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Jarraian Gasteiz hiriaren bide sareko istripuen kontzentrazio tarteak definitzeko prozesua 

zehazten da. Prozesua desberdindutako hiru lan faseetan banatzen da: 

1. Udal GIS-ean istripuen inbentarioa barneratu 

2. IKT eta EAT-ren detekzioa 

3. Gatazken analisia eta irtenbideen proposamena IKT-etan 

1.  Udal GIS-ean istripuen inbentarioa barneratu  

Lana egin ahal izateko lehendabiziko fasea urteko istripuen datu basea udal GIS-ean iraultzea 

da.  

1.1.1. Istripuen datu basea 

Gasteizko istripuen datu basea Access formatuan aurkezten da. Aurrez ezarritako kontsulten 

bitartez bide segurtasunaren txostenak lortzen dira. 

Istripuaren formularioan erregistratutako informazio guztia 3 oinarrizko tauletan sailkatu 

daiteke: 

 ISTRIPUAK 

 IBILGAILUAK 

 KALTETUAK 

Urtero datu basea barneratuko da eta eskura datuen beste datuei gehituko da. Plan 

Estrategikoaren erredakzioaren bitartean 2016-2017 urteetako istripuak irauliko dira. Era 

honetan iraunkortasun analisiak eta ekintzen ebaluaketak egingo ahal dira. 

Istriputasunaren tratamendurako oinarrizkoa izango da ahalik eta xehetasun handienarekin 

istripuaren kokapena eta ezaugarriak ezagutzea. Horregatik, GIS erreminta baten garapena 

sistemarik egokiena kontsideratzen da informazioa gorde, landu eta aurkezteko. 

1.1.2. GIS-a istriputasunaren lan ingurunea bezala 

Garatu beharreko lehendabiziko pausoa datu basea eta GIS sistema uztartzea da, istripuak 

mapa baten gainean identifikatu ahal izateko. 

Geografia Informazio Sistema plataforma berezi bat da datuen bilketarako eta emaitzak 

aurkezteko oso erabilgarria. Bide segurtasunaren udal kudeaketarako erabilpen anitzeko 

erreminta berezia da, ahalbidetzen duelako istripuak ikustea, IKT-ak definitzea, bide ezberdinen 

ezaugarriak barneratzea eta EAT-ak tratatzea. 

GIS plataformen erakargarritasun nagusia entitate ezberdinen informazioa 

geoerreferentziazioaren bidez uztertzea ahalbidetzen duela da (informazio ezberdinak, kapa 

ezberdinetan kargatuak, baina gurutzatuak izan daitezkeenak erlazio edo kalkulu espazialen 

bitartez –spacial joins-). GIS informazioa landutako informazioa eta bere irudikapen 

geografikoaren arabera antolatzen da (puntuak, arkuak edo poligonoak). 

GIS-aren definizio zuzen bat gainera, erabilgarria izango da Udaleko beste sail batzuetan, eta 

honi esker eduki ahalko da informazio ezberdin asko ingurune bakar batean. 

Geoprozesamendu funtzioen erabilpena istriputasunaren ikerketan funtsezkoak diren bost 

galderei erantzuna emateko balio dezake: 
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1.1.3. Grafoa 

IKT-ak kalkulatu ahal izateko ezinbestekoa da tramero edo grafoa edukitzea, hau da, Gasteizko 

kale guztien errepresentazioa. Grafoko kaparen sorrera arkuak sortuz egingo da, kaleko tarte 

bakoitza bidegurutzetik bidegurutzera irudikatzen duena. 

 

 

 

Mundo real          SIG          

Se georeferencian las calles de Bilbao para obtener un grafo que permita trabajar el entorno físico

dentro de un SIG.

Información 

gráfica

Información 

alfanumérica
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Jarraian grafoarentzako datu ereduen proposamen bat aurkezten da. 

Zutabea Deskribapena 

ID Arkuaren identifikatzailea. Nagusia eta bakarra 

Length Arkuaren longitudea, metroetan 

Dir Zirkulazio noranzkoa adierazten du 
0 =Noranzko bikoitza 
1 =Noranzko bakarra 

From ID Arkuaren hasierako nodoaren identifikatzailea  

To ID Arkuaren bukaerako nodoaren identifikatzailea 

Hierarkia Bidearen sailkapen funtzionala 

Noranzkoa (Bakarrik bitan banandutako kaleak, bi arkuekin irudikatuak) 
1 = Goranzko noranzkoa (atari zenbakien arabera) 
2 = Beheranzko noranzkoa 

Mota Kale mota  

Izena Kalearen izena adierazten du 

Nondik Jatorriko bidegurutzearen kalea adierazten du 

Nora Helmugako bidegurutzearen kalea adierazten du 

Galtzada_Zabalera Galtzadaren zabalera 

Abiadura Gehienezko abiadura km/o 

Erreiak Arkuaren errei kopurua 

Galtzada_kop Arkuaren galtzada kopurua 

Kapazitatea Arkuaren kapazitatea, ibilgailu/orduetan neurtuta  

EBI Eguneko Batez Besteko Intentsitatea ibilgailuetan tarte horretan  

 

Bigarren momentu batean, GIS bat martxan dagoenean, bigarren entitate bat barneratzea 

aztertu daiteke, Bidegurutze-Areak.  

1.1.4. Istripuen kokapen geografikoa 

Gaingiroki, hau da informazioa jarraitzen duen prozesua istripua gertatzen denetik mapifikatzea 

lortzen den arte. 

1) Istripua gertatzen den lekuraino desplazamendua (Polizia). 

2) Istripuen ezaugarri nagusiak apuntatu (data, ordua, lekua, mota, kalteak, kausak, 

behaketak). 

3) Kokapenaren deskribapena koordenaden bitartez 

4) Informazio guztia datu base batean sartu. 

5) Koordenaden bitartez istripuak GIS batean kokatu. 

6) “Istripu puntuaren” identifikazioa kode baten bidez (datu basean istripuari 

emandako kodea mantenduz), lotutako informazioaren uztarpena egin ahal 

izateko. 

7) Istripu batzuen koordenada hauek espaloien gainean kokatu dezakete eta hauen 

errebisio fase bat beharrezkoa izan daiteke. 
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Tarte baten eredua 

 

 

Euskarri entitate bezala ezagutzen dira istriputasun analisi propio bat jasaten ez duten elementu 

kartografikoak, baina erregresioen kalkuluetan laguntzen dute istriputasun handia duten 

bidegurutze edo tarteen analisia egin ahal izateko. 

Geruza kartografiko hauetako batzuk informazioa barneratu dezakete, disponibilitatearen 

arabera, honi buruz: 

 Auzoak/Barrutiak 

 Semaforoak/Seinaleztapen bertikala eta horizontala (oinezkoen pasabideak) 

 Semáforos/Señalización vertical y horizontal (pasos de peatones) 

 Autobus erreiak 

 Autobus geltokiak 
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Gasteizko auzoko geruzaren adibidea 

 
 

1.1.5. GIS Softwarea 

GIS informazioa lantzeko software artean, aukera desberdinekin lan egin ahalko da: 

 
QGIS (programa librea) 

https://www.qgis.org/es/site/ 
 
MiraMon  

http://www.creaf.uab.es/miramon/ESP/Presentacio.htm 
 
ArcGis 

https://www.arcgis.com/features/index.html 
 
GeoMedia 

https://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/geomedia 
 
TransCAD 

https://www.caliper.com/transcad/introduccion.htm  

https://www.qgis.org/es/site/
http://www.creaf.uab.es/miramon/ESP/Presentacio.htm
https://www.arcgis.com/features/index.html
https://www.hexagongeospatial.com/products/power-portfolio/geomedia
https://www.caliper.com/transcad/introduccion.htm
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2.   IKT eta EAT-ren detekzioa  

Tradizionalki IKT (Istripuen Kontzentrazio Tarteak) identifikatzeko ereduak hiriarteko 

errepideetan zentratu izan dira. 

Eredu berdinaren aplikazioa hiri inguruneetan ez da egingarria edo beste modu batera 

enfokatu eta interpretatu behar da. Kale berdin bateko ezaugarriak asko aldatu daitezke eta 

honek eskatzen du tramifikazio askoz zehatzago batekin lan egitea. Honek eragina izan dezake 

balio absolutuetan istripu kopurua murriztu daitekeelako ereduaren sentsibilizazioa areagotuz 

eta epealdiak edo tarteak alderatzen direnean interpretazio okerrak ekarri ditzake. 

Gasteizko Bi segurtasun eta mugikortasun iraunkorreko plan estrategikoaren barruan istripuen 

kontzentraziorako analisi sistema bat garatu nahi da, helburu bikoitzarekin. 

 

A. Istripuen kontzentrazio tarteak (IKT) identifikatu.  

Istripuen kontzentrazio analisien ereduak egokitu Gasteizko hiriaren kasuistika berezira. 

 

B. Istriputasunaren iragarpen eredua, aztertutako bideko ezaugarrien arabera, 

Estimatutako Arriskutako Tarteak lortuz.  

Tarte zehatz batean istripu bat gertatzeko arriskua azaltzen duten aldagaiak aztertu, istripu 

kontzentrazio tarteen iragarpen eredu bat ezarri ahal izateko. 

2.1.  IKT-AREN KALKULUA HIRIGUNEAN  

Bide segurtasuneko kudeaketaren helburuetako bat urte bukaeran IKT aurkeztea da (hurrengo 

urteko urtarrilean urte osoa ixteko denbora emateko), bere 2 kategorietan (talkak tarteetan eta 

harrapatzeak tarteetan). 

 

  Istripuaren kokapena 

  Tartea 

Istripu mota 
Harrapatzea HARRAPATZEA TARTEAN 

Talka TALKA TARTEAN 

 

IKT-ak azken 3 urteetako istripuen datuez abiatuz kalkulatuko dira. 

IKT mapa hauek, beharrezkoak diren taulekin batera, Udalari eta Udaltzaingoari balioko die 

inbertsioa behar duten puntu kritikoak erabakitzeko. 

GIS-aren bitartez kudeaketa eta datuen pilaketa historiko lagunduko du erabakitzen neurriak 

inplementatu behar diren edo ez, informazio gehigarrian oinarrituz eta ez bakarrik kontuan 

izanez IKT baten parte den edo ez. Horrela, IKT-n iraunkortasun mapak erakutsiko dira, tarte 

horren arazoa zirkunstantziala den edo ez erabakitzeko, eta IKT maparekin gainjarriko dira 

interbentzioa izan duten puntuak, interbentzio urtea eta hilabetea identifikatuz. 

Istripuak tarteetara lotzen dira gehienezko distantzia bat ezarriz. GIS erremintaren bidez 

sortutako influentzia zonez abiatuz lan egiten da, elementuen gainjarritasunaren eta fusio 
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espazialaren bitartez, eta horregatik oso garrantzitsua da istripuak ahalik eta zehaztasun 

handienarekin kokatuak izatea. 

Istripuen Kontzentrazio Tartea edo IKT-ren kontzeptua sare batean arriskutasun maila handiena 

duten puntuei erreferentzia egiteko erabiltzen da; eta horrela kontsideratzen dira tarte horiek 

non arrisku maila antzekoak diren tarteetan dagoen batez besteko arrisku maila baino askoz 

altuagoa den eta non suposatzen da azpiegituraren hobekuntza bat istriputasunaren murrizketa 

nabarmena eta eraginkorra ekarriko duen. 

Definizio honetatik abiatuz, IKT-ak kalkulatzeko metodologia desberdinak existitzen dira. Puntu 

beltzak edo kontzentrazio tarte/puntu hauek identifikatzeko sistema guzti hauek aurrekontu 

publikoak kostu-onura efektu maximoko lekuetan gastatzen direla bermatzeko sortu dira. 

Behatutako balioetan oinarritutako IKT-ak identifikatzeko erabilitako prozedurak 

erreferentzia bezala hartzen dute biktimekin istripuen balio absolutua edo tasa bat, normalean 

erlazionatzen duena azpi-tarte bakoitzean erregistratutako istripu kopurua eta 

jasaten duen ibilgailu intentsitatea (EBI). 

Arriskugarritasun Indizea definitzen duen tasa honekin lan egiten da, ezaugarri berdineko 

sarean lortutako arriskugarritasun indizeekin alderatzeko. 

A) IKT-ren kalkulua arriskugarritasunagatik: Arriskugarritasun Indizea (AI) 

Arriskugarritasun indizea errepide tarte baten haztatutako istripuak jasaten duen Eguneroko 

Batez besteko ibilgailuen intentsitatearekin (EBI) eta tarte horren longitudearekin erlazionatzen 

duen balioa da. 

Arriskugarritasun indizea istriputasuna eta EBI-ren arteko erlazioan oinarritzen da, EBI-a delako 

azpiegituraren ikuspuntutik istriputasunean eragin handiena duen aldagarria. 

Indize honen balioak txikiak izan ohi dira, eta horregatik maneiagarriak diren balioekin lan 

egiteko indizea 108 biderkatzen da. 

 

LIMD

ponderadosAccidentes
IP






365

108

 

 

Non, 

Accidentes ponderados ezarritako epealdiaren barruan bide tarte batean izandako 

istripuen batuketa da. 

IMD  Eguneroko Batez Besteko Intentsitatea da 

L  tartearen Longitudea da kilometrotan neurtuta  

Arriskugarritasun tasa errepide tarte baten arriskuaren balorazio bat da, baina interpretatzeko 

garaian zuhurtzia behar da, EBI-a baxua denean oso aldakorra izan daitekeelako, eta EBI-a 

altua denean oso jarraitua izaten da, gutxi aldatuz. 
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B) IKT-ren kalkulua kontzentrazioagatik: Kontzentrazio Indizea  

IKT-ren kalkulua kontzentrazioan oinarrituta dagoenean, istripu kopurua kilometroen arabera 

haztatuta dago. 

 

IKT zerrenda eta kontzentrazio eta arrisku adierazleen eredua, Granadako hirian  

 
 

2.2.   IKT EMAITZEN AURKEZPENA  

IKT mapa egiten den entitate bakoitzarentzat txosten osatu bat aurkeztuko da. IKT-ekin 

zerrendak eta mapak aurkeztuko dira. 

Zerrendatan IKT-ren kokapena, erregistratutako talka edo harrapatze kopurua eta kalkulatutako 

arriskugarritasun indizea barneratuko dira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tendencia
Indicador de 

concentración

Indicador de 

riesgo

Calle 2009 2010 2011 suma Acc
% Augmento o 

Disminución
KM via Acc/km IMD media via Veh-km anualesAcc*10^6/veh-km

1 Gran Vía de Colón 23 39 27 89 17,4% 0,7 127,1 13.395 6.984.536 13

2 Calle Recogidas 14 25 9 48 -35,7% 0,6 80,0 9.528 5.796.200 8

3 Avenida del Doctor Oloriz 8 6 13 27 62,5% 0,4 67,5 16.599 15.146.588 2

4 Calle Arabial 29 22 20 71 -31,0% 1,1 64,5 14.296 4.743.673 15

5 Avenida de la Constitución 21 25 18 64 -14,3% 1,0 64,0 23.770 8.676.050 7

6 Acera del Darro 10 13 7 30 -30,0% 0,6 54,5 12.077 8.014.736 4

7 Avenida Reyes Católicos 5 6 15 26 200,0% 0,5 52,0 8.758 6.393.340 4

8 Calle Neptuno 14 11 10 35 -28,6% 0,7 50,0 21.999 11.470.907 3

9 Camino de Ronda 86 36 16 138 -81,4% 3,2 43,1 6.735 768.211 180

10 Avenida de Fernando de los Ríos 16 21 18 55 12,5% 1,4 39,3 33.294 8.680.221 6

11 Paseo de Violon 11 13 5 29 -54,5% 0,9 32,2 23.864 9.678.178 3

12 Calle de Joaquina Eguaras 25 16 11 52 -56,0% 1,7 30,6 18.929 4.064.168 13

13 Avenida de Cervantes 2 9 10 21 400,0% 0,7 30,0 13.673 7.129.493 3

14 Paseo del Emperador Carlos V 11 5 7 23 -36,4% 0,8 28,8 10.069 4.593.981 5

15 Avenida de Madrid 8 11 6 25 -25,0% 0,9 27,8 10.726 4.349.989 6

16 Ribera del Beiro 8 12 6 26 -25,0% 1,0 26,0 11.720 4.277.800 6

17 Carretera de la Sierra 26 17 14 57 -46,2% 2,2 25,9 11.758 1.950.759 29

18 Avenida de Andalucía 20 22 14 56 -30,0% 2,2 25,5 29.516 4.896.973 11

19 Avenida de Pulianas 14 12 6 32 -57,1% 1,3 24,6 8.777 2.464.312 13

20 Camino de Alfacar 9 13 8 30 -11,1% 1,3 23,1 7.185 2.017.327 15

21 Calle de Eudoxia Piriz 5 9 6 20 20,0% 0,9 22,2 16.201 6.570.406 3

22 Avenida de Dílar 15 13 11 39 -26,7% 1,8 21,7 2.875 582.986 67

23 Avenida de Juan Pablo II 12 13 14 39 16,7% 2,3 17,0 27.353 4.340.802 9

24 Bajo de Huetor 9 15 12 36 33,3% 2,3 15,7 11.312 1.795.165 20

25 Carretera de Málaga 9 14 12 35 33,3% 3,8 9,2 16.642 1.598.508 22

Accidentes
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Istripu kopuruaren araberako IKT-aren adibidea, Bilboko hirian  

 
 

2.3.   ESTIMATUTAKO ARRISKU TARTEEN IKERKETA HIRIGUNEAN  

Hiriko IKT detekzio Sistema martxan dagoenean, estimatutako arrisku tarteen ikerketarekin 

osatu daiteke. 

Erregresio prozesu batetik abiatuz eredu estatistiko bat ezartzea da helburua, kontzentrazio 

tarteak aurreikusten lagunduko duena. Bukaerako helburuan bide publikoan istripuak saihesteko 

parte hartu ahal izatea da, inguruneko elementuak modifikatuz, barneratuz edo ezabatuz. 

Kontzentrazioa analisia istripu larrien kopurua espazioarekin jartzen duten erlazioan baino beste 

elementurik aztertu gabe. 

Prozesu hau martxan jartzeko beharrezko da istriputasunean eragin dezaketen hiri elementu 

guztiak eskura edukitzea: errei kopurua, Bus erreiak, bus geltokiak, aparkalekuak galtzadan, 

ibilgailu batez besteko intentsitatea, bizikleta bidea, gehienezko abiadurak, etab. 

 

Aldagai guzti hauek GIS eredu batean barneratzen dira eta grafoaren entitate desberdinekin 

erlazionatzen dira. Azken urteetako istriputasunaren datuekin erregresioa ezartzen da istripu 
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kontzentrazioko entitate bakoitzarentzat. Faktore analisi baten bidez kasu bakoitzean 

errepikatuta dauden edo ezer azaltzen ez duten aldagaiak baztertzen dira eta bukaerako 

erregresioa erregulatu behar duten konstanteak ezartzen dira. 

Balioak urteroko istriputasun datuekin eguneratzen dira, ereduaren baliotasuna aztertzeko eta 

datu berriak barneratzeko helburuarekin. 

Barneratu beharreko bidearen ezaugarri eta parametro nagusiak ondorengo taulan zehazten 

dira. 

 

PARAMETROA NEURTZEKO SISTEMA 

Ibilgailuen fluxua EBI 

Oinezkoen fluxua Oinezkoak orduko 

Oinezkoen aktibitatea 
(bizitegia, komertziala) 

 

Semaforizazioa 1=bai 0=ez 
Deskontadorea 1=bai 0=ez 

Kaleko noranzko bat edo 

bi  

Kalea osatzen duten adarren noranzkoen batez bestekoa  

Adarrak Bidegurutze baten bide-banaketa kopurua 

Bidegurutze posibleak Fluxuen intersekzio kopurua  
Bidegurutze 

mugimenduak 

 

Errei kopurua Batez bestekoa hartzen da 

Garraio publikoaren 

existentzia 

 

Bidegurutzean biraketen 

existentzia 

 

Erdibitzailearen 

presentzia 

1=Erdibitzailea 0=Ez 

Aparkamendua 0=ez dago; 1=alde bat 2=bi alde 
Abiadura (%85 

pertzentila) 

 

Lur erabilerak 

(Ekipamenduak/1.000 
biztanle) 

0= 0-15; 1= 15-30 2= 30 edo gehiago 

Bidegurutzeak/longitudea Semaforizatutako gabeko bidegurutze kop./ tartearen km-ak 

Tarteko 
pasoak/longitudea 

Paso kopurua bidegurutzean/tartearen km-ak  

 

Perspektiba desberdinetatik istriputasuna balioztatzeko helburuarekin, istriputasunaren bi 

estimazio egingo dira: 

 Biktimekin istripuen presentzia/gabeziaren estimazioa (aldagai menpeko 

kategoriakoa).  

Erregistro Logistiko Binarioaren Eredua (RL) 

𝑃(𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝𝑢𝑎) =
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑛𝑥𝑛)
 

Non, 

𝑃(𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝𝑢𝑎), istripu bat edo gehiago gertatzeko probabilitatea da 
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𝛽, 𝑛 aldagai independente bakoitzeko koefizienteak dira 

𝑥, 𝑛 aldagai independente bakoitzeko balioa da 

 Biktimekin istripu kopuruaren estimazioa (aldagai menpeko zenbakikoa). 

Eredu honentzako Eredu Lineal Orokortu bat erabiltzen da, menpeko aldagaiarentzako 

Erregresio Binomial Negatiboarekin eta lotura logaritmikoaren funtzioarekin. Eredu 

honen helburua istripuen maiztasunaren estimatutako balio bat lortzea da bidearen 

ezaugarrien arabera. 

Eredu Lineal Orokortua. Erregresio Binomial Negatiboa (BN) 

𝐼𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝𝑢 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎 = 𝑒(𝛽0+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑛𝑥𝑛) 

 

 

Aldagarri anitzeko analisiaren helburua, ikertutako analisien eszenatokietako istriputasunaren 

fenomenoa ahalik eta zorroztasun estatistiko handienarekin iragartzen duen espresioa aurkitzea 

da, istriputasunarekin menpekotasuna adierazten duten aldagai independenteak barneratuz 

(bidearen ezaugarriak). Menpeko aldagaiko naturaren arabera, istriputasuna erregresio analisi 

mota batekin edo bestekin modelizatzen da, lehen azaldutakoak. 

Aldagai bakoitzeko balioak behin eguneratuak eta eredua berriz kalkulatuta berriagoak diren 

istripuekin, Excel orri baten bitartez, erremintak tipologia bakoitzarentzat kalkulatu ahalko du 

istripu kopuruaren probabilitatea eta aurreikuspena. 

R² = 0,3261 
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2.4.   ISTRIPU KONTZENTRAZIO ESPAZIOEN ANALISI GAINJARRIA 

Komentatu den bezala IKT-en analisia istripu kontzentrazio espazioen analisiarekin osatu 

daiteke. 

Istriputasunaren eragin dezaketen bide publikoan zehar txandakatzen diren faktoreen 

anizkoiztasuna batzuetan IKT bat istripu kontzentrazio tarte zehatz bat bezala ikustea zailtzen 

du. Oinezkoen pasabideak, semaforoak edo biribilguneak ibilgailu-ibilgailu, ibilgailu-oinezko edo 

ibilgailu-ingurunea interakzio espazio desberdinak definitzen dituzte 

Arrazoi honengatik espazio desberdinak kontuan izango dituen sistema bat garatu daiteke, 

hauetako batzuk gainjarriz, istripu kontzentrazioa identifikatzeko 4 kategoria desberdin 

identifikatzeko, istripu mota eta istripuaren kokapena gurutzatzerakoan irteten den matrizearen 

erantzuna. 

 

 

 Talkak bidegurutzeetan 

 Talkak bidegurutzetik bidegurutzera tarteetan 

 Harrapatzeak semaforizatutako oinezkoen pasabideetan 

 Harrapatzeak tarte jarraituetan semaforoko etenaldirik gabe 

COLISIONES EN TRAMO VIAL

Datos de entrada

IMD 5000

Metros 500

NCarriles 4

Estacionamiento (0/1) 0

ParadaBus (0/1) 0

Vados (0/1) 0

Salida del modelo

Probabilidad de ocurrencia de un accidente 97,56%

Datos de entrada

IMD 5000

Estacionamiento (0/1) 1

Sentido (0/1) 1

Badén (0/1) 0

ParadaBus (0/1) 1

Vados (0/1) 1

Salida del modelo

Estimación del número de accidentes 4,99
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Talkak bidegurutzeetan bidegurutze 

erdian ezarritako puntu batekin 

irudikatzen dira (atxikitutako irudian 

puntu beltza). Bidegurutze bakoitzeko 

istripu kopurua kalkulatzeko orduan, 

prozedura honekin puntuaren inguruan 

buffer bat definitu behar da eta buffer 

horren barruan kokatuak gelditzen diren 

(zirkulu zentrokidea) istripuak 

bidegurutzearen propioak kontsideratzen 

dira. Sistema hau sofistikatuagoa 

egiteko area itxurako gurutzaketarako 

geruza bat barneratu daiteke. Geruza 

honetan oinezko pasabidek barneratzen 

dira eta bidegurutzeak behar du forma 

hartzen du. Era honetan, istripu eta 

bidegurutzeen geruzak 

erlazionatzerakoan neurriko 

korrespondentzia bat ematen da. 

3.  IKT-etan analisia 

Urtero, zehaztutako prozeduraren bitartez, 3 et 5 arteko IKT-ak lortuko dira, gehienezko 

istripu arriskua kontzentratzen den lekuetan. Ingurune horietan analisi zehatz bat 

burutuko da, bide segurtasun gatazka nagusiak identifikatuz eta hobekuntzarako proposamen 

posibleak zehaztuz. 

IKT bakoitzarentzat txosten bat idatziko da hurrengo atalak barneratuz: 

a) Tartearen identifikazioa: tartearen datu garrantzitsuak eta kokapena egoerako plano 

batean. 

b) Tartearen eta bere aurrekarien deskribapena. 

c) Tartearen analisi zehatza: 

• Istriputasunaren analisia: istriputasunaren azterketa ikerketa epealdiaren gaineko datuen 

gainean egingo da, epealdi horretan tartean ezaugarrien aldaketa nabariak egon ez 

badira behintzat, kasu horretan egungo konfigurazioa mantendu duen urteen analisia 

egingo da. Ikerketak barneratuko du:  

- Istriputasun indizeen eta istripuen urteko banaketaren analisia 

- Istriputasunaren analisi estatistikoa, istripu tipologiaren arabera, faktoreen arabera, 

galtzadaren egoera, argiztapena, kausa posibleak, etab. 

- Istripu, hauen larritasuna, kausa posibleak eta azpiegiturako ezaugarrien arteko analisi 

erlatiboa. 

Biktimarik gabeko istripuen datuak lortzen saiatuko gara, balio handiko informazio gehigarria 

eman dezaketelako istriputasunari buruz. 

• Trafikoa eta erabiltzaileen jokabideari buruzko azterketa: eskura dauden aforamendu 

datuen arabera eta zuzenean egindako ikuskapenen arabera hurrengo arloak aztertuko 

dira: 

- Trafiko intentsitateak eta bere konposizioa. 
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- Ibilgailuen abiadurak tipologiaren arabera. 

- Erabiltzaileen jokabidearen analisia. 

 

• Azpiegitura eta bere ekipamenduaren baldintzen azterketa ikuskapen lekuan bertan: 

lekuan bertan tartearen analisi zehatza, baita ere alboko tarteak aztertuz, bidearen 

ezaugarrien artean desberdintasunak dauden edo ez frogatzeko. Analisiak hurrengo gaiak 

jorratuko ditu:  

- Seinaleztapen bertikala (dispozioa, arauari egokitzapena eta mantenu egoera). 

- Seinaleztapen horizontala (dispozioa, arauari egokitzapena eta mantenu egoera). 

- Bidegurutze eta oinezkoen pasabideen ikuspenaren frogaketa. 

- Intersekzioen konfigurazioa. 

- Bide-zoruaren egoera. 

- Trafikoaren erabiltzaile eta inguruneak: oinezkoak, txirrindulariak, tranbia. 

- Argiztapena. 

- Tartearen istriputasunean eragin dezaken beste edozein baldintza adierazgarria. 

 

• Ingurunearen azterketa: istriputasunean eragina izan dezaketen baldintza ezberdinen 

analisi bat burutuko da, hauen artean:  

- Meteorologia: izozteak, euria, lainoa. 

- Eguneko orduaren arabera liluramendua. 

 

d) Segurtasunaren diagnosia: egindako ikerketekin adostasunean IKT bakoitzarentzat 

segurtasun diagnosi bat egingo da faktore arriskutsuak agerian uzteko, batez ere bidearen 

ezaugarriekin erlazionatuta egon daitezkeen faktore horiek. 

 

e) Ekintzen proposamena: segurtasun diagnositik abiatuta neurri zuzentzaileak proposatuko 

dira, istriputasuna eraginkortasunarekin murrizteko justifikazio zehatza barneratuz, 

kostuaren estimazio bat, eta bere kasuan, alternatiba desberdinak barneratu daitezke 

beraien kostu estimatuekin eta bide segurtasunaren ikuspuntutik alderaketa bat, egokiena 

zein den baloratu ahal izateko. Ekintzen helburua tarte horretan istriputasuna murriztea 

izango da.  

 

Ekintzetako proposamenean kontuan izango da programatutako edo exekuzioan dagoen 

obraren bat existitzen den eta aurreikusitako epeak. Kasu horretan aztertu beharko da obrak 

bi segurtasunaren arazoa konpontzen duen edo ekintza osagarriren bat burutu beharko den 

zerbitzuan jarri arte. 

 

Kasu batzuetan proposamen alternatibo desberdinak egin ahalko dira, kostu ekonomikoa, 

exekuzio epeak edo exekutatzeko erraztasunaren arabera. 

IKT-a aurreko epealdi baten errepikapena izatekotan bere garaian proposatutako ekintzak 

gainbegiratu eta kontuan izan beharko dira, inplementatu diren edo ez bermatzeko. 

Proposatutako ekintzak homogeneotasun printzipioa errespetatu beharko dute, alboko 

tarteekin haustura suposatuko luketen hobekuntzak ez barneratuz, edo bide segurtasunaren 

ikuspuntutik kaltegarriak ziurtatzen baldin badira. 

Ikerketaren ondorio bezala ez bada bidearekin erlazionatutako ekintzarik proposatzen, honen 

justifikazioa barneratu beharko da txostenean. 
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f) Dokumentazio grafikoa: bertan lan egiten deneko tartearen argazkiak barneratuko dira, 

tartearen solairuko planoak argazkiekin, istripuen kokapena eta hauen tipologia, eta 

proposatutako ekintzen errepresentazioa.  

 

 
 


