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Sarrera

Bi gurpileko ibilgailuen ezaugarri bereziak:

• karrozeriarik ez dutenez, zaurgarritasun handiagoa

• kontrako klima baldintzen aurrean, arrisku handiagoa

• mugikortasun ezaugarri berriak direla-eta erabilera handitu da

• erosteko merkeagoak dira, etab.

Ziklomotorren eta motozikleten istripu tasaren azterketa, prebentzio 

jarduketa espezifikoak eta egokiak lantzeko

Ezaugarriak
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Sarrera
Azterlanaren zatiak

Azterlan epidemiologikoa

• Bi gurpileko ibilgailu motordun bat edo gehiago (ziklomotorra edo motozikleta) 
inplikatuta dauden trafiko istripuen analisia, Euskadin, 2012-2017 aldian. 
(Ertzaintzaren datuen arabera).

Azterlan soziologikoa

• Bi gurpileko ibilgailuen arrisku pertzepzioaren eta ezagutza mailaren analisia 
(moto gidariena zein gainerako ibilgailuen gidariena).

•(Azterlanaren lagina: 150 motozikleta gidari eta gainerako ibilgailuen 300 gidari. +/-%8eko gehieneko 
lagin errorea motorzale taldearentzat, eta +/- %5,7koa gainerako ibilgailuen gidarientzat) 

Bi gurpileko ibilgailuen istripu tasa murrizteko 
gomendioak
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Helburuak

Helburu 
orokorra

Ziklomotor eta motozikleten ezbehar 
tasaren eta arrisku pertzepzioaren
inguruko arazo konkretuak zein diren jakitea, 
etorkizuneko prebentzio neurriak sortu eta 
diseinatzeko.

Helburu 
espezifikoak

2012-2017 aldian, moto istripuen 
ezaugarri definitzaileak aztertu eta 
ezagutzea.

Motozikletak eta ziklomotorrak gidatzearen 
inguruan dagoen arrisku pertzepzioa
aztertu eta ezagutzea (bai moto gidariaren 
ikuspegitik bai gainerako ibilgailu gidarien 
ikuspegitik).
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Motozikletak ibilgailuen parkean duen garrantzia 

Euskadin, 2012- 2017 aldian

(*) 2016. urtean. Azterlana egin zenean, Estatuko gainerako tokietako ibilgailuen parkeari buruzko 2017ko datuak ez zeuden 
eskuragarri.

Motozikleten ehunekoa, ibilgailu kopuru osoarekiko:

 Euskadi: igoera %8,3tik %9,6ra 

 Estatuko gainerakoan, igoera %9,2tik %10,00era (2016an*)

Motozikleta kopurua, 1.000 biztanleko:

 Euskadi: 2012:  50,1 motozikleta                         2017:  58,3 motozikleta

 Estatuko gainerakoa: 2012: 60,8 motozikleta                 2016 (*): 69,6 motozikleta

Bizkaia Gipuzkoa Araba

Motoen %, ibilgailu 

kopuru osoarekiko
%8,0 %12,9 %7,5

Moto kopurua, 1.000 

biztanleko
%46,7 %81,5 %47,8
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(1) Istripu tasarekin lotutako datuen analisiak Ertzaintzak erregistratutako istripuak soilik hartzen ditu aintzat
(2) Estatuko gainerako tokiei buruz soilik 2016ra arteko datuak daude

Estatuko gainerakoa (2): % 

29,0

2.138 moto istripu (1) Trafiko istripu kopuru osoaren %15,4  

o Gipuzkoa (%47,4) 

o Bizkaia (%44,6)  

o Alaba (%8,0)

Estatuko gainerakoa (2): 

%23,8

2.392 biktima            Trafiko istripuetako biktima guztien %12,2      

o Gipuzkoa (%48,0)

o Bizkaia (%43,8)

o Alaba (%8,2)

Motozikletak ibilgailuen parkean duen garrantzia 

Euskadin, 2012- 2017 aldian
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Bi gurpileko ibilgailuen istripuetako biktimak

Euskadin, 2012- 2017 aldian

(1) Istripu tasarekin lotutako datuen analisiak Ertzaintzak erregistratutako istripuak soilik hartzen ditu aintzat

o Hilak                               %20,7 

o Larri zaurituak                 %21,7

o Zauritu arinak %11,1

Estatuko gainerakoa

Hilak Zauritu larriak Zauritu arinak

Bizkaia %24,4 %25,7 %10,3

Gipuzkoa %21,0 %22,8 %13,8

Araba %13,0 %12,8 %6,5

Bi gurpileko ibilgailuetako biktimak, gainerako istripuekiko

Euskadi (1)

o Hilak                              %21,5 

o Zauritu larriak %33,2 

o Zauritu arinak                 %23,0
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Euskal moto gidariaren profila

Euskadin, 2012- 2017 aldian

Sexua

o Gizonak              %82,7 

o Emaku.                %17,3

Gizonak Emakumeak

Gipuzkoa %79,3 %20,7

Bizkaia %85,8 %14,2

Araba %86,2 %13,8

Ibilgailuan duten posizioa

Gizonak Emakumeak

Gidariak %89,2 %10,8

Bidaiariak %72,8 %27,2

Kaltegarritasuna

Gizonak Emakumeak

Hilak %93,9 %6,1

Zauritu larriak %91,1 %8,9

Zauritu arinak %80,8 %19,2
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Euskal moto gidariaren profila

Euskadin, 2012- 2017 aldian

Istripua izan duen euskal moto gidariaren argazkia

Gizona

Tarteko adinekoa (40 bat urte)

Istripua uztailean izan ohi du

Errepide konbentzional batean

Aurre-alboko talka baten ondorioz

Larunbatean, 14:00etatik 18:00etara
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Euskal moto gidariaren profila

Euskadin, 2012- 2017 aldian

Moto istripuetako biktimen adina

Urteak Batez besteko adina

2012 37,9

2013 37,7

2014 38,0

2015 38,4

2016 39,4

2017 40,2

Batez besteko adina,

kaltegarritasunaren arabera

Moto 

istripuak

Gainerako

istripuak

Hila 43,9 48,0

Zauritu larria 39,8 46,5

Zauritu arina 38,3 38,7

Aztertutako aldian zehar, batez 

besteko adina handituz doa

Moto istripuetako biktima 

larrienak gainerako 

istripuetako biktimak baino 

gazteagoak dira
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Euskal moto gidariaren profila

Pertzepzio azterketa

Zergatik ibiltzen naiz motoan?

Aparkatzeko erraztasuna %76,3 (1)

Asko gozatzen dut motoz noanean %46,1 (1)

Tokietara lehenago iristen naiz %60,4 (1)

(1) Moto gidariek motoa erabiltzeko adierazitako hiru arrazoi nagusietakotzat jotakoa
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Hiriko moto gidaria vs hiriartekoa

Moto gidariek hiri eremuetan vs hiriartekoetan izandako istripuen

arteko aldeak
Sexua

Ehuneko bertikalak

Hirikoa Hiriartekoa

Gizona 87,8 89,6

Emakumea 12,2 10,4

Moto gidarientzat zertxobait arriskutsuagoa da moto bat hirian 

barna eramatea mendi errepidean edo autobia zein autopista 

batean eramatea baino

Kaltegarritasuna

Ehuneko bertikalak

Hirikoa Hiriartekoa

Hila 1,8 2,3

Zauritu larria 13,4 16,3

Zauritu arina 84,8 81,4

Adina Hirikoa Hiriartekoa

Batez besteko adina (urteak) 36,6 39,7

Sexua

Adina

Kaltegarritasuna

Moto gidarien arrisku pertzepzioa hiri eremuetan vs hiriartekoetan
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Hiriko moto gidaria vs hiriartekoa

Erradiografia

Hiriko moto gidaria Hiriarteko moto gidaria

Gizona

35 urtekoa

Kaskoaren erabilera txikiagoa

Gaueko istripuen gorakada

Hilak edo zauritu 

larriak: %15,2

Uztailean, ostirala, 

14:00etatik 23:00etara bitarte

Gizona

40 urtekoa

Garrantzia abiadura faktoreari

Egunaren argi betean

Hilak edo zauritu 

larriak: %18,6

Uztailean, larunbatean, 

14:00etatik 18:00etara bitarte
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Moto gidariak bere buruaz eta beste 

erabiltzaileekiko harremanaz duen pertzepzioa

Moto gidariak eta gainerako gidariak bat datoz hauetan:

 “Motoz zoazela ezin zara batere distraitu; hori dela eta, 

trafikoari askoz ere adiago zoaz autoa gidatzen duzunean 

baino”.

 “Kasu gehien-gehienetan, autoek ez dituzte argi keinukariak 

pizten bira egin behar dutenean; hori dela eta, motoz auto baten 

atzetik zoazenean kontu handiz ibili behar duzu”.

 “Auto gidari askok ez dute neurri berezirik hartzen moto bat 

ikusten dutenean”.

Moto gidariak eta gainerakoak ez datoz bat hauetan:

 “Motoa edukitzeak badu gauza on bat: trafiko handia 

dagoenean, autoen artean sigi-saga joan zaitezke, eta 

lekuetara lehenago iritsi”.
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Moto gidariak bere buruaz eta beste 

erabiltzaileekiko harremanaz duen pertzepzioa

Moto gidarien eta gainerako gidarien arteko 

desadostasunak:

“Auto gidariek uste dute motoek autoek 

bezala funtzionatzen dutela”.

“Auto gidariek uste dute motorzaleek 

“zoroen” pare gidatzen dutela”.

“Moto gidarientzat, segurtasun hesiak 

arriskutsuagoak dira gainerako ibilgailuak 

baino”.

“Moto gidariek ez dituzte maniobrak 

keinukarien bidez edo eskuekin adierazten, 

eta istripu asko horregatik izaten dira”.

Moto gidariak

Gainerako gidariak

Moto gidariak

Gainerako gidariak

Gainerako gidariak

Moto gidariak

Moto gidariak

Gainerako gidariak
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Euskadiko hiriarteko moto gidariaren gidatzeko 

modua

Kaltegarritasuna
Ehuneko bertikalak

Kaskoaren erabilera

Bai Ez

Hila 2,1 6,3

Zauritu larria 15,8 25,0

Zauritu arina 82,1 68,7

Motoaren erabilera / istripu tasa handitzeko baldintzak

 klima oneko hilabeteak (apirila-urria)

 asteburuak

 12:00etatik 24:00etara bitarte

Kaskoaren erabilera orokorra (istripuetako biktimen soilik 

%1,5ek ez zeramaten kaskoa jantzita) 

Segurtasun elementuak:
 %27,9k onartzen dute ez dutela kasko integralik eramaten

 %31,3k onartzen dute ez dituztela beti eskularruak erabiltzen

 %37,6k ez dute jaka babesdunik janzten
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Euskal moto gidariaren arrisku portaerak 

eta jarrerak

Arrisku portaerak

Abiadura: 

• %39,8k aitortzen dute abiadura mugak gainditzen dituztela

Kontrako baldintza klimatologikoak: 

• %41,2k motoa hartzen dute nahiz eta euria egin

• %24,3k, behe lainoa edo elurra egiteko arriskua dagoenean

Gidatzeko modu arriskutsua / ausarkeriazkoa

• %46,8k, semaforo horiarekin, zaindu eta azeleratu egiten dute

• %33,9 autoen artean sigi-saga joaten dira hirian

• %20,5 paraleloan doazen bi ibilgailuren artean sartzen dira

Segurtasun elementuak:

• %27,9k ez dute kasko integrala erabiltzen

• %43,4k ez dituzte eramaten ikusteko moduko arropak/elementuak

• %37,6k ez dute jaka babesdunik janzten

• %31,3k ez dituzte beti eskularruak eramaten
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Euskal moto gidariaren arrisku portaerak 

eta jarrerak

Jarrerak

Motoan gozatzea: 

Horixe da “motorzalearen” DNA. Motoa ez da nonbaitera 

joateko erabiltzen, motoaren erabilerak berak sorrarazten du 

gogobetetasuna. Jarrera hauekin dago lotuta:

• Mendate bat zeharkatzea, motoari probetxua aterata

• Asteburuetan irteerak egitea, bakarrik edo taldean

• Bihurgune bat hartzerakoan motoa ‘etzan’ behar izatea

• Motoa azeleratu, eta motorraren bulkada osoa sentitzea

Motoaren bizkortasuna eta eraginkortasuna: 

Motoa gidatzeak dituen abantailak: bizkortasuna eta arintasuna, 

aparkatzeko erraztasuna, auto ilarak saihestea… Horrek gidatzeko 

modu arriskutsua / ausarkeriazkoa dakar. Jarrera hauekin lotuta:

• Hirian barna motoz mugitzea, lekuetara azkar iristea eta aparkatzeko arazorik

ez edukitzea

• Hirian barna motoa eramatea eta autoak saihestuz joatea, trafikoa jasan gabe
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Arrisku faktoreak

Klima baldintzen arabera 

gertatzen diren moto 

istripuak

Ehuneko bertikalak

Euskadi Estatuko 

gainerakoa

Eguraldi ona 86,4 94,5

Zirimiria 11,1 4,7

Euri asko 2,5 0,7

Txingorra 0,1 0,1

Euria

 Hamar moto gidaritik lauk motoa erabiltzen dute euria eginagatik.

 Kontrako klima egoeretan, Estatuko gainerakoan baino istripu tasa 

handiagoa dago Euskadin.

 Euri asko ari duenean, moto istripu batean hilik amaitzeko

probabilitatea (%4,5) eguraldi onarekin gertatutako istripuetan dagoen 

probabilitatearen (%2,2) bikoitza da.
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Arrisku faktoreak

Abiadura

Abiadura desegokia: moto istripuen %12,2. (Abiadura desegokia da 

araua ez betetzearen atzetik datorren bigarren faktore elkartua).

Moto istripu batean abiaduraren eraginez hilik amaitzeko 

probabilitatea (%4,9) handiagoa da alkohola edo drogak tartean 

daudenean baino (%4,5).

Abiadura mugak gainditzea: hamar motor gidaritik lauk hala 

aitortzen dute.

Arrisku pertzepzio txikiagoa: baimendutako abiadura gainditzeari

beste egoera batzuei baino arrisku txikiagoa egozten diote moto 

gidariek; esaterako, larrialdiko balaztatzeei, euripean gidatzeari edo

segurtasun hesiak dituen errepide bihurgunetsu batean gidatzeari 

baino txikiagoa.
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Arrisku faktoreak

Alkohola edo drogak

Eragin txikia moto istripuetan (moto istripuen %1,5etan baino ez 

da ageri)

Kaltegarritasun handia. Tartean alkohola edo drogak izanda, moto 

istripu batean hilik amaitzeko probabilitatea %4,5ekoa da.

Arrisku pertzepzio handia: “Bi garagardo hartu ondoren 

ziklomotorra edo motozikleta eramatea” jotzen da arrisku 

handieneko trafiko egoeratzat, nola motor gidarientzat eurentzat, 

hala gainerako gidarientzat. Atzetik daude beste arrazoi hauek: “Euria 

egiten duen egun batean ziklomotorra edo motozikleta eramatea”, “Oinezko batek kaleko 

zebra bide bat zeharkatzea autorik datorren begiratu gabe” eta “Baimenduta dagoena 

baino abiadura handiagoan gidatzea autoa”.



23

Bi gurpileko ibilgailuen istripu tasa murrizteko 

gomendioak

Poliziaren ikuskapena handitzea maiatza eta urria bitartean,

asteburuetan eta egunaren erdiko orduetan.

Prestakuntza/informazio kanpainak egitea gai hauei buruz:

 Abiadura gehiegizko eta desegokia motozikleta gidatzean.

 Ibilgailuen artean zirkulatzea eta aurreratzeko maniobrak

egitea.

 Leku bihurgunetsuetan ibiltzea; sestra aldaketak, ikuspen

gutxiko errepideak; landa inguruneak (errepide desatseginak),

etab.

 Kasko integralaren, eskularruen eta bestelako babes jantzien

erabilpena sustatzea.
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• Nahiz eta kanpainak herritar guztiei zuzenduta egon, genero

maskulinoari dagokion aldagaian pentsatu beharra dago,

motozikleta gehien erabiltzen duena izaki.

• Kanpainek izaera emozionala eduki beharko dute, eta hau

adierazi:

 moto gidariaren “ahultasuna”

 gidari batek egindako hutsegite batek gidari horri berari, eta

baita bidean dabilen beste bati ere, bizia ken diezaiekeela

Kanpainak

Bi gurpileko ibilgailuen istripu tasa murrizteko 

gomendioak
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• Esku-hartzeek jeneralistak izan behar dute; dena den,

Gipuzkoan inbertsio handiagoa egin behar da,

ezaugarri bereziak dituelako.

• Inportantea da bidean moto gidarien eta gainerako

gidarien arteko bizikidetza hobetzera zuzendutako

esku-hartzeak egitea.

• Neurriok herritar guztiei helarazi behar zaizkie; gainera,

etorkizuneko gidariak prestatzen dituzten autoeskolen

babesa eduki beharko dute.

Bi gurpileko ibilgailuen istripu tasa murrizteko 

gomendioak

Esku-hartzeak


