
esker gainditzen da.

Aurrekontua:
3,0 milioi euro

Onurak:

Udalerriaren erdian dagoen trenbide pasagune hori kenduz hobetu 
egiten da errepideko eta trenbideko segurtasuna. 

Egungo egoera:
Eraikitzen.



ABRIL-2018

OIKINAKO BAZTERBIDEA (ZUMAIA)

Deskribapena:

Bazterbidearen eraikuntza 
Oikinako geraleku zaharrean 
(Zumaia eta Zarautz artean), eta 
trenbidearen bikoizketa 500 
metroko tartean. 

Aurrekontua:
3,8 milioi euro

Onurak:

Bazterbideak trenbideko trafikoa arautzeko aukera ematen du, 
bidaiarako behar den denbora hobetuz.

Egungo egoera:
2012ko irailean hasi zen zerbitzua ematen.



ABRIL-2018

ALTZOLAKO MOZKETA

Deskribapena:

700 metroko trenbide bikoitzeko 
saihesbidea, tunel barruan gehien 
bat. Egungoa ordezkatuko duen 
geltoki berria eraikiko da 
Altzolan.

Aurrekontua:
10,2 milioi euro (aurreikuspena)

Onurak:

Bidaia egiteko behar den denboraren murrizketa, ibilbidea 500 
metro laburragoa izango baita; bidaiarien erosotasuna eta 
segurtasuna hobetuko ditu; bi trenbide pasagune kenduko dira; 
Mendarorako maiztasunak hobetzeko aukera emango du.

Egungo egoera:
Azterlanean



ABRIL-2018

TXARAKUA-AZITAIN (EIBAR)

Deskribapena:

775 metroko trazatua bikoiztea
eta geltoki berria eraikitzea
Azitaingo geralekuan.

Aurrekontua:
6,5 milioi euro

Onurak:

Tren zerbitzuaren kalitatearen hobekuntza nabarmena,
bikoizketak eragindako maiztasunetan, Azitaingo geltoki berriaren
irisgarritasunean eta bi trenbide pasaguneak kentzean lortuko
den segurtasunean.

Egungo egoera:
Zerbitzuan 2012ko irailetik



ABRIL-2018

TXARAKUAKO TRENBIDE PASAGUNEA (EIBAR)

Deskribapena:

Eibarren zegoen Txarakuako 
trenbide pasagunea kentzea eta 
200 metroko trenbide bikoizketa 
egitea. 

Aurrekontua:
3,1 milioi euro

Onurak:

Errepideko trafikorako trazatu berriko bidea eta azpialdeko
igarobidea eraikiz hobetu egin dira trenbideko eta oinezkoen
segurtasuna eta auzoen arteko iristerraztasuna.

Egungo egoera:
2012ko irailean hasi zen zerbitzua ematen.
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ESTAZIÑUE (Eibarko geltoki berria)

Deskribapena:

Estaziñue izena zeukan Eibarko 
geltoki zaharraren zaharberritzea, 
eraikin enblematiko horren 
kanpoko estruktura errespetatuz. 

Aurrekontua:
4,8 milioi euro

Onurak:

Geltoki zaharra, erabat irisgarria den XXI. mendeko terminal
bilakatzea. Nasen arteko igarobidea kentzea, horrek
segurtasunean dakarren hobekuntzarekin.

Egungo egoera:
Zerbitzuan 2012ko irailetik



ABRIL-2018

ARDANTZA (EIBAR)

Deskribapena:

Geltoki berriaren eraikuntza 
Ardantzan eta trenbideko 180 
metroren bikoizketa.

Aurrekontua:
7,3 milioi euro

Onurak:

Bikoizketari eta geltoki berriari esker, maiztasunak eta trenbideko
segurtasuna hobetu ahal izan dira. Halaber, trenbideak estaltzean,
haien gainean 217 metro luze den eta 2.258 metro karratuko
azalera duen pasealekua egin ahal izan da. Azpialdeko igarobidea
ere egin da ondoko etxeetara.

Egungo egoera:
2011ko otsailean hasi zen zerbitzua ematen.
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AMAÑA-ARDANZA (EIBAR)

Deskribapena:

650 metroko trenbide tartearen 
bikoizketa, geltoki berria eraikiz 
Amaña auzo jendetsuan. 

Aurrekontua:
16,6 milioi euro

Onurak:

Bikoizketari esker, maiztasunak eta trenbideko segurtasuna
hobetu ahal izan dira. Gainazalean 8.500 metro karratu
urbanizatu dira, trenbidearen trazatuaren gainean pasealekua eta
aisiagunea sortuz. Horrez gain, errepideko trafikoa berrantolatu
da. Auzoak geltoki berri moderno eta erabat irisgarria dauka.

Egungo egoera:
2015eko urrian hasi zen zerbitzua ematen.



ABRIL-2018

SAN LORENTZO-UNIBERTSITATEA (EIBAR)

Deskribapena:

800 metroko trenbide tartearen 
bikoizketa, trenbide pasagunea 
kentzea eta  Unibertsitateko 
geltokia zaharberritzea.

Aurrekontua:
6,7 milioi euro

Onurak:

Bikoizketari esker Ermua-Eibar ardatzean maiztasunak hobetu
ahal izan dira. Trenbide pasagunea kentzeari esker segurtasuna
hobetu egin da. Nasa kentzea onuragarria izan da inguruetan
dauden ikastetxeetako ikasleentzat.
Horrez gain, puntualtasuna ere hobetu du Ermua-Eibar
igarobideko tren zerbitzuan.

Egungo egoera:
Zerbitzuan 2010eko abendutik.
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ERMUA

Deskribapena:

1,5 kilometroko bikoizketa tunel 
barruan, aurretik zegoena 
ordezkatuko duen geltoki berria 
eraikiz. 

Aurrekontua:
30,0 milioi euro

Onurak:

Bikoizketari eta trazatu berriari esker, maiztasuna hamabost 
minutuz behingoa izango da Ermua-Eibar-Elgoibar ardatzean, eta 
ibilbidea laburtu egingo da. Geltoki berria erabat irisgarria izango 
da, aurretik zegoen lubeta kendu egingo da, eta Valdespinako 
parkea ondoko plazarekin lotuko da.

Egungo egoera:
Eraikitzen.
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LEBARIOKO TAILERRAK ETA KOTXETEGIAK

Deskribapena:

Kotxetegi eta tailer berrien 
eraikuntza, Durangokoak 
ordezkatzeko, Durango 
operazioaren barruan. 

Lebarioko ekipamendu berriek 
multzo paregabea osatzen dute. 
Prebentziozko eta konponketako 
mantentze-lanetako kotxetegien 
eta tailerren gunea (15 tren 
unitate jasotzeko 
ahalmenarekin), biltegiak eta 
tailerreko bulegoak jasotzen 
dituen Erdialdeko nabe batek, eta 
aldagelak, jantokia, 
administrazio bulegoak eta gela 
teknikoak izango dituen zerbitzu 
eraikinak osatzen dute. 

Multzo berriak, gainera, tren 
unitateak  garbitzeko gunea, 
laborategi gunea eta 
azterketetarako hobiak ditu; eta 
baita azpi-estazio elektrikoa eta 
tren unitateen gidaritza lanak 
simulatzeko ekipamenduak 
dituen prestakuntza 
ikasgeletarako sektorea ere.

Aurrekontua:
Hurrengo fitxan jasotzen da.

Onurak:

Trenbidea lur azpian sartzeak eta tailerrak eta kotxetegiak Durangotik
Lebariora eramateak, udalerriaren erdialdean 60.000 metro karratu libre
uztea eragin du, herritarren erabilerarako eta gozamenerako. Tailer
berriek nabarmen hobetu dituzte langileen lan baldintzak, instalazio
modernoagoak baitira.

Egungo egoera:
Zerbitzuan 2013tik
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DURANGO

Deskribapena:

Trenbidearen bikoizketa Amorebieta eta Lebario 
artean (14,3 km.); Trazatua lur azpian sartzea 
Iurretan-Durangon-Abadiñon (2,6 km.); Geltoki 
berriak eraikitzea Durangon, Euban eta Trañan; 
Tailerrak eta kotxetegiak eraikitzea Lebarion; 
Durango erdialdean zeuden trenbide azpiegiturak 
desmantelatzea; 27 trenbide pasagune kentzea; lur 
azpiko aparkaleku bat eraikitzea (400 plaza) 

Aurrekontua:
250 milioi euro

Onurak:

- Trenbidearen hiri integrazioaren
hobekuntza.

- Segurtasun gehiago 27 trenbide pasagune
kendu direlako eta trazatua bikoiztu egin
delako.

- Maiztasun hobeak eta bidaiak egiteko behar
den denboraren murrizketa.

- 60.000 metro karraturen berreskuratzea
Durango erdialdean.

Egungo egoera: Trenbide soluzioa
zerbitzuan 2012ko abendutik. Hirigintza
garapena osatu barik oraindik.
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EUSKOTREN: Tren eta tranbia unitateak

179,2 milioi euroko inbertsioa 900 serieko 30 unitatetan.
150 milioi euroko inbertsioa 950 serieko 28 unitatetan, 3. linearen ustiapenerako eta flota
osoa berriztatzeko.

Egungo unitateak

17,5 milioi euroko inbertsioa Bilboko tranbiarako 8 unitatetan.
27,8 milioi euroko inbertsioa Vitoria-Gasteizko tranbiarako 11 unitatetan.
11 milioi euroko inbertsioa Vitoria-Gasteizen trazatua luzatzeko 7 kotxeko beste 3
unitatetarako.

Unitate berriak



ABRIL-2018

EUSKOTREN: Tailer eta kotxetegi berriak.

LEBARIO (8 milioi)

ARASO (3,2 milioi)

Kotxetegiak, prebentzio eta konponketa mantentze-lanetarako gunea,
garbiketa gunea, laborategiak, azterketetarako hobia, azpi-estazio
elektrikoa, simulagailuak dituzten prestakuntza ikasgelak
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EUSKOTREN: Trenbide operadore metropolitarra

Metroaren 3. linea: maiztasuna 7,5’

Topoa: maiztasuna 7,5’
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EUSKOTREN: Emaitzak

Erabiltzaileak

Bezeroek hautemandako kalitatea


