
2.or _ A.Tapia: “Administrazioak, 
industriak eta pertsona erabiltzaileek 
posible izan behar dute sustatzen ari 
garen mugikortasun jasangarriaren 
agertoki berria aukera gisa hartzeko, 
mehatxu gisa hartu beharrean”.

2018ko azaroak 27-28GO MOBILITY

Mugikortasun iraunkorra: 
Eusko Jaurlaritzak Euskadirekin duen konpromisoa

4-5.or_ Mahai ingurua: 
 Uxue Ayala - CAF, Miren Sedano - 
IKUSI, Mónica Díaz - EVE, Aizpea 
Uribe - EUSKO TRENBIDEAK eta 
Cristina López – ETS

6-7.or_ Mugikortasun 
Elektrikoaren Plan Integrala:  
ibilgailu elektrikoaren erabilpena 
handitzea, birkarga azpiegiturak 
bultzatzea eta garraio publikoaren 
elektrifikazioa dira planaren ardatz 
nagusietako batzuk.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapena eta 
Azpiegituretako saila Go Mobility azokan parte 
hartzen ari da Mugikortasun Iraunkorreko Eredu 
baten aldeko konpromisoa ezagutzera emateko, 
ingurumen, ekonomia eta gizarte printzipioten 
oinarritutako eredua.
Euskadiko Garraio Jasangarriaren 2030 Gida Plana, 
Euskadiko Energia Estrategia 2030, Mugikortasun 
Elektrikoko Plan Integrala eta Klima-aldaketaren 
aurkako 2050erako Euskal Estrategia eskuan 
hartuta, Eusko Jaurlaritza dagoeneko tresna berri bat 
sortzeko lanean ari da, etorkizuneko mugikortasun 
iraunkorreko ereduaren inplementazioan jauzi 
kualitatibo handia ematen lagunduko duena: 
Euskadiko Mugikortasun Iraunkorraren Legea
Eraginkortasunaren esparruan aurreikusitako 

helburuak betetzeko garatu behar diren politika 
publikoek hiru jarduera ildo nagusi jorratzen 
dituzte: mugikortasun politikak garraioaren 
plangintza integralean sartzea, garraio publikoaren 
elektrifikazioa bultzatzea eta garraio mota guztiak 
kudeaketan integratzea, modu jasangarrian.
Eusko Jaurlaritzak Energiaren Euskal Erakundea, 
Euskotren, ETS, IBIL eta Bcare ditu bidelagun 
Ficobako 1 pabilioian kokatutako 200 m2ko 
standean. Beraiek bultzatu edota garatutako 
proiektuak daude ikusgai bertan: taxi elektrikoa 
eta IBIL birkarga puntua, Donostiako TOPOaren 
geltoki berriaren edota Gasteizko tranbiaren 
maketak, sare elektriko adimenduna eta bateria eta 
superkondentsadoreak.

Euskadi, Mugikortasun IraunkorraTRADUCCION 
COMO EN EL  
CASTELLANO?



Konpromisoa 
etorkizuneko 
mugikortasunarekin  

Euskadi ez da zerotik abiatzen, baina 
egungo ereduak gizarte, ingurumen 
eta ekonomiaren aldetik dituen 
kostuak arintzen lagunduko duten 
alternatibak aurkitu behar ditugu, eta 
ezaugarri nagusia iraunkortasuna, 
jasangarritasuna, izango dituen 
eredu batean aurrera egin. Dena 
den, aldaketarako beharrezkoak dira 
alderdi guztien beharrak barne hartuko 
dituen egituraketa eta epe-mugak 
izatea. Administrazioak, industriak 
eta pertsona erabiltzaileek posible 
izan behar dute sustatzen ari garen 
mugikortasun jasangarriaren agertoki 
berria aukera gisa hartzeko, mehatxu 
gisa hartu beharrean.
Euskadin mugikortasun 
jasangarriagorantz goaz aurrera, 
garraiobide elektrikoen gero eta 
eskari eta erabilera handiagoaren 
bitartez. Hiru lan esparru sektorialetan 

jarduten dugu, ibilgailu elektrikoen 
erabileraren hazkundea, birkargatzeko 
azpiegituraren sustapena eta garraio 
publikoaren elektrifikazioa. 
Aukera horretaz baliatuz tokiko 
ekonomiaren eta ezagutzaren 
garapena bultzatu behar dugu, ibilgailu 
elektrikoaren ezarpenak nazioarte 
mailan planteatzen dituen produktu, 
zerbitzu, berrikuntza eta baliabide 
beharrak kontuan izanik: garapen 
teknologikoa eta industriala. 
Trenbide sarea garraio publiko 
eskaintza egituratzen duten ardatza 
izango da. Eusko Jaurlaritzak maila 
anitzeko trenbidearen aldeko inbertsio 
apustu argia egin du: metropolitarra-
metroa, hiri artekoa-Euskotren, AHT. 
Helburu horrek, errepideko garraioa 
trenbideko garraioaren osagarri gisa 
ulertzea, eta trenbideko zerbitzu 
eskaintza nahikoa dagoen gune 

geografikoetan errepideko zerbitzurik ez 
ezartzea eskatzen du. 
Garraio publikoari eta kolektiboari 
lehentasuna ematen ari gara, erregai 
fosilak kontsumituko ez dituzten 
medioak aukeratuz. Garraio publiko 
elektrikoaren ezarpenaren hainbat 
adibide ditugu, Donostiako edo 
Gasteizko BEA tranbia sarearen 
luzapenak edo, adibidez, taxi sektorearen 
pixkanakako elektrifikazioa. 
Azken finean, sistema bakarra 
egituratzeaz ari gara hitz egiten. Garraio 
sistema integratua egituratu erabateko 
interoperabilitatea, hain zuzen ere. Eta, 
horrekin batera, benetan erakargarria 
izan beharko den eskaintza. 
Euskadik ingurumen egokia du 
gizarteak eta enpresek mugikortasun 
jasangarria barnera dezaten, adibide 
propioen, prestakuntzaren, sustapenaren 
eta sentsibilizazioaren bidez. 

Etengabe aldatzen ari den gizartean 
bizi gara, eta aldaketa horiek gero eta 
abiadura handiagoan ematen dira. 
Gure bizitzeko era aldatu da, gure 
komunikatzeko edo mugitzeko era. 
Gaur egun mugikortasuna trantsizio 
baten, eredu berri baten, aurrean dago, 
ezezaguna, baina aukerez betea. 
Hori dela eta, administrazioek 
mugikortasun jasangarrirako 
trantsizio hori erraztu behar dute, 
mugak eta aldaketaren aurreko 
mesfidantzak gainditzea lortuko duten 
ekintzak martxan jarriz. Horrek, gure 
industria, gure gizartea eta gure 
administrazio publikoak inplikatzea 
eskatzen du. 
Beraz, Eusko Jaurlaritzak Euskadi 
osorako Mugikortasun Jasangarri 
Ereduarekin duen konpromisoa 
berresten dut, ingurumen, ekonomia 
eta gizarte arloko printzipioetan 
oinarrituz. Mugikortasun Jasangarriak 
zenbait lerro transbertsal hartzen 
ditu bere baitan, eta horiek aurrera 
eraman ahal izateko beharrezkoa da 
tresna ugari koordinatzea alderdi 
exekutiboan, sektorialean eta 
arauzkoan. 
 

ARAN TXA 
TAPIA
Eusko Jaurlaritzako 
Ekonomiaren Garapena eta 
Azpiegituretako sailburua

“ADMINISTRAZIOAK, 
INDUSTRIAK 
ETA PERTSONA 
ERABILTZAILEEK 
POSIBLE IZAN BEHAR 
DUTE SUSTATZEN ARI 
GAREN MUGIKORTASUN 
JASANGARRIAREN 
AGERTOKI BERRIA 
AUKERA GISA HARTZEKO, 
MEHATXU GISA HARTU 
BEHARREAN”.
A. TAPIA

>
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BIDELEK: 
Sare elektriko 
adimenduna

MAQUETA EMU 950 
EMU 950 unitate baten maketa, 
trenbide metrikoko 1.500 Vcc-
eko tren elektrikoaren unitatea 
eta gidatze kabinarekin eta 
bitarteko atoi kotxe batekin 
motordun bi kotxeekin osatuta. 
Euskotrenek CAF enpresari 950 

serie hau osatzen duten 28 unitate 
esleitu zizkion, Bilboko metroaren 
3. linearen zerbitzua betetzeko 
eta enpresako tren flotaren 
berrikuntza bukatzeko.
Egun, Euskotreneko zerbitzu 
guztia EMU 900 eta 950 
unitateekin eskaintzen da.

EVE-EEE:
Auto  
elektrikoa
Ibilgailu elektrikoaren aldeko 
apustuak ondokoa du oinarri: 
kargatzeko puntuen sare 
bat garatzea; eskari berriei 
(BIDELEK eta BIDELEK 
4.0) erantzuna emateko sare 
elektrikoak digitalizatzea; 
garraio-mota hori ezartzeko 
babes-linea oso bat eskaintzea, 
kargatze-instalazioentzako 
laguntzekin; sektore 
profesionalak inplikatzea 
(besteak beste, taxi gidariak); 
udalei aholkularitza eskaintzea, 
etab.

Sare elektriko adimendun bat 
energia elektrikoa banatzeko 
sistema honen bilakaera 
teknologiko bat da; instalazio 
tradizionalak monitorizazio- 
teknologia modernoekin, 
informazio-sistemekin eta 
telekomunikazioekin konbinatzen 
dituen banaketa-sistema bat.

3

VITORIA-GASTEIZKO 
TRANBIAREN MAKETA
Gasteizko tranbiaren 11 unitateen 
maketa, trenbide metrikoko 
tranbia, norabide bikoa gidatzeko 
bi kabinarekin, 5 kutxa artikulatuz 
osatuta, 7 modulutara handitu 
daitekeena, bi motor bogietan 
oinarritzen dena alboetan eta erdiko 
kutxan bogie sostengu bat.

Erabateko plataforma baxua 
daukate, mugikortasun urriko 
pertsonen mugikortasuna 
erraztuz. Horrez gain, 
irekiera sistemak eta larrialdi 
eskuragarrien interkomunikazioa, 
entzuteko arazoak dituzten 
pertsonentzako megafonia 
sistemak eta itsuentzako 
egokitutako atearen posizioko 
sistema akustikoa dituzte.

>

>

BCARE: Bateriak eta 
superkondentsadoreak

Bateriak eta superkondentsadoreak, hainbat aplikaziotatik datozenak eta 
dituzten aplikazioei eragiten dieten arazoekin. 
Egin zaie post mortem analisia jatorrizko arrazoiak ezagutu ahal izateko eta 
leudekeen konponbideak ebaluatu eta aukeratzeko.

>

EUSKOTREN: 
Vitoria-Gasteizko tranbiaren Maketa 
Maqueta EMU 950 >

ETS: lur azpiko trenbide 
saihesbidea  
ETS lur azpiko Lugaritz-Easo 
trenbide saihesbidea, Eusko 
Jaurlaritzak bultzatutako eta 
finantzatutako proiektua, ari da 
eraikitzen. Jarduketa Donostiaren 
bihotzean gauzatzen da, baina 
Donostialdea eta Gipuzkoa osoari 
ekarriko die onura. Topoaren trazatu 

berria 4,2 kilometro da luze, hiru 
geltoki ditu (Bentaberri, Erdialdea-
Kontxa eta Easo), eta 180 milioi 
euroko aurrekontua. 
Stand-ean erakusten den maketan, 
Erdialdea-Kontxa geltoki berriaren 
ezaugarriak eta, bertara sartzeko 
ahoak ikus daitezke.

>

IBILek 1.300 karga-puntu ditu 
martxan; horietako 200 erabilera 
publikorako dira. Horietako 40 
karga azkarrIbilgailu elektrikoak 
kargatzeko teknologia.
IBILek 1.300 karga-puntu ditu 
martxan; horietako 200 erabilera 
publikorako dira. Horietako 40 
karga azkarrekoak dira, eta 1.100 
etxeetan eta enpresetan daude. 
Dagoeneko 380.000 karga eta 3,4 
GWh baino gehiago hornitu ditu. 
Horrek esan nahi du 28,5 milioi 
kilometro egin direla ibilgailu 
elektrikoan, edo, gauza bera dena, 
munduari 711 buelta.

IBIL: Ibilgailu 
elektrikoak kargatzeko 
teknologia
>

Proyectos sostenibles  
en el stand  
EUSKADI-BASQUE 
COUNTRY
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Presente y futuro del 
transporte sostenible  
en Euskadi

CAFeko Nazioarteko Sailekoa
UXUE AYALA

BEI proiektuaren zuzendaria
CRISTINA LÓPEZ

Euskotreneko Komunikazio, Alor 
Komertzial eta Marketin Sailekoa

AIZPEA URIBE

Bost emakume bildu ditugu Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parkean, guztiak ere sistema, teknologia eta garraio 
jasangarriagoak lortzen saiatzen diren Euskadiko zenbait 
erakunde publiko eta pribatutakoak. Aukerak, lehiakortasuna, 
eraginkortasuna, kalitatea, segurtasuna, irisgarritasuna eta 
etorkizuna izan dituzte hizpide CAFeko Uxue Ayalak, ETSko 
Cristina Lópezek, Euskotreneko Aizpea Uribek, Ikusiko Miren 
Sedanok eta EEEko Mónica Díazek.

>

>

 

 
Mugikortasun-sistema eraginkorrak eta 
ingurumena zaintzen dutenak sortzea, 
horra CAFeko garapen teknologikoen 
helburu nagusietako bat. Baterien 
erabilera, adibidez, jasangarritasunaren 
aldeko erabaki garbia da. Gainera, 
etengabe aztertzen ditu CAFek material 
arinagoak eta ingurunea errespetatzen 
dutenak, ibilgailuen pisua gutxitzeko eta, 
ekipoak eraginkorki erabiliz, energia-
kontsumoa murrizteko.
Garapen horren emaitza dugu, adibidez, 
Urbos tranbia-plataforma, zeinaren 
bateria-sistemari esker trakzio-sistema 
jasangarria baitute Sevilla, Zaragoza, 

Birmingham eta Kaohsiung hiriek. Horrez 
gain, sistemaren inpaktu arkitektonikoa 
ere gutxitu egiten du plataforma horrek, 
eta energia aurrezten laguntzen, ekipoak 
optimizatu eta material arinagoak 
erabiltzen baitira. Emaitza: ingurumena 
zaintzen duen garraio-sistema.
Baina urrutirago ere iritsi nahi du CAF 
taldeak hiriko mugikortasun-sistema 
jasangarrien aldeko bide horretan eta, 
trenetarako teknologiaz baliaturik, 
autobus hibridoak eta elektrikoak ere 
baditu orain gure produktu-eskaintzak 
(CAF taldearen filiala den Vectia enpresak 
egiten ditu). Horrela erantzuten die 
CAFek bere bezeroen mugikortasun 
elektrikoko -premiei, eta garraio-zerbitzu 
multimodalekoei.

Euskadiko ahalmen handiko 
garraioaren elektrifikazio-proiekturik 
berritzaileena dugu BEI (Autobus 
Elektriko Adimenduna). 
Autobusa baliatzen duen hiriko garraio-
eredu lehiakorrago eta eraginkorrago 
bat bultzatu nahian gabiltza Eusko 
Jaurlaritza eta Euskal Trenbide Sarea, 
eta eskari handieneko udalerrietan 
aplikatu nahi dugu: Gasteizen, 
Donostian eta Leioan, besteak beste.  
Hona hemen eredu horren eta Euskadin 
aplikatzen diren beste batzuen arteko 
aldeak:
• % 100 elektrikoak dira autobusak; 
martxan direla karga daitezke (aukera-
karga) eta geldirik daudela, gauean 
(karga geldoa).
• Erreia, erreserbatuta
• Txartelak geraleku bakoitzean 
baliozkotzen eta saltzen dira (Euskadin 
funtzionatzen duten garraio-txartel 
mota guztiak onartzen ditu).
• Kontrol-zentrotik monitorizatzen 

dira autobusak, haien eta geralekuen 
artean dagoen komunikazio-sare baten 
bitartez.
• Irisgarriagoak dira bai autobusak bai 
geralekuak, eta eskuragarriago dauka 
informazioa erabiltzaileak.
Lehenbizi Gasteizen jarriko da martxan 
sistema, eta, eraikitze-proiektuak 
amaitu ahala, hautatutako gainerako 
udalerrietan.

>

Topoaren saihesbide berriari esker, 
urrats handia egingo du etorkizunerantz 
Gipuzkoako garraio publikoak. Lurpetik 
zeharkatuko du Donostia, eta hiriaren 
erdigunera eta unibertsitateen ingurura 
iritsiko da. Garraio-aukera berri bat 
eskainiko dio hiriari: eskuragarriagoa, 
modernoagoa, seguruagoa, merkeagoa..., 
azken batean, garraio hobea.
Lurpeko ibilbideari esker, amaitu egingo 
dira Amarako geltokian egun egiten 
diren bidaia-etenak eta tren-aldaketak: 
jarraituak, azkarragoak eta erosoagoak 
izango dira joan-etorriak. Gainera, auzo 
horretako trenbide-plataforma desagertu 
egingo da, eta 21.000 m2 berreskuratuko 
ditu hiriak. 

Topoaren bide-zati berria martxan 
jartzean, metro-zerbitzua eskainiko 
du Euskotrenek (tren-maiztasuna: 7,5 
minutuz behin); hori dela eta, azkarrago 
eta errazago mugitzeko aukera izango da. 
Iaz, 11,3 milioi bidaiari izan zituzten 
Gipuzkoako tren-lineek. Gora egingo 
du kopuru horrek saihesbideko lanak 
amaitzen direnean; aldiz, behera egingo 
du auto-kopuruak hiriaren erdialdean, 
eta leku gehiago izango dute oinezkoek 
eta ziklistek.
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Mónica Díaz, Miren Sedano, Aizpea 
Uribe, Cristina López eta Uxue 
Ayala Gipuzkoako Zientzia eta 
Teknologia Parkean.

IKUSIko Kudeaketa Sistemetakoa
MIREN SEDANO 

EEEko Energia eraginkortasun eta 
iraunkortasun arloa

MÓNICA DÍAZ

>

Mugikortasunaren alorrean, ekarpen 
hau egiten dio Ikusik sektoreari: 
adimena edo, nahiago izanez gero, 
balioko informazioa erauzteko duen 
ahalmena, mugikortasun jasangarrian 
esku hartzen duten alor guztietako 
datuak aztertuz. 
Ikusik bere software-plataforma 
propioa garatu du (Spider OIM), 
zeinak aztertzen eta kudeatzen 
baititu mugikortasunaren iturri eta 
eragiketa-sistema askotatik datozen 
datu ugariak. Datuen zentralizazio, 
prozesatze eta ustiapen multimoldala 
egiten du plataforma horrek, Business 
Intelligenceko tresna aurreratuak 
erabiliz; horrez gain, informazio 
sinplifikatua, ordenatua eta ulerterraza 
jartzen du garraio-planifikatzaile, 
-operadore eta -agintarien esku, erabaki 
egokiak har ditzaten eta, hartara, 
zerbitzuen eragiketa-kostuak murriztu, 
baliabideak ahalik eta ondoena 
koordinatu eta etorkizuneko joera eta 
arazoei aurrea har diezaieten.
Zenbait soluzio ari gara jartzen 
kudeatzaileen eskura, hiriko 
mugikortasunaren egungo arazoei  

irtenbideak eskaintzen dizkietenak 
guztiak ere. Bakoitzak bere aldetik 
ondo funtzionatzen dute soluzio horiek, 
baina askoz eraginkorragoak dira 
elkarreraginean baldin badihardute, 
kudeatzaileei datuak eta informazioa 
emanez, mugikortasun segurua, 
jasangarria eta irisgarria sustatzeko 
erabaki egokiak har ditzaten hirietan 
zein eskualdeetan.

>

Garraioaren sektoreak ahaleginak 
egin behar ditu energia gutxiago 
kontsumitzeko eta petroliotik ez 
datozen erregaiak erabiltzeko. Helburu 
hori lortzeko, aliatu bikaina da 
mugikortasun elektrikoa.
Horrez gain, negozio-aukera ere bada 
mugikortasun elektrikoa. Izan ere, 
tren eta autobus elektrikoak egiten 
dira gure lurraldean; 100 enpresatik 
gora ditu automobilgintzaren industria 
osagarriak; ahaltsua da potentzia-
elektronikaren eta telekomunikazioen 
sektorea, eta alor horretan esperientzia 
zabala duten teknologia-zentroak 
dauzkagu.
Kontuan izan dezagun, bestalde, 
enpresen lehiakortasuna hobetzeko 
aukera bat dela mugikortasun 
elektrikoa. 
Garraio-bide elektrikoen eskaria 
eta erabilera areagotuz, etengabe ari 
gara lanean Euskadik mugikortasun 
jasangarriagoa izateko, hemengo 
ekonomia eta ezagutza bultzatzeko, 
nazioartean ibilgailu elektrikoak 
hedatzeak dakarren produktu-, 

zerbitzu-, berrikuntza- eta baliabide-
premia aprobetxatuz, eta gizarteak eta 
enpresek mugikortasun elektrikoaren 
alde egin dezaten giro egokia sortzeko, 
eredu propioen, trebakuntzaren, 
sustapenaren eta sentsibilizazioaren 
bidez.
Aprobetxatu beharra dago 
mugikortasun elektrikoak Euskadin 
duen aukera. 

ESTITXU ORTOLAIZ ARGAZKIAK

Euskadi, Mugikortasun Iraunkorra
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Etxetik - Lanera
Transbordorik gabe

Benta
 Berri

Iru
n

www.topo.eus

TOPO gehiago,
Gipuzkoa hobea
Urtean Zumaia-Hendaia artean egiten diren 11,3 milioi joan-etorrietatik,
%75 Donostiatik kanpo bizi diren pertsonek egiten dituzte. 2022. urtean 
zabalduko diren TOPOko hobekuntza-lanei esker, Gipuzkoako biztanle- riaren 
kopuru handi batek bizi kalitatea hobetuko du modu eroso, irisgarri
eta jasangarrian. Etorkizuneko garraiorako prestatzen ari gara.


