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BLOKEA I. BIDE SEGURTASUNAREN DIAGNOSTIKO ETA ANALISIA 

1.  SARRERA 

Mugikortasun segurua eta iraunkorra hiri gehienek elkarbanatzen duten kezka bihurtu da, eta 

hirien garapenean planteatutako erronkari erantzuten dioten neurriak hartzearen garrantziaz 

biztanleria jabetzea da hauen helburua. 

Bizi kalitatea mantendu eta hiriak eta ingurua bizitzeko leku ezin hobea bihurtzeko 

konpromisoarekin garapen iraunkorraren aldeko apustua egiten du Gasteizko Udalak, eta 

horregatik 2007. urtean Mugikortasun Iraunkorra eta Espazio Publikorako Plana burutu zuen, 

2023. urtera arte garatzea aurreikusten dena. Plan hau talde politiko guztien artean 

adostutakoa izan zen. 

Hiri honek mugikortasunaren kalitate handiago baten aldeko apustua egiten du, modu ez 

motordunen eta garraio publikoaren sustapenarekin, oinezkoen babesarekin konbinatuz, batez 

ere talde kaltebereekin. 

Bide segurtasuna hobetzeko interes honetan, Gasteizko Udalak Bide Segurtasun eta 

Mugikortasun Iraunkorrerako Plan Estrategikoaren erredakzioa planteatu du. Helburua 

istriputasuna murriztu eta ezbeharren prebentzioa da, energia eta ingurumenaren ikuspegitik 

eraginkorragoak diren garraio moduak sustatuz, garraio modu hauek bultzatzen duten politikak 

indartuz eta trafiko alorrean zero biktima helburua bilatuz. 

Bide Segurtasun Planaren proiektua martxan jartzean helburu nagusiak ondorengo puntuetan 

laburbildu daitezke: 

 Hiriaren analisi bat egin mugikortasunean eta bide segurtasunean dituen indarguneak 

eta ahuleziak identifikatu. 

 Gasteiz udalerriko mugikortasun jarraibideak ezagutu. 

 Bide Segurtasunaren arloan Udalak kudeatzen duen informazioa ezagutu eta 

katalogatu. 

Planaren garapenerako Gasteizko bide segurtasuna eta istriputasunaren diagnosi bat burutu da 

lehenengo fase batean. Istriputasunaren diagnosi honetatik abiatuz, Ekintza Plan bat 

planteatzen da, non bide segurtasunaren ikuspegitik udalerriko mugikortasunaren parte diren 

atal ezberdinetarako ekintza zehatzak planteatzen dira. Gainera, jarraipen bat eman ahal 

izateko beharrezkoak izango diren adierazle multzo bat definitu da. 
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2.  ERREFERENTZIA-MARKOA 

Autonomi Erkidego honetan garatzen diren plan estrategikoen diseinu eta exekuzioan 

erreferentzia nagusia Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun Segururako eta Iraunkorrerako 

Plan Estrategikoa 2015-2020 da, hiriko bideen istripu-tasa murrizteko helburuarekin eta 

mugikortasun seguru eta iraunkor baten kontzientzia sustatzeko. 

Proiektuaren esparruaren barruan, beste dokumentu-marko daude plan hau garatzeko garaian, 

ildo estrategikoak eta helburuak adostasunean joan behar direlako: 

 Segurtasunari buruzko Europako Batzordearen jarraibideak 2011-2020 (“Europako bide 

segurtasuneko espazio bati begira”).  

 DGT-aren Bide Segurtasun Estrategia 2011-2020.  

 Mugikortasun Iraunkor eta Espazio Publikoko Plana. 

 Vitoria-Gasteizko Bizikleta Plan Nagusia.  

 ISO 39001 Bide Segurtasunaren Kudeaketa Sistemak  
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3.  GASTEIZ HIRIAREN KARAKTERIZAZIOA 

Kapitulu honetan mugikortasunean eta istriputasunean modu zuzen batean eragiten duten 

ezaugarri nagusiak laburbiltzen dira, gehienbat ezaugarri geografiko eta demografikoak, baina 

batez ere hiriko garraio sareari eta gasteiztarren mugikortasun ohiturekin zerikusia daukatenak. 

Informazio zehatzago bat lortu daiteke Gasteizko Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planean. 

3.1.  EZAUGARRI GEOGRAFIKOAK, DEMOGRAFIKOAK ETA LURRALDEKOAK  

3.1.1. Lurralde eta geografia datuak 

Gasteizko hiria Arabako probintzian kokatzen da eta bere azalera 276,8 km2-koa da. Horrek 

suposatzen du probintzia guztiaren %9,1-a eta Euskal Autonomi Erkidegoarena 3,8%-a 

okupatzen duela. 

Biztanleriaren ikuspuntutik, Gasteiz, 246.042 biztanleekin (2016.urtea), probintziako udalerririk 

jendetsuena da, hemen Araba probintzia osoko ia %76a bizi baita. Bere dentsitatea 90 biztanle 

kilometro karratukoa da eta hiria 31 auzo ezberdinetan zatituta dago. 

1. Irudia Auzo eta barrutien plano orokorra 

 

Iturria: Gasteizko Udala 
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3.1.2. Datu demografikoak 

Gasteizko istriputasuna ulertu ahal izateko komenigarria da ezagutzea, behintzat eskala handi 

batean, marko geografikoa eta udalerriko mugikortasuna ze baldintza basikoetan ematen den. 

2006-2016 epealdian Gasteizko biztanleria ia etengabe hazi egin da, %7,4ko hazkunde batekin. 

Ibilgailu parkean ere, hazkundea oso parekoa izan 2006 eta 2016 urteen artean, %7,4. 

1. Grafikoa Gasteizko biztanle kopuru eta ibilgailu parkearen bilakaera (2006-2016) 

 

Iturria: Gasteizko Udala 

 

2017ko urtarrilak 01ean Udaleko Datuen Prozesamendu Zentroaren arabera 247.820 erroldatu 

zeuden hiria. Udal biztanleen informazio administratiboarekin, urtero INE-k (Instituto Nacional 

de Estadística) Biztanleriaren Zifra Ofiziala egiten du.  

 

Biztanleriaren bilakaera 

Biztanleak diren pertsonen (246.976 biztanle 01/urtarrila/2017 datarekin -iturria INE-) eta 

Erroldatutakoen artean (247.820 erroldatu 01/urtarrila/2017 datarekin -iturria Gasteizko Udala) 

oso garrantzitsuak izaten dira. 

1. Taula  Biztanleriaren bilakaera Gasteizko hirian (2006-2017) 

Erroldatu eta Biztanleen arteko diferentzia Vitoria-Gasteiz udalerrian 

 GASTEIZKO UDALA INE 

 Biztanle Udal-Errolda Biztanleria Zifra Ofiziala 

 Erroldatutakoak Biztanleak 

2006 urtarrilak 01 229.080 227.568 

2007 urtarrilak 01 230.585 229.484 

2008 urtarrilak 01 233.399 232.477 

2009 urtarrilak 01 236.525 235.661 

2010 urtarrilak 01 239.361 238.247 

229.080 230.585 

233.399 236.525 

239.361 240.580 

243.298 242.147 

242.924 245.036 

246.042 

133.203 137.334 

139.330 143.007 

143.863 142.336 

142.322 140.909 

139.456 140.954 

143.065 

0

50.000

100.000

150.000
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2011 urtarrilak 01 240.580 239.562 

2012 urtarrilak 01 243.298 242.223 

2013 urtarrilak 01 242.147 241.386 

2014 urtarrilak 01 242.924 242.082 

2015 urtarrilak 01 245.036 243.918 

2016 urtarrilak 01 246.042 244.634 

2017 urtarrilak 01 247.820 246.976 

Iturria: Gasteizko Udala eta INE 

 

Azkeneko 12 urteetan biztanleriaren bilakaera gorantz doan bilakaera adierazten du, bai 

erroldatuen artean eta baita biztanle kopuruaren artean. 

 

Biztanleriaren banaketa sexu eta adinaren arabera  

Sexu eta adinaren biztanleriaren banaketa irudikatzen du nola ia Gasteizko biztanleriako %65ª 

15 eta 64 arteko biztanleria da, ibilgailu motordun bat gidatzen duten pertsonen artean adin 

tarte ohikoena dena ere. 

2017.urtean Gasteizko biztanleriaren batez besteko adina 43,3 urtetakoa zen, eta datu hau 

sexuaren arabera banantzerakoa ikusten da nola batez besteko adina emakumezkoetan (44,6 

urte) gizonezkoetan baino altuagoa den (42 urte). 

2. Taula  Sexu eta adin talde handien araberako biztanleria (2017) 

 
Gizonezkoak Emakumezkoak Totala 

0-14 18.977 17.720 36.697 

15-64 79.945 80.850 160.795 

>64 22.083 28.245 50.328 

Total 121.005 126.815 247.820 

Iturria: Gasteizko Udala 
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2. Grafikoa Adinaren araberako biztanleria 2017 (bost urteko taldeak) 

 

Iturria: Gasteizko Udala 

3.2.  HIRIAREN GARRAIO ETA MUGIKORTASUNAREN EZAUGARRIAK  

3.2.1. Ibilgailu parkea 

Jarraian deskribatzen den hiriko ibilgailu parkea ahalbidetuko du istripu kopurua alderatzea 

ibilgailu mota bakoitzaren istriputasuna ibilgailu parkearen arabera, jakin ahal izateko Gasteizko 

hirian istriputasunaren ikuspuntutik zeintzuk diren ibilgailu kritikoenak. 

3. Taula Tipologiaren araberako ibilgailuak Gasteizen 

 
2.011 % 2.016 % Dif. % 

Autoak 111.495 %78,3 113.063 %79,0 1.568 %1,4 

Autobusak 375 %0,3 371 %0,2 -4 %-1,1 

Kamioiak 11.586 %8,1 10.392 %7,3 -1.194 %-10,3 

Traktoreak 3.417 %2,4 3.076 %2,2 -341 %-10,0 

Atoiak 1.484 %1,0 1.379 %1,0 -105 %-7,1 

Ziklomotoreak 4.575 %3,2 3.788 %2,6 -787 %-17,2 

Motozikletak 9.004 %6,3 10.723 %7,5 1.719 %19,1 

Besteak 400 %0,3 273 %0,2 -127 %-31,8 

Totala 142.336 %100 143.065 %100 0,5% %100 

Iturria: Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga. Gasteizko Udala 

 

Ibilgailu parkea osatzen duten ibilgailuen artena ia %80a autoak dira, eta garrantzian bigarren 

taldea motorrak dira, motozikletak eta ziklomotoreak bateratzen badira %10,1a batzen 

dutelako. Autoen portzentajea altuagoa Gasteizen Euskal Autonomi Erkidegoa osoan baino eta 

motozikleta gutxiago daude. 

0
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3. Grafikoa Gasteiz eta EAEko ibilgailu parkearen alderaketa (2016) 

 

Iturria: Gasteizko Udala eta DGT. 

 

Zilindradaren arabera aztertzen badira autoak, ikusten da nola hiriko autok gehienak (%90) 8 

eta 15,99 zaldi fiskal artean dauden. 

4. Taula Autoak zilindradaren arabera Gasteizen 

 
2011 % 2016 % Dif. % 

8 zaldi fiskal baino gutxiago 1.221 %1,1 2.341 %2,1 1.120 %1,0 

8 - 11,99 zaldi fiskal 45.153 %40,5 48.180 %42,6 3.027 %2,1 

12 - 15,99 zaldi fiskal 56.300 %50,5 54.034 %47,8 -2.266 %-2,7 

16 - 19,99 zaldi fiskal 7.549 %6,8 7.351 %6,5 -198 %-0,3 

20 zaldi fiskal baino gehiago 1.272 %1,1 1.157 %1,0 -115 %-0,1 

Totala 111.495 %100 113.063 %100 1.568 
 

Iturria: Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga. Gasteizko Udala 

 

 

Istriputasunean parte hartu eta azalpen bezala balio duen faktore estruktural bat motorizazioa 

da, hau da, biztanleria eta ibilgailu parkearen arteko erlazioa.  

Gasteizko motorizazio indizea eskualdekoa eta EAEkoa baina baxuagoa da (ikusi taula). 

Motorizazioa indizea baina bakarrik autoentzat aztertzen bada, orduan bai Gasteiz EAE baino 

balorea altuagoak aurkezten dituela, eta motozikleten kasuan, Gasteizko balioa eta Arabarena 

EAEko balioa baino baxuagoak dira.- 

Motorizazio indize handienak, beste arrazoi batzuengatik, errenta-maila handiagoak edo 

ibilgailuekin lotutako jarduera ekonomikoen presentzia izan liteke. Motozikleten kasuan, indize 

baxuagoa bat izatearen arrazoia faktore klimatologikoetan egon daiteke. Ibilgailu 

motordunen erabilpen maila altuago bat, parke mugikor handiago bat erakarri 

dezakeelako, normalean ibilgailu pribatuaren mugikortasun handiago batekin lotzen 

da eta, ondorioz, bide arrisku handiago batekin. 
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5. Taula  Gasteizko motorizazio indizea eta alderaketa (2016) 

 1.000 biztanleko 

Lurralde 
eremua 

Autoak Motozikletak 
Kamioiak eta 
furgonetak 

Totala 

Vitoria-Gasteiz 460 44 42 581 

Araba 474 47 92 643 

EAE 447 57 83 612 

Iturria: Gasteizko Udala, EUSTAT eta DGT 

3.2.2. Mugikortasun ohiturak 

Gasteizen ematen diren mugikortasun ohiturak era zehatzago batean Gasteizko Mugikortasun 

eta Espazio Publikoaren Planan definitzen dira. 2007. urtean idatzitako dokumentu bat denez, 

datu eta proposamen asko berritu eta eguneratzea beharrezkoa da, eta horregatik gaur egun 

plan horren eguneraketa lantzen ari dira. Hurrengo atalean datu eta ondorio garrantzitsuenen 

laburpen txiki bat egiten da. “Mugikortasun Iraunkor eta Espazio Publikoaren Plan Iraunkorreko 

Ebaluazio Txostenean”, 2017/04 datarekin, eguneratuagoak dauden datu batzuk aurkitu 

daitezke, hauetako gehienak Eusko Jaurlaritzak 2014. urtean egindako Mugikortasun Inkestari 

buruzkoak. 

Datu hauen arabera, lanegun edo gehiengo eskaerako egun batean, Gasteizko hiria jasaten 

duen mugikortasun globala 950.480 bidaietakoa da. 2009. urtean burututako trafikoaren 

berrantolatzeak bidai kopuruaren hazkunde garrantzitsua suposatu zuen 2006tik 2011ra arteko 

zifrak alderatzen baldin badira. Hala ere, hazkunde hau ez da islatzen banaketa modal 

desplazamendu kopuru totalean izandako gorakada dela eta. Desplazamendu kopuruaren 

gorakada biztanleriaren hazkundearekin eskutik joan da, eta horregatik 

desplazamenduak/biztanlea kopurua nabarmenki hazi egin da. 

6. Taula  Gasteizko desplazamendu kopuruaren bilakaera 

GASTEIZKO MUGIKORTASUN OROKORRA 

 
2006 2011 2014 2006-2014 aldakuntza 

Desplazamenduak 580.336 829.826 950.480 %63,8 

Biztanleak 229.080 240.580 242.924 %6,0 

Bidaiak/biztanleekiko 2,54 3,45 3,92  

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Mugikortasun Inkesta 

3.2.3. Banaketa modala 

Banaketa modalak erakusten du gasteiztarren desplazamendu modurik ohikoena oinez joatea 

dela, bidai guztien %53a oinez egiten baitira (2014. urteko inkestaren emaitza). Datu hau, 

bizikleta eta garraio publikoaren datuekin batera, suposatzen du Gasteizko hiri edo barneko 

mugikortasuna modu jasangarrietan oinarritzen dela, totalaren ia %75a suposatzen duelako, 

desplazamenduak autoan edo motorrean %24a diren bitartean. Azken urteetan bizikletan 
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ematen diren desplazamenduen kopurua goraka joan denez nabarmenki, suposatzekoa da gaur 

egun modu ez motordunetan egiten diren desplazamenduen pisua handitzen jarraitu zuela. 

Informazioa hau eguneratu ahalko da Gasteizko Mugikortasun Iraunkorra eta Espazio 

Publikoaren Planaren errebisioa eta eguneraketa burutzen denean. 

4. Grafikoa Bidai totalaren banaketa modalaren bilakaera  

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Mugikortasun Inkesta 

 

7. Taula  Gasteizko desplazamenduen bilakaera eta banaketa modalaren aldakuntza 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Mugikortasun Inkesta 
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Oinez Bizikleta Garraio
publikoa

Autoa eta
motorra

Besteak

2006

2011

2014

 2006 2011 2014 Dif. 06-14 

Modua Desplazam. % Desplazam. % Desplazam. %  

Oinez 288.141 %49,7 447.911 %54,0 508.828 %53,5 %76,6 

Bizikleta 19.051 %3,3 56.400 %6,8 127.645 %13,4 %570,0 

Garraio 
publikoa 

44.045 %7,6 70.854 %8,5 74.979 %7,9 %70,2 

Autoa eta 
motorra 

214.224 %36,9 236.008 %28,4 228.321 %24,0 %6,6 

Besteak 14.875 %2,6 18.653 %2,2 10.707 %1,1 %-28,0 

Bidai 
guztiak 

580.336 %100 829.826 %100 950.480 %100 %63,8 
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4.  GASTEIZ HIRIKO ISTRIPUTASUNA 

Istripuen analisia diagnosiaren oinarrizko atala da, eta honek erraztuko du Gasteizko Bide 

Segurtasun eta Mugikortasun Iraunkorreko Planean jasotako proposamenen definizioa. 

Istripuen tipologiak eta hauen inguruko baldintzak ezagutzea lagunduko du arazo globalak 

identifikatzen eta ekintza estrategien diseinua definitzeko garaian lagunduko du. 

Analisi hau burutzeko Udaltzaingoaren datu basearen datuak erabili dira 2013, 2014, 2015, 

2016 eta 2017 urteetarako. Hau da grafiko eta taulentzako jarraitu den iturria nagusiki. 

Argitu beharra dago zaurituekin istripu guztiak Udaltzaingoaren datu basean erregistratuta 

daudela, eta baita hirian gertatzen diren zauriturik gabeko istripu asko. Badago istripu kopuru 

bat non Udaltzaingoak ez du konstantziarik bere naturarengatik, biktimak ez daudelako, soilik 

kalte materialak. Hala ere, zauriturik gabeko istripu hauen analisia baliozko informazioa ematen 

du ere, atal honetan zehar erakusten den bezala. 

Istripuaren informazioa Udaltzaingoak jasotzen du egoera-orri edo formularioen bidez, non 

istripuaren atal garrantzitsuenak betetzen dira. Ondoren informazio hau datu base batean 

sartzen da, eta datu base horretan hirian ematen diren istripu guztien informazioa gordetzen 

da. 

Analisi hau, udalerriko istriputasunari buruzko ondorio nagusiak ezagutzeko informazioa 

emateaz gain, balio izan du baita ere datu basean eta informazioa jasotzeko prozesuan hutsune 

batzuk egon daitezkeela. Orokorrean, irekiak edo itxiak baino mugatu gabe dauden 

arloak edukitzea datu basean eragiten du informazioa sartzerakoan arlo batzuk ez betetzea, 

eta honek informazioaren analisi estatistikoa eragotzi eta zailtzen du. 

Gainera, datu bilketaren prozesuan zehar hutsaltasun batzuk antzeman dira informazioan, eta 

honek ezberdintasunak eragiten ditu kontsultatutako iturriaren arabera. Arazo hau 

gainditzeko, analisi honetan erabilitako datuak urtero Gasteizko Udaltzaingoak 

argitaratzen duen istriputasun memoriekin balioztatu da. 
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4.1.  ISTRIPUTASUNAREN BILAKAERA 

4.1.1. Istripuen bilakaera 

Jarraian azken urteetako istripuen bilakaera irudikatzen da, zaurituekin eta zauriturik gabeko 

istripuen artean desberdinduz. 

5. Grafikoa Istripuen bilakaera 2013-2017 

 

8. Taula  Istripuen bilakaera 2013 – 2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Istripuak zaurituekin 611 646 653 709 711 

Istripuak zauriturik gabe 3.455 3.651 3.777 3.968 4.054 

Istripu guztiak 4.066 4.297 4.430 4.677 4.765 

 

2013-2017 epealdian zehar, Gasteizen emandako ezbehar-kopuruaren gorakada ia etengabekoa 

izan da, bai zaurituak egon diren istripuetan eta baita zauriturik gabeko istripuetan. Bost urte 

hauetan gorakada zerbait altuagoa izan da zauriturik gabeko istripuetan, %16,8 bat igo delako, 

zaurituekin istripuen kopurua %15,2 batean igo den bitartean.  

4.1.2. Istripu biktimen bilakaera  

Istripuetan gertatutako zaurituetan, poliziaren txostenetan hiru larritasun maila bereizten dira: 

zauritu arinak, zauritu larriak eta hildakoak. 

Zauritu arinen kasuan, kopurua 2015. urtean jaitsi egin zen baina geroztik etengabeko 

gorakada bat izan du, 2015 eta 2016 urteen artean %10,7ko gorakada nabarmenduz. 
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6. Grafikoa Zauritu arinen bilakaera 2013-2017 

 

Zauritu larrien kasuan, kopurua 2013 eta 2016 artean murriztu egin zen, eta nabarmentzekoa 

da batez ere 2014 eta 2016 artean %40aren beherakada. 2017. urtean gorakada 

nabarmen eta kezkagarri bat eman zen zauritu larrien kopuruan, 2016ko datuekin 

konparatuta kopurua bikoiztu egin baitzen. 

7. Grafikoa Zauritu larrien bilakaera 2013-2017 

 
 

Hildakoen kopuruen artean, maximoa 2013. urtean eman zen, 3 hildakoekin. 2015ean 2 hildako 

erregistratu ziren eta beste bat 2017an. 2014 eta 2016an ez zen hildakorik erregistratu. 
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8. Grafikoa Hildakoen bilakaera 2013-2017 

 

Zaurituen arteko larritasunean 2015 eta 2016 artean jaitsiera nabarmen bat egon zen. Baina 

2017. urtean jasotako datuak kezkagarriak dira, zaurituekin erregistratutako istripu kopurua 

2016koaren oso antzekoa izan den bitartean, zaurituen kopuruaren (bai zauritu arinak eta baita 

hildakoak, baina batez ere zauritu larriak) gorakada oso nabarmena delako, eta horregatik 

alderdi honetan egin beharreko lanak eta esfortzuak oraindik oso handiak dira. 2017an hildako 

bat eta 45 zauritu larri egon ziren Gasteizen, aurreko urtean erregistratutako zifra baino askoz 

altuagoa. 

9. Taula Biktimen bilakaera 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Zauritu Arinak 721 782 743 819 840 

Zauritu Larriak 26 35 34 21 45 

Hildakoak 3 0 2 0 1 

4.2.  ISTRIPUEN KARAKTERIZAZIOA 

Jarraian erakusten diren estatistika guztiak lantzeko Gasteizko Udaltzaingoaren istripuen datu 

basea erabili da, 2013-2017 epealdirako. 

4.2.1. Istripuen banaketa denborala 

Istripuak urtearen hilabeteetan 

Istripuak hilabetearen arabera sailkatzen baldin badira, ikusi daitezke ezberdintasunak urtearen 

epealdi ezberdinen artean eta istripuen larritasunean: 
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9. Grafikoa 2013-2017 aldiko istripuen banaketa hilabeteka 

 
 

Zauriturik gabeko istripuetan, istripu kopurua nabarmen murrizten da abuztuan, eta azaroan 

gora egiten du, urtearen beste hilabeteetan zehar nahiko konstante mantentzen delarik. 

Oporrak direla eta, udako hilabetetan zirkulazioa murrizten da eta honekin batera istripu 

kopurua jaisten da ere. 

10. Grafikoa Zauriturik gabeko istripuen banaketa hilabeteka 2013-2017 

 
 

Zaurituekin istripuen kasuan, hauek ere nabarmenki murrizten dira abuztuan lehen aipatutako 

arrazoiengatik, baino hala ere 2016 eta 2017 urteetan murrizketa ez zen hainbestekoa izan. 

Maiatza eta ekainean ikusten da kasu honetan igoera nabarmena zaurituekin istripuen artean. 
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11. Grafikoa Zaurituekin istripuen banaketa hilabeteka 2013-2017 

 
 

Istripu eta zaurituen estatistiken bilakaeran ikusten den igoerarekin bat etorriz, hilabetetako 

banaketan ikusten da ere nola 2017an zehar istripu kopurua gora egiten duen ia hilero. 

 

Istriputasuna asteko egunaren arabera  

Asteko banaketa aztertuz ikusten da nola, zaurituekin istripu gehienak lanegunetan ematen 

dira, astelehenetik ostiralera. Zaurituekin istripuekin nabarmen gutxitzen dira asteburuan, batez 

ere igandeetan. 

12. Grafikoa Zauriturik gabeko istripuen asteko banaketa 2013-2017 

 
 

Zaurituk gabeko istripuetan, istripu gehienak ere lanegunetan ematen dira. 
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13. Grafikoa Zaurituekin istripuen asteko banaketa 2013-2017 

 
 
Istripuak eguneko orduaren arabera  

Azkenik, bost urte hauetan (2013-2017) eman diren istripuak orduaren arabera sailkatu eta 

taldekatzen badira, joera ezberdinak ikusi daitezke istriputasunean ordu zerrendaren arabera. 

Bai zaurituekin istripuetan eta baita zauriturik gabeko istripuetan 13:00ak eta 14:00 arteko 

tartea eta 19:00 eta 20:00ak arteko tarteak nabarmentzen dira, eta ordu tarte logikoak dira, 

trafiko bolumen handiko tarteak direlako, lanetik irteteko orduak direlako. 

14. Grafikoa Zaurituekin istripuen orduko banaketa 2013-2017 
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15. Grafikoa Zauriturik gabeko istripuen orduko banaketa 2013-2017 

 
 

Istripuen banaketa denboralak erakusten du istripu kopurua eta hiriko zirkulazio dentsitatearen 

arteko harreman estua. Bai hilabetetako banaketan eta baita asteko egun eta orduko banaketan, istripu 

gehien kontzentratzen duten tartean zirkulazio dentsitate handienekin bat datoz.   

 

Istripuetan kaltetuen artean ze desplazamendu mota egiten ari ziren aztertzerakoan ikusten da 

gidari gehienak istripua izan dutela bere lan jardunaldian eta istripu mota hau aztertutako 

urteetan beti ia %30a irudikatzen du. Bigarren talde garrantzitsuena istripua bere aisialdi 

denboran izan dutenak dira. 

16. Grafikoa Istripua gertatutakoan gidariaren desplazamendu mota 2013-2017 

 

4.2.2. Istripuen tipologia 

Jarraian Gasteizko Udaltzaingoak 2013-2017an jasotako istripuen sailkapena irudikatzen da 
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da: talka, istripua mugimenduan dauden bi ibilgailu edo gehiagoren artean denean eta txokea, 

martxan dagoen ibilgailu bat eta galtzadako elementu baten artean gertatzen denean istripua, 

adibidez galtzadan dauden ibilgailuak, hiri-altzariak edo beste objektu batzuk. 

17. Grafikoa Istripu kopurua tipologiaren arabera 2013-2017 

 

 

Zauriturik gabeko istripuen kasuan, tipologia nagusia talka da, talka mota guztiak batuz, 

istripuen ia %55a suposatzen dutelarik. 

18. Grafikoa Tipologien sailkapena zauriturik gabeko istripuetan 2013-2017 

 

 
 

Zaurituekin istripuen kasuan, talka da baita ere istripu mota nagusia, istripuen %37a tipologia 

honen barruan sartu daitezkeelako. Talkak dira beraz, gehien errepikatzen diren istripu motak 

eta bere ondorioak desberdinak izan daitezke faktore ezberdinen arabera (abiadura, inplikatzen 

diren ibilgailuak, etab.). Harrapatzeak daukaten garrantzia azpimarratzekoa da ere, zaurituren 

bat dagoen istripuen artean %20a suposatzen dutelako. 
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19. Grafikoa Tipologien sailkapena zaurituekin istripuetan 2013-2017 

 

Zaurituekin istripuen artean harrapatzeak dira bigarrenak maiztasunean, %20,1a suposatzen 

dutelako (zauriturik gabeko istripuen artean bakarrik %1,1a suposatzen dute). Honek 

adierazten du istripu mota hauen larritasuna, gehienetan zaurituak egoten direlako (batzuetan 

ondorio oso larriekin). Harrapatzeen artean, kasuen %77an inplikatutako pertsonen artean 

lesioak sortzen dira, istripu mota honen larritasunari buruzko idei bat ematen duena. 

Zaurituekin istripuen artean gehien errepikatzen direnen artean helmenak dira (%17,8) eta 

iraulketak (%7,5 zaurituekin istripuetan eta soilik %0,5 zauriturik gabeko istripuetan). Azkeneko 

istripu mota hau askotan bi gurpiletako ibilgailuekin lotuta dago eta orokorrean biktimentzat 

ondorioak larriak izaten dira. 

Talka istripuak aztertzeko garaian garrantzitsua da jakitea non ematen diren istripu hauek eta 

hauen larritasuna, elkargune mota arriskutsuren bat egotekotan identifikatu ahal izateko. 

Elkarguneetan ematen diren istripuen artean gehienak biribilguneetan ematen dira, eta nahiz 

eta askotan kontrakoa pentsatu, zaurituak egon ohi dira istripu hauetan, nahiz eta gehienetan 

zauritu larriak izan. 

20. Grafikoa Elkargune mota elkarguneetan emandako istripuetan 2013-2017 
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Zaurituen larritasuna aztertuz, zauritu arin gehien erakartzen duen istripu mota talka da, eta 

honen ondoren helmena eta harrapatzeak. Zauritu larri eta hildakoak kontuan hartuz bakarrik, 

harrapatzeak nagusitzen dira, eta horregatik garrantzitsua da istripu tipologia honen analisi 

zehatz bat egitea eta istripuaren inguruko faktoreak aztertzea. 

21. Grafikoa Zauritu arinak istripu motaren arabera 2013-2017 

 

22. Grafikoa Zauritu larriak istripu motaren arabera 2013-2017 
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23. Grafikoa Hildakoak istripu motaren arabera 2013-2017 

 

 
Iturria: Berezko lanketa Gasteizko Udaltzaingoaren datuetatik abiatuz  

 

Zaurituen larritasuna handitzen den heinean, harrapatzeak eta bidetik irteerak garrantzia 

irabazten doaz eta talkak pisua galtzen dute. Hilgarritasun tasaren arabera (hildakoak 1.000 

biztanleko bezala definiturik), istripu mota larrienak harrapatzeak dira diferentzia handiarekin, 

besteak tipologiarengatik jarraituta, eta helmena motako istripuengatik, eta horrek adierazten 

du ze nolako arriskua izaten dute tipologia horretako istripuak. 

10. Taula Hildakoak eta zaurituak istripu motaren arabera 2013-2017 

 Hildakoak Zauritu larriak Zauritu arinak Hilgarritasun tasa 

Harrapatzea 3 85 652 4,05 

Elementu talka 0 3 125 0,00 

Aurrez aurreko 
talka 

0 3 98 0,00 

Aurrez aldeko 
talka 

1 39 1.176 0,82 

Aldeko talka 0 5 211 0,00 

Helmena 1 7 888 1,11 

Bidetik irteera 0 2 103 0,00 

Iraulketa 0 6 249 0,00 

Besteak 1 11 393 2,47 

 

Talka de gehien errepikatzen den istripu mota, bai zauriturik gabeko istripuetan eta baita 

zaurituekin istripuetan. Hala ere, harrapatzeak dira biktimetan larritasun maila altuena 

erakartzen duten istripuak, talkarenak baina hilgarritasun tasa askoz altuagoak aurkeztuz. 

4.2.3. Inplikatutako ibilgailuak 

Ibilgailu motaren araberako sailkapena jarraituz, hirian erregistratutako istripuetan gehien 

errepikatzen den ibilgailu mota nabarmenki autoak dira, inplikatutako ibilgailuen erdia baino 
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gehiago suposatzen dutelako. Hauen jarraian bizikletak agertzen dira, eta honek kolektibo 

honek Gasteizen daukan presentzia eta garrantzia uzten du agerian. 

24. Grafikoa Zaurituekin istripuetan inplikatutako ibilgailuak 2013-2017 

 

Gasteizko ibilgailu parkean kontuan izanez, adierazle bat definitu da erroldatutako 10.000 

ibilgailuekiko zaurituekin istripuetan inplikatutako ibilgailuentzako. 

Adierazle honen arabera, istriputasun handien daukan taldea autobusak dira. Kontuan izan 

behar de zirkulazioan beste ibilgailu mota baino askoz denbora gehiago pasatzen dutela, hirian 

kilometro kopuru altuago bat eginez, eta garraiatzen duten bidaiari kopurua altua dela, eta 

horren ondorioz istripu bat dagoenena zauritu kopurua altuagoa da. Hurrengo taldea sailkapen 

honetan autoak eta ziklomotoreak dira. Hiriaren bizikleta parkeari buruz informazio zehatza 

ez dagoenez ezin izan da adierazle hau kalkulatu ibilgailu mota honentzako. 

11. Taula Zaurituekin istripuetan inplikatutako ibilgailu motak 2013-2017 

 
Zaurituekin istripuetan 

inplikatutako ibilgailuak  
Ibilgailu parkea* 

Urtean zaurituekin 
istripuetan 

inplikatutako 
ibilgailuak 10.000 

ibilgailuekiko 

Autoa 3.439 111.179 62 

Ziklomotorea 126 3.986 63 

Motozikleta 228 10.099 45 

Autobusa 80 390 411 

Furgoneta 93 - - 

Kamioia 34 10.569 6 

Bizikleta 1.460 - - 

Tranbia 44 - - 

Besteak 8 4.874 3 

Totala 5.512 141.096 78 

* 2013-2016 urteroko ibilgailu parkearen batez bestekoa 
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Erabilitako ibilgailuaren araberako biktimen sailkapena egiterakoan, ikusten da biktima kopuru 

handiena autoetan ematen dela, eta honen atzetik bizikletak  agertzen dira. Bi 

desplazamendu modu hauetan hildako eta zauritu larri gehienak barneratzen dira (eta hauetatik 

aparte harrapatzeetako oinezkoak). Datu hauek Gasteizen hain garrantzizkoak diren oinezko eta 

txirrindulari kolektiboen kalteberatasuna agerian uzten du. 

12. Taula Zaurituak eta hildakoak ibilgailu motaren arabera 2013-2017 

 
Hildakoak Zauritu larriak Zauritu arinak 

Motozikleta 1 13 208 

Ziklomotorea 0 6 119 

Autoa 1 15 1579 

Bizikleta 1 38 1233 

Autobusa 0 1 89 

Furgoneta 0 1 34 

Kamioia 0 0 2 

Besteak 0 0 11 

Oinezkoa 3 87 630 

 

Horrela, bizikleta erabiltzaileak bost urte hauetan erregistratutako hildakoen %17a, zauritu 

larrien %23a eta zauritu arinen %31,5 suposatzen dute. 

25. Grafikoa Desplazamendu moduaren araberako zauritu arinak 2013-2017 
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26. Grafikoa Desplazamendu moduaren araberako zauritu larriak 2013-2017 

 

27. Grafikoa Desplazamendu moduaren araberako hildakoak 2013-2017 

 
 

Istripuak tranbiekin 

Hurrengo grafikoa tranbiaren istripuen bilakaera istripuaren tipologiaren arabera irudikatzen du. 

Hiri batean tranbia bat bezalako desplazamendu modu berri bat ezartzen denean, biztanleriari 

beti kostatzen zaio modu berri horrekin batera existitzen ohitzea, gainera azaleraren zati 

garrantzitsu bat okupatzen duelako. 

Aztertutako denbora epean istripu gehienak talkak izan dira. Harrapatze kopuruan ikusten da 

nola egon den beherakada ia etengabe bat biktima kopuruan, seguruenik biztanleria 

desplazamendu modu berri honekin elkarbizitzara ohitzen joaten delako eta gehiago 

errespetatzen joaten da. 

Nabarmentzekoak, istripu hauetan inplikatutako guztiak zauritu arinak izan ziren edo osorik 

atera ziren istriputik. 
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28. Grafikoa Tranbiarekin istripuen tipologia 2013-2017 

 

Istripu mota honetan eragina izan dezaketen kanpoko faktoreen analisian ez da patroi edo joera 

berezirik antzematen neurri berezirik hartu behar izateko moduan. Bakarrik istripuetako 

txostenen %4,6an zehazten da ikuspena agian murriztuta egon zitekeela euri gogor egiten ari 

zelako, eta istripuen %17an zorua bustita zegoen istripuaren momentuan. 

Tranbian inplikatuta dauden istripuen kausa nagusia gidarien zirkulazioaren arau-haustea da, 

seinale bat ez errespetatu, semaforo bat, etab. Oinezkoen aldetik arau-hausteak bost urte 

hauetan aztertutako istripuen %20ean agertzen dira. 

29. Grafikoa Tranbiarekin istripuen kausak 2013-2017 

 

4.2.4. Istripuen kausak 

Zaurituekin istripuen kausa nagusia zirkulazio arauen arau-haustea da, eta honi jarraituz 

distrakzioa da bigarrengo kausarik garrantzitsuena. Zauriturik gabeko istripuetan bi kausa hauek 

dira baita ere nagusiak, baina garrantziaren ordena aldatzen da. 
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Kategorizatu gabeko sailkapenean ikusten da nola lehendabiziko kausa, bai zaurituekin 

istripuetan eta baita zauriturik gabeko istripuetan arreta edo ardura gabe gidatzea den. 

30. Grafikoa Zaurituekin istripuen sailkapena kategorizatutako kausen arabera 2013-2017 

 

13. Taula Zaurituekin istripuen sailkapena kausen arabera 2013-2017 

 Kausa 1 Kausa 2 Kausa 3 Totala 

Arreta edo ardura gabe gidatu 1.310 127 5 1.442 

Beste ibilgailu baten lehentasuna ez 
errespetatu 

305 24 - 329 

Stop edo pasatzen uzteko seinaleak 
ez errespetatu 

263 11 - 274 

Oinezkoen pasoa edo lehentasuna ez 
errespetatu  

219 15 - 234 

Alkohola, drogak, medikamenduak... 126 53 4 183 

Oinezkoa, modu desegokian edo 
arretarik gabe gurutzatu  

143 21 - 164 

Erreiko aldaketa desegokia 153 6 - 159 

Sartze desegokia 139 6 - 145 

Semaforoa edo argi seinaleztapena 
ez errespetatu 

139 5 - 144 

Segurtasun tartea ez mantendu 123 12 - 135 

Beste faktore edo kausa 114 8 2 124 

Gehiegizko abiadura edo desegokia  77 15 3 95 

Atzera-martxa okerra 54 9 - 63 

Oinezkoa, semaforoa ez errespetatu 26 1 1 28 

Bira, itzulbide okerra 25 - - 25 

Debekatutako noranzkoa edo 
kontrako noranzkoa 

21 2 - 23 

Matxura mekanikoa 14 2 - 16 

Galtzada: orbana, traba (ez ura-
izotza) 

14 1 - 15 

Ate irekiera arretarik gabe 14 - - 14 

Gidatze ausartegia 7 6 - 13 

Seinaleztapen horizontala ez 
errespetatu 

11 2 - 13 

Bidaiari edo zama gaizki egokituta  10 1 - 11 

Kontrolik gabeko animalia 11 - - 11 

Aurreratze desegokia 6 - - 6 

Esleitzeko zain 5 1 - 6 
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 Kausa 1 Kausa 2 Kausa 3 Totala 

Telefono mugikorra erabiltzen gidatu 2 - - 2 

Agenteen seinaleak ez errespetatu 1 - - 1 

Segurtasun-uhala 1 - - 1 

31. Grafikoa Zauriturik gabeko istripuen sailkapena kategorizatutako kausen arabera 2013-2017 

 

14. Taula Zauriturik gabeko istripuen sailkapena kategorizatutako kausen arabera 2013-2017 

 Kausa 1 Kausa 2 Kausa 3 Totala 

Arreta edo ardura gabe gidatu 8.692 39 13 8.744 

Erreiko aldaketa desegokia 3.125 10 2 3.137 

Atzera-martxa okerra 1.805 1 3 1.809 

Segurtasun tartea ez mantendu 870 1 - 871 

Stop edo pasatzen uzteko seinaleak 
ez errespetatu 

788 4 - 792 

Sartze desegokia 705 3 2 710 

Beste faktore edo kausa 598 12 - 610 

Beste ibilgailu baten lehentasuna ez 
errespetatu 

561 3 - 564 

Alkohola, drogak, 
medikamenduak... 

368 57 3 428 

Telefono mugikorra erabiltzen 
gidatu 

6 377 - 383 

Gehiegizko abiadura edo desegokia 258 45 2 305 

Ate irekiera arretarik gabe 230 51 - 281 

Semaforoa edo argi seinaleztapena 
ez errespetatu 

220 - - 220 

Bira, itzulbide okerra 116 3 - 119 

Esleitzeko zain 119 - - 119 

Argiteria, seinaleztapena faltan 2 93 - 95 

Oinezkoen pasoa edo lehentasuna 
ez errespetatu 

67 27 - 94 

Seinaleztapen horizontala ez 
errespetatu 

69 22 - 91 

Kontrolik gabeko animalia 82 - - 82 
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 Kausa 1 Kausa 2 Kausa 3 Totala 

Galtzada: orbana, traba (ez ura-
izotza) 

55 1 - 56 

Oinezkoa, semaforoa ez errespetatu 1 46 - 47 

Gidatze ausartegia 33 8 1 42 

Oinezkoa, modu desegokian edo 
arretarik gabe gurutzatu 

34 1 - 35 

Bidaiari edo zama gaizki egokituta 29 5 - 34 

Matxura mekanikoa 26 2 - 28 

Debekatutako noranzkoa edo 
kontrako noranzkoa 

19 6 - 25 

Aurreratze desegokia 22 2 - 24 

Seinaleztapen desegokia: obrak, 
matxura... 

8 2 - 10 

Agenteen seinaleak ez errespetatu 1 -  1 

Balio absolutuetan ikusten da nola, zirkulazio arauen arau-haustea eta distrakzioa (nahiko 

distantziarekin) azaltzen dira istripuaren kausa nagusia bezala kasu gehienetan, beste kausa 

guztiak baino askoz garrantzia gehiagorekin. 

32. Grafikoa Istripu kopurua kausaren arabera 2013-2017 

 
 

Biktima kopurua eta lesioen larritasunaren arabera sailkapena eginez, zirkulazio arauen 

arau-haustea eta distrakzioa dira kausa nagusia, bai zauritu arinetan eta baita zauritu 

larrietan, baina batez ere hildakoetan, mota honetako ia istripu guztietan azaltzen baitira. 

Horregatik, garrantzitsua da gidarien bide heziketa behin eta berriz lantzea, batez ere zirkulazio 

arauen errespetuan eta arau-hausteen kontrolpean ere. 
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33. Grafikoa Zauritu arinak istripuaren kausaren arabera 2013-2017 

 

34. Grafikoa Zauritu larriak istripuaren kausaren arabera 2013-2017 

 

35. Grafikoa Hildakoak istripuaren kausaren arabera 2013-2017 
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4.2.5. Istripuen beste arrazoi batzuk 

Istripuen datu-basea aztertuak izan diren beste informazio atal batzuk barneratzen ditu, baina 

ez dira grafikoki irudikatu istriputasunean ez dutelako garrantzia handirik izan. 

Zehazki, faktore atmosferikoak atalean zehazten da istripuen kopuru handiena eguraldi 

onarekin eman dira (zaurituekin istripuen %86an eta zauriturik gabeko istripuen %69an). Euria, 

ordea, (zaurituekin istripuen %12,7an eta zauriturik gabeko istripuen %7an agertzen dena) 

kontuan izan beharreko faktore bat izan daiteke istriputasunaren ikuspuntutik, nagusiki 

zirkulazio bolumenaren igoera bat erakartzen duelako. 

Ildo berdinean azaldu daitezke bidearen egoerari buruzko datuak. Zaurituekin istripuen 

%79an eta zauriturik gabeko istripuen %63an bidearen egoera lehorra eta garbia bezala 

deskribatzen da. Zaurituekin istripuen %19an eta zauriturik gabeko istripuen %15an bidea 

bustita, izoztuta edo elurtuta bezala deskribatzen da. Bidearen beste egoera batzuk, irristakorra 

egotea olio edo txintxorrarengatik adibidez, zaurituekin istripuen %0,5ean agertzen da eta 

zauriturik gabeko istripuen %12an.  

Argitasuna ez da faktore erabakigarri bat izan istripuetan, istripu gehienak egunez eman 

zirelako edo gaueko argiztapen artifiziala nahikoa zenean (bien artean zaurituekin istripuen 

%97a dira eta zauriturik gabeko %60a). Gaueko argiztapen artifiziala bakarrik kontsideratzen 

da eskasa zaurituekin istripuen %0,7an eta zauriturik gabeko istripuen %0,3an. 

Ikuspena murriztu dezaketen elementuak aztertuz, kasu gehienetan (zaurituekin istripuen 

%92an eta zauriturik gabeko istripuen %76an) kontsideratzen da ez dagoela murrizketa. 

Zaurituekin istripuen kasuan faktore atmosferikoa da gehien errepikatzen den kausa (%4,1). 

Lehentasunaren arautzearen sailkapenarekin antzeko zerbait gertatzen da. Kasu gehienetan 

adierazten da soilik zirkulazio araua aplikatzen dela (zaurituekin istripuen %53a, zauriturik 

gabeko istripuen %59a) edo ez da ezer zehazten (zaurituekin istripuen %14a, zauriturik gabeko 

istripuen %27a). Seinale bertikalak zaurituekin istripuen %11an azaltzen dira eta zauriturik 

gabeko istripuen %4an, eta semaforoak lehentasuna erregulatzeko elementuak bezala 

zaurituekin istripuen %7an azaltzen dira eta zauriturik gabeko istripuen %2an. 

 

Euria istriputasunean eragiten duen faktore bat da, ibilgailu pribatuaren aldeko aldaketa modal 

bat eragiten duelako, hiri guneetan trafikoa handituz. Gainera, bustitzean, bidearen egoera 

normalean baino irristakorragoa da, eta istripuak areagotu daitezke ibilgailuen balazta 

distantziak handitzen direlako, bi gurpileko ibilgailuen erorketa arriskua handitzen delako, etab. 

Seinaleztapenak adierazten du seinale mota batzuk zaurituekin istripuekin lotura daukatela, 

eta hau da oinezkoen pasabideen kasua, kolektibo honen kalteberetasuna dela eta. Antzeko 

zerbait gertatzen da Stop eta pasatzen uzteko seinaleak, eta honek adierazten digu 

bidegurutze mota honetan gertatzen diren istripuak zaurituak uzten ohi dutela. Kontrako kasua 

gertatzen da biribilguneetako norabide biraketa seinaleekin, hemen istripu gehiago ematen 

direlako zauriturik gabe zaurituekin baino. 

4.2.6. Istripuen lokalizazioa 

Gasteizko hirian zaurituekin istripuak hiriko zirkulazioaren ardatz nagusietan kontzentratzen dira 

nagusiki. Logiko denez, hiri erdiguneko trafiko arteria nagusiak, eta hauetara iristen diren 
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sarbide periferikoak, trafiko intentsitate altua daukaten kaleak, istripu kopuru garrantzitsu bat 

kontzentratzen dute. 

I Eranskinean kaleen zerrenda bat barneratze da eta bertan kale bakoitzeko istripu kopurua 

zehazten da 2013-2017 epealdirako. Hauek dira epealdi horretan zaurituekin istripu gehien 

jasan dituzten kaleak. Beato Tomas de Zumarraga, Nazio Batuen hiribide eta Amerika Latina 

Plazaren kasuak nabarmentzen dira, non istripuak zaurituekin %230 batean hazi dira 2013tik 

2017ra. 

15. Taula 2013-2017 aldian Gasteizen zaurituekin istripu gehiago jasan dituzten bide nagusiak 

 
 

Istripuen kontzentrazioa biztanleriaren kolektibitateari zuzendutako neurri bat da. 

Puntu batean emandako istripu kopurua baloratzen du, eta hiri berdinean elkargune ezberdinen 

artean alderatzeko balio du, modu global batean ezbehar gehiago non ematen diren agerian 

utziz. Neurri zuzentzaileak ezartzea bide hauetan hiri istripu kopurua murriztea ahalbidetzen du. 

Gasteizko bide segurtasunaren analisian hiri mailan, funtsezkoa da ekintzak bideratzea istripu 

gehien jasaten duten puntuetara, ezarriko diren neurrien eragina maximizatzeko. 

2013 eta 2017 artean izandako istripuen analisi bat egin da eta istriputasun sailkapen 

ezberdinak burutu dira: istripu total, istripu kopuru haztatu zaurituak dauden edo ez dauden 

arabera, biktimen larritasunaren arabera haztatuak, etab. Hildako eta zauritu larrien total 

aztertuz ondorioztatu da puntu eta elkargune gatazkatsuenak bilatzeko garaian eraginkorragoa 

izango dela aztertzea istripuak non hildako, zauritu larri edo zauritu arinen bat egon den, 

askotan lesibitatea kontrolatu ez daitezken faktore batzuengatik zehaztuta etortzen delako. 

Era berean, erabaki da ere analisia 2016 eta 2017ko istripuetan zentratzea, elkarguneak edo 

puntuak aztertzeko garaian ez delako oso komenigarria hauek oso zaharrak izatea, oso posiblea 

Kalea 2013 2014 2015 2016 2017 Totala Joera

1 Portal de Arriaga 20 18 23 24 29 114 45,0%

2 Avenida Gasteiz 20 12 15 17 21 85 5,0%

3 Portal de Gamarra 11 9 12 14 13 59 18,2%

4 Portal de Foronda 10 8 5 20 12 55 20,0%

5 Portal de Lasarte 10 15 13 12 4 54 -60,0%

6 Bulevar Euskal Herria 11 12 10 14 4 51 -63,6%

7 Duque de Wellington 15 7 9 14 6 51 -60,0%

8 Portal de Castilla 12 14 6 12 6 50 -50,0%

9 America Latina Plaza 3 11 11 10 10 45 233,3%

10 Avenida Zadorra 6 9 6 11 13 45 116,7%

11 Avenida Los Huetos 10 10 7 4 13 44 30,0%

12 Avenida Zabalgana 5 12 8 11 5 41 0,0%

13 Beato Tomas de Zumarraga 3 9 6 11 10 39 233,3%

14 Avenida Naciones Unidas 3 4 12 8 11 38 266,7%

15 Zaramaga 5 10 7 7 9 38 80,0%

16 Avenida Cantabrico 8 7 7 6 9 37 12,5%

17 Jacinto Benavente 8 4 9 10 6 37 -25,0%

18 Los Herran 10 5 5 11 6 37 -40,0%

19 Antonio Machado 5 6 7 7 11 36 120,0%

20 Valladolid 7 8 6 8 7 36 0,0%

21 Madrid 10 2 6 7 10 35 0,0%

22 Juan de Garay 8 3 8 6 9 34 12,5%

23 La Florida 7 4 9 8 5 33 -28,6%

24 Bulevar de Salburua 7 5 6 3 8 29 14,3%

25 Obispo Ballester 6 8 10 4 1 29 -83,3%

26 Zumabide 7 4 6 1 11 29 57,1%

Istripuak biktimekin
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delako denboraren poderioz puntu horretan modifikazioaren edo zuzenketaren bat eginda 

egotea. 

Emaitzak memoria hau laguntzen duten mapa ezberdinetan aurkezten dira. 

Elkargune edo Puntu gatazkatsu nagusiak memoria honen 4.5 atalean aztertzen dira. 

4.3.  INPLIKATUTAKO PERTSONAK 

4.3.1. Lesibitate maila 

Istripuetan inplikatutako pertsonen lesibitate mailaren arabera, inplikatuak osorik, zauritu 

arinak, zauritu larriak edo hildakoak bezala sailkatzen dira. 

Sailkapen honi jarraituz eta eskura dauden datuen arabera, istripuetan inplikatutako pertsonen 

artean %61a osorik irteten dira. %37a zauritu arinak dira, zauritu larriak %1,6a suposatzen 

dute eta hildakoak %0,1a. Hala ere, datu hauek kontuz tratatu behar dira, informaziorik gabeko 

beste inplikatuak egon daitezkeelako. 

36. Grafikoa Istripuetan inplikatuen lesibitate maila 2013-2017 

 

4.3.2. Biktimen profila 

Jarraian Gasteizko hirian 2013 eta 2017 artean trafiko istripuetako biktimen sailkapena 

erakusten da sexuaren eta adinaren arabera. Adin tarteetan biltzen dira euren interpretazio 

grafikoa errazteko. 

Gehienak zauritu arinak dira, eta bertan ikusi daiteke nola biktimen artean adin tarte nagusiena 

31 eta 40 urte artean dagoena den. Sexuaren arabera, ikusi daiteke nola adin tarte hauetan 

gizonezkoen artean proportzio handiago bat dago, beste adin tarteetan parekotasun gehiago 

dagoen bitartean. 
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37. Grafikoa Zauritu arinak sexu eta adinaren arabera 2013-2017 

 
 

Zauritu larrien artean, askoz gutxiago direnak, zaurituen artean talde nabarmenena 41 eta 50 

urte tartekoak dira. Baita ere hirugarren adineko pertsonen errepresentazio garrantzitsu bat 

dago, batez ere harrapatzeetan. Adineko pertsonen istripuak, nahiz eta hain ugariak ez izan, 

zauritu larri kopuru azpimagarri bat suposatzen dute. 

Arretan deitzen du baita ere gizonezkoen portzentajea emakumezkoen aurrean askoz altuagoa 

da zauritu arinen kasuan baino, eta gizonezkoek dira zauritu larrien artean kaltetu nagusiak. 

38. Grafikoa Zauritu larriak sexu eta adinaren arabera 2013-2017 

 
 

2013-2017 epealdiko hildakoei buruz, kopurua baxua denez ezin da patroi bat ezarri kaltetuen 

adina eta sexua baloratzeko. Ikusten dena kaltetuena 51 eta 60 urte arteko gizonezkoak direla 

da. 

Baita ere ikusten da hildakoen artean gizonezko gehiago daudela emakumezkoak baino, zauritu 

larrien kasuan gertatzen den bezala. 
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39. Grafikoa Hildakoak sexu eta adinaren arabera 2013-2017 

 

 

Trafiko istripuaren ikuspuntutik adin tarte kalteberenak 41 eta 50 urte arteko helduak dira, 

istripu biktimen artean gehiengoa, eta zauritu arin eta zauritu larrien artean dauden. 

Sexuaren arabera, biktima kopurua gizonezkoen artean emakumezkoena baina handiagoa da 

zifra orokorretan, eta istripuetan biktima larrien artean protagonista nagusiak dira. 

Heziketa neurriak funtsezkoak dira kolektibo hauek kontzientziatzeko eta beraien bide 

segurtasuna handitzeko.  

4.3.3. Gidarien profila 

2013-2017 epealdian istripuetan inplikatutako gidarien kasuan, gehienak 24 eta 40 arteko 

gidariak izan ziren. 32 urtera arte joera gorakorra da, eta adin honetatik aurrera pixkanaka 

inplikatutako gidarien kopurua pixkanaka jaisten doa. Kasu guztietan istripu kopurua 

gizonezkoen kasuan altuagoa da, baina hala ere zifra hauek sexuaren araberako gidarien 

banaketaren datuarekin erlazioan eman beharko zen (orokorrean egungo mugikortasunean 

gizonezko gidarien proportzioa handiagoa da). 
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40. Grafikoa Inplikatutako gidariak sexu eta adinaren arabera 2013-2017 

 
 

Beste faktore bat, eta emaitzak ikusiz aurrekoa baino garrantzitsuagoa ziurtatzen dena, gidarien 

gidabaimenaren antzinatasuna da. Udaltzaingoak jasotako datuak aztertuz, ikusten da nola 

istripuan inplikatutako gidari gehienak gidabaimenean 12 antzinatasun urte baino gutxiago 

zituzten. Gainera, grafikoan ikusi daitekeen bezala, punta garrantzitsu bat ikusten da 

antzinatasun lehenengo urtean. 

41. Grafikoa Istripuetan inplikatutako gidariak gidabaimena antzinatasunaren arabera  2013-2017 

 
 

Gidabaimena antzinatasun gutxiko gidariak, gehienbat gazteenak, hirian istripu gehien jasaten 

dutenak dira. Horregatik bide segurtasunaren alorrean ekintzak planteatzeko garaian gazteak 

kolektibo garrantzitsu bat izan behar dira. 

Heziketa ekintzak gidariengana zuzendu behar dira, batez ere gazteengana. 
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4.3.4. Gidarien profila arau-hausteei dagokienez 

Aurreko kapituluetan azpimarratu den bezala, Gasteizko Udaltzaingoak jasotako datuen arabera, 

2013 eta 2017 urteen arteko istripuen kausa nagusia, batez ere istripu larrietan, zirkulazio 

arauen arau-haustea da. 

Kasu batzuetan ezin da analisi zehatz bat egin arau-hausteen inguruan informazio osoa ez 

dagoelako, baina arau-hauste nagusiei buruz badago informazioa. Bide segurtasunaren 

ikuspuntutik azken urteetan asko borrokatzen ari da alkoholaren eraginpean gidatzearen 

aurka. 

Gasteizko kasuan, istripuan inplikatutako gidarien %3,6ean alkohola dago tartean, eta 

alkoholemia positiboa arruntagoa da gizonezkoen artean (%4) emakumezkoen artean baino 

(%2,3). 

42. Grafikoa Istripuetan inplikatutako gidariak alkoholemiaren emaitzen arabera 2013-2017 

 

Alkoholemia kasuak ohikoagoak dira pertsona helduetan gazteetan baino, eta adineko 

pertsonen artean kasu gutxiago ematen dira. 

269 41 
13 3 

6490 1727 

30 3 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gizonezkoak Emakumezkoak

Ez daki

Itxuraz normal

Positiboa drogak

Positiboa alkohola



 Gasteizko Bide Segurtasun eta Mugikortasun Iraunkorreko  

Plan Estrategikoa 2018-2023 

 

39 

43. Grafikoa Istripuetan alkoholemia positiboa eman duten gidarien banaketa sexu eta adinaren 

arabera 2013- 2017 

 

Istripuetan inplikatutako 8.613 gidarien artean, 2.602 (%30a) zaurituak irten ziren. Gidari 

hauen sailkapena egiterakoan lesibitate maila eta alkoholemiaren arabera, hurrengo emaitzak 

ikusten dira. 

Nahiz eta alkoholemia positiboarekin hildakorik ez egon, bi zauritu larri eta 43 zauritu arin eman 

ziren egoera honetan. 

44. Grafikoa Gidari hildakoak edo zauritu larriak alkoholemiaren arabera sailkatuta 2013- 2017 

 
 

Bestetik, istripuei lotutako beste faktore nagusienetako bat eta larritasunari oso lotuta dagoena, 

abiadura da. Gehiegizko abiadura arau-hauste garrantzitsua suposatzen duen arrisku maila dela 

eta. Horregatik arau-hausteen kontrolaren barruan honen kontrola funtsezko tresna izaten 

jarraitu behar du. 

 

Arau-hausteen kontrola bide segurtasunaren ikuspuntutik funtsezko atala da ere, eta horregatik 

Bide Segurtasun Plan honetako beste proposamen bat osatuko du. 
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Segurtasun sistemen erabilpena 

Kaskoaren erabilera bi gurpileko ibilgailuetan aztertuz, kaskoa erabiltzen ez duten pertsonen 

portzentajea oso altua da Udaltzaingoak duten erabileraren hautematerako. Badirudi datu-

basearen datuak sartzen direnean akats bat dagoela eta, beraz, atal hau ez da aztertuko datu 

horiek fidagarritasunik ez dutelako. 

Datu hauek eskuratzerakoan fidagarritasun maila altuago bat lortzeko helburuarekin, 

proposamenen atalean plan honek datuak tratatzeko gomendio batzuk barneratzen ditu. 

4.3.5. Harrapatzeetan inplikatutako oinezkoen profila   

Harrapatzeak dira istripu mota garrantzitsuenetako bat Gasteizen. 2013 eta 2017 urteen artean 

740 biktima egon ziren harrapatzeetan. Biktima hauetako gehienak zauritu arinak dira, baina 3 

hildako eta 85 zauritu larri egon ziren istripu mota hauetan. Honek suposatzen du 4,05 hildako 

harrapatzeen 1.000 biktimekiko hilgarritasun tasa bat. 

Harrapatze hauetan inplikatutako oinezkoen kasuan, ez da desberdintasun handirik nabaritzen 

sexuaren arabera. Emakumeen proportzio handiagoa normalean oinez mugikortasun altuago 

bat izatearekin erlazionatzen da. 

Adin tarteka, arrisku talde nabarmen da 0tik 10 urtera arteko da, eta honek agerian uzten du 16 

urte bitartean umeen bide heziketa ze garrantzitsua den, eta horregatik funtsezkoa da 

ikastetxeetako sarrera eta irteeratan arreta edukitzea (istripu gehienak eguneko ordu 

zentraletan izaten dira, ikastetxeetako irteera orduetan bat etorriz). Gainera beste gorakada bat 

ikusten da 51 eta 60 urte bitarteko pertsonetan, eta horrek esan nahi du bai umeak, bai 

gazteak eta baita pertsona zaharrak istripu hauetan kolektibo kaltebera direla. 

45. Grafikoa Harrapatzetan inplikatutako oinezkoak sexu eta adinaren arabera 2013-2017 

 

 

Aztertutako bost urte hauetan harrapatzeen kausa nagusia arreta edo ardurarik gabe gidatzea 

izan da, eta honen ondoren oinezkoen pasabidea ez errespetatzea, faktore hauek askotan 

harrapatze moduan bukatzen dutelarik. Harrapatze gehienetan (%89) kontsideratzen da ez dela 

arau-hausterik egon oinezkoen aldetik, eta honek esan nahi du gidarietan zentratutako 

arriskutsuak diren prebentzio kontrolak eta bide segurtasun lanak oso garrantzitsuak direla. 
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16. Taula Erregistratutako harrapatzeen kausak 2013-2017 

Kausa Harrapatzeak 

Arreta edo ardura gabe gidatu 313 

Oinezkoen pasoa edo lehentasuna ez errespetatu 281 

Oinezkoa, modu desegokian edo arretarik gabe gurutzatu 187 

Atzera-martxa okerra 45 

Oinezkoa, semaforoa ez errespetatu 28 

Beste faktore edo kausa 26 

Alkohola, drogak, medikamenduak... 24 

Semaforoa edo argi seinaleztapena ez errespetatu 21 

Kontrolik gabeko animalia 14 

Beste ibilgailu baten lehentasuna ez errespetatu 13 

Gehiegizko abiadura edo desegokia 12 

Sartze desegokia 5 

Gidatze ausartegia 4 

Debekatutako noranzkoa edo kontrako noranzkoa 2 

Seinaleztapen horizontala ez errespetatu 2 

Agenteen seinaleak ez errespetatu 1 

Ate irekiera arretarik gabe 1 

Matxura mekanikoa 1 

 

46. Grafikoa Harrapatzetan antzeman diren oinezkoen arau-hausteak 2013-2017 

 

Harrapatze gehienetan kontsideratzen da ikuspen ona zegoela, eta soilik 2013 eta 2017 artean 

erregistratutako harrapatzen %5,2an ikuspen txarra zegoela kontsideratzen da euria, 

kazkabarra edo euriarengatik. 
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47. Grafikoa Azaleraren egoera harrapatzeetan 2013-2017 

 

Atestatuetan jasotako datuen arabera argitasuna ez da izan ezta ere faktore oso eraginkorra 

harrapatzeen kasuan, soilik %1,1ean kontsideratzen dela gaueko argiztapen publikoa eskasa 

zela. 

48. Grafikoa Argitasuna harrapatzeetan 2013-2017 

  

Istripu gehienetan gidariaren arau-haustearen atala bete gabe dago, baina atal hau bete den 

istripuen artean, ia %26ean ez da egon arau-hausterik gidariaren aldetik. 
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49. Grafikoa Gidariaren arau-haustea harrapatzeetan 2013-2017 

 

 

Harrapatze gehienetan, harrapatzearen momentuan oinezkoa intersekzioa gurutzatzen zegoen, 

baina baita oso azpimagarria da harrapatzeen %12an oinezkoa espaloia edo aterpearen 

gainean zegoela. 

50. Grafikoa Oinezkoaren ekintza harrapatzearen momentuan 2013-2017 

 

 

Oinezkoak protagonismo berezi bat izango dute Ekintza Planean, normalean beti istripu larrietan 

inplikatuak egoten direlako eta beraien kalteberatasuna dela eta.  

4.3.6. Istripuetan inplikatutako txirrindularien profila  

Erakutsi den bezala, istripuak non txirrinduak inplikatuak daude, Gasteizen ematen den istripu 

mota garrantzitsuenetako bat da, eta azkeneko urteetan hazkunde nabarmen bat izan dute, 

bizikleta desplazamendurako ibilgailu bezala erabiltzearen hazkundeari lotuta. 2013 eta 2017 
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artean 2.033 istripu erregistratu ziren non bizikletaren bat inplikatuta egon zen, eta istripu 

hauetako %63 zaurituren bat egon zen. 

Istripu hauetako gehienak talkak izan dira, eta gehienetan aurrez aldeko talkak. 

51. Grafikoa Bizikleta istripu kopurua tipologiaren arabera 2013-2017 

 
Iturria: Berezko lanketa Vitoria-Gasteizko Udaltzaingoaren datuetatik abiatuz  

 

Bizikletekin istripuetan inplikatutako ibilgailu motak aztertzen, ikusi daiteke nola kasu arruntena 

txirrindu baten eta ibilgailu motordun baten arteko istripua den (%49). Bigarrengo tipologia 

errepikatuena txirrindulariaren erorketa da. Azken denboraldian oinezkoen artean kezka dago 

txirrinduak askotan beraien espazioan sartzen direlako, baina hala ere txirrindulari eta 

oinezkoen arteko istripuak bakarrik istripuen %10,4a suposatzen dute. Dena den, kontuan izan 

behar da mota honetako istripu asko larriak ez direnez ez direla erregistratzen, eta horrela datu 

base eta analisietatik kanpo geratzen dira. 

52. Grafikoa Bizikleta istripuetan inplikatutako ibilgailuak tipologiaren arabera 2013-2017 
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Bizikletan segurtasun sistemen erabilerari dagokionez, kaskoa, hiri barnean eginiko 

desplazamenduetan 16 urtetik gorakoentzat ez denez derrigorrezko elementua, zaila da bere 

eraginkortasuna neurtzea. Ezbehar-kopuru datuak erakusten dute nola bizikletan 

erregistratutako hildako bakarra ez zeraman kaskoa, eta zauritu larrien %76a ezta ere. 

17. Taula Hildakoak eta zauritu larriak bizikletan kaskoaren erabileran arabera 2013-2017 

Bizikleta Hildakoak Zauritu larriak Zauritu arinak 

Bai 0 6 137 

Ez 1 29 813 

Daturik gabe 0 3 259 

 

Istripuaren momentua bizikleta erabiltzaileen profila aztertuz, gorakada oso esanguratsu bat 

ikusten da, handiagoa gizonezkoetan emakumezkoetan baino, 11 eta 20 urte arteko 

erabiltzaileetan eta honek adierazten du gazteen kolektiboa oso garrantzitsua izan behar da 

hirian burutzen diren bide segurtasun plan eta kanpainetan. 

53. Grafikoa Istripuetan inplikatutako txirrindulariak sexu eta adinaren arabera 2013-2017 

 
 

2013 eta 2017 artean aztertu diren istripuetan inplikatutako txirrindularien %75a kontsideratzen 

da istripua probokatu zuen inongo arau-hausterik ez zutela izan. Beraien desplazamenduetan 

jasandako istripuetan txirrindulariak egindako arau-hausteen artean arretarik gabe gidatzea da 

nagusia, istripuen %7,3an azaltzen dena. 
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54. Grafikoa Txirrindularien arau-hausteak Gasteizko istripuetan 2013-2017 

 

 

 

Askotan beraien desplazamenduetan txirrindulariak ez dituzte aurrez zehaztutako bideak 

jarraitzen, eta batzuetan beste erabiltzaileentzat zuzendutako espazioak okupatzen dituzte, 

batez ere oinentzako espazioak. Grafikoan ikusi daitekeen bezala espaloian ematen diren 

bizikleta istripuak ia galtzadan ematen direnen berdinak dira, eta bide ziklistetan ematen 

direnak baino gehiago dira. 

55. Grafikoa Bizikleta istripuak gertatu diren tokiak 2013-2017 

 

 

Aipatu den bezala, bizikletak izango dira plan honen ildo estrategikoetako bat. Gainera, istripu 

mota hauen larritasuna eta lesibitate maila jaisteko eta desplazamendu modu ezberdinen arteko 

elkarbizitza sustatzeko lan egin beharko da.  
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4.4.  ARRISKU TALDEAK ETA JOKABIDEAK 

Trafiko istripuetako biktimen profilari kasu eginez, ikuspuntu honetatik adin tarte 

kalteberenak adin ertaineko pertsonak dira, batez ere 31 eta 40 urte artekoak, istripu 

biktimen artean gehiengoa direnak, eta 41 eta 50 urte arteko pertsonak, zauritu larri eta 

hildakoen artean gehien azaltzen den kolektiboa. 

Sexuaren arabera, biktima diren gizonezkoen kopurua altuagoa da zaurituen edozein 

tipologian, baina zenbakiak oso parekoak dira harrapatzeen kasuan (non emakumeak gutxigatik 

baino gehiago dira). Hau normalean mugikortasun ohiturekin lotuta dago. 

Gidarien profilari dagokionez, gidatzeko gidabaimenarekin denbora gutxi daramatzan 

gidariak (10 urte baino gutxiago), eta zehazki gazteak (0 eta urte 1 artea), istripu gehien 

izaten dituzten gidariak dira. Beraz, bide segurtasunaren arloan ekintzak planteatzeko garaian 

gazteak eta esperientzia gutxiko gidariak kolektibo garrantzitsu bat izan behar dira. 

Harrapatzetan inplikatutako oinezkoen profilari dagokionez, ez dira ezberdintasun asko 

nabaritzen oinezkoaren sexuaren arabera. Adinka, arrisku talde nagusia 51 eta 60 urte 

artekoak dira, eta baita 0tik 10 urtera arte. Honek agerian uzten du ze garrantzitsua den bide 

heziketa 16 urte izan arte, eta garrantzitsua da oso ikastetxeetako sarrera eta irteeratan adi 

egotea (istripu gehienak eguneko ordu zentraletan ematen dira, ikastetxeetatik irteteko ordua 

denean. 

Arrisku jokabideen ikuspuntutik, Gasteizko hirian istripuetan inplikatutako gidarien %3,6ean 

alkohola dago. Alkoholemia positiboaren kasuak gehiago dira gizonezkoetan (%4) 

emakumezkoetan baino (%2,2), eta bi kasuetan nabarmenagoa 35 eta 59 urte bitarteko 

pertsona helduetan, eta askoz gutxiago ematen da adin handiko pertsonetan. 

Bizikletak dira arrisku jokabideen aldetik kolektibo garrantzitsuenetako bat, eta gehien 

errepikatzen den profila 11 eta 20 urte bitarteko gazteak dira. 

 

Helburuko taldeak 

DGT-ak adierazitako jarraibideen arabera helburuko talde hauei zuzendutako ekintzak 

aukeratzeko orduan lehentasun hierarkia bat ezarriko da, oinezkoei eta mugikortasun murriztua 

duten pertsonei lehentasun maximoa emanez. 

18. Taula Lehentasunen hierarkia hiri espazio publikoan  

 

Iturria: DGT-ko Bide Segurtasun Plan Tipoa 
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Eusko Jaurlaritzak garatutako Bide Segurtasunerako eta Mugikortasun Segururako eta 

Iraunkorrerako Plan Estrategikoak (2015-2020) bere ildoak eta ahaleginak bideratzen kolektibo 

ahulenak babestera, bereziki, haurrak, adineko pertsonak, txirrindulariak, motorzaleak, 

oinezkoak eta in itinere eta in misio dabiltzan gidariak. 

Irizpide hauekin bat eginez, hiri mugikortasun alorreko ekintzen lehentasunezko helburua ez da 

zirkulazioaren arintasuna, lehentasunen hierarkia honen arabera espazio publikoaren erabiltzaile 

guztien segurtasuna baizik. 

Aurreko guztian oinarriturik, hurrengo hauek dira datozen urteetan bide segurtasunaren alorren 

Gasteizko udalerriak esfortzuak bideratu behar dituen helburuko taldeak: 
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Garraio moduaren arabera 

 Oinezkoak eta mugikortasun mugatuko pertsonak. Harrapatzeak dira Gasteizen 

oso ohikoak diren istripu mota. Hirian, zaurituekin istripuen artean %20a baino zerbait 

gehiago suposatzen dute eta, gainera, mota honetako istripu gehienetan zaurituak 

egoten dira. Harrapatzetan, istripu guztietan ematen diren hildakoen erdia, zauritu larrien 

%53a eta zauritu arinen %17ª erregistratzen dira. Talde bereziki kaltebera dira. 

 Bizikletak. Azken urteetan txirrindularien artean istriputasunaren hazkundea udalerriko 

istriputasun tasa ez hobetzen lagundu du. Nahiz eta hiria derrigorrezkoa ez izan 

kaskoaren erabilera, azpimarratu behar da hildako txirrindularia ez zeramala, eta zauritu 

larrien artean %76a ere ez zeraman kaskoa istripuaren momentuan. Baita ere talde 

kaltebera dira.  

 Autoak. Hiri eta herrietan zaurituekin istripuetan gehien errepikatzen diren ibilgailuak 

dira eta Gasteizko kasuan portzentaje hau %62koa da. Bertan zauritu arinen %40a eta 

hildakoen %17a bidaiatzen ziren, baina soilik zauritu larrien %9a.  Hala ere kolektibo 

honekin lanean jarraitu beharko da ezbehar kopurua gutxitzeko. 

 Garraio publikoa. Autobusak istripuetan inplikatutako ibilgailua %1,4a dira, baina 

hilgarritasun tasa altuena aurkezten dute ibilgailu parkearekin erlazionatuz, istripuaren 

momentuan garraiatu ohi duen bidaiari kopurua izaten delako. Desplazamenduak garraio 

publikoan egiteak suposatu lezake beste desplazamendu modu batzuetan istriputasun 

gutxiago egotea. 

 

Kolektiboaren profilaren arabera 

 Gidariak. Gidabaimenarekin urte gutxi daramatzaten gidariek hirian istripuen kopuru 

handiena jasaten dutenak dira. Alkoholaren kontsumoa dago istripuan inplikatutako 

gidarien %4ean, eta ohikoa da gizonezkoen artean emakumezkoetan baino, eta bi 

kasuetan handiagoa da pertsona helduetan gazteetan baino. Adin handiko jendearen 

artean ez da ia ematen kasua. 

 Oinezkoak. Dagoeneko azpimarratu den bezala arrisku talde nagusia 0 eta 10 urte 

bitartean dago, eta hemen umeak eta gazteak sartzen dira. Gasteizko Udalak 

funtsezkoa bezala ikusi beharra dauka ikastetxe eta hauen inguruetan egin beharreko 

lana, ikasleak planaren helburuko taldeetako bat izango direlako. Gainera, gorakada bat 

ikusten da ere adineko pertsonen artean, eta honek suposatzen du, gazte eta umeez 

gain, helduak eta mugikortasun murriztutako pertsonen kolektiboak direla ere 

kolektibo kalteberak. 

 Txirrindulariak. Azken urteetan bizikletaren erabilpena desplazamendu modu bezala 

nabarmenki hazi da eta horrek suposatu du istripuetan inplikatutako txirrindulari kopurua 

handitzea. Biztanleriaren artean kezka handia dago bizikleta eta oinezkoen elkarbizitzan 

arazoak sortzen direlako eta istriputasunaren hazkunde honen arabera kolektibo hau 

hiriko bide segurtasunean funtsezko kolektibo bat izan behar dira. 
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4.5.  PUNTU GATAZKATSUAK. ISTRIPUTASUN MAPA  

Gasteizko istriputasunaren banaketaren diagnosia 2016 eta 2017 izandako zaurituekin istripuak 

Geografi Informazio Sistema batean lokalizatzen burutu da. Udaltzaingoak erabilitako datu 

basean istripuak UTM koordenaden bidez geoerreferentziatuak zeuden eta hau izan da istripuak 

geoerreferentziatzeko bidea. 

2016-2017 epealdiko biktimekin istripuen mapa 1ngo planoan irudikatzen da (1.1 bakarrik 

hildako eta/edo zauritu larriekin istripuentzako), azterketa honetara atxikituta. 

GIS-ari lotutako datuen analisia egitea ahalbidetzen du kartografia osagarria ateratzen. Mapa 

hauek istripuen banaketa urteetan (2 eta 2.1 planoak), biktimak eta bere lesibitatea (3 

eta 3.1 planoak) eta istripuen tipologiari (4 eta 4.1 planoak) buruzkoak dira. Harrapatze 

kopurua azpimagarria denez eta azken urteetan bizikleta istripuak asko hazi direnez, bi tipologia 

hauek mapetara pasa dira ere bere analisia errazteko (5 eta 5.1 planoak harrapatzeentzako eta 

6 eta 6.1 planoak bizikleten istripuentzako).  

Puntu gatazkatsuak hautatzeko irizpide bat ezartzen da, hautatuz:  

- Istripuen Kontzentrazio Puntuak (IKP): hemen zaurituekin istripuen maiztasun altuena 

kontzentratzen da. Elkargune espezifikoak dira, non biribilgune edo bidegurutzearen 

analisi zehatz bat beharrezkoa da. 

- Aztertutako epealdian (2 urte) harrapatze eta bizikleta istripu gehiago kontzentratzen 

duten puntuak. 

Ikasketa inguruneen aukeraketa udal arduradunekin alderatu da, ondorioztatu daitezkeen 

behaketak jasotzeko. Lan honetatik ondorioztatu da 5 puntu gatazkatsuen ikerketa, bide 

segurtasuneko ikuskaritza metodologia bat aplikatzeko. Puntu bakoitzean presentzialki egin da 

errekonozimendu bat, lekuaren baldintzak ezagutu ahal izateko eta analisiaren aurretik 

hobekuntzarik egin den bermatzeko. Errekonozimenduan zehar, Udaltzaingoaren gomendioz, 

beste bi puntu bisitatu ziren, hauen analisia interesgarria zelakoan, eta horregatik analisian 

barneratu dira ere. Puntu hauen bide segurtasuna hobetzeko ekintza katalogo bat aurkeztuko 

da. 

 

Istripuen Kontzentrazio Puntuak 

IKP 1 Amerika Latina Plazako biribilgunea 

IKP 2 Arriagako atea eta Artapadura kaleen arteko elkargunea 

IKP 3 Gasteiz Hiribidea eta Beato Tomas de Zumarraga Hiribidea arteko elkargunea 

IKP 4 Arriagako atea – Zadorra hiribidea biribilgunea 

Harrapatze eta bizikleta istripuen kontzentrazio puntuak  

IKP 5 Antonio Machado kalea eta Pamplona-Iruñea kaleen arteko elkargunea 

IKP 6 Antonio Machado kalea 17. zbka 

IKP 7 Jacinto Benavente kalea eta Florida kalea arteko elkargunea 
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Plan honen proposamen atalean IKP hauentzako analisiarentzako metodologia bat aurkezten 

da. 

Metodologia hau urtero aplikatu daiteke lehentasunezko azterketa ingurune gisa 

definitzen diren zonalde edo puntuetan. Garrantzitsua da aztertu beharreko puntu horiek 

ezartzeko irizpidea definitzea eta urtero diagnosi eta hobekuntza lanak burutzea. 

19. Taula Gasteizko istripu kontzentrazio puntuen istriputasuna 

Ikerketa inguruneak 2016 2017 Totala 

1 Puntua Amerika Latina Plazako biribilgunea 11 13 24 

2 Puntua 
Arriagako atea eta Artapadura kaleen 

arteko elkargunea 
9 6 15 

3 Puntua 
Gasteiz Hiribidea eta Beato Tomas de 
Zumarraga Hiribidea arteko elkargunea 

6 8 14 

4 Puntua 
Arriagako atea – Zadorra hiribidea 
biribilgunea 

4 7 11 

5 Puntua 
Antonio Machado kalea eta Pamplona-
Iruñea kaleen arteko elkargunea 

3 3 6 

6 Puntua Antonio Machado kalea 17. zbka 3 5 8 

7 Puntua 
Jacinto Benavente kalea eta Florida 
kalea arteko elkargunea 

7 4 11 

 
Puntuetan istripuen batuketa 43 46 89 

 
Gasteiz hiriko urteko totala 709 711 1.420 

 
Puntuetan istripuen %  urteko 
totalarekiko (%) 

%6,1 %6,5 %6,3 

Iturria: Berezko lanketa Vitoria-Gasteizko Udaltzaingoaren datuetatik abiatuz  

 
 

20. Taula Biktimak Gasteizko IKP-tan 

Ikerketa inguruneak 
Zauritu 
arinak 

Zauritu 
larriak 

Hildakoak Totala 

1 Puntua Amerika Latina Plazako biribilgunea 26 0 0 26 

2 Puntua 
Arriagako atea eta Artapadura kaleen 
arteko elkargunea 

15 1 0 16 

3 Puntua 
Gasteiz Hiribidea eta Beato Tomas de 
Zumarraga Hiribidea arteko 

elkargunea 

14 1 0 15 

4 Puntua 
Arriagako atea – Zadorra hiribidea 
biribilgunea 

14 0 0 14 

5 Puntua 
Antonio Machado kalea eta Pamplona-
Iruñea kaleen arteko elkargunea 

5 1 0 6 

6 Puntua Antonio Machado kalea 17. zbka 7 1 0 8 

7 Puntua 
Jacinto Benavente kalea eta Florida 
kalea arteko elkargunea 

11 1 0 12 

 
Puntuetan biktimen batuketa 92 5 0 97 

 
Gasteiz hiriko urteko totala 1.659 66 1 1.726 

 
Puntuetan biktimen %  urteko 
totalarekiko (%) 

%5,5 %7,6 %0 %5,6 

Iturria: Berezko lanketa Vitoria-Gasteizko Udaltzaingoaren datuetatik abiatuz  
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5.  PRESTAKUNTZA ETA ZAINTZA SISTEMAK 

5.1.  GIZA BALIABIDEAK 

Abiadura mugaren gainetik, alkoholemiarekin edo edozein erara zirkulazio arauak apurtzen 

diren bitartean gidatzen harrapatuta izateko arriskuaren estimazioa bide segurtasunaren faktore 

klabe bat da. Hau da, zaintza handi bat, asko ikusten den Polizia bat eta alkoholimetroen 

erabilpen maila altu bat istripu kopurua murrizten dute eta arauen errespetua areagotzen 

laguntzen dute, eta azkenfinean bizitzak salbatzen laguntzen dute. Kontrol eta zaintza maila 

baxuak direnean, aldi berean gidarien errespetua murrizten den arauen aurrean eta istripu 

kopurua areagotzen da. 

Gasteizen 2016. urtean 372 kideek osatzen zuten Udaltzaingoa, eta zifra honek suposatzen du 

1,5 polizia/1.000 biztanleko. Udaltzaingoen kopurua etengabe murrizten joan da azken 

urteetan, biztanleria handitzen joan den bitartean. 

56. Grafikoa Udaltzaingoaren pertsonala 2013-2016 

 
Iturria: Berezko lanketa Vitoria-Gasteizko Udaltzaingoaren datuetatik abiatuz  

5.2.  KONTROLA ETA PREBENTZIOA 

Urte zehatz batean Udaltzaingoak bide segurtasunean izan duen ekarpen maila parametro 

ezberdinekin neurtu daiteke: burututako kontrol kopuruaren arabera, ezarritako salaketa 

kopuruaren arabera edo burututako bide heziketa eta prebentzio kanpainen kantitate eta 

kalitatearen arabera.  

Kontribuzio hau gauzatzeko beharrezkoa den ekipamendua eta materialaren hornidura edo 

eskuragarritasuna neurri handi batean zehazten du kontrol lan hori. Bai erabilgarritasun 

iraunkorraren kasuan eta baita materialak erabiltzeko akordioen kasuan, ezinbestekoa izaten da 

eginbeharreko lanen planifikazio denborala. Emaitzak lortzeko garrantzitsua da kontrol neurri 

hauek denboran zehar konstanteak izatea.  
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5.2.1. Kontrol kanpainak 

Gasteizko hiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailetik koordinatzen diren kanpainetara 

atxikituta dago, eta 2017rako gainera hirian propio burutu ziren kanpaina batzuk gehitu zituen. 

2016. urtean 8.616 alkoholemia kontrol egin ziren, eta gehienak (%84a) kontrol prebentiboko 

kanpainen barnean izan ziren. Probetako %5,8a positiboa eman zuen 2016ean, eta positibo 

hauetako gehienak arau-hausteren bat egin eta gero edo seinaleak ikusi eta gero egindako 

kontroletan izan ziren. 

Gasteizko Udaltzaingoaren kontrol-tresneriak 8 etilometro orientagarriak eta 5 etilometro 

ebidentzialak ditu, eta horrez gain radar mugikor bat polizia-autoan eta 2 radar finkoa, hirian 

zehar ezarritako 14 kabina ezberdinetan zehar bere lokalizazioa txandakatzen dutenak. 

21. Taula Kontrol-tresneria Gasteizen 

Errekurtsoak Jabetzako ekipamenduak 

Etilometro ebidentzialak 5 

Etilometro orientagarriak 8 

Radar finkoak 2 

Radar mugikorrak 1 

Iturria: Gasteizko Udaltzaingoa 

22. Taula Alkoholemia kontrolak Gasteizen 2013-2016 

 2013 2014 2015 2016 
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Istripua eta 
gero 

313 52 %16,6 759 73 %9,6 477 52 %10,9 890 94 %10,6 

Arau-
haustea eta 
gero 

190 159 %83,7 417 170 %40,8 169 106 %62,7 256 78 %30,5 

Seinaleak       0 0 - 232 154 %66,4 

Kontrol 
prebentiboa 

9.336 195 %2,1 7.475 151 %2,0 7.374 137 %1,9 7.232 177 %2,4 

Iturria: Gasteizko Udaltzaingoa 

 

Segurtasun-uhalaren erabilpena, dokumentazioa, eskola-garraioa, etab. bezalako alderdien 

gaineko kontrolak periodikoki burutzen dira ere, batzuk kontrol kanpainen barnean eta beste 

batzuk ez. Jarraian urteko datuak aurkezten dira. Bertan ikusi daiteke beherakada nabarmen 

bat egon dela kontrol kopurua (droga kontroletan eta eskola garraioan ezik, droga kontrolena 

gehienbat azken urteetan egiten hasi direlako). Nahiz eta orokorrean kanpainetarako finkatzen 

den kontrol kopuruen helburua bete, beherakada hau seguruenik Udaltzain kopuruaren 

beherakadarekin lotuta egongo da. 
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23. Taula Kontrol-kanpainak 2013-2016 

 2013 2014 2015 2016 2017   

Kontrol kanpaina 
K
o
n
tr

o
la

k
 

%
P
o
si

t.
 

K
o
n
tr

o
la

k
 

%
P
o
si

t.
 

K
o
n
tr

o
la

k
 

%
P
o
si

t.
 

K
o
n
tr

o
la

k
 

%
P
o
si

t.
 

K
o
n
tr

o
la

k
 

D
if
. 
K
o
n
tr

. 
 

1
3
-1

6
 

D
if
. 
P
o
si

t.
 

1
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Alkoholemia 9.839 4,1% 8.651 4,5% 8.020 3,7% 8.610 5,8% 7.647 -12,5% +1,7% 

Drogak edo 
estupefazienteak 

16 68,7% 23 65,2% 229 25,3% 89 24,7% - +456% -44% 

Abiadura 517.632 3,3% 547.986 2,9% 329.769 3,9% 282.271 4,8% 307.959 -45,5% +1,5% 

Merkantzia 
garraioa 

559 4,8% 538 4,8% 537 11,9% 518 11,6% 387 -7,9% 
 

+6,8% 
 

Eskola garraioa 71 0% 65 0% 60 16,7% 74 2,7% 49 +4,2% +2,7% 

Ziklomotoreak 2.774 2,9% 2.227 5,0% 1.916 8,6% 1.781 4,0% 1.459 -35,8% +1,1% 

Segurtasun uhala 34.920 0,6% 34.443 0,4% 30.304 0,4% 25.082 0,2% 25.986 -28,2% -0,4% 

Dokumentazioa 14.593  11.331  10.486  11.268  9.191 -22,8%  

Iturria: Gasteizko Udaltzaingoa 

Gasteizko Udaltzaingo Eusko Jaurlaritzak prestatzen duen kanpaina egutegira atxikitzen da, Bide 

Segurtasun eta Mugikortasun Seguru eta Iraunkorren Plan Estrategikoen markoaren barruan, 

baina 2017tik aurrera, egutegi honetan oinarrituta berezko egutegi bat prestatzen da, hiriaren 

behar espezifikoei egokituta. 

24. Taula Kontrol kanpainen egutegia 2013-2017 

Kontrol-Kanpaina 2013 2014 2015 2016 2017 

Alkohola-Droga 5 5 5 5 5 

distrakzioa 3 5 2 3 3 

Ibilgailuen egoera teknikoak 4 2 3 5 5 

Kamioia-Bus-Furgoneta1 3 5 7 2 4 

Harrapatzeak 3 2 2 2 2 

Abiadura 5 5 4 6 8
3
 

Segurtasun-uhala 4 4 3 2 2 

Eskola garraioa 2 2 2 3 2 

Maniobrak 1 0 0 0 0 

Motorrak-Ziklomotoreak-

Bizikletak
2
 

3 3 3 1 2 

Zama seinaleztapena 1 0 0 1 0 

Pisua 0 2 6 5 3 

Merkantzia arriskutsuak 0 1 0 1 1 

Kamioiak-autobusak denborak  0 0 0 2 0 

Takografoen manipulazioa 0 0 0 1 1 

Bizikletak Udala - - - - 2 

Iturria: Gasteiz-ko Udaltzaingoa 
1 2013 eta 2014 urteetarako bakarrik kamioiak eta autobusak zenbatzen dira. 2015etik aurrera furgonetak zenbatzen 

dira ere. 
2 2015tik aurrera kategoria honetara bizikletak gehitzen dira 
3 2017an motorrentzat 3 kontrol esklusibo eman ziren 
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5.2.2. Prozedura zigortzailea 

Gasteizen 2016ean ezarritako zigor kopurua 73.817 zigorrekoa izan zen, eta honek 0,3 zigor 

biztanle bakoitzeko suposatzen du. 

Zigor edo isun gehienak TAO aparkamenduen arau-hausteagatik eta geldialdiak eta 

geratzeengatik ezarri ziren. Bide segurtasunaren arloan zigor gehienak abiadurarengatik ezarri 

ziren (%21,8). 

Hurrengo taula aztertuz ikusi daiteke nola ezarritako zigor kopuru gehienak estatikoan izandako 

arau-hausteengatik izan den, mugimenduan burututako arau-hausteak zigor gutxiago jaso 

duten bitartean. 

25. Taula Ezarritako zigorren tipologia 2013-2016 

Zigor mota 2013 2014 2015 2016 

Ez komunikatu 858 979 635 692 

Besteak 64 105 92 106 

Gidarien beharrak 1.166 1.059 793 1.037 

Ziklomotoreak eta 
motozikletak 

3 5 6 6 

Zamalanak 28 32 26 33 

Alkoholemia eta 
psikotropikoak 

602 621 638 727 

Zirkulazio noranzkoa 73 57 39 49 

Abiadura 17.115 19.256 14.335 16.118 

Zirkulazioa 1.562 3.015 781 1.435 

Geldialdia eta geratzea 19.842 15.392 13.309 17.009 

TAO 39.318 31.149 31.488 34.041 

Seinaleztapena 4.324 2.976 1.763 2.564 

Totala 84.955 74.646 63.905 73.817 

Iturria: Gasteizko Udaltzaingoa 

Hala ere, semaforoen edo seinaleen aurrean errespetu falta, alkoholaren kontsumoa, 

debekatutako biraketak eta aurreratze desegokiak, arrisku egoera garbiak sortzen dituzten 

arau-hausteak dira eta zuzenki lotuak daude biktimekin istripuekin. Jokabide hauen aurrean 

politika zigortzaile egoki bat mantentzea ezbeharrak saihesteko politikan ezinbestekoak dira. 

Zentzu honetan interesgarria da, egoera honi buelta ematea, eta etorkizunean salatu 

mugimenduan ezartzen diren salaketa kopurua estatikoan ezartzen direnak baino gehiago 

izatea. 

Ezarritako eta kobratutako zigorren arteko erlazioa garrantzitsua da, zurruntasun sentimendua 

neurri zuzentzaileetan areagotzen delako eta autodiziplina handiago bat lortzen laguntzen du. 

Zaintza eta kontrol neurriak beti lagundu behar dira ezarritako isunak kobratzeko politika zorrotz 

batekin. Prozesu oso bat izan behar da hau, neurriak planifikatzetik hasi, kontrolak egin eta 

ondoren zigorrak kobratu. Prozesu eraginkor bat fase guztietan. Isunak kobratzeko bukaerako 

fasea ez baldin bada eraginkorra, kontrol neurriak lortu dezaketen eraginkortasuna debaluatu 

egiten da. 
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26. Taula Zirkulazio arau-hauste salaketen diru-bilketa (2013-2016) 

 2013 2014 2015 2016 

 
Zenbatekoa 

(€) 

% 
likidatut. 
zenbatek. 
gainean 

Zenbatekoa 
(€) 

% 
likidatut. 
zenbatek. 
gainean 

Zenbatekoa 
(€) 

% 
likidatut. 
zenbatek. 
gainean 

Zenbatekoa 
(€) 

% 
likidatut. 
zenbatek. 
gainean 

Likidatutako 
zenbatekoa 

5.820.554  5.069.200  4.238.838  5.089.395  

Baliogabetutako 
zenbatekoa 

549.454 9,4% 598.926 11,8% 572.187 13,5% 778.657 15,3% 

Kobratutako 
zenbatekoa 

4.350.038 74,8% 3.691.265 72,8% 2.967.330 70,0% 3.271.465 64,3% 

Kobratzeko zain 921.062 15,8% 779.009 15,4% 699.321 16,5% 1.039.273 20,4% 

Iturria: Gasteizko Udaltzaingoa 

5.3.  BIDE HEZIKETA MUGIKORTASUN SEGURU BATENTZAKO   

Ikaslea bere adinaren arabera egokia den formazioa jasotzea, trafiko istripuen ondorioak 

ezagutzea eta oinezkoentzako eta bi gurpileko ibilgailuen gidari eta bidaiarientzat arauak 

ezagutzea dira bide heziketaren helburuak. 

Gasteizko Udalak ez dauka bide heziketaren plan zehatz bat eta soilik Udaltzaingo bat 

bideratzen du lan hauek burutzeko. Hau da Plan Estrategiko honek proposamenen atalean 

jasotzen duen beste hobekuntza proposamen bat, Bide Heziketa Plan baten sorrera. 

Mugikortasun seguru bat lortzeko urtean zehar 7 ekintza garatzen dituzte, hauetako batzuk 

ikastetxeetako ikasleei zuzenduta eta beste batzuk hirugarren adineko taldeari zuzenduta. 

27. Taula Bide heziketako ekintzak 

Ekintza Publikoa Helburua 

Segurtasun elementuen 
erabilpena U.E.S 

< 18 urte 

Gurasoak sentsibilizatu ibilgailuetan homologatutako 

umeentzako erretentzio sistemak erabiltzearen onurei 

buruz.  

“Seguru Bizi” marrazki 
lehiaketa 

Ikasleak 
Ikasleak sentsibilizatu mugikortasun seguru bati buruz eta 

trafiko arauak bete eta errespetatzea sustatu.  

Eskola autobabesa Ikasleak 

Bizikleta erabiltzaileen gidatze segururako ereduak 

ezagutu, oinezkoen jokabide seguru bati buruz  eta 

arriskuei buruz kontzientziatu. 

Bizikleta hirian Biztanleria 
Bizikleta erabiltzaileen araudi zehatzaren ezagumendua. 

Bizikleta erabiltzaileak arriskuei buruz kontzientziatu.  

Road Shows Gazteak Arriskuei buruz kontzientziatu. 

Hainbeste urte bizita... 
Hainbeste urte bizitzeko 

60 urte baino 
gehiagokoak 

 

Bideak erabiltzeko oinarrizko arauak gogorarazi, oinezko 

bezala eta garraio publikoaren erabiltzaile bezala: 

semaforoak, oinezkoen pasabideak, espaloien erabilera 

bidegorriak errespetatuz, etab. 

Prestakuntzagatik irekita 

60 urte baino 
gehiagokoak 

 

Udaltzaingoaren instalakuntzak bisitatzeko gonbidapena 

luzatu pertsona helduen kolektiboei.   

Iturria:Gasteizko Udaltzaingoa 
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2017. urtean ekintzak burutu ziren 33 ikastetxeetako lehen hezkuntzako 1.643 ikasleekin. Beste 

urteko datuekin konparatuz, kopuruak nahiko antzekoak dira, baina ez da berdina gertatzen 

DBH eta Batxilergoan emandako ikastaroekin, non ikasle eta ikastetxeen kopurua (290 ikasle 4 

ikastetxeetan) 2016ekoa baino askoz baxuagoa izan zen. 

57. Grafikoa Bide heziketa Lehen Hezkuntzan 2013-2017 

 

Iturria: Gasteizko Udaltzaingoa 

58. Grafikoa Bide heziketa DBH eta batxilergoan 2013-2017 

 

Iturria: Gasteizko Udaltzaingoa 

Adinentzako pertsonentzat bide heziketa ikastaroak eman ziren ere, harrapatze kopurua eta 

inplikatutako oinezkoen kopurua gutxitzeko helburuarekin. 2014tik oso nabarmena izan da 

kurtso hauetara joan den pertsona kopuruaren beherakada. 
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59. Grafikoa Bide heziketako kurtsoetan parte hartu duten pertsona zaharrak 2013-2017 

 

Iturria: Gasteizko Udaltzaingoa 

 

 

Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak burutu ditu ere azken urteetan bide heziketarekin 

erlazionatutako ikastaro batzuk. Hurrengo taulan ikusi daitezke batzuk eta hauen asistentzia 

datuak: 

28. Taula IGI-k emandako bide heziketa eta zirkulazio ikastaroak eta partaideak 

 

Kurtsoa Nori zuzenduta Urtea Partaideak 

Ikasleentzako bizikletan 
seguru gidatzeko kurtsoa  

Alumnos de 3er ciclo 
de EPO y 1er ciclo 
de ESO 

2013 761 ikasle (7 ikastetxeetakoak) 

2014 285 ikasle (5 ikastetxeetakoak) 

2015 644 ikasle (14 ikastetxeetakoak) 

2016 863 ikasle 

Oinezkoen zirkulazio 
segururako kurtsoa 
ikasleentzat 

Alumnos de 2º ciclo 
de EPO 

2014 147 ikasle (3 ikastetxeetakoak) 

2015 336 ikasle (5 ikastetxeetakoak) 

2016 543 ikasle 

Bide heziketa kurtsoa  “IES 
Koldo Mitxelena-n 
bizikletan seguru 
zirkulatzeko hastapena” 
 

IES Koldo 
Mitxelenako DBH 
ikasleak 

2014 220 ikasle 

2015 150 ikasle 

Bizikletan zirkulazio 
segururako kurtsoa 
helduentzat 

Biztanleri heldua 2013 93 heldu 

Iturria: Ingurugiro Gaietarako Ikastegia 

 

Era berean, Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak programazio didaktiko bat garatu du bizikletan 

modu seguru batean gidatzeko, lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleei bizikletan ibiltzen 

erakusteko metodologia estandar bat sortzeko helburuarekin, modu honetan, beraien 

trebetasuna eta konfiantza sendotuz, bizikletan zirkulatzeko garaian beraien segurtasuna 

areagotzeko. Hau da urteetan zehar kurtsoak izan duten partaidetza maila. 
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60. Grafikoa Bizikletan modu seguru eta arduradunean zirkulatzeko kurtsoetan parte hartu duten 

lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleak  

 

Iturria: Ingurugiro Gaietarako Ikastegia 
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6.  BIDE SEGURTASUNAREN BESTE BALDINTZATZAILE KUALITATIBO BATZUK  

Baldintzatzaile hauek seinaleztapena, ikuspena, aparkamendua bide publikoan eta 

istriputasunean eragina izan dezaketen beste elementu batzuei erreferentzia egiten diete. 

Kapitulu hau osatzeko Elkargunek burututako “Mugikortasun iraunkorrerako Foro”aren ondorio 

batzuk barneratzen dira. Foro hau 2017ko lehen hiruhilekoan ospatu zen, eta mugikortasunari 

lotutako segurtasunean zentratua zegoen.  

6.1.  SEINALEZTAPEN HORIZONTALA 

Gidariaren desorientazioa edo distrakzioa bide segurtasunari kalte egiten dion faktore bat da. 

Seinaleztapen horizontal on bat gidariak laguntzen ditu eta distrakzioak saihesten ditu, 

istriputasun arriskua minimizatzen. Egoera zorigaiztokoetan, seinaleztapen eskas bat saihestu 

daitezken istripuak eragin ditzake. Horregatik beharrezkoa da seinaleztapen horizontalaren 

mantentze egoki bat. Bestela, gizarte bezala zirkulazio arauen aurrean kontsiderazio gutxi duen 

gizartearen itxura ematen dugu, eta istriputasuna eta indiziplina areagotzen laguntzen dugu. 

Gelditzeko lerro eta lehentasuneko errepide marken falta, gidariarentzat lehentasunik gabeko 

elkargune batera hurbiltzean gutxiago nabarmentzen da, eta seinaleztapen on baten faltaren 

ondorio elkarguneetan talkak egotea izan daiteke. Errepideko espazioen mugatzeari 

dagokionean, seinaleztapen hau funtsezkoa da hiriko bideetan gehiegizko abiadura saihesteko. 

Bide marken egoera eskasa duten kaleetako ereduak  

2. Irudia Zadorra hiribideko biribilgunea 3. Irudia Antonio Machado kalea 

  

4. Irudia Antonio Machado kalea 5. Irudia Antonio Machado kalea 
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Mugatze faltak gehiegizko abiadura erakar dezake eta beharrezkoa da tratamendu bat 

xehetasunarekin galtzadako espazioen definizio faltak sortzen dituen zeharkako efektuentzako. 

Hiriko oinezko pasabideen faltak betetzen joan behar dira, eta batez ere, zaharrak diren 

pasabide batzuen kokapena zuzendu naturalak diren oinezkoen ibilbideen barruan geratzeko. 

Horrela ez denean, oinezkoen pasabideak ez dira erabiltzen eta oinezkoak arrisku handiago 

batera arriskatzen dira espazio hauetatik kanpo gurutzatzen dutelako. 

Gasteizko bide marken mantenimendu egoera asko hobetu daiteke, batez ere elkargune 

batzuetan oinezko pasabideen seinaleztapena eta biribilguneen barruan erreien mugaketa. 

SEINALEZTAPEN HORIZONTALARI BURUZKO ELKARGUNEKO HAUSNARKETAK 

● Badaude hirian zonalde batzuk non seinaleztapena ez den garbia eta ez dago 

homogeneizatuta, eta horrek gidarietan nahastea sortzen du. 

● Seinaleztapen marren kontserbazio egoera galtzadan (margoa) hobetu daiteke. 

● Oraindik ez dira ezarri hirian oinezko pasabide diagonalak, seguruagoak direnak eta 

oinezkoen harrapatzeak saihesten laguntzen dutenak.  

● Galtzadetan elkarguneak gurutzatzen dituzten bidegorrietan seinaleztapena eskasa da.  

● Motordun ibilgailuak ez dute oinezkoen pasabideetan lehentasuna errespetatzen.  

6.2.  SEINALEZTAPEN BERTIKALA 

Garrantzitsua da seinaleztapena modu egoki batean antolatzea eta jarraitzen duen 

helburuarekin kontsekuentea izatea. Ikusteko edo interpretatzeko zailak diren seinaleak, 

informazio gehiegi ematen dutenak edo leku desegokietan kokatuta daudenak, gidariak distraitu 

eta nahasten dituzte. 

Gasteizko seinaleztapen bertikala hobetzeko marjina badago. Seinale asko egoera txarrean 

daude, batzuk bihurrituak eta makurtuak, beste batzuk pegatinaz josita eta ikusten diren 

seinale batzuk dagoeneko ia ez daude barneratuta gaur egun indarrean dagoen Trafiko, 

Motordun Ibilgailuen Zirkulazio eta Bide Segurtasunaren Legean. 
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Seinaleztapen bertikala eskasa duten kaleetako ereduak  

6. Irudia Antonio Machado kalean seinalea 
egoera txarrean 

7. Irudia Florida kalea 

  

8. Irudia Jacinto Benavente kalea  

 

 

 

Seinaleztapen horizontala eta bertikalean informazioa bikoiztea saihestu behar da, margoak edo 

pegatinak garbitu eta gidariak distraitu dezaketen seinaletan. 

Seinaleen kokapena egokia izan behar da, batez ere erdiguneko zonalde batzuetan non 

espaloien zabalera eskasa izan daiteke: oinez desplazatzeko garaian seinaleak beste oztopo bat 

izatea saihestu behar da. 

Beste alde batetik, arreta jarri behar da seinaleen ikuspena. Askotan beste seinale batzuen 

kokapen desegokia, hiri-altzariak edo landaretza oso hostotsua ikusi ahal izateko oztopoak 

bihurtu daitezke eta seinaleak irakurtzen ez utzi, eta ondorioz, eraginkortasuna galtzen dute 

seinaleak. Elkarguneetara iristerakoan, disfuntzio mota hauek arriskua areagotzen dute.  

Orokorrean, semaforizatu gabeko oinarrizko sarearen oinezkoen pasabideetan seinaleztapen 

bertikalaren falta antzematen da. Trafiko dentsitate altuko bideetan, oinezkoen pasabideak 

sendotu behar dira aurretik jarritako seinaleztapenarekin. 
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SEINALEZTAPEN BERTIKALARI BURUZKO ELKARGUNEKO HAUSNARKETAK 

● Hirian semaforo gehiegi daude, eta horrek, parte batean, ibilgailu motordunak, oinezkoak eta 

bizikletak semaforoei errespetu gutxi edukitzea eragiten du. 

● Zonalde batzuetan ez daude laguntza sistemak (ispiluak), galtzadetako angelu itsuak 

bistaratzeko. 

● Batzuetan hirian zehar oinez desplazatzen direnak semaforoak agerian uzten duten 

lehentasuna ez dute errespetatzen. 

6.3.  ACCESIBILIDAD 

Hirietan askotan errepikatzen den arazoa, espaloia estua denean areagotzen dena, seinale, argi 

poste, zuhaitz, etab. bezalako oztopoak aurkitzea da, oinez desplazamenduak egiteko garaian 

oztopo bat izan daitezkeelako. 

Gasteizen nabaritzen da aspalditik lanean ari direla progresiboki oztopo arkitektoniko guztiak 

konpontzen joateko. Berriagoak diren oinezkoen pasabideak sarbide arrapala dute, eta beraz 

esan daiteke auzo berrietan irisgarritasun legea betetzen dela.  

Hobetzeko tartea badago alderdi honetan, beti sortzen direlako konpontzeko arazoak, baina 

ekintza berriak agerian uzten dute kontzientzia badagoela eta beharrezkoak diren neurriak udal 

teknikoek barneratu eta onartu dituztela. 

9. Irudia Jacinto Benavente Florida kalearekin 

 
 

Irisgarritasunari lotuta ere, oinezkoentzat ibilbide osoak definitu behar dira, hau da, 

irisgarritasun, segurtasun eta erosotasun baldintza egokiekin oinez desplazamenduak 

ahalbidetzen duten bideak. 

Bidegurutzetan kantoia duten kale zabalagoetan belarrien eraikuntza gomendatzen da. Neurri 

honek bide segurtasunean hobekuntza nabari bat ematen du. Oinezkoen pasabidea dagoen 

lekurantz ibilgailu motorduna biratu behar duenean, gidari eta oinezkoaren arteko ikuspena 

hobetzen du. Kontrako kasuan, gidaria kalearen barnerantz desplazatzen denean 

(bidegurutzetik urrunduz) biratu arte ez du oinezkoaren presentzia nabaritzen eta 

harrapatzearen arriskua areagotzen da. 
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Bestetik, espaloi etengabeko tratamenduarekin espazioak antzematen dira. Hemen oinezkoek 

ibilbidea jarraitu dezakete garaierarik gabe (ingurune irisgarria), eta gainera, desberdindutako 

ingurune batean sartzean ibilgailuaren martxa apurtzen dute. 

IRISGARRITASUNARI BURUZKO ELKARGUNEKO HAUSNARKETAK 

● Autoak noranzko batean eta bizikletak kontrako noranzkoan zirkulatzen duten kaleen oinezko 

pasabideetan, oinezkoen artean beldur sentsazioa dago.  

● Mugikortasun murriztuko pertsonentzako aparkalekuen diseinua eta tamaina ez dira beti 

egokiak. Batzuetan, espazio falta dela eta, ibilgailutik atera edo sartzea arriskutsua izan daiteke. 

● Askotan ibilgailu motordunak bigarren ilaran ikusten dira bidegorria okupatzen. 

● Hiriko zonalde batzuetan Irisgarritasun Legea ez da betetzen. Adibidez, tranbiaren 

markesinatan, tiketak saltzeko makinak nasatik oso gertu daude. 

6.4.  IKUSPENA ETA BIDE PUBLIKOAN GELDITZEA  

Bide segurtasunaren arloan modu garrantzitsu batean Gasteizen landu behar den arazo 

handienetako bat da, eta ikuspen falta dela eta, modu batean talka eta harrapatzeen 

arrazoietako bat izan daiteke. 

Zirkulazioa datorren aldetik kotxeen gelditzea oinezkoen pasabideetatik gertu bide segurtasuna 

eta desplazamendu seguru kaltetu dezake. Eragin berdina izan dezake beste elementu batzuen 

kokapen desegoki bat, hala nola, publizitate kartelak, gehiegizko landaretza, etab., ikuspena 

murrizten duten elementuak izan daitezkeelako. 

10. Irudia Antonio Machado kalea 

 

 

Zamalanak egiteko zonaldeak oinezkoen pasabideen aurrean kokatzea saihestu behar da, 

sarritan, gune hauek erabiltzen dituzten ibilgailuak eskaintzen zaien lekua baino dimentsio 

handiagoak izaten dituztelako eta ondorioz, ikuspen oztopo batean bihurtzen dira. 

Askotan errepikatzen den beste arazo bat elkarguneetara iristen diren edo oinezkoen 

pasabideak zapaltzen dituzten aparkatze kordoiak dira: gidaria gerturatzen da, baina ez dauka 

beste erraien edo gurutzatzen ari diren ikuspena bidegurutzearen barruan dagoen arte. 

Babeserako elementu fisikorik gabeko bidegurutze gehienetan marra horiaren bidez egiten da 

seinaleztapena, izkinatik 5 metro baino gertuago aparkamendua debekatuz, baina neurri honek 

ez du modu sendo batean bere betetzea ziurtatzen: arrisku egoera eman daiteke. 
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Disfuntzio hauek bereziki larriak dira ahulak diren inguruneetatik gertu, ikastetxe, osasun zentro 

edo zahar egoitzak esate baterako, non pertsona kopurua azpimagarri bat pilatzen da, hauetako 

batzuk behar bereziekin. 

Eskolen kasuetan, umeen presentziak ikuspena bermatzeko segurtasunaren errefortzu bat 

eskatzen du. Helduekin alderatuta umeen garaiera txikiago da, eta horregatik gurutzatzean 

oztopo bat oraindik eta eraginkorragoa izan daiteke. Kontziente izan behar da baita ere umeak 

korrika eta jolasean egon daitezkeela eta galtzadan sartu daitezkeela, eta horregatik, 

erreakzionatu ahal izateko, gidariak ikuspen eremu garbi bat eduki behar du. 

Adin altuko jendea edo mugikortasun murriztuko jendea kontzentratzen den lekuetan, espaloitik 

gurutzatzeko ikuspen erraztu behar da, oinezkoen eta gidarien arteko ikuspen maila oso batekin 

gurutzatzen hasi ahal izateko. 

Ikuspen arazoak erakartzen duen beste konfigurazio bat, zirkulazio errairen ondoan bateria edo 

erdibaterian dagoen aparkamendua da, bere diseinua aurpegiz sartu eta atzera-martxan 

irteteko delako, eta horregatik, ia ikuspenik gabe. Alderantzizko erdibateriako 

antolamenduarekin (aparkalekura atzera-martxan sartu eta aurrerantz atera) ikuspen arazoak 

saihesten dira. 

Erdibateriako aparkamenduak daudenean, alderantzizko erdibateria ezartzea gomendatzen da, 

ibilgailuak atzera-martxan aparkatzeko. Proposamen honekin aparkatutako ibilgailuen atzeko 

espaloitik ibiltzen diren oinezkoen harrapatze arriskua saihesten da eta aldi berean kaletik 

zirkulatzen ari diren ibilgailuen talka arriskua gutxitzen du.  

BIDE PUBLIKOAREN IKUSPENA ETA GELDITZEARI BURUZKO ELKARGUNEKO 

HAUSNARKETAK 

● Bigarren ilarak gidatzen ari diren pertsonen ikuspen maila mugatzen dute eta errepidea 

gurutzatzeko momentuan arriskua suposatzen dute.  

● Gehiegizko trafikoa eta bigarren ilarak ikastetxeetako sartu eta irteteko orduan segurtasun 

eza eta beldurra sortzen dute. 
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6.5.  ABIADURA ERREDUKTOREAK 

Espazio eta aparkalekuetako konfigurazio eta zabalerarengatik gehiegizko abiadura jasan 

dezakete errepide tarte batzuk identifikatu dira hirian. 

Trafiko bolumen txikia eta galtzada zabalak edukitzeak gehiegizko abiadurarekin gidatzera 

laguntzen dute. Horregatik, nahiz eta askotan oraindik istriputasunean ez islatu, neurri 

prebentiboak ezartzen joan behar da, zirkulazio erraia eta aparkamendua banantzeko 

seinaleztapen horizontalari lehentasuna emanez. Hala ere, arazoak mantentzekotan, abiadura 

murrizteko elementu fisikoen instalakuntzan pentsatu beharko da. 

Bideen zabalera faktore ezberdinengatik zehaztuta egon behar da, hala nola, abiadura, 

inguruaren ezaugarriak eta ibilgailu astunen trafikoaren bolumena. Baina hirietan, orokorrean, 3 

metro baino zabalagoak ez diren erraien zabalera mantentzea gomendatzen da (3,2 bi 

noranzkoko bideetan). 

Hala ere, aipatu behar da abiadura murrizteko elementu fisikoen presentzia nabarmena dela 

hirian, baina zabalerak gehiegizkoak diren edo linealtasun handia duten bide batzuetan neurriak 

aplikatu beharko lirateke. 

Espaloi jarraituen erabilpena gomendatzen da ere trantsizio igarobideetan. Neurri honek 

zonalde baketu edo erabilpen desberdineko zonalde batean sartzerakoan (zona 30, lehentasun 

alderantzikatuko zonaldea, etab.) hauste puntuak ezartzeko balio dezakeelako. 

11. Irudia Florida kalea   

 

 

ABIADURARI BURUZKO ELKARGUNEKO HAUSNARKETAK 

● Hiriaren puntu eta momentu batzuetan abiadura gehiegizkoa da (periferia eta hiru erraietako 

galtzadak). 

● Batzuetan gehiegizko abiadura ematen da hiriko puntu ezberdinetan ze abiadura muga 

dauden buruz ezjakintasuna dela eta (kale 30 berriak). 

● Abiadura mugen betetze ezak, ibilgailu motordun, beste garraio modu eta oinezkoen arteko 

elkarbizitza zailtzen du. 
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7.  DIAGNOSI PARTE-HARTZAILEA 

Bide Segurtasun eta Mugikortasun Iraunkorreko Planaren diagnosia osatzeko helburuarekin, 

mugikortasunaren alorrean zeresana duten udal eragile eta aktoreei inkesta bat egin zaie. 

Inkesta hauen helburua biztanleriaren pertzepzioa bide segurtasunari buruz jasotzea da, 

diagnosian aurkitutako gai gatazkatsuak berresteko, eta kasua izatekotan, foku berriak 

detektatzeko. 

Udaleko Partehartze Sailaren bitartez hiriko elkarteei bidali zitzaien inkesta bat Beteta izateko. 

Sail horren bidez 150 inkesta bidali ziren, eta hauetatik 47 erantzun jaso dira (%31eko erantzun 

maila). Gainera inkesta herritar guztien eskura jarri zen udal web orrian, eta modu honetan, 

herritarrak pertsonalki bidalita, beste 8 inkesta jaso ziren. 

Jasotako 55 inkesta hauen artean, gehienak (%91a) erdararaz erantzun ziren, eta soilik %9a 

euskaraz erantzun ziren. 

Inkesta erantzun zuten elkarteen tipologia aztertuz, bizilagunen elkarteak izan ziren gehien 

erantzun zuten elkarte mota, eta hauen atzetik mugikortasunarekin zerikusia duten elkarteak 

(bizikletak, garraio publikoa, etab.) eta ikastetxeak. 

61. Grafikoa Bide segurtasun inkesta bete zuten elkarteen sailkapena  

 

Hiritarrak hobetu baloratu dituzten alderdiak izan dira:  

 Oinezko desplazamenduak egiterakoan segurtasun sentsazioa  

 Abiadura murrizteko elementuen presentzia  

 Alkoholemia eta drogen kontrol kopurua 

 Hirian dagoen bidegorri kopurua 

Okerrago baloratuak izan diren alderdiak dira:  

 Bizikleta eta ibilgailu motordunen arteko elkarbizitza 

 Bide heziketari buruzko kurtso kopurua 

 Bizikleta eta oinezkoen arteko elkarbizitza 

 

Jarraian inkestan galdetutako bide segurtasunarekin erlazionatutako gaiei buruzko batez 

besteko baloraziok aurkezten dira: 
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Hiriko bide segurtasunari buruzko balorazio kuantitaboetaz gain, hirian antzematen diren bide 

segurtasun arazoei buruz ekarpen kualitatiboak egiteko tartea zegoen ere. Ekarpen hauetako 

gehienak heziketa gehiago izatearekin eta bide heziketa kurtso gehiago eskatzen zuten. Asko 

atera diren beste gai batzuk izan dira: desplazamendu ezberdinen arteko elkarbizitza arazoak, 

bizikletaren erabilpena modu egokiago batean kudeatu eta oinezkoen pasabide batzuen egoera 

txarra. Hauek dira jasotako hausnarketak: 

 

 Errespetu gutxi txirrindulariei bidegorritan: kotxeak bigarren ilaran, jendea oinez, 

arriskua biratzerakoan autoekin baina batez ere autobusekin. 

 Oinezkoen pasabideetan ibilgailuen gizalege falta. 

 Bizikletak eta oinezkoak gidaria errespetatu behar dute ere: ibilgailua eta bizikleta 

artean segurtasun neurria utzi, ez gurutzatu behar ez den lekutik, etab. 

 Tranbiaren plataforma eta eraikinen arteko banaketa kontuan izan, espaloietan 

oinezkoentzako espazio eskasa uzten delako, arriskua sortuz. 

 Bizikleta motordunen erabilpena arautu beharko litzateke. 

 Erdiguneko oinezkoen irlatik bizikleten zirkulazioa oraindik ez da konpondu eta ezta ere 

katedral berriko zonaldean bizikletentzako puntu gatazkatsua. 

 Bidegorriak espaloietatik atera eta lekuetara iristeko bizikleta ibilbideak ezarri, Gaur 

egun bidegorri asko bakarrik paseatzeko erabili daitezke eta ez desplazamendua 

egiteko. 

 Bizikletak beste ibilgailu bat bezala galtzadatik joan beharko litzateke, baian beraien 

segurtasuna bermatuz. 

 Txirrindulariak elementu islagailuak eraman beharko lituzkete. 

 Behin eta berriro arauak hausten dutenei ez zaie hainbeste aukera eman behar. 

 Patinete elektrikoak arautzeko beharra. 

 Oinezkoak oso gutxi errespetatzen dituzte arauak, nahi duten lekutik eta nahi 

dutenean gurutzatzen dute, semaforoak eta oinezkoen pasabideak errespetatu gabe. 

 Biribilguneen okerreko diseinu bat bertan gidatzen ez dakigulakin konbinatzen da. 

 Bide heziketako kurtsoetan bidegorriak ondo erabili erakutsi beharko zen, baita ere 

oinezkoen aldetik. 
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 Trafiko arau berriak erakusteko kanpainak falta dira. 

 Bide heziketa gidariak, txirrindulariak eta oinezkoak beraien artean errespetatzeko. 

 Ikastetxeetako umeentzako bizikletan nola gidatzen erakusten duten kurtsoak, jende 

helduaz edo mugikortasun murriztutako pertsonez betetako espaloietatik ibiltzen 

direnean ikusteko ze arrisku maila sortzen duten. 

 Oinezkoen zonaldeetako bizikletentzako espazioak nola funtzionatzen duen erakusteko 

kurtsoak txirrindulari eta oinezkoentzako. 

 Kale eta errepideetako erabiltzaile guztientzat heziketa beharra. 

 Desplazamendu modu ezberdinen arteko elkarbizitza bat lortzea ezinbestekoa da. 

 Ikastetxeetatik irteterakoan sortzen diren bigarren hilarekin bukatu eta umeak eskolara 

kotxean ez joatea. 

 Trafikoaren abiadura murriztu eta kotxerik gabeko zonaldeak areagotu hirian. 

 Abiadura murrizteko elementuak oso bortitzak dira anbulantzientzat. 

 Semaforoen errespetu eskasa. 

 30 zonaldeetan errespetu gutxi. 

 Askok bidegorrian aparkatu esanez denbora gutxirako izango den gestio bat egiteko 

dela. 

 Bizikletaren anarkia zirkulatzeko garaian gehiago kontrolatu behar da, nahi dutenean 

arauak errespetatu behar dira eta ez dutenean nahi ez. 

 Ibilgailuak eta bizikletak debekatu espaloietan. 

 Biribilguneetako irteeran dauden oinezko pasabideak arrisku egoerak sorrarazten 

dituzte. 

 Elkargune baten bizikletak lehentasuna izatekotan, argi eta garbi seinaleztatu. 

 Bizikleta ibilgailu motordunekin espazioa elkarbanatu behar duenentzako ez dago ez 

heziketarik eta ezta sentsibilizaziorik. 

 Berarekin gurutzatzerakoan, tranbia segurtasun falta sortzen du, oinezko, bizikleta eta 

autoetan. 

 Erdibitzaileetan dauden botoizko semaforoak kendu. 

 Ikusmenarekin arazoak dituzten pertsonen irisgarritasunaren aldetik lana falta da: 

farolak edo seinaleak espaloi erdian, espaloiarekin bat egiten diren piboteak, 

argiztapen gabeko tranbia-pasaguneak, etab. 
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8.  ISTRIPUTASUN DIAGNOSIAREN SINTESIA  

Gasteizko istriputasuneko analisiaren emaitzak laburbilduz ikusi daiteke:  

 Aztertutako epealdian (2013-2017) Gasteizen urtero erregistratutako biktimen istripu 

kopurua 611 eta 711 istripu artean egon da. Gorakada etengabekoa izan da urtez urte, 

baino 2016 eta 2017 urteen artean hazkundea oso txikia izan da (%0,3). 

 Bide segurtasuna aztertzerakoan biktimen lesibitatea kontuan izan beharreko beste 

adierazle garrantzitsu bat da. Joera hildakoetan eta zauritu arinetan beheranzkoa da. 

Azpimarratu behar da hala ere, 2016 eta 2017 urteen artean zauritu larrien kopuruan 

kezkatzeko moduko hazkunde bat egon dela (%114). 

 Aztertutako epealdian istripu tipologia ohikoenak aurrez aldeko talkak eta harrapatzeak 

dira. 

 Istripu mota hauek hiri inguruneetan oso ohikoak dira eta arazo batzuen seinale izaten 

dira: ikuspen arazoak elkarguneetan, seinaleztapen desegoki bat edo zirkulazio 

araudiaren aurrean diziplina eza. 

 Bizikleta istripuak asko areagotu dira azken urteetan eta horrek kontrola eta tratamendu 

berezi bat eskatzen du. 

 

Zaintza eta prebentzio sistemei buruz nabarmentzekoa da:  

 Udaltzaingo kopurua urtero murrizten joan da 2013tik. 

 Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ezarritako kontrol kanpaina egutegi bat dauka 

hiriak. 2017tik berezko kanpaina batzuk gehitu ziren. 

 Gasteizko Udalak 8 orientazioko etilometro eta 5 etilometro ebidentzial ditu, radar 

mugikor bat polizia ibilgailuan, eta 2 radar finko, bere kokapena aldatzen joaten dena 

hirian instalatutako 14 kabinetan zehar. 

 Mugimenduak egindako arau-hausteen gaineko salaketak estatikoan ezartzen direnak 

baino askoz gutxiago dira (gehienak aparkamenduarenak). Interesgarria izango litzateke 

egoera honi buelta ematea mugimenduan egindako arau-hausteak istriputasunean eragin 

handiago dutelako. 

 Gasteiz ekintza interesgarriak garatzen ditu bide heziketak, lehen hezkuntza, DBH eta 

Batxilergoko ikasleei kurtsoak emanez eta baita pertsona handientzako segurtasun 

kurtsoak. 

 

Udalerriaren egitura urbanistikoaren parte diren bide segurtasuneko baldintzagileei buruzko 

ikuskapenaren ondoren, Elkargune-Mugikortasun Iraunkorrerako Foroko txostenaren 

laguntzarekin, ondorioztatzen da: 

 Gasteizko seinaleztapen horizontala hobetu daiteke, elkargune askotan pasoak ez daude 

seinaleztatuta edo seinaleztapena hobetu daiteken egoeran dago. Erraien banaketa egoki 

baten bitartez bide espazioaren definizio zuzen bat lortzeko lana dago ere, batez ere 

biribilguneetara sarbideetan eta biribilguneetan. 
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 Seinaleztapen bertikala hobetzeko dago ere, seinale asko egoera txarrean daudelako 

(okertuak, erdi eroriak, pegatinaz josita…). Aspaldiko seinale batzuk topatu dira ere. 

 Bide segurtasunaren ohiko arazo bat eta Gasteizen landu behar dena elkarguneetako 

ikuspen falta da, gidarian artean eta baita gidari eta oinezko edo bizikleten artean. Askotan 

bigarren ilaran geldituta dauden ibilgailuak elkarguneetako ikuspena murrizten dute. 
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1. ERANSKINA Kaleen araberako istripu kopuruen 

zerrenda 2013-2017 
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