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DONOSTIALDEKO AHALMEN HANDIKO MUGIKORTASUNA.
DIAGNOSTIKOA ETA PROPOSAMENA. 

SAREA (I)

Urteak daramatzate agintariek Donostiako garraio sistemaren gaia astintzen. Tranbiaren sukarra pasata, 
metroaren txanda iritsi dela ematen du; oraingoan bai, antza, arazo guztien behin betiko konponbidea. Zaila 
da eztabaida sakon bat piztea prentsak eslogan oro titular moduan jartzen duenean, baina nire iritzi xumea 
plazaratu nahi nuke lerro hauen bidez. Eta adi, irakurle, argudioak erabiltzen saiatuko naiz eta.

Garraioaren gaia azaltzean Sarea eta Sistema bereizi nahi nituzke lehenik. Lehena, Sarea, garraio-sistemak 
lurraldean hartuko duen forma geometrikoa da. Bigarrena, Sistema, garraio mota bera da, gurpilak ala errailak, 
alegia (boteprontoan esana). 

Hiru eskema egitera ausartu naiz hiru sare ezberdin azaltzeko. Tamainaz zerikusirik ez izan arren, hiru eskema 
hauen bitartez Donostiako garraio sarea erraz uler daiteke.
 

Bilbo, Bartzelona eta Chicagoko sareen eskemak

1
Lehen kasua Bilbokoa da: eremu metropolitarraren linealtasuna jarraituz, linea bakar batek hiri guztia 
zeharkatzen du. Momentu batetik aurrera, ordea, linea hori bikoiztu eta ibaiadarreko bi aldeak zerbitzatzen 
ditu: trenen erdiak alde batera doaz, beste erdiak bestera. Hala, sarearen logika berak ondorio zuzena du 
trenaren frekuentziaren logikan, erdialdeko 2.5 minutuko frekuentzia 5 minutukoa baita kanpoaldean.

2
Bartzelona da bigarren kasua: irudian, linea zentrala eta linea tangentziala. Bi linea hauek hiriaren bi alboetan 
egiten dute topo. Intersekzio hauek elkarraldagailu gisa funtzionatzen dute: kanpoaldeko jendea erdialdera 
erraz iris dadin, baina baita hiria modu azkarrean zeharkatzeko ere. Puntu hauetan zentralizatzen dira, 
gainera, ahalmen handiko beste garraio motak (abiadura handiko trena, aldiriak, autobus geltoki nagusia).

3
Azken adibidea Chicago da. Eredu zentripeto petoa da: linea guztiek downtown-ean dute jatorria, eta 
hori gutxi balitz, loop baten bidez lineen arteko konexio guztiak egin daitezke downtownetik atera gabe. 
Handik kanpo, ez dago zeharkako konexiorik. Hala, sarearen logika izan da hiriaren garapen urbanistiko 
zentralistaren erantzule.

Donostiako garraio zerbitzua eskema hauen arabera uler daiteke. EuskoTren zerbitzuak Bartzelonako linea 
tangentzialaren antzerakoa da: erdialdea ukitu gabe (Easo plaza mugan dagoela esan daiteke) hiria alderik alde 
zeharkatzen du, eta hori abantaila da lurraldearen oreka lortzeko. Bitartean, autobus sareak Chicago eredua 
jarraitzen du: linea garrantzitsuenak Boulevardean hasten dira, eta zeharkako konexioak gutxi eta motelak dira.



Donostialdeko Metro delako horri egiten diodan lehen kritika, beraz, Sarearen ingurukoa da. 

Lehenik eta behin, Topoak linea tangentzial izaera galdu egingo lukeelako, linea zentrala izateko gaitasunik irabazi 
gabe. Hau erraz ikusten da EuskoTrenek erakutsi dituen planoetan: ibilbidea luzatu egiten da hiri erdialdera iris 
dadin, baina ez da hiriko puntu neuralgikoetara hurbiltzen: ez Boulevarda, ez Gros auzoa, ez Atotxako geltokia 
(azken honi buruz okurrentzia asko irakurri diren arren). Bitartean, hiria alderik alde zeharkatzeko behar den 
denbora igo egiten da ezinbestean, are gehiago, ibilbidea luzatzeaz gain 6-7 geltoki berri gehitzen direnean.

Hortaz gain, hiriko eta eskualdeko garraioa goitik behera aldatu nahi duen azpiegitura izango omen da, baina 
Metro deitzen dioten honek ez du hiriko autobus sisteman aldaketa sakonik ekarriko; Metroak ez luke egungo 
eskaria betetzen duen DBus edo LurraldeBus linearik ordezkatuko, 24-27-33 lineen salbuespenarekin, agian. 
Ondorioztatzen dudana da Metroa benetako eskari bati erantzuten ez dion kostu estra bat dela, eta beraz, 
lurralde plangintzaren ikuspegitik ulertu behar dela. Hau horrela bada, apustua ez doa lurralde orekaren alde, 
hiriaren zentralitatea indartzearen alde baizik.

Sistemaren atalean sartu aurretik, Donostialdeko ahalmen handiko garraio publikoak (honek ez baitu Metro 
esan nahi ezinbestean) jarraitu beharko lukeen eskema azaltzen saiatuko naiz. Labur esanda, ezaugarri hauek 
bete beharko lituzke:

1
Zeharkako izaera indartsua duen Donostialdeko Topoa: pentsatua dagoen moduan, errail bikoiztuak izango 
ditu, eta geltoki berriak kanpoaldeko auzo eta herrietan: Intxaurrondo, Altza, Fanderia, Oiartzun... Zeharkako 
linea honek geltoki mugatuak izango lituzke Donostian bertan, zeharkako mugimendua gehiegi moteldu ez 
dadin. Easoko geltokiak amaiera-hasiera geltoki izateari utziko lioke, “beste geltoki normal” bat bilakatu 
eta denbora aurrezteko. Aukera bat Easoko geltokia Morlans alderantz mugitzea izan daiteke, espazio asko 
irabaziz.

2
Eskari gehien duten hiri barruko autobus lineak ordezkatuko dituen bi ardatz: ekialde-mendebalde ardatza 
eta iparralde-hegoalde ardatza. Bi ardatz hauetan hiriko puntu neuralgiko gehienak eta hazteko aukera 
gehien dituztenak daude. Egungo eta etorkizuneko mugikortasun-eskaera sortzaile nagusiak dira, eta 
beraz, justifikatua legoke 2-3 minutu inguruko frekuentzia.

3
Zeharkako Topoa eta bi ardatz berri hauek modu azkarrean lotzeko elkarraldagailuak: Hiriko zonalde bakoitza 
elkarraldagailu ezberdin batek zerbitzatuko luke: Lugaritzek Antiguo osorako konexioa ahalbideratuko luke, 
Herrerak Grosetik Altzarainokoa, Easoko geltokiak zentrua eta Alde Zaharra, eta Loiolakoak aldiz, Urumea 
bailara. Begibistakoa dirudi Sare honetan guztian Loiolako Erriberek izan beharko lukeen paper zentrala, 
elkarraldagailu nagusi gisa (AHT, autobus geltokia, Aldiriak). Badirudi, baina, Atotxako hautua hartua 
dagoela; nire ustez, hiriak urtetan zehar pairatuko duen akatsa. 
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Donostialdeko Ahalmen Handiko Garraio Sarea, eskema sinplea



Elkarraldagailuen influentzia eremuak

Eskema sinplea zertxobait hedatzen badugu, gainera, Bilboko adibideak eskaintzen digun estrategia ere jarrai 
genezake. Hala, bi linea berri hauek bikoiztu egin daitezke amaiera aldera, eremu zabalagoa hartuz. Logika honi 
esker frekuentzia erdira jaitsiko litzateke amaiera aldera, 5 minutuko frekuentzia duina lortuz.
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Donostialdeko Ahalmen Handiko Garraio Sarea, eskema zabaldua

Eskema hauen inguruan azalpen bi: Lehena, RENFEren Aldirien inguruan. Bere eragina apenas aztertu badut 
Riberaseko elkarraldagailuaren hautua baztertua dagoela dirudielako da. Hautu hau mahai gainean berriro 
ere jarriko balitz, Aldirien eragina kontu handiagoaren aztertu beharko litzateke, haien eragina handitu egingo 
litzatekeelako.

Honetaz gain, esan gabe doa sare honez gain bigarren mailako sare bat ere egongo litzatekeela, egungo DBus 
sarearen parekoa. Hala, eskualdeko mugikortasuna bi sareren bidez azal daiteke: “egituratzailea”, eskaria 
handienari erantzuten dion sare irakurterraza; eta “osagarria” edo “gertukoa”, hiriko txoko guztietako beharrak 
asetuko dituen bigarren mailako sarea.

Honaino Donostialde garraio Sarearen ingurukoak. Hurrengo pausoa sare honek eskatzen duen garraio 
Sistema azaltzea izango da, eta argudiatzea Donostialdeak eskatzen duena ez dela Metro-sistema; merkeagoa, 
gertukoagoa eta flexibleagoa den beste zerbait baizik.



SISTEMA (II)

Sistema posibleak aipatzen hasi aurretik, “Metro” hitzaren erlatibotasunaz jardun nahi nuke. Metroaz hitz egiten 
dugunean hiru kontzeptu ari gara aipatzen: bidaiari ahalmena, abiadura operatiboa1 eta frekuentzia, hots, eskari 
handi bati erantzungo dion garraio sistema, abiadura azkarrez mugituko dena eta ordutegiaren menpe ez egoteko 
nahikoa frekuentzia duena.

Frekuentziarena da Metro omen den sistema honi egiten diodan lehenengo kritika, beraz. Izan ere, eskaintzen 
diguten 7 minutu eta erdiko frekuentzia honek ez du “metro” ezaugarri hori betetzen. Zergatik? Alde batetik, ez 
duelako justifikaziorik ez egungo eskariaren, ez eta etorkizuneko lurralde plangintzaren ikuspegitik. Bestetik, 
lurrazpiko lan garestietan xahutuko delako frekuentzia hobetzen gasta litekeen dirua. Sareak berak zerikusi 
handia du honekin guztiarekin, nekez lortu daiteke frekuentzia handia bidaiari-eskari txikia duen sare batekin.

Metro sistemaren bigarren ahulezia geltoki kopuruarena da. Metro geltokien arteko batazbesteko distantzia 
800 m ingurukoa da; autobus normalena, aldiz, 300 m-koa. Geltoki kopuru handiak gertutasuna esan nahi du 
(etxea-geltokia distantzia jaisten da), baina abiadura operatiboa ere jaitsi egiten da (paradetan gelditzean galtzen 
baita denbora gehien). Bestalde, geltoki gutxiago badaude distantziak azkarrago egiten dira, baina geltokiak 
hiritarrarengandik hurrunago egongo dira orokorrean. Donostialdeko biztanle kopuruak eta tamainak bi bataz-
besteko distantzia hauen erdibideko zerbait hobestera garamatza.

Goazen, bada, ezaugarri hauek betetzen dituzten sistemak azaltzera. Grosso modo, bi dira: Tranbia eta Bus 
Rapid Transit (BRT aurrerantzean). Ezaugarri amankomunak, honakoak:

1
500 m inguruko bataz besteko distantzia geltokien artean. Distantzia aproposa da tamaina ertaineko 
hirietan, autobus sistemak muga jo duenean, baina Metro sistema bat gehiegizkoa denean.

2
Ibilgailuko ate guztiak erabiltzeko aukera: Gidariaren ondoan ordaintzeko ohitura gaindituz, bidaiariek euren 
kabuz ordain dezakete barruan dauden makinen bidez. Honek hiritarren jokabide egokian fidatzea dakar 
(eta seguruenik, “pica-pica” langilearen itzulera), baina batez ere, geltoki bakoitzean galtzen den denbora 
izugarri jaitsi daiteke, abiadura operatiboa igoz.

3
Berezko karril baten beharra, ibilbide osoan ez bada, ia osoan. Helburua, berriz ere, abiadura operatiboa 
igotzea da, trafiko arruntarekiko independiente izateak semaforo eta ataskoekiko menpekotasuna jaitsi 
egiten duelako.

4
Eraikuntza-kostuen beherakada narbarmena, lurrazpiko metroarekin konparatuz gero: Metro linea baten 
kilometro bat eraikitzeko 30 milioi euro inguru behar dira2. Tranbia linea baten kostua 20 milioi euro 
ingurukoa da, eta BRTena, aldiz, ez da 10 milioi eurora iristen kilometroko3. Aurrezten den diru hori 
erabiltzeko ehundaka bide datozkit burura.

Curitiba. BRT: autobusa eta geltoki berezia (sartzeko ordaindu beharra)
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Asko hitzegin zen tranbiaz, gutxi, ordea, BRT aukeraz (nahi eta DBus-ek mahai gainean azterketa bat izan 
zuen4). Sistema hau tranbia bezain ezaguna ez den arren, tamaina erdi eta handiko hainbat hiritan erabiltzen da. 
Europa mailan Frantzia eta Erresuma Batuan aurki daitezke erraz, baina baita Herbereetan edota Suedian ere. 
Ameriketan, Curitiba hiria paradigma bilakatu zen, eta Estatu Batuetan ere hainbat adibide dituzte, metro sarean 
txertatuak beste sistemekin batera5.

Bien arteko ezberdintasunen artean bada, baina, balantza alde batera orekatzen duen bat: malgutasuna. 
Tranbiak errailak behar ditu, eta errail horiek erabili ezin daitezkeenean (dela istripu bat, dela ospakizun bat, dela 
manifestazio bat) sistema erabilgaitz bihurtzen da. Hortaz gain, tranbia alboratzeko erabili ziren txosten teknikoek 
beste bi arazo azaleratu zituzten: inguru aldapatsuetan ibiltzeko tranbiak duen zailtasuna, eta erdialdeko kaleen 
zabalera, txikiegiak tranbiaren beharretarako. BRT sistemak arazo hauek gainditu egiten ditu: behin behineko by-
pass-ak sortzea lan erraza da, maldan gora eta behera aritzeko zailtasunik ez du, eta behar duen kale-zabalera 
tranbiak behar duena baina txikiagoa da.

BRT sistema egokitzat jota, bi aukera ezberdin marraztu ditut DBus-en datuetan eta intuizioan oinarritua. Eskema 
hauek, beraz, baldintza gehiagoren baitan landu behar dira, eztabaida baten hasiera bezala ulertzeko pentsatuak 
daude eta.

1
A eskema: Lugaritz eta Herrerako elkarraldagailuen artean frekuentzia maximoa izango luke 1. lineak. 
Bikoiztu eta Zuazu eta Añorgara iris liteke ekialdean; mendebaldean, aldiz, Altza eta Pasaiara. 2. lineak 
frekuentzia maximoa izan dezake Boulevardetik Loiolako elkarraldagailuraino, eta handik aurrera Astigarraga 
eta 27. poligonora bikoiztu. Eskema bezala sinpleagoa den arren, hiriko hainbat puntu ukitu gabe uzten 
ditu: ospitaleak eta Miramongo enpresa zentrua kasu.

2
B eskema: 1. linea A eskemakoaren parekoa da, baina Añorgako amaiera geltokia Miramonen duelarik. Izan 
ere, Añorgan Euskotrenen geltokia badute jada, eta Miramon enpresa zentru handia bilakatu da. 2. lineak, 
bitartean, frekuentzia maximoa mantenduko luke Anoetaraino, bertatik Astigarragara eta Miramonera 
bikoizteko. Hala, eskema apur bat zailtzen den arren, A eskemak baino azalera handiago bati ematen dio 
zerbitzua.

BRT sistemaren balizko bi ibilde

Honaino sistemaren inguruko gogoeta, eta Donostialdeko mugikortasunari buruzko hausnarketa.

Artikulu honen bidez plazaratu nahi izan dudana da Donostialdeko Ahalmen Handiko Garraio Sare duin batek ez 
duela zertan metro kontzeptuari zuzenean lotua egon behar, eta alternatiba bat plazaratu dut, bai sare aldetik, bai 
eta sistema aldetik ere. Aldi berean, hiriaren garapena eta garraio-sarearen arteko lotura azpimarratu nahi izan 
dut, garraio-sarea hiriaren garapenaren oinarria dela ulertuaraziz, eta ez hiriaren kontrolik gabeko hazkundearen 
morroi.



1  abiadura operatiboa: bataz besteko abiadura totala, baldintza guztiak kontuan hartuta: ibilgailuaren abiadura, geltokietan galtzen den  
 denbora, semaforoak, ataskoak...
2  Bilboko metroaren datua, UEUren Aldiri blogetik hartutakoa
3  iturria: http://en.wikipedia.org/wiki/Bus_rapid_transit
4  Cristina Salazar, 2008
5  Paris, Nantes, Grenoble, Nice, London, Leeds, York, Luton, Eindhoven, Schiphol, Stockholm, Gothenburg, Malmo, San Francisco, Los  
 Angeles, New York, Boston 


