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1.

ESKER EMATEA

Lan honek Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen diru-laguntza jaso du
2016ko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriei, koadrilei eta mankomunitateei
emakume eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoak egiteko diru-laguntzak emateko
deialdian. Eskerrak ematea, diru-laguntza honi esker eta herritarren parte hartzeaz zein
udalaren bultzadaz, lan hau aurrera eramateko aukera izan baitugu.

2.

AURREKARIAK ETA SARRERA

Dokumentu hau lan oso baten bigarren atala da. “Usurbil Kale Irekiak espazio publikoaren
berrantolaketa, genero perspektiba eta eguneroko bizimodua Usurbilgo espazio publikoan” Parte
Hartze prozesuan izandako emaitzetatik abiatuz gauzatu dugu.
Era berean, lan hau paperera eramateko, eta herri ikuspegitik kalea berrantolatzeko
dauden lehentasunak zehazteko, bigarren parte hartze prozesu bat egin da, bi lan-saioz osatua.
Lan honetan proposatzen diren hirigintza ekintzek, genero ikuspegia, hirigintza inklusiboa, haur
eta gaztetxoen beharrak, eta mugikortasun iraunkorreko planteamenduak, barneratu nahi izan
ditu.
Ekintza ezberdinez osatuta, eta zonaldeka ekintza hauek banatuz, 53 proiektutan jasotzen
da Usurbil, Zubieta, Santuenea, Aginaga eta Txokoaldeko Espazio publikoaren berrantolaketa.
Guzti hau, idazten ari den HAPO-aren berrikuspenean integratu nahi da, hain zuzen “Usurbil,
Oraina da Geroa” prozesu osoagoaren parte izan nahi du.
Dokumentu hau eskuetan eta HAPO berriak emango dizkion tresnekin, espazio
publikoaren eta mugikortasun iraunkorraren Plana, udalak herriaren epe ertain eta luzerako
transformaziorako bide orri bezala erabiltzeko gidaliburua litzateke.
Herriaren bizitza kalitatea, aberastasuna -zentzurik zabalenean- eta ongizatearen bidean
pausoz-pauso, modu antolatuan, ibilbide adostua egiteko aurreikusi da. Bide honek koiuntura
politikoen gainetik izan behar du baina, izan behar badu, eta kontsentsu hori lortu nahi izan da
hasieratik, ordezkaritza politiko guztiak parte egin nahi izan direlarik eta herritar guztiei zabalik
izan den eta dagoen prozesuan.

Azkenik, prozesu ireki bat dela aipatu behar da, datozen urteetan ekarpenak eta
aldaketak jasotzeko bokazioz idatzita dagoena. Planteatzen diren 53 ekintzak definitzeke daude,
aurre-proiektu mailan jasotzen direlarik, eta hau herritarren eta udal arduradunen lana izango
da. Bestalde, proiektu berriak ere ager daitezke bidean, eta Plan honetan txertatzen joan
beharko lirateke, berau bizirik eta erabilgarri mantentzeko. Azkenik, dokumentu honetan
jasotzen diren lehentasunak eta egikaritza ordenak ere tarteka-tarteka errepasatu eta
berrordenatu behar dira: Baliabideak, eskumenak, beste erakunde batzuen laguntzek, aldatzen
joango direlako. Eta horrela izateak bizirik mantenduko du dokumentua.
Genero perspektiba eta Eguneroko Bizimodua Usurbilgo espazio publikoan” lanean
jasotako irizpide eta artez lerroak:
Alde batetik, Hirigintza lanetan, eguneroko bizitza aintzat hartu eta proiektuetan genero
irizpidea txertatzea da burutu dugun lan honen helburua. Hain zuzen ere, eguneroko bizitza
zentroan jarri, ugalketa-lanari garrantzia eman eta mugikortasun iraunkorra bultzatzea.
Usurbilgo Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planean hirigintza, ingurumena eta
garraio publikoa arloan jarritako helburuetan aurrerapausoak emateko eta Usurbilgo hirigintza
proiektuetan genero perspektiba txertatzeko.
Bestetik, azken mendeko hirigintzak ibilgailuen joan etorrietan
oinarritu du herrien egituraketa; autoa hartu da, beraz, herri eta
hirien diseinuaren parametro nagusia, horrek hartu du
zentraltasuna, eta horien beharren araberako kale eta espazioak
antolatu dira. Gainerako mugikortasun aukera guztiak eredu
horretara moldatu behar izan dira, eta, beraz, azken hauen eta
bereziki oinezko eta bizikletazko erabiltzaileen beharrak ez dira
behar bezala kontuan hartu.
Horregatik
lan
honek
mugikortasun
iraunkor
eta
demokratikoaren alde egin du, hau da, oinarria mugikortasunean
egun dauden lehentasunak ordenaz aldatzea izan du. Horretarako
irisgarritasuna begi bistan, kale eta espazio publikoen eraldaketak
proposatuko dira.
Ezinbestean, mugikortasunarekin zer ikusia duten udal
mailako zein udalaz gaindiko Plan eta proiektuak sakon aztertu
dira, proposamen berria beste proiektuetan integratzeko eta
horiei oztoporik ez jartzeko.
Azkenik, Parte hartze prozesu ezberdinez elikatu da
egindako lana, alde batetik, Usurbil oraina da geroa, HAPOaren
kontestuan prozesuan adierazitakoak alde batetik, eta batez ere,
lan honen harira egindako parte hartze Prozesua, Usurbil kale
irekiak.

1. Ohiko mugikortasun eskemak herri eta hirietan, ibilgailu pribatuaren arabera antolatzen joan dira.
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Kale irekiak prozesuan emandako emaitzetatik abiatuz,
Parte hartze saioetan eta hauen analisian jasotako emaitzak eta
proposamenak barneratu nahi izan dira espazio publikoaren
berrantolaketan, eta era berean beste bi parte hartze Saio egin
dira, Parte Hartzetik herriaren mugikortasun eskemara eta

2. Usurbileko Mugikortasun
iraunkorerrako
eskema
teorikoa
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proposamenetara egin den bidea azaltzeko, eta espazio publikoan egiten diren proposamenen
artean lehentasunak finkatzeko.
Mugikortasun eskemak finkatzea izan da gako garrantzitsuenetako bat, eskema horren
baitan, aparkalekuen politika, kaleen noranzko eta norabideak, eta mugikortasun modu
bakoitzaren sareak nola eratzen diren eta daukagun kaletegian zein espazio fisiko okupatzen
duten zehazteko.

LANAREN ANTOLAMENDUA ETA
HELBURUA
Esker ematea eta Sarrerako atalen ondoren datorren dokumentua, honela antolatzen da:
3. kapituluan, Mugikortasun iraunkorraren sareak (Oinezkoak, Bizikleta eta Garraio
publikoa) eta hauen antolamendua aztertuko dira.
4. Kapituluan ibilgailu motorizatuaren inguruko hausnarketa orokorrak jasotzen dira.
Kapitulu hauen ondorioz, gaur egungo sareen egoera eta Planean egiten den
aurreikuspena jasotzen dira lehenengo eranskinean, sare ezberdinen antolamenduak jasoz.
3. Eta 4. Kapituluetan azaldutakotik eta sare ezberdinen eskemetatik abiatuz, 5.
Kapituluan aurreproiektu edo ikasketa mailako definizioa duten lan ezberdinetan banatu eta
definitzen dira herrian aurrerantzean egin beharreko herri-lan eta hirigintza lanak. Guztira 56
ekintza jasotzen ditu lan honek emaitza legez. Kapitulu honen eranskinean, (bigarren eranskina)
Ekintza guztiok planotan eta era laburbilduan jasotzen dira.
Azkenik, 6. kapituluan egikaritza lan hauen hasierako Plangintza bat proposatzen da,
Lehentasunak definitzeko Parte Hartzeko azken saioetan oinarrituz, eta egingarritasuna
kontuan hartuta ordena logiko bat eman nahi izan zaio.

3. Usurbilgo Kaxkoa indarrean dagoen HAPO-an. Herriaren diseinua ibilgailu motorizatuaren sarearen inguruan
egiten da. Errepide mapa baten antza du, eta autoz leku guztietara iristeko diseinatutako sarean oinarritzen da.
Aparkalekuak, bide-gurutzeak, biribilguneak, marka bialak... Oinezko gune bereiziak ezik, Autoen sarearen
soberakinek, eta etxebizitza blokeen inguruan dauden espaloi eta zonaldetxoak lotuz eratzen da oinezko
esparrua, ez delarik oinezko sarearen egituraketa eta hierarkizazioa inon agertzen. Zebra-bide eta oinezko
zeharbide asko agertu ere ez dira egiten, Autoen sarearen “makilaia” bezala gero landuko delakoan. Bizikleta
sarea eta honi lotutako beharrizanak ere ez dira kontuan hartzen, eta herriaren hirigintza diseinuan ez du sare
honek zeresanik.

Dokumentazioa kontuan hartuta, lan honek hirigintza lanetan eta herriko espazio
publikoaren berrantolamendurako tresna eta bide orria izan nahi du. Dokumentuan jasotzen
diren ekintzek, egikaritu aurretik zehaztasunezko definizio maila izan beharko badute ere,
herrian egin daitezkeen eta egiteko dauden herri-lanen gidalerroa eta hauen arteko lotura
emango duen tresna izateko asmoz idatzia izan da.

Ondorioz, espazio publikoa berrantolatzerako orduan proposatzen diren ekintza guztiak
elkarren artean erlazionaturik daude: Oinezko eta bizikletazko sareetan egituratzen da
mugikortasun eskema berria, eta garraio publikoaren erabilgarritasuna eta protagonismoa
handitu nahi ditu. Oinezko sarea eta espazio publikoen sarea egituratuta, herri bizigarriago eta
biziagoa egiteko eskema lortu nahi da, non haurrak, pertsona nagusiak, emakumeak eta oro
har herritar guztiak modu eroso, berdintasunezko eta seguruan mugituz herria elkar biziko
duten. Eskema horretan, ibilgailu motorizatuaren erabilera bermatu egiten da. Baina ez da
hirigintza ibilgailu motorizatuaren erabileran oinarritzen, baizik eta modu anitz, iraunkor eta
demokratikoenetan, esan bezala oinezko moduan bereziki.
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3.

MUGIKORTASUN
ORDENAMENDU OROKORRA

IRAUNKORRAREN

ORDENAMENDURAKO PRINTZIPIOAK,
HELBURUAK ETA IRIZPIDEAK
Hauek dira espazio publikoaren berrantolaketa gauzatzeko irizpide eta printzipio
nagusiak, bai egikaritzan zein diseinuan, lan honen garapenean eta herritarrekin egindako
lanketan eta Plangintza honen eta erlazionaturiko Plangintzen garapen praktikoan gidalerro
izan behar dutenak:



Abiaduren bateragarritasuna eta gune mistoetako erabilera aniztasuna bermatzeko,
neurri fisiko, psikologiko eta legezko/araudizkoak hartuko dira



Desplazamenduak oinez, bizikletaz, edota, garraio publikoaren bitartez izan daitezen
sustatu, ordena horretan.



Herritar ororentzat, kolektibo ahulenentzat batik bat, herrian modu eroso eta
seguruan mugitzea eskuragarria izatea.



Aparkalekuak herritarren oinezko beharrizanen eta segurtasunaren arabera
berrantolatu.



Merkataritzari zuzendutako aparkalekuak lehenetsi eta gorde, espazio publikoaren
okupazio pasiboa sortzen duten aparkalekuak elkarbizitza eta merkataritza guneetatik
aldenduz.

// BIZITZA KALITATEA . EGUNEROKO BIZITZA ZENTROAN JARRI //


Herriaren diseinu berriak genero irizpideak kontuan hartu beharko ditu.



Herritarren eguneroko zereginak, joan etorriak, zaintza lanak eta beharrak errazten
lagundu beharko du.



Pertsona eta kolektibo guztien beharrizanak eta nahiak izango dira antolaketaren
erdigunea.



Auzokideekin erlazioak, harremanak, agurrak, kontaktua, auzo-lana eta herri izaera
indartzea, bizitza kalitatearen oinarrietako bat dela aitortzen da. Ondorioz harreman
hauek indartuz, komunitatea indartzea da helburuetako bat.



Usurbildar guztiek erabili eta disfrutatu ahalko dituzten espazioak jasoko dituen
diseinu irisgarriak.



Gune beltzei konponbidea bilatu eta kalitatezko espazioa seguruak sortuko dituena.



Funtsezko Korapilo eta nodoei, ikusgarritasuna eta zentraltasuna eman.

// ERAKUSLEIHOA //


Espazio publikoa herritar guztien balore, lan eta proiektuen aitorpen eta aldarrikapen
gunea izango da.



Oinezko Mugikortasun sareak beti du lehentasuna bizikleten sarearekiko, honek
garraio publikoarekiko, eta guzti hauek, ordena horretan autoen sarearekiko
lehentasuna izango dute elkartzen diren guneetan

Emakumeen presentzia sinbolikoa bermatuko da, beraien lana balioan jarriz herriko
kale, plaza eta eraikinetan.



Baserriari lotutako lana, lan erreproduktiboa zein asmakuntza handia edo txikiak egin
dituzten emakumeen lana ikusaraztea bultzatuko da.



Oinezko ibilbide labur eta zuzenenak bermatuko dira, era berean bizikletazkoak,
ibilgailu motordunen mugimenduen berrantolaketaren bidez.



Espazio publikoaren erabilera unibertsala, publikoa eta askea sustatuko da.



Espazio publikoa, bere osotasunean, sare ezberdinen pilaketak antolatuko du: Kale,
plaza eta parkeen sarea, Ekipamenduen sarea, merkataritzen sareak, aisialdiarekin
lotutako espazioen sareak, guztiek osatzen dute oinezkoen edo eguneroko bizitzaren
sarea.



Herritarrak espazio publikoaren gaineko erabakietan parte hartzea, parte izatea, eta
parte ematea sustatuko da, eta espazio berrantolatuak honen isla eta erakusleihoa
izan beharko dute.



Sare ezberdinen pilaketatik sortutako trama egokiak bizitza kalitatean eragin zuzena
izango du.

// SAREA //


// MUGIKORTASUN GELDOA //
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// ASKATASUNA ETA ERABILERA AUKERA BERDINTASUNA //

Oinezko eta bizikletazko trama horretan zehar desplazatzeko, ibilgailu pribatuaren
erabilera murriztea izango du diseinuak helburu.
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HERRIKO ESPAZIO PUBLIKOEN
ANTOLAMENDUA. OINEZKOEN SAREAK
AURREKARIAK
Espazio Publikoaren gaineko hausnarketen artean, Usurbil
Kale Irekiak Aurretik eman diren prozesu eta lanetan esandakoa
kontuan hartzekoa da, eta hauen artean azpimarratzekoa
SIADECOk egindako Usurbilgo Herri Merkataritza eta
ostalaritza indartzeko Plangintza , aparkaleku politikari eta
oinezkotzeari buruzko egiten dituen hausnerketen aldetik batik
bat.
Esan beharra dago, ikuspegi sektorialetik eginda dagoen
lanak, herriaren mugikortasun iraunkorrarekiko hausnarketa
oinarrizko parametroetatik egiten duela, lanaren mamia beste
era batekoa baita, eta ez mugikortasun azpiegituren
ordenamenduan sustraitzen dena. Hala ere, bertan landutako
atal batzuk, esate baterako komertzioari zuzendutako
aparkalekuen gaia, edo oinezko espazioen kalitatea eta
hedadura hobetzearen beharra komertzioarentzat funtsezko gaiak baliogarriak dira eta espazio
publikoaren berrantolaketa diseinatzerakoan, kontuan hartuak izan dira.
Esate baterako, lan horren proposamenen artean jasota dagoen oinezko eraztuna,
norabide bakarrak edo egonaldi mugatuko aparkaleku urdinez oinezko gunearen perimetroa
hornitzeaz egiten diren hausnarketak jaso dira Plan honetan.
Proposatzen ziren ekintza nagusienak, ondorengoak ziren:

Esan den bezala, Kale irekiak prozesuan eta Espazio publikoaren berrantolaketa Planean,
mugikortasun iraunkorrean oinarritzen den eredu bat garatzen denez, aipatutako merkataritza
indartzeko lanean aitortzen diren jarduera batzuekin gatazkan sar daiteke: Esate baterako
oinezkoen eta ibilgailuen loturak gehitzea, mugikortasun iraunkorraren ikuspegitik
kontraesanezkoa da kasu gehienetan, lan honetan oinezkoen aldeko hautua egiten delarik
ardatz garrantzitsuenetan.
Autoaren larregizko eta desegokia den erabilerari zailtasunak jartzea da Plan
honen helburuetako bat (PUSH). Hala ere, oinezkoen guneetara ezik, autoz toki guztietara
heltzeko aukera emango da, nahitaez erabili behar duenari autoz mugitzea bermatuko zaio,
baina oinez edo bizikletaz egin daitezkeen loturen mesedetan: Modu ez-motorizatuek ibilbide
laburrenak eta lehentasuna eskuratzea nahi da, ibiltariak eta bizikletariak gehituz
(PULL).
Kotxez egin beharreko ibilbideak zailduko dira hortaz: Kasu askotan luzatu egingo dira
herri barruan alde batetik bestera autoz mugitzeko ibilbideak, kasu guztietan abiaduren
beherakada bat –batzuetan oso beherakada handia- proposatzen da neurri fisiko, zirkulazioaraudi neurriak, espazio publikoaren erabilerak aldatuz eta neurri psikologikoak erabilita.
Guzti honekin autoaren erabilera kontrasustatu nahi da, eta mugikortasun ohitura onak
dituen herritarrentzat udal zergen bitartez eta lantegiekin elkarlanean sariak eskaintzea ere
aztertu beharko litzateke: Garraio txarteletan laguntzak, lantegiekin elkarlanean, soldatetan
ordainsariak oinez, bizikleta edo garraio publikoa lanera hurbiltzeko erabiltzearren, etxebizitza
bakoitzeko auto bat baino gehiago duenari zirkulazio zerga garestitzea, e.a. izan daitezke pushpull neurri hauetako batzuk.
Oinarri hauek hasierako premisa dira, lan honen helburuetako bat mugikortasun
jasangarria izanda, kalea seguruagoa, atseginagoa, bizigarriagoa eta biziagoa egitea baita.
Era berean, HAPO-an Usurbil Oraina da Geroa prozesuan mugikortasuna eta
ingurumenari buruz egin ziren hausnarketak baliogarriak izan dira. Edozein kasutan, Kale
Irekiak Parte Hartze prozesuan gai gehientsuenetan gehiago sakondu eta zehaztu da.
Azkenik,
Kale
irekiak
prozesuan eman ziren emaitzetatik
abiatuta, auzo bakoitzean dauden
gabezia,
potentzial
eta
egin
beharreko aldaketa nagusiak jaso
ziren. Proposamenak ere luzatu
ziren,
eta
lan
honetan
45
aurreproiektutan zehazten dira.
Bost
auzo
nagusienetan
(Herrigunea edo Kaxkoa, Aginaga,
Txokoalde, Santuenea eta Zubieta)
ekintzak laburbilduz, eta espazio
publikoaren
eta
mugikortasun
iraunkorraren
planari
begira,
honela deskribatu daitezke:
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USURBILGO KAXKOAREN SAREAK ETA ESPAZIO PUBLIKOA
Usurbilgo Kaxkoaren egituraketa dela eta, oinezkotzeak ekarri dituen onurak
esanguratsuak eta aho batez onartutakoak dira. Hala ere, arazo nabarmenak mantentzen dira
espazio klabeetan. Hauen artean, udaletxe inguruko espazioaren izaera, degradatua eta
erabilera aukera gutxikoa da, zentroarekin loturak hobetzeko beharra duena.

Bordatxoko
bidegurutzea
lotura
estrategikoa da oso erabiliak diren zenbait
ekipamendu eta herriko plazaren artean. Hala
ere autoen Biribilgune honek lehentasun
handia
du
eta
oinezkoen
eremuak
autoentzako diseinatu diren espazioetara
moldatu behar izan dira: espaloi estuak, zebrabidea desplazatua, plazarako sarrera izkina
Bordatxon eta Herriko beste hainbat tokitan, autoentzako
batetik,...
Proposamen honen funtsa oinezkoen
guneak birpentsatu eta inguruko espazioekin
lotura sendo batzuk lortzea da, batik bat
Udarregi ikastola-Mikel Laboa plaza ardatzean.

lehentasuna dute zeharbide nagusienek gaur egun. Ondorioz,
oinezko funtsezko ardatz hauetan, zeharbide natural eta
laburrenak aukeratzen dituzte erabiltzaileek.

Mikel Laboa eta Dema plazaren inguruan da herriko bizitza; bertan pilatzen dira
merkataritza eta taberna gehienak eta berau da herritarren elkargune nagusiena. Hori
mantendu eta indartzea ezinbestekoa dela adierazi dute herritarrek; egun oinezkoa den gune
hori zabalduz eta batik bat lotura seguruak bilatuz eskola-kiroldegi, udaletxe eta Artzabalekin.
Kale nagusia balioan jarri eta oinezkotzea da eskatzen den beste aldaketa nagusienetako
bat. Honek, autoen mugikortasun sarean ondorio nabarmena izango du.
Oinezkoen lehentasuna bermatu beharko litzatekeen zentroko gune hori bidegorri
eraztun batek sendotuko du. Sare honek ipar-hego norabidean ere zeharkatuko du, Udarregi
ikastola Santuenea eta Kale Zaharrekin lotuz. Gainera, ekipamendu sarearen lotura gisa ere
funtzionatuko luke.

Askatasuna Plazan autoen aparkalekutzat
erabiltzen den espazioa oinezkotzea proposatzen da,
babarrunaren inguruko espazio ahalik eta handiena
oinezkotuz era berean. Zubiaurrenea kalean ere,
autoen lehentasuna galdu egingo litzateke, oinezko
eta bizikleten mesedetan.
Bordatxoko biribilguneak garrantzia galtzen
du, eta Mikel Laboa eta Udarregi partearen arteko
lotura izaera izan nahi du Herritarren esanetan.
Bizikleta erreiaren presentzia esanguratsua da.
Udaletxe ingurua eta kale nagusian oinezko
espazioak gailentzen dira, Autoen presentzia galduz
eta Mikel Laboa Plazarekin lotuz oinezko erdigune
zabal bat lortzeko.
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Eskuinean, Herritarrek kale irekia prozesuan diseinaturiko mugikortasun eskema, kasu
hontan Kaxkoa edo herrigunekoa. Mugikortasun sareen gaineko hausnarketa banakatuan
oinarrituta dago:
Sareen hierarkia eta trinkotzeari buruz informazio baliagarria eman du. Mugikortasun
sare ezberdinak diseinatzerako orduan desiragarria litzatekeen herriko mugikortasuneskemaren aurre diseinua adierazten duten eskemak dira. Hauetatik abiatuz, eta baldintza
fisiko (kaleen zabalera, maldak, e.a.) eta lan-saioetako balorazio kualitatiboetan oinarrituz,
diseinatu dira mugikortasun sare ezberdinen eskemak: Udal teknikariekin elkarlanean, doitzen
joan diren joan etorriko eskemen definizio prozesu batetan. Usurbil Oraina da geroa prozesuan
esandakoa ere barneratu da oinezko sareen eskeman, hain zuzen:

USURBILgo udala

9

Genero perspektiba eta Eguneroko Bizimodua Usurbilgo espazio publikoan II. Atala: ESPAZIO PUBLIKOAREN ETA MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN PLANA

AGINAGA ETA TXOKOALDEKO SAREAK ETA ESPAZIO PUBLIKOA
Aginaga inguruan gehien nabarmendu den beharra pilotaleku, eliza eta eskola inguru
guztiaren berrantolaketa, txukuntze eta espazio zabal batean elkartzea da. Horrela herriko
elkartzeko tokia eta eguneroko bizitzaren zentro erabilera anitzekoa izango da. Gaur egun
degradatua eta autoek okupatzen duten gunea izanik, eskolaz kanpo ia erabilerarik ez duen
espazioa oinezko espazio anitza bihurtuko da, herriko bizikidetza gune bilakatu nahian.
Hau lortzeko, beste klabe garrantzitsu bat dago: Babes ofizialeko etxebizitzetatik alde
zaharrera eta N-634 errepidearen beste aldetik alde zaharrera dagoen lotura beharra.

Aginagako eta Txokoaldeko zentroak isolatuta geratu dira autoz egiten ez diren
mugimendu gehientsuenentzat, eta errepidea eta auzo berrienen garapena dela eta, inguruak
alde zaharrekiko bereiz geratu dira. Erlazio hauen artean garrantzitsuenak, errepide azpiko
pasabidea (txokoalde-Aginaga lotura den oinezko bidea bidegorri misto bezala atonduz) eta
BOEetatik Aginaga erdialdera oinezko eta bizikletazko bide berri bat egitea dira.
Parte hartzean herritarrek Aginaga inguruko proposatu zuten mugikortasun sareen
antolamendua aztertuz, esandakoa azaltzen da. (ondoko grafikoetan).

10
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Aginaga eta Txokoaldeko Parte hartzeko Proposamenek, esandakoa islatzen dute, autoen
espazioa landagune auzoen zentrotik kanpora ateraz, elkarbizitzarako espazioak atonduz eta
handituz. Parte hartze prozesuan esandakoarekin bat, Aginagako erdialdea oinezkotzea eta
Txokoalden oinezko gune eta ibilbideak elkarrekin lotu eta handitzea proposatzen da.

ZUBIETAKO OINEZKO SARE ETA ESPAZIO PUBLIKOA
Zubieta oro har, arazo puntualak izan arren espazio publiko zabal eta nahiko ondo
egituratua duen auzoa da. Auzo Eskalan agian, handiegia ere izan daiteke elkarbizitza
sustatzeko. Auzoko plaza gozotu beharra dagoela adierazten dute herritarrek. Egun urria da
errebote plazan naturaren presentzia eta udan batik bat itzalaren beharra azpimarratu dute
auzotarrek. Proposamen honekin auzoko bihotza naturaz janztea nahi da.

Gaur egun pilotalekuko Plazan
aparkatzen da. Eliza eta eskola
ondoko aparkalekua egokitu
eta Aginagako Plazatik bertara
autoak ateratzea da helburua,
Plaza oinezkotzeko.
Beste aparkaleku aukera bat,
Sagardotegiko
aparkalekuan
izango litzateke.

Arazoak, auzoaren ertzetan eta beste nukleoekin loturetan pilatzen dira beraz.
Alde batetik inguruko nukleoekin oinezko eta bizikletazko loturak ordenatzea
beharrezkoa da:
Lasartetik datorren Bizikleta sarea egituratu behar da errebote plazan bazterretik
pasatuz. Urbil aldetik eta Alliriko zubiraino eta handik Zubieta Zein Troiaraino bidegorria eta
oinezko ibilbideak ordenatzea beharrezkoa da, auzotik oinez edo bizikletaz ateratzeko. Era
berean, Santuenearekin lotzen duen oinezko eta bizikletazko aisialdi ibilbideak egokitzeko
premia dago, bertatik autoak eta autobusak ere ibiltzen direlako, eta errei bakarra dagoelako.
Proposamena, bidegorri misto (oinezko+bizikleta) lotura hau mendi magaletik egitea da.
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Hori dela eta, Zubietatik Santuenearako gaur
egungo bidea ez litzateke gehiago Aisialdirako bide
bezala erabiliko, Zubietatik Arkaitzerrekako zonalderarte.
Hala eta guztiz ere, bide honek konpontze eta egokitze
lanak beharko lituzke, bere estutasuna dela eta.
Azkenik, sareen arteko lotura guzti hauek elkartzen
diren puntu klabea eskola aurreko bidegurutzea da.
Mugikortasun sare guztiek, eta auzo-auzoz kanpoko
lotura guztiak pasatzen diren korapiloa ordenatu
beharra dago: Autoak moteltzeaz gain, oinezko eta
bizikleten presentziak indarra hartu beharko du puntu
horretan.
Zubietako erdigunean ez da aldaketa sakonik
planteatzen, Natura gehiago integratzea, bidegorriari
jarraipena ematea, eta eskola aurreko bidegurutzearen
ordenamendua behinik-behin.
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BIZIKLETEN SAREA
AURREKARIAK
Bizikleten sarea zatika egina eta garatu gabe dago Usurbilen. Eta ez da gaurko kontua,
urte asko dira Udalak Bizikleta bultzatzeko konpromisoa hartu zuela. Plan honekin, bizikletaren
sustapenari azken bultzada eman nahi zaio, benetan mugikortasun alternatiboaren
ardatzetako bat bihurtu dadin epe labur-ertainean.
2008.ko maiatzean, Usurbilgo Udalbatzak Udal Ekintza Plana onartu zuen, eta bertan 3.
ildo estrategikoan (herrian mugitzeko eta ingurune fisikora iristeko hobekuntzak egitea) , VII.
programan, Garraio alternatiboaren alde izenburupean, bizikleta bultzatzeko ekimena jasotzen
da, tartean bizikleta bideak moldatzea. Bizikleta bideak eraikitzeko proiektua beraz, ekintza
Planeko lerroak betetzen egongo gara.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritzak, Gipuzkoako Bidegorrien lurralde
Plana idatzi zuen, eta bertan, hasierako onarpenean, hiri eta herriak elkarrekin lotzen dituen
310 km.ko luzera duen oinarrizko bizikleta sare baten plana proposatzen zuen. 2010eko

maiatzaren 11ko Foru Aginduaz hasierako onarpena eman zitzaion Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Lurraldearen Arloko Planari.
2010.ko Otsailean, Bidegorrien LAP-ren hasierako
onarpenean oinarrituta, LKS-k proiektu bat idazten du
"Usurbilgo hirigunea bidegorri sarera lotzeko proiektua" eta
bertan Usurbilgo Kaxko edo herrigunetik Santuenearaino
bidegorri bat aurreikusten da, Herrialde mailako bizikleta
sareekin lotura gauzatzeko.
Aurrekoarekin erlazionatuta, 2010. Urtean, bizikleta Plan
bat egin zen, hain zuzen ere LKS-k egin zuen Bidegorrisarearen Hiri-antolamenduko Plan zuzentzailea.
Plan horretan bizikleta bideen diseinuari dagokionez,
Herri arteko loturak, Gipuzkoako Bizikleta bideen-arlokako
Planarekiko planteamendu ezberdinak egiten ziren. Batez ere,
Lasartetik Usurbilerako lotura, Txikierdi-Troiatik planteatzen
zuen, gero trenbidearekiko paralelo eta Ugaldea Industrialgunearen atzealdetik (Oria ibaitik)
joanez eta Usurbil-Santuenearako errepidearekin lotuz. Kaxkoari dagokionez, Auzo berrietako
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garapenetan errei bereiziak aurreikusten dira, eta Kaxkoa inguratzen duen eraztun nagusi
batekin, eta bizikleta ardatz gehienentzat Bordatxo da elkargune nagusia.
Lurralde Arloko Plan honek ez du behin betiko onarpena 2013. urterarte: 2013ko
ekainaren 10eko 2/2013 FORU ARAUA, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana behin
betiko onartzekoa. Azkenik, Oinarrizko Sareak gutxi gorabehera 439 km izango ditu, eta
Gipuzkoako hirigune nagusiak uztartzen ditu. Planak, 9 ardatz nagusi proposatzen ditu, eta
Usurbilgo Udalerria Donostia-Mutriku I2. Ibilbideak zeharkatzen du, Lasartetik irtenda, Zubieta,
Santuenea eta Txokoalde, Oriorekin lotuz. Ibilbide hau, herrigunetik bereiz eta Oria ibaiaren
ezkerraldean kokatzen da.
2013.ko Irailean, Biziker enpresak eta Udalaren
sustapenez, Bizikleta mugikortasun sisteman integratzeko
proposamena idazten du. Bertan aitortzen denez, Aipatutako
Planak (2010, LKS) ez du azken urte hauetan garapenik izan,
funtsean planaren proposamenak egikaritzeko zailtasunak ikusi
izan direlako. Izan ere, hainbat eragozpen ditu plan horrek:
Segregatutako bidegorri ereduan oinarrituta dagoenez obra lan
asko egitea eskatzen du, ekonomikoki garestia da (bizikletaren
gaur egungo erabilerak ezingo luke horrelako inbertsio maila
justifikatu); aparkalekuen galera nabarmena suposatzen du
(aparkalekuen politika baten oinarria izan gabe herritarren
aldetik ulertzeko zaila izaten dena), proposatzen dituen loturak
bizikleta bidaien konektibitate eta arintasun falta dakar.
(noranzko biko bizikleta bideen ereduan
oinarritzearen
ondorioa da hau); eta oinezkoen espazioaren galera suposatzen
du (berriro ere trafiko orokorrarekiko eredu segregatuan
oinarritzearen ondorioz).
Funtsean plangintza honekin, dagoeneko eraikita dauden bidegorriak mantenduz, bizikletak
galtzada autoekin partekatzea bilatzen da.
2015. urteko urrian, Gipuzkoako Foru aldundiak bultzatuta, Girder Ingeniaritzak Usurbil
(Urbil) –Lasarte bidegorriaren eraikuntza proiektua, eta honekin batera Txikierdi eta Troiako
pasabiderako zatia jasotzen dituen
tartearen
egikaritza
proiektua
aurkezten dio Usurbilgo udalari.
“Lasarte-Txikierdi
bizikleta
eta
oinezkoentzako bidea (2. Ibilbidea:
Donostia Mutriku) egiteko proiektua, 2.
Fasea” Izenpean. Bidegorri zati honek
Lasarte-Oriako
bizikleta
eta
oinezkoentzako bidea eta 1. Bide-zatia
Usurbilekin lotzen ditu, Lasarteko
Atsobakar
lorategitik
abiatuta
Txikierdiko auzoraino, Urbil merkataritza-guneko bide-eremuan zehar igarota.
Beste alde batetik, 2016. urteko uztailean, Donostiako Udalak “Learritza pasealekuaren
ordezko bizikleta eta oinezkoentzako bidearen egokitzapen proiektua” proiektua aurkezten du,
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Usurbilgo hiri barruko bizikleta mugikortasun sisteman integratzeko proposamenak, guztira bost ibilbide nagusi ditu,
eta bost lotura ibilbide hauen artea. Plan honen egitura nagusia baliogarria izan daiteke, eta hortaz Espazio publikoaren eta
mugikortasun iraunkorraren plan honetan txertatu, aldaketa batzuk eginez.

Zubieta eta Santuenea lotuko dituen ibilbidearen lehenengo zatia proposatuz. Ibilbide honek
aisialdia du helburu nagusia.
Azkenik, ETS-k Troiako pasabidearen inguruan
egingo dituen egonkortze eta bikoizte lanak direla eta,
Troiako pasabidea egokitzeko (maila bereko pasabidea
ezabatuz) eta Txikierdiraino pasarela baten aurreproiektua aurkeztu zuen. Proposamen honetan,
udalaren eskaeraz, Txikierditik eta Ugalde industriagunerainoko tartean ere oinezko eta bizikletentzako
bidegorria luzatzea proposatzen da. Ugaldea industriagunetik aurrera, Usurbileko kaxkoraino heltzeko
asmoz. GFA-ren Lasarte-txikierdi tartearekin batera,
Donostiarekin bat egitea bermatuko luke lan honek.
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GAUR EGUNGO EGOERA

MUGIKORTASUN PLANEAN AURREIKUSITAKOA

HERRI ARTEKO SAREA

Mugikortasun planean, oro har Kale Irekiak parte hartzean esandakoarekin (ikusi
bizikleta sareen eskemak aurreko kapituluan), Bizikerren proposamena osatzen da, Kaxkotik
kanpoko loturak eskema horretan integratuz eta bost ibilbide horietako ardatz jakinei hierarkia
edo lehentasuna ematen zaielarik (arrosa lodiz).

Gaur egun, Gipuzkoako bizikleta sareari dagokionez, I-2 ibilbidean Lasarterainoko zatia
eraikita dago, eta era berean Lasartetik Zubietaraino doan aisialdiko bigarren ardatza, gerora
Zubieta eta Santuenea lotuko dituenarekin jarraitutasuna emateko.
Herriko I-2 Ibilbidearen gainerako zatia, esandako bi proiektuen egikaritzaren zain, eta
Ugaldeatik Kaxkoraino doan tartea (16.4 ekintza), kaxkotik Atalluraino (15.1 ekintza), eta
Atallutik Santuenearaino (14.1 ekintza) gauzatu beharko dira. Gainera, Santueneatik
Txokoalderainoko zatia ere gauzatu beharko da, eta Handik Orioraino.

Bestalde, nahiz eta Kale irekiak prozesuan aipatu den gehiena, Usurbil oraina da geroa
Parte hartze prozesuan esandakoarekin lotu behar da lana, hauek izan zirelarik bizikletaren
inguruko proposamenak:

HERRI BARRUAN EGINDAKO LANAK
Herri barruan egindakoa, nahiko urria eta zatika eta
garatu gabea da, ez LKS ez eta Bizikerren proposamena ez
delarik aurrera eraman.
Gernika Ibilbidean, sigi-saga egiten duen hasierako
zati bat, eta espaloi-xenda zati bat daude gauzaturik.
Xenda honek Arrobitxuloren zati batetan du jarraipena,
baina ez da Ikastolara heltzen. Iparraldetik eraiki den
Estraperlo kaleko bidegorria ere, horma baten kontra
bukatzen da.
Gainera Puntapax kalean pinturaz margotutakoa
eta trafikotik ez banandua da, eta tartea ez dela segurua
esaten dute erabiltzaileek. Lan honetan Puntapaxeko
ardatzari garrantzi gehiago ematea proposatzen da, errei
bikoitz babestuarekin eta autoen moteltzearekin.

USURBILgo udala
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Ardatz Nagusi hauek gurutze erara, Ekialde eta mendebala lotzen dute, San Inazio eta Puntapax
kaleetan zehar errei babestuekin, eta iparraldetik (udarregi ikastola) Hegoaldera (Kale Nagusia).

Industrialguneetan ere, abiadura moteltzeko elementuz eta seinaleztapen horizontal
(margoztuta) zein bertikalez, bizikletentzako egokitzea proposatzen da, leku guztietara
ailegatzeko garraiobide baliogarri bezala kontuan izanda.
Azkenik, ohiko aparkalekuez gain, Bizikletentzako aparkaleku estaliak, edo dauden
estalpeetan aparkalekuak jartzea proposatzen da, bizikleta sarea garatzen doan heinean
ibilbideen nodo garrantzitsuenetan ezarriz.
Bizikletaren eguneroko
ezinbesteko pausoa da.

Bizikleta erreiak, bizikleta espaloiak, bizikleta xendak edo beste erako ibilbideak
garatzerako orduan, Bizikerren fitxez gain (ikusi eranskina, formatu digitalean), Plan honetan
jasotakoaz exekutatuko dira, oinezko ibilbide eta autoen sarearekin bateragarri egiteko.
Gakoetako bat, sarrera eta irteera ateak, elementu bertikalez, eta autoen abiadura moteltzeko
elementuez (batez ere “almohada” edo kuxin erdibituak, bizikletak pasatu ahal izateko, zebra
bide altxatuak, e.a.), bizikleten abiaduraz bateratzea proposatzen da, batez ere aldaparik gehien
duten ibilbide partekatuetan, Txaramutotik hasita San Inazio kalearen lehenengo tartean esate
baterako.
Herri arteko sareari dagokionean datoz definizio eta aldaketa nagusiak, Bizkarreko zubian
norabide bakarra baliatuz norabide bikoitzeko bizikleta errei babestua jartzeko, hemendik
aukera nagusi bi ditugularik:
-Bizkarre-Atalluko parketik ugalde Industrial gunera lotzea, eta hemendik, N-634 bide
bazterra jarraituz, txikierdiko pasarela berrirarte. Pasabide berriaren arrapala gaindituta,
Trenbidea gainetik igaro ondoren GFAren Lasarte-Usurbil zatiarekin lotuko da, eta handik,
Lasarte zein Donostiara.
-Bizkarreko zubitik Atallura jaitsiz (Autoen norabide bakarreko tartea, Geltokiraino
jarraituko da errei babestu bikoitzeko ibilbidean, eta handik Santueneara Oria ibaia zeharkatu
ondoren. Bizikleta xenda berriak lotuko du Hegoaldeko Lasarte-Zubieta-Santuenea-TxokoaldeOrio ardatzarekin.
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GARRAIO PUBLIKOA
GAUR EGUNGO AUTOBUS SAREA
Hiru autobus lerro daude Usurbilen, eta bakoitzak ibilbide ezberdinak egiten ditu
herriaren barruan, geltokiak ere ezberdinak direlarik.
T2 Lerroa, Ospitaleak-Errekalde-Lasarte Oria-Usurbil eta Aginaga lotzen dituena.
T6 Lerroa, Hernani-Lasarte Oria- Zubieta eta Usurbil lotzen dituena. HernaniUsurbil eta
UsurbilHernani norabideetan dabiltzan autobusek ibilbide ezberdinak egiten dituzte, eta
geltoki ezberdinak erabiltzen dituzte.

Faktore guzti hauek kontuan izanda, Babarruna eta askatasuna plaza ingurua, leku egokia
da: Oso erabilia den zonaldea, erraz identifikatzekoa eta segurua, argiztatua, herriaren zentroan
kokatuta eta zerbitzuak inguruan dituena (baita komun publiko bat ere), eta trafikoan eragin
gutxien izan dezakeena erdigunean izanda. Bertan autobus lerro guztiek bat egingo lukete,
edozein mementotan lerro ezberdinen ordutegiak eta estimaturiko helduera ordutegiak
ezagutzeko aukeraz, auzoetako taxi-busak barne. Garraio kolektiboaren zerbitzua aberastu
egiten du, erabiltzaile potentzialengana hurbilduz, eskaintza erakargarri eta ulerterrazarekin.
Planteamendu honetan, Usurbileko sarrera biribilgune berriarekin (N-634, 16.5
proposamena) behin betiko eskema izan artean, behin-behineko funtzionatu beharko da, eta
autobus batzuk, batez ere Donostia Aldera ateratzen direnak N-634aren bitartez, gaur egungo
geltokiak erabiltzen jarraitu beharko dute.

UK09 ibilbide ertaineko lerroa, Zumaia eta Donostia N634 errepidetik lotzen dituena.
Zumaiatik Donostiara doan autobusak eta Donostiatik Zumaiara doanak, ibilbidea eta geltokiak
ezberdinak dituzte.
Autobus sarearen antolamendua eta geltokiak nahasiak dira, ez dira erabilgarriak, herri
barruan 3 geltoki ezberdin daudelarik eta herriz kanpo, N-634an beste lau geltoki. Ez da batere
praktikoa eta autobus geltoki nagusiaren kokapena (Txaramuntoko biribilgunekoa) genero
ikuspegitik ez dela segurua, eta herritar gehienentzako kokapen aldetik desegokia dela adierazi
da lan saioetan.

AUTOBUS SARE BERRIA
Helburu
garrantzitsuena,
autobus geltoki bateratua izatea
litzateke,
non
autobus-lerro
guztiek jendea jaso eta utziko
duten. Hala eta guztiz ere, horrek
ez du kenduko lerro bakoitzarekin
bateragarriak diren beste gaur
egungo geralekuetan, autobusak
geratu ahal izatea. berrietan
Autobus guztien irteerak eta helduerak jasoko lituzkeen errotulu
elektronikoei esker, lurraldebusek martxan duen sisteman geltoki
ailegagarri, erabilterraza, eroso eta praktikoa proposatu nahi da.

Kokapen egokienaren bila ibilita, faktore ezberdinak kontuan hartzen dira:







Herrigunetik autobusen zirkulazioak gutxituko dituena
Oinezko gune garrantzitsuenetatik hurbil egotea
Zerbitzuak inguruan izatea (komunak, kafetegiak, dendak, aparkalekuak...)
Oinez zein bizikletaz ailegagarria izatea eta herriko kaxkoan kokapen zentrala izatea.
Segurua izatea eta inguruan jarduerak egotea. Ikusiak izan eta ikustea.
Autobus linea guztientzako, geltoki bakarrean zentralizatzeko aukera emango duena.

Gaur egungo eta etorkizuneko autobusen antolamendua

USURBILgo udala
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4.

IBILGAILU MOTORIZATUEN MUGIKORTASUNA

Modu jasangarrienak behin aztertuta, autoen trafikoa aztertzen da kapitulu honetan.
Trafikoaren arazoa bistakoa da herrian, autoen presentzia eta espazio publikoaren okupazio
fisikoa eta batez ere bisuala (espazioen kalitatea degradatuz) oso nabarmena delarik oinezko
hutsak ez diren zentro aldeko kale guztietan, oinezkoen eta bizikleta bidezko espazio eta
zirkulazioen kaltetan.
Arazoaren neurriari eta nukleoen tamainari erreparatuz, Usurbilgo Kaxko edo
herrigunean (eta Kalezarren) zentratu da sareen diseinua.

TRAFIKOAREN KARAKTERIZAZIOA
Herriko sarrera eta irteeretan mugitzen diren ibilgailuen jatorri eta helburuak aztertzen
baditugu, hurrengoa ondorioztatu daiteke:
Donostialde guztitik, Lasarte eta Hernanitik, A8 eta Bilbao aldetik, Tolosaldeko
korridoretik, erlazio guztiak N634 errepidetik eta herriko Bizkarreko sarbidetik pasatzen dira,
nahiz eta gero herri barrura Atxegaldetik sartu.
Bestalde, Aginaga eta Txokoalde, Oriotik eta baten batzuk Zarautzetik, N634 tik kontrako
noranzkoan datoz, hau da Atxegaldeko sarbidea erabiliko lukete modurik naturalenean herrira
Sartzeko.

Autoaren larregizko eta desegokia den erabilerari zailtasunak jartzea da Plan
honen helburuetako bat (PUSH). Hala ere, oinezkoen guneetara ezik, autoz toki guztietara
heltzeko aukera emango da, nahitaez erabili behar duenari autoz mugitzea bermatuko zaio,
baina oinez edo bizikletaz egin daitezkeen loturen mesedetan: Modu ez-motorizatuek ibilbide
laburrenak eta lehentasuna eskuratzea nahi da, ibiltariak eta bizikletariak gehituz
(PULL).
Automobilez egin beharreko ibilbideak zailduko dira hortaz: Kasu askotan luzatu egingo
dira herri barruan alde batetik bestera autoz mugitzeko ibilbideak, kasu guztietan abiaduren
beherakada bat –batzuetan oso beherakada handia- proposatzen da neurri fisiko, zirkulazioaraudi neurriak, espazio publikoaren erabilerak aldatuz eta neurri psikologikoak erabilita.
Guzti honekin autoaren erabilera kontrasustatu nahi da, eta mugikortasun ohitura onak
dituen herritarrentzat udal zergen bitartez eta lantegiekin elkarlanean sariak eskaintzea ere
aztertu beharko litzateke: Garraio txarteletan laguntzak, lantegiekin elkarlanean, soldatetan
ordainsariak oinez, bizikleta edo garraio publikoa lanera hurbiltzeko erabiltzearren, etxebizitza
bakoitzeko auto bat baino gehiago duenari zirkulazio zerga garestitzea, e.a. izan daitezke pushpull neurri hauetako batzuk.
Herri barruan ematen den trafikotik, hein handi bat ez da beharrezkoa, eta bidai helburuanitzezkoen aitzakiapean (umeak eskolara eraman eta gero errekadu bat edo lanera joatea),
autoz eginiko desplazamenduen kopurua handituz mugikortasun ohitura txarrak ezkutatzen
dira. Ez da ahaztu behar, herri barruko trafikoaren erdia baino gehiago, aparkaleku bila
dabilenarena izan daitekeela. Beste datu garrantzitsu bat, aparkatuta dauden ibilgailuak,
denboraren %70a inguru geldik ematen dutela espazio publikoa okupatuz eta herrigunearen

Asko urrundu gabe, esan daiteke Usurbileko Kaxkoaren sarrera eta irteeren %75 inguru,
baldintza egokiak baleude, Bizkarretik egingo liratekeela. N-634 Bizkarre inguruan sarrera eta
batez ere irteerak posible egitea helburu garrantzitsu bat da, trafikoa baretzeko funtzioa ere
izan dezake.
Gipuzkoako 2016.ko ibilgailuen trafiko-neurketa puntuen datuak begiratuta, Usurbilen
dauden bi estazioetan (104 eta 37) datu hauek ditugu:

Hain zuzen ere, zenbatetsi dena betetzen da. Uste izan dugun legez, trafikoaren 1/3 a
dago Aginaga inguruan, Txikierdi inguruan dagoen 2/3 arekin konparatuz. 2/3 hauek esan
daiteke Usurbilen bertan sortzen direla, hots, egunero 5.000 - 4.500 desplazamendu inguru
sortzen direla Usurbileko herrigunean sorrera edo helmuga dutenak, hurrenez hurren.
Hauetatik %10 inguru ibilgailu astunak dira.
Biztanleriaren kopurua ikusita berriz, Kaxkoan eta Kalezarren bizi direnen kopuru oso
handi batek autoa hartzen duela egunero lanera joateko, edo gestio pertsonalak egiteko, da
beste ondorio bat. Honek auto partekatua eta garraio publikoa (trena eta hiru autobus lerro
izanda ere) oso leku txarrean uzten ditu, edo hobe esanda, Usurbildarren autoa erabiltzeko
duten grina eta garraio publikoa erabiltzeko nagia agerian uzten du.
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Autoaren presentziak espazio publikoa ito egiten du kasu askotan. Oinezkoen ibilbide nagusienak
okupatu, zatitu eta zaildu egiten ditu kasu askotan. Genero Segurtasunaren aldetik ere puntu itxu asko
sortzen dira horrelako kaleetan, paisaia degradatuak ere ez diolarik mesede egiten oinezko esperientziari.
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kalitate bisuala eta erabilerazkoa okertuz. Hortaz, erabilera eta merkataritza sustatu nahi diren
zonalde eta kaleetan, autoaren presentzia murriztea da ekintzen helburuetako bat. Hau dela
eta, ordutegi gabeko aparkalekuak oinezko gune garrantzitsuenetatik urrundu nahi dira.
Autoen presentziaren nagusitasunak, hiri paisaiaren degradazioa ekartzen du, eta honek
bizitza kalitatean zeresan handia du. Ingurune degradatuetan Beharrezko ekintzak (Gestioak
egin, medikuarengana joan, nahitaezko eguneroko erosketak egin…) ematen diren arren,
hautazko ekintza (kirola egin, hautazko erosketak, aisialdia, jolastu…) eta ekintza sozial
(erlazioak, agurrak, elkarrizketak, poteoa…) gutxiago ematen dira kalitate ona duten
hiriguneekin alderatuz.
Barne Trafikoari begiratuta esan daiteke San Inazio-Bordatxo-Puntapax ardatzak herria
oinezkoentzat bitan zatitzen duela, eta autoen zirkulaziorako korridore garrantzitsuenetarikoa
dela, oso-osoan norabide bikoitzekoa izanik gainera.
Era berean Gernika ibilbidea eta udarregirako lotura ere gehien erabilia da autoz, oinezko
eta bizikletarientzat funtsezkoa den ibilbide honetan arazo ezberdinak sortuz.
Kale nagusia pasabide bezala erabiltzen da, trafikoaren barne-korridore baten eran. Kale
nagusia biziberritu nahi bada, pasatzen den eta aparkaleku bila igarotzen den trafiko hau
desagerrarazi edo asko murriztu behar da.
Atxegaldeko sarbidetik, Txaramuntoko biribilgunea da beste puntu garrantzitsu eta
klabea. Biribilgune hori iragazkorra egitea garrantzitsua da. Hala ere, zonaldea herrigunearen
mutur batetan egonda, ez da Plan honetan aldaketa handirik proposatzen espazio publikoaren
berrantolaketari begira.
Zubiaurrenea eta kontzeju zarra ere gune komertzialak eta oso zentralak izanik, espazio
ezberdinak giltzatzen dituztenak –aisia, oinezko guneak, jolasteko lekuak, ekipamenduak…-,
autoen trafiko nabarmenaren eragina jasotzen dute, batik bat herrigunerako sarbide bezala eta
batez ere aparkaleku bila dabilen agitazio trafikoaren erruz. Oinezkoekin hainbat talka-gune
sortzen dira hau dela eta.

Oraina da Geroa prozesuan, zera esaten zen autoen trafikoari buruz:

USURBILgo udala
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HERRI BARRUKO TRAFIKOAREN
ANTOLAMENDUA
Plan honek, Kale irekiak prozesuan esandakotik abiatuz, kaleen norabideen aldaketa eta
izaerari hainbat aldiz froga eta akatsaren prozesua aplikatu zaio, hainbat aldiz teknikarien iritzia
eta beste hainbestetan berraldatu ondoren, azkenik auto eta beste mugikortasun medioen
arteko oreka berria lortu nahi duen behin betiko planteamendu bat luzatzen du.
Baina Planteamendu edo mugikortasun sare honen diseinua ez da ekintza edo proiektu
bakar batekin gauzatu ahal. Gainera, proiektuetako batzuk gauzatzea ez dago udalaren esku
edo/eta irismen ekonomikoaren esku. Hori dela eta, behin betiko eskema eta gaur egungo
mugikortasun eskemaren artean, behin-behineko eskema bat Planteatzen da, .

Gaur egun

SARBIDEKO BIRIBILGUNEAREKIN, BEHIN BETIKO ESKEMA
Bizkarretik sarbide eta batez ere irteera (gaur egun ezin da Aginaga alderantz) berri bat
antolatzen da biribilgune baten bidez (16.5 ekintza).
Honekin, herritik irten behar duenak ez du herrigune osoa alderik alde zeharkatu behar,
eta sarbide/irteera oso eta funtzional bi izateak emango duen abantailaz, norabide bakarrekin
jar daiteke herri eskema guztia hankaz gora jarri gabe.
Era berean, trafikoaren gehiengoa jasan dezakeen sarbidetik datozen ibilgailuak
banatzeko, oinezko gunetik aldendu nahi da trafikoa, zubiaurrenearen izaera eta trafiko
kopurua asko aldatuko delarik, eta ondorioz auzoa erdigunearekin lotuz.

Behin-behineko egoera

Eskemaren oinarrietako bat, herrigunearen zentrotik -Bordatxo inguruko biribilgunea-,
dauden oinezko zein bizikletazko –potentzialak- erlazio garrantzitsuak autoekiko argi
lehenestea da. Era berean, Kontzeju Zarra eta Zubiaurrenea inguruek, nahiz eta trafikoa jasan,
woonerf erakoa izango da soilik, trafikoen elkarbizitzarako gunea eta 10 km/or-ko mugarekin.
Biribilgune izaera galduko du, eta norabide bakarreko kaleek osatuko dute San Inazio eta
Puntapaxen tarterik handiena, bizikleta eta oinezkoen mesedetan. Ardatz honek garrantzi asko
galduko du, herrigunearen iparra eta hegoaldea lotzeko aukera gehiago emanez.
Biribilguneak ekarriko duen sarbide eta irteera berriarekin, Bizkarreko zubia norabide
bakarrekoa izan daiteke, bizikleta bideen herri arteko ardatz nagusi biak (Lasarte-TxikierdiUsurbil eta Lasarte-Zubieta-Santuenea-Txokoalde-Orio) elkartzeko, eta oinezkoen ibilbideak
hobetzeko espazioa emango digu honek.
Beste aldaketa garrantzitsuetako bat kale nagusiaren oinezkotzea izango da. Bizikletak
eta ibilgailu baimendunak bakarrik partekatu ahalko dute espazio hau oinezkoekin.

20

USURBILgo udala

Behin-betiko
proposamena

Genero perspektiba eta Eguneroko Bizimodua Usurbilgo espazio publikoan II. Atala: ESPAZIO PUBLIKOAREN ETA MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN PLANA

SARBIDEKO BIRIBILGUNE GABE, BEHIN-BEHINEKO ESKEMA
Sarrerako biribilgunea egitea epe ertainera planteatu behar da. Herri lanetako Errepide
sailarekin hitzarmena, finantzaketa bilatu, eta zubi zaharraren eraispena eta inguruaren
hirigintza soluzioak diseinatu eta exekutatu.
Kudeaketaren konplexutasuna dela eta, biribilgunea egin artean, tarteko mugikortasun
eskema bat bilatu behar da herriaren trafikoa antolatzeko, behin betiko planteamenduarekin
bateragarria dena eta berrantolaketa prozesuan aurrera egitea baimenduko gaituena.
Tarteko eskema funtzional horretan, bukaerako herri eskemaren gidalerro nagusiak
posible izatea bermatu behar dira:
-Udaletxe ingurua oinezko gunearekin lotzea
-Bordatxoko biribilgunearen desagerpena eta San Inazio-Puntapax ardatzean trafikoa
murriztea
-Kale nagusiaren zati baten oinezkotzea. Autobusak bakarrik pasatuko lirateke Kale
nagusitik, beraz izaera oinezkoa izango luke eta autobusen erabilera esklusiboa.
-Zubiaurrenea-kontzeju zarra kaleen berregituraketa, plataforma bakarraz
-Udarregi inguruko ekipamenduekin oinezko eta bizikletazko loturak hobetzea eta
trafikoa gutxitu eta baretzea.
Hau horrela izateko, bukaerako eskemarekiko kaleen norabide batzuk eta ekintza batzuk
behin-behinean ezberdinak izango dira.
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APARKALEKUAREN POLITIKA

Eragin kaltegarri hauek ahal den neurrian leuntzeko, Plan honetan aparkaleku politiken
gaineko erabakiak hartzeko eskema orokor bat proposatzen da. (Ikusi 1. Eranskina).

Kale irekiak prozesuan aparkaleku politiken inguruan egindako lan saio berezian , ez zen
adostasun larregi izan aparkalekuen arazoari irtenbidea emateko hartu beharreko politikari
buruz. Hala eta guztiz ere, prozesu osoan egin ziren lan saioetan esandakoetatik abiatuz,
aparkalekuarekiko hartu behar diren erabaki-gidalerroak jasotzen dira dokumentu honetan.

Aldi baterako aparkalekua
hutsik, autoa aldi baterako
espaloian aparkatuta.

Kale irekiak prozesuan aparkaleku politiken inguruan talde batek egindako proposamenen planoaren adibidea

Aurreko kapituluetan azaldutako irizpideak kontuan hartuz, agitazio trafikoa gutxitu eta
mugikortasun jasangarriari begira aparkalekuak berrantolatu nahi dira. Era berean espazio
publikoaren paisaia eta kalitate bisuala hobetzeko asmoa dago, eta printzipio nagusi bat jarraitu
da: Oinezko guneak handitzen dira erdigunean, eta zonalde hauen inguruan, aldi baterako
aparkaleku urdinen eskaintza gehitu behar da. Oro har, kaleak oinezkotzeak edo elkarbizitzako
gune bihurtzeak, oinezko erdigunearen periferian aparkaleku kopurua murrizten du, nahiz eta
merkataritzarako aparkaleku urdinen eskaintza handituko den. Ondorioz, denboraren %70ean
autoak geldik izango dituen aparkaleku finko mugagabeak lekuz aldatu behar dira.
Aparkaleku kopuru osoaren galera ekiditeko, oinezko ardatz nagusienekin talka egiten ez
duten herriko beste hainbat gunetan aparkaleku libre edo mugagabeen eskaintza handitzea
proposatzen da, garrantzitsuena Udarregiko orube librean aparkaleku berdeak jarrita. (6.2
ekintza)
Bestalde, Usurbilen aparkalekuarekiko herritarrek eta bisitariek duten jarrerak arazo asko
sortzen ditu. (ikusi eskuineko adibideak). Oinezko guneen okupazioa, hiriguneen degradazio
bisuala, kutsadura, agitazio trafikoaren handitzea, arriskua –batez ere ume txikienentzat-…
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Autoak oinezko guneak okupatzen eta oztopatzen. Ohiko Arazoa da
Usurbilen, auto erabiltzailea delarik mugikortasunaren ardatz, espazio
publikoaren jaun eta jabe. Hiri eta gizabidezko hezkuntzaren beharra ere
ezinbestekoa ikusten da Usurbilen, aparkaleku eta mugikortasun politikaren
aldaketarekin batera.
Txaramuntoko aparkalekuaren egoera
esanguratsua da Usurbilen dagoen
arazoetako bat ulertzeko: Garaje plazak
bete gabe dauden arren, autoek oinezkoen
gunea erabiltzen dute aparkaleku bezala
egunero. Auzotarren artean ere liskarrak
izatera helarazi duen mugikortasun
ohitura.
Edozein txoko da baliagarria auto bat sartzen bada. Hiri-hezkuntza arazo
bat dago hondoan.
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Ezkerrean: Usurbil oraina
da geroan aparkalekuen
inguruan esandakoak.

APARKALEKUEN KONTAKETAK ETA NEURKETAK
Gaur egungo egoeran aparkaleku eskaintza osoa, gain-dimentsionatua dagoela esan
daiteke, aparkaleku pribatuak eta garajeak kontuan hartuz. Bukaerako proposamenarekin
alderatu nahi da neurketa hori, azkeneko aparkaleku eskaintza zein izango den eta herriak
izango dituen aparkatzeko lekuak jakiteko.
HAPO-an egindako aparkalekuen azterketan, aparkalekuen kontaketa egin zen.
Herriguneko aparkalekuen egungo egoera aztertzeko Udaleko datuetatik garaje pribatu
kopurua, aparkaleku publiko kopurua eta ibilgailu kopurua hartu ziren. Horretarako, Usurbilgo
herrigunea 14 zonaldetan zatitu zen. Zonalde bakoitzean, aparkaleku eskaera eta eskaintza
aztertu ahal izateko ondorengo datuak hartu ziren:




-Turismoak eta furgonetak: Zonaldeko eraikinetan Udaletxean erroldatuta dauden
turismo eta furgoneta kopurua.
-Garajeak: Eraikinetan dauden garaje pribatu kopurua.
-Kaleko aparkalekuak: Motordun ibilgailuentzako bide-markekin behar bezala
mugatutako aparkalekuak.

Behin datu hauek edukita, zonalde bakoitzaren aparkalekuen balantzea egin zen modu
bitan. Alde batetik ondorengo formula erabili da:
Balantzea: Garajeak + Kaleko aparkalekuak - Turismoak eta furgonetak
Horrela, zonalde bakoitzean erabilgarri dauden aparkalekuen eta erroldatuta dauden
ibilgailuen arteko desberdintasuna lortu zen.
Beste alde batetik, balantzearen kopurua erroldatuta dauden ibilgailu kopuruarekiko
zenbat den jakin beharra dago. Horretarako balantzearen ehunekoa atera zen erroldatutako
ibilgailu kopuruarekiko, modu honetan:
ehunekoa: (100 x Balantzea)/ Turismoak eta furgonetak

USURBILgo udala
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Lan honetan egindako aparkaleku ordenamenduarekin, aldatzen diren guneetako gaur
egungo plazak eta etorkizunerako planteatzen dena konparatu dira, ezkerrean atxikitzen diren
taulen laburbilduta.
Garapen berriak kontuan hartuta -batez ere Kale Nagusia eta Etxealdia tartean
aurreikusitako eraikinari lotutako aparkalekuak-, 121 plaza irabaziko lirateke: 387 izatetik 508ra pasatuz. Esan beharra dago, Puntapax kalean udalak duen orube baten aparkalekua
garatzeko aukera dagoela, baina erdigunetik urrun xamar geratzen denez, ez da balantzean
kontuan hartu. Aparkaleku pribatuak (garaje banakako zein kolektiboak) kontuan hartuta
balantzea gaineratikoa denez, ez da ikusten aparkaleku gehiago jartzearen beharrik.
Beraz, etorkizunean Kale Nagusia eta Etxealdia arteko orubea garatzen bada,
Zubiaurrenea eta ondoko auzoko aparkalekuak bertan birkokatzea proposatzen da,
Oihartzunen dagoen aparkaleku estaliaren erara. Horrekin Zubiaurrenea kalea eta ondoko
auzoaren arteko oinezko lotura landu, bidegorri sarea modu egokian osatu, eta oinezko
ibilbideak gauzatuko lirateke. Kasu honetan, merkataritzarako aparkaleku bakanen bat utziz,
Zubiaurrenea oinezko eta bizikletazko, eta zamaketarako kale bezala eraldatzea proposatuko
litzateke.
Garapen berri honen esku hartzea ez dagoenez udalaren esku, bigarren balantze bat egin
da, eta garapen hori kontuan izan gabe, hamar aparkaleku urdin gehiago eta era guztietako
aparkalekuak kontuan izanda, 9 aparkaleku gehiago izango genituzke, baina gaur egungoarekin
konparatuz, aldi baterako urdinak erdigunean kontzentratuz eta aparkaleku orokorrak leku
ezberdinetan kokatuta.

Gernika Ibilbidea A
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
16
23
7
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
5
5
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
1
2
1

0
Gernika Ibilbidea C
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
0
30
30
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
0
0
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
0
1
1
0
Gernika Ibilbidea D
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
0
25
25
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
0
0
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
0
1
1
0
Gernika Ibilbidea E
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
33
25
-8
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
0
0
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
1
0
-1

Zubiaurrenea c
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
8
11
3
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
0
0
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
0
0
0
0
Kontzeju-Irazu
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
9
0
-9
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
4
4
0
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
2
1
-1
0
Askatasuna Plaza
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
22
0
-22
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
4
0
-4
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
0
0
0
0
Kale Nagusia A
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
0
87
87
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
20
20
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
0
3
3
0
Kale Nagusia b
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
16
0
-16
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
4
0
-4
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
1
0
-1

Gernika Ibilbidea F
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
20
0
-20
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
0
0
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
2
0
-2

Kale Nagusia C
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
20
20
0
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
0
0
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
3
3
0

Gernika Ibilbidea B
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
62
62
0
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
0
0
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
0
0
0

Alperroburu
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
9
27
18
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
0
0
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
0
1
1
0
Puntapax b
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
16
21
5
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
5
0
-5
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
1
1
0
0
Zubiaurrenea a
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
9
9
0
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
3
3
0
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
0
0
0
Zubiaurrenea b
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
5
0
-5
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
5
5
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
0
0
0
0
Bordatxo
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
0
0
0
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
2
0
-2
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
0
0
0
0
Bordaberri a
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
20
21
1
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
0
0
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
0
1
1
0
Bordaberri b
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
8
11
3
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
0
0
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
0
0
0
0

Barruko Plaza
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
27
14
-13
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
13
13
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
1
1
0
Kale Zaharra a
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
12
10
-2
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
0
0
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
1
1
0
Kale Zaharra b
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
9
0
-9
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
10
12
2
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
2
1
-1
Irutasun/Barrenkalea
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
8
0
-8
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
0
0
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
2
0
-2
Bidebazterra a
Gaur egunProposamena
Balantzea
Aparkaleku Finkoak
9
32
23
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
0
0
0
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
0
1
1

Guztira
Gaur egun
Aparkaleku Finkoak
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)

Balantzea

Proposamena
338
32
17

428
62
18

Balantzea
90
30
1

121

Balantzea Etxebizitzari loturako garapen
Kale Nagusiko
berriaKontuan izan gabe
Proposamen osoa Aparkaleku berria Guztira
Aparkaleku Finkoak
90
90
0
Komertziorako aldi baterako aparkalekuak
30
20
10
Diskapazitatuen Aparkalekuak (40 P./1 disk)
2
3
-1

Guztira Garapen berririk gabe
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5.

EKINTZEN DESKRIBAPENA

Usurbilen Mugikortasun iraunkorraren ekintzak sailkatu, aztertu eta proposatzeko, herria eta
auzoak zonalde edo eremuetan banatzen dira. Gune hauek, izaera urbanistiko edo hirigintza
egiturak ezberdintzen ditu euren artean, eta HAPOaren berrikuspenean Jasotako Kaxkoko
guneak eta Kalezar, Zubieta, Txokoalde, Santuenea eta Aginaga auzoak barneratzen dituzte.
Eremu edo zonalde bakoitzaren baitan, ekintza ezberdinak edo hirigintza proiektu ezberdinak
proposatzen dira, eremu batzuetan bakarra, eta beste batzuetan hainbat direlarik ekintzok.

Guztira 19 Zonalde, eta 20. bat, sailkatu ezin dena (auzoen arteko ibilbideak, e.a.) Jasotzen ditu
lanak.
20 Zonalde Hauetan, 56 ekintza proposatzen dira, eta ekintza hauek zertan datzaten laburki
deskribatzen dira ondorengo orrietan.

Ikasketako 19 Zonaldeak eta 20. Eremua

1. Arrobitxulo-Agerreazpi

7. San Inazio-Kontsejuzarra Artea

2. Olarriondo

8. Txaramunto

3. Munalurra-Galtzaragaina

9. Kaxkoa

13. Errekatxiki Kalezar eta Ugartondo

17. Zubieta

4. Atxegalde

10. Etxealdia-Bizkarre

14. Santuene

18. Aginaga

5. San Inazio

11. Eguskiza Ingurua

15. Bizkarre-Atallu-tren Geltokia

19. Txokoalde

6. Udarregi Kiroldegi ingurua

12. Artzabal Ingurua-Puntapax

16. N-634 eta Ugaldea

20. Besteak edo zonaldez kanpo

USURBILgo udala
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1. ARROBITXULO-AGERREAZPI

1.2 ARROBITXULOKO BIRIBILGUNEA BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO
EGOKITU.

Zonalde honek Etxebizitza bakar edo bikoitzeko zonaldea hartzen du, Agerreazpi
inguruan. Arratzain Bide Kalea, Estraperlo Kalea, Udarregi ikastolaren alboko biribilgunea eta
Harrobitxulo kaleen artean

Herriaren iparraldea eta zonalde altuaren korapilo garrantzitsua da biribilgune hau eta
gaur egun nahiko egitura nahasia eta arraroa dauka. Biribilguneko aparkalekuak ezabatu,
erreien espazioa aprobetxatu eta bizikletaz iragazkorra izatea du helburuetako bat ekintza
honek. Horrela, biribilguneko hiru aparkalekuak ezabatuz, Ikastola Gernika ibilbidearekin
bizikleta bidez lotzea lortzen dugu modu seguruan.

Estraperlo kalean eta Ikastola alboko biribilgunean aldaketak proposatzen dira gune
honetan. Berez Bizikleta bideak osatzea, eta oinezkoen ibilbideak eta oinezkoen bide
zeharkatzeak seguruagoak eta egokiagoak egitea ekartzen duten lan txikiak dira.

1.1 ESTRAPERLO KALEAREN BIZIKLETA ERREIARI JARRAIPENA EMAN ETA
IKASTOLAREKIN LOTU

3. Herbereetako biribilgune ziklagarrien adibideak. Usurbilgo kasuan biribilgune
handienetan diseinu sinpleagoa erabiliko da, bizikleta erreia biribilgune ertzetik joango
litzatekeelarik tarteko isleta gabe.

Estraperlo Kaleak Bidegorri zati bat du, Olarriondoko
zonalde berriarekin bat egiten duena. Gaur egun garrantzitsua
ez bada ere, Olarriondoren garapen berriekin garrantzizko
ardatza izango da, herriko biztanlerian izango duen pisuagatik.
Bidegorri hau beraz lotu beharra dago Arrobitxuloko
biribilgunearekin, eskola eremua eta kirol guneak, eta
Kaxkorako lotura bezala. Hori egiteko modua, Estraperlo
kalearen lehenengo zatian norabide bakarreko kalea bihurtzea
proposatzen da, gaur egungo errei bi eta aparkaleku ilara bat
izatetik, errei bakarra eta aparkaleku ilara izatera pasatzeko.
Estraperlo kalerako proposatzen den Norabidea, Ikastolatik
Olarriondorantza da.

2. OLARRIONDO
Olarriondon ekintza puntualak gauzatuko dira, egikaritza zuzenekoak.

1. Estraperlo Kalean Bidegorria
horma baten kontra bukatzen da
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2. Trafikoen banaketa elementuen adibidea
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3. MUNALURRA GALTZARAGAINA

5.2 SAN INAZIO KALEKO TRAFIKOA ANTOLATU ETA MOTELDU
San Inazio Kaleko trafikoa bizikletarentzako egokituko da. Horretarako, autoendako
norabide bakarra –bizikletekin partekatua- eta kontrako norabidean bizikleta errei babestua
duen tartea, Alperroburu Kaleko bidegurutzeraino luzatzen da.

3.1 OINEZKO PASABIDEAK HOBETU
Galtzaragaina kalea, herriko sarrera nagusienetakoa izango
da, eta trafikoaren norabidea aldatuko da, orain goitik behera
dena, behetik gora.

Alperroburuko bidegurutzean, galtzada estutu egiten da, espaloiak handituz eta oinezkoen
pasabidea San Inazio kaleko espaloiaren ibilbideen jarraipena eginez eta espaloi mailaraino
altxatuz, oinezkoei lehentasuna emanez bidegurutze horretan.

Trafikoa zerbait handituko denez, Zebrabideak egokitu eta
oinezkoei lehentasuna emango zaie hauetan, galtzadatik espaloi
mailaraino igoaz.

San Inazio kalearen azken muturrean, Alperroburutik
Txaramutoko Biribilgunera artean, Bizikleta eta autoen
artean partekatzen da galtzada, autoen abiadura
moteltzeko erabiliko direlarik Almohadak, bizikletei erditik
pasatzen utziz. Horrela, ibilgailuen abiadura berdinduz,
plataforma partekatua izango da.
4. Bidegurutzeak desegokiak dira
edo ez dira existitzen (eskaileren
parean). Espaloien gunea handituko
da oinezko pasabideen parean.

5 Adibidea, autoen norabide berean
bizikleta ibilbide partekatua, Bizikleta
errei babestua kontrako norabidean.

Txaramutoko biribilgunea ere, bizikletendako
oinezkoendako irisgarria bihurtzea planteatzen da.

eta

4. ATXEGALDE
Irisgarritasunarekin eta oinezko ibilbideekin loturiko ekintza puntualak gauzatuko dira
Atxegalde inguruan.

5. SAN INAZIO

6. Otawako bizikleta
autoendako kale motela

eta

5.1 ALPERROBURU KALEAN APARKALEKU GEHIAGO EGIN, BATERIAN.
Alperroburu kalea eta Hilerri zaharraren arteko
maldan indusketa eginez, kale horretan aparkaleku
gehiago ateratzeko aukera dago. Aparkalekuok,
baterian izango dira ahalik gehien ateratzeko.
Aparkatzeko tokiaz gain (5m.ko zabaleran) Dagoen
espaloia apurtu, eta espaloi berria egin beharko
litzateke. Guztira, Udaletxe ondotik ateratzen diren
aparkalekuak ordezkatzeko, 18 aparkaleku berri
sortuko lirateke (hauetatik bat, ezintasuna duten
pertsonendako izango litzateke.

9. Gaur egungo “almohada” San Inazio
kalean autoen abiadura moteltzeko. Errei
babestua ez dagoen tokietan, Erdian
bizikletentzako pasabidea dutenak jartzea
proposatzen da, abiadurak berdintzeko

8.
Txaramutoko
biribilgunea
iragazkorra izatea eta birmoldaztea
planteatzen da. (arg.: Herbehereak)
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º

6. UDARREGI KIROLDEGI INGURUA
Zonalde hau Usurbileko zerbitzugune nagusia eta herriko Kaxko zaharraren eta garapen
berrien artean Mugikortasuna giltzatzen duen zonaldea da. Beraz, zonalde honetako ekintzen
betebehar nagusia oinezko eta bizikletazko sarearen ordenamendua, gaur egungoarekin
konparatuz osatu eta indartzea da.

6.1 GERNIKA ETORBIDEAREN AZKEN ZATIA NORABIDE BAKARREKOA EGIN
Udarregi inguruaren irisgarritasun
iraunkorra
bermatzea
nahi
duen
Mugikortasun eskema berrira egokitzeko,
eta Bizikleta eta oinezko sare nagusiaren
egituratzearekin,
Gernika
ibilbidean
autoen presentzia nabarmen jaistea
proposatzen da, Bordatxo ingurura doan
trafiko murriztuz. Gernika Etorbidearen
azken zatia beheranzko norabidean
8.
Bizikleta
sarea.
izango da, orain dauden mugikortasun
Udarregiko ardatza, herriko
arazoak eta nahasmena arinduz eta
ardatz nagusietako bat da
oinezko eta bizikleten ibilbideak hobetsiz.

6.2. UDARREGIKO ZELAIAN, BEHIN-BEHINEKO APARKALEKU BERDEAK EGIN
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Proiektu hau Inforlur-ek landu zuen, eta 2015.ko
irisgarritasun planean jaso zen. Oinezko ibilbide hori oso
erabilgarria izan daiteke, baina egin beharreko lanen neurria
handia da. Proposamen ordezko gisa, egikaritza xumeago bat
gauzatuz, bide irisgarria ibilbidearen
erdiraino egitea proposatzen da, bertan
Gernika ibilbidearekin lotuz. Zoladurak ere,
Terrizozko egitura izanez gero lanak
merkatzeko
aukera
ematen
dute.
Ibilbidearen azken zatia, Udarregi ikastola
pareko lubanean eta zuhaiztian gauzatu
behar dena, malda ez-irisgarriekin egitea
proposatzen da, ibilbidea egokituz baina
azken zati honetan irisgarritasuna bete gabe,
ibilbide alternatiboa daukagulako.

6.5.
IKASTOLA
AURREAN
ESPALOIAK ETA OINEZKOEN GUNEAK HANDITU. TRAFIKOA MOTELDU.

9. Ibilgailu motorizatuen eskema

Aparkaleku hauen arteko gunean, aisialdiarekin edo gazteen kirolarekin lotutako
ekipamendu bat jartzea proposatzen da, orubearen erabilerak zonaldeak duen ekipamendu
gune izaera indartzeko eta aberasteko.

10. Eragin txikiko aparkaleku berdeen adibide batzuk

Udarregi ikastolara bidean eta Oiardo kiroldegiaren inguruan
espazioen ordenazioan, aparkalekuak oinezko erabilera
nagusia duten tokietatik atera nahi dira. Espazioari, 6. Parkour parke bat da, gazteei
herritarrentzako erabilgarriak diren espazioak bihurtzea da zuzendutako aisialdi gune baten
ekintza honen helburua. Kasu honetan, 13-20 urte bitarteko adibide bezala.
gazteei eskainiriko espazio bat proposatzen da, herrian ez
bait dago eurei zuzendutako tokirik.

6.4. POLIKIROLDEGI OSTEAN IKASTOLARAKO
OINEZKO IGOERA BERRIA EGIN

7. Gaur eguneko egoera. Autoen
Nagusitasuna

Herriko oinezko eta bizikleta sarearen garapenarekin,
herriko aparkalekuen berrantolamendua ezinbestekoa da.
Garapen berriak egin artean, Udarregi inguruko espazioak
behin betiko aparkaleku antolamendu berria izango dute,
kalearen norabide bakarra ezarriko den tokietan. Bestalde,
oinezkoen sarea eta ibilgailuen sarea nahasten dituzten
espazioetatik aparkalekuak kendu nahi dira (Oiardo kiroldegi
aurrean, esate baterako. Era berean, behin-behineko (edo eta
behin betiko) inpaktu baxuko aparkaleku berdez hornitzea
proposatzen da Oiardo kiroldegi aurrean dagoen Orube
publikoan.

6.3. KIROLDEGIAREN AURREKO PARKEAN JOLAS
GUNEAK JARRI

Udalaren eta herritarren kezka garrantzitsu bat da Ikastola aurreko kalearen izaera. Tarte
hori, norabide bakarrekoa da, baina galtzadak zabalera handia du, aparkalekuak ere kontuan
hartuta. Gaur egungo norabidea aldatuz, eta Ikastola pareko tartean aparkalekuak ezabatuz,
espaloia handitu nahi da eta era berean bi oinezko pasabide espaloiaren mailara gauzatu.
Kale honen norabidea, alde batera, zein bestera, zein alternatibo bihur daiteke semaforo
bidez. Hiru konfigurazioak bateragarriak dira mugikortasun eskemaren barruan. Azken aukera
da agian desiragarriena, Norabide programatuekin, ordutegiaren arabera, edo ziklikoa, edo eta
Autoek eskaera botoiaz eginez semaforoa aktibatzeko aukera ere hausnarketa prozesuan
kontuan hartzekoak direlarik.
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6.6. HILERRI ZAHARRA PARKE PUBLIKO BIHURTU
Hilerriko egitura eta izaera probestuz, parke publiko bihurtzea proposatzen du egitasmoak, San
Inazio eta Udarregi arteko oinezko ibilbidea giltzatzen duen aisialdirako espazio-parke bezala.

8. TXARAMUTO
8.1 TXARAMUTOKO BIDE ERTZEKO PARKEA MOLDATU ETA APARKALEKUAK
BERRANTOLATU
Honen egikaritzaren zehaztasunak, hartuko lituzkeen eremuak, eta atera daitezkeen
aparkalekuak definitu gabe daude. Parte hartze fasean zein Udalak, aukera moduan planteatu
zuten. Nahiz eta parke guztia desagertzea ekartzen ez duen aukera bat landu beharko
litzatekeen. Aparkagune luzanga bat proposatzeko aukera ematen du, baterian eta lerroan
aparkalekuak gauzatuz galtzada berriaren albo bietara.

8.2 SAROE JAUREGIKO LURSAILEKIN TXARAMUTO ETA ETXEALDIA LOTU
Etxealditik
Txaramutorako
lotura
beharrezkoa ikusten da. Txaramutoko parkeari
eta auzoari “fondo de saco” edo Herriaren
bukaera izaera kenduz, elkarbizitza handitzea da
helburua. Gainera, Etxealdia auzoari ere
mesedea egingo lioke, dituen ekipamenduen
artean Saroe Jauregiko baratzetan zeharreko
ibilbidea eta Txaramutoko parkea gehituz.

7. SAN INAZIO-KONTSEJUZARRA TARTEA
7.1. KOTSEJU ZAHARRA KALEAREN BERRANTOLAMENDUA
Udaletxe osteko kale honek, orain duen baino garrantzi handiagoa hartuko du
zirkulazioen mailan, Bordatxok garrantzia galtzen duelako. Zoladurak eta ertzak Konpondu,
oinezko ibilbideei jarraitutasuna ematea, eta batez ere parterik altuenean,

11. Oinezko ibilbideak ez dute jarraipenik eta aparkalekuak
desantolatuta daude. Udaletxe osteko bidegurutzea ezabatu eta
antolatzea proposatzen da.

USURBILgo udala
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9. KAXKOA
9.3. BORDATXO
LEHENTASUNA

9.1. ASKATASUNA PLAZAREN BIRMOLDAKETA
Oinezkoa egingo da Askatasuna plaza osoa. Bertan dauden aparkalekuak ezabatu, eta
espazio horretan autobus geltokiarekin erlazionatutako espazio publiko bat antolatzen da.
Bizikleta bidea ere bertatik pasatzen da, eta aterpe handi bat gauzatzea aurreikusten da,
geltokiari lotuta edo bereiz. Umeen jolasa eta egoteko lekuaren kontzeptuaz garatuko litzateke
proiektua.

9.2. KONTZEJU ETA
PARTEKATUZKOAK EGIN

ZUBIAURRENEA

KALEAK

Oinezko espazioen bereiziak eta ibilgailuen
espazioen artean tarteko soluzioak daude. Hauen
artean Woonerf edo kale-partekatu erako soluzioak
Planteatzen dira (ikusi Irudi konposatua behean).
Usurbileko beste hainbat tokitan ere espazio
partekatu hauek ezartzeko aukera baliatzea
gomendatzen da, esate baterako San Inazio,
Udarregi Ikastola parean, edo udaletxe osteko
Kontzeju zarra kalean.

OINEZKO-TRAFIKO

INGURUAREN

BERRANTOLAKETA

ETA

OINEZKOEN

Bordatxo ingurua herriko giltza eta leku erabilienetakoa da. Kaxkoaren inguruan herria
hazten joan den heinean, batez ere iparralderantz, biribilgune bihurtu zen eta Kaxkoko ate
nagusietako bat da bere zentraltasunagatik.
Biribilgunean
Autoek
hartzen duten presentzia eta
honek oinezko zein bizikletazko
ibilbideei ekartzen dien oztopo
arkitektonikoa eztabaidaezina
da.
Oinezko
ibilbideak
korapilatsuak eta luzeegiak dira,
eta udarregi eta Oiardo kiroldegi
aldera, san Inazio eta Puntapax,
Olarriondo,
Munalurra,
Galtzaragaina eta Ugartondo
aldera joan etorrietarako giltza
den
puntua
da.
Hortaz
berebiziko garrantzia.

12. Bordatxon oinezkoek autoen espazioak etengabe inbaditzen dituzte.
kaxkotik kanporako Ibilbide garrantzitsuenetakoak bertatik igarotzen dira.
Alboan, biribilgune-plaza partekatuaren adibidea. Aukeretako bat litzateke
usurbildarren Autoaren kultura beste modu batekoa balitz.

Proposamenean, Autoentzako norabide bakarrak, biribilgunea desagertzea, Bizikleta
errei babestuak sortzea eta oinezko gune bihurtzea dira aldaketa nagusienak.
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9.4. SAN INAZIO
HOBEKUNTZA

KALEAKO

OINEZKO

IBILBIDEEN

HANDITZE

ETA

Gaur egun bertan proiektu bat idazten ari da, eta hiru espazioak (Udaletxeko Plaza,
pilotalekuko Plaza eta Kontzeju zaharra-Irutasun kaleak eta bidegurutzea) ingurua lotzeko giltza
bezala izan beharko luke trataera.

San Inazio Kaleko espaloia eta etxeen
kontrako guneak bateratzen dira, galtzadari
espazioa kenduta eta maila bitan dagoena,
oinezkoentzako plataforma bakarra eginez.

13. Elkartuko diren oinezko eremuak, ezkerretara
dagoen horma eraitsita.

Errei bat kenduko da, eta kalea beherako
(Bordatxotik Atxegaldera) noranzkokoa izango da.
Alde horretako espaloia ez da irisgarria, estua eta
oztopoz betea dagoelako (zuhaixkak). Orain
dauden zuhaixkak eraitsi eta 3 metrotako
zabaleraraino handituko da.
Bizikletentzako kontrako noranzkorako
errei babestua gordeko da, gomazko babesarekin.

9.6. UDALETXEKO PLAZA EGOKITU ETA BIZIBERRITU
Udaletxeko plaza erabiltze gutxiko espazioa da, eta nahiko itxita eta bizitza gabe dago.
Bertara herritarrak erakartzeko eta plazari bizitza emateko, lehenik eta behin Udaletxe inguruko
ekintza, oinezko bihurtuz, gauzatzea komenigarria litzateke. Hortik aurrera planteamendu
ezberdinak egon daitezke: Gazteei zuzendutako altzaritza (gailuak kargatzeko eta interneterako
konexioarekin), edo eta parte hartze prozesuan aipatu zen Musika eskolarekin lotuta aterpe
bat. Bertan kontzertu txikiak edo eta eguraldi euritsuarekin babesteko tokia izango delarik.

9.5. UDALETXE INGURUAN KONTZEJU-ZARRA IRUTASUN OINEZKOTU.
UDALETXEAREKIN LOTU
Kale eta gune hauetan, Oinezko gune erreferentzialaren trataera eman beharko zaio
inguruari. Autoak atera beharko dira, eta pibotez moztuta egongo da Espaloiak, galtzada eta
plazak bat egiteko, landaretza, parterre eta materialen erabilerarekin inguru guztia bateratuko
duen diseinuak, dagoena mantenduz guztia oinezko gune handi bat bezala ulertu beharko du.
Pibote bidez moztuko da zonaldea Irutasun kalearen hasieran (Kaxkoko barrualdeko
aparkalekuaren sarbide-alboan), eta sarrera irteerak (anbulantziak, larrialdiak, zamaketak, e.a.)
modu zentralizatu eta automatizatuan kudeatzea proposatzen da, udaltzaingoaren egoitzatik
eta Auzokide txartela, giltza edo antzekoaren bitartez. Hori dela eta, ibilgailuentzako ibilbidea

9.7 KALE NAGUSIAREN ZATI BAT OINEZKOTU
Kale nagusian Plataforma bakarra ezarriko da, espaloietatik gaur egungo galtzadaren
erdirarte (urak jasoko dituen hormigoizko areka batekin) hormigoiz edo asfaltuz betez. Kalearen
azaleko bukaera hormigoi inpesuzko edo asfaltu inpresuzkoa litzateke. Oinezkoek nagusitasuna
izango lukete, baina bizikletazko martxa baimenduta egongo da 10 km/or gehienezko
abiaduraz. Herriko sarreratik Udaletxeraino, Pibote kengarriak izango ditu mutur bakoitzean.
Anbulantziak edo suhiltzaileak, edo ordutegi jakin batetan zamaketa lanak egiteko
zabaltzeko aukera aurreikusten da. Beraz, pibote automatikoak izatea proposaten da,
udaltzaingoaren egoitzatik kontrolatu ahal izateko bezalakoak.

bermatu behar da diseinuan eta altzaritza ezartzerakoan.
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10. ETXEALDIA-BIZKARRE
10.1. BIDE ERTZEKO JOLASGUNEA LEKUZ ALDATU ETA APARKALEKU
BERRIAK EGIN
Bide ertzeko jolas-parke hau oso desatsegina da, haurrak errepide nazionalaren alboan,
zarata eta kearekin elkarbizitzera behartuz. Aparkatzeko espazio gehiago lortzeko aukera
ematen du, bestalde, guztira 33 aparkaleku (1 ezintasuna duten pertsonendako) ezartzeko
aukera emanda. Jolas parkea, Etxealdia inguruan errepidetik urrunago jartzea proposatzen da.

10.2. KALE NAGUSIKO GARAPEN BERRIARI LOTUTA, APARKALEKU PUBLIKO
ESTALIAK EGIN
Egungo araudian, Kale nagusia eta Etxealdia artean eraikin eta garapen berri bat aurre
ikusten du. Horren diseinua moldatuaz, eta Udalaren eta sustatzailearen arteko hitzarmen
bidez, aparkaleku dotazioa handitu eta batzuk kanpoaldean eta beste batzuk mailakatutako
sotoko aparkaleku babestuekin gauzatuko litzateke egitasmo hori. Bere zentraltasunagatik eta
Kaxkotik kanpoaldean gelditzen delako, aparkaleku alternatibarik erakargarrienetakoa da.
Orubea garatzen bada, Zubiaurrenea eta ondoko auzoko aparkalekuak bertan
birkokatzea proposatzen da, Oihartzunen dagoen aparkaleku estaliaren erara aparkaleku
publikoak (aldi baterakoak eta mugagabeak) bertan kokatuz. Horrekin Zubiaurrenea kalea eta
ondoko auzoaren arteko oinezko lotura landu, bidegorri sarea modu egokian osatu, eta oinezko
ibilbideak gauzatuko lirateke. Kasu honetan, merkataritzarako aparkaleku bakanen bat utziz,
Zubiaurrenea oinezko eta bizikletazko, eta zamaketarako kale bezala eraldatzea proposatuko
litzateke.
Aparkaleku berrien batuketan, garapen hau eginda eta egin gabe egiten da kontaketa.
(20.4 ekintza)
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Etxealdi-Kale nagusiko garapen berriaren eremua indarrean dagoen HAPOan
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11. EGUSKIZA INGURUA

11.2. ZUBIAURRENEA KALEAREN BERRANTOLAKETA ETA ASKATASUNA
PLAZAREKIKO LOTURA.

11.1. BABARRUNA-ASKATASUNA PLAZAN AUTOBUS GELTOKI ZENTRAL
BERRIA

Zubiaurrenea kaleak ibilgailuen zirkulazioetarako pisua galduko du. Aparkalekuen
berrantolaketarekin, Aparkaleku urdinez hornitzen da batik bat, hiru aparkaleku desagertzen
direlarik.

Gaur egun Usurbileko kaxkoan 4 autobus geltoki
ezberdin daude, leku ezberdinetan kokatuta. Autobus
linearen arabera (ikusi mugikortasunaren azterketako
kapitulua, 3.D) geltoki ezberdina egokitzen da. Honek
linea, ordutegi eta lekuen araberako erabiltze zailtasuna
ekartzen dio erabiltzaileari.
Gainera,
geltoki
nagusiena,
Txaramutoko
Biribilguneko geltokia, ez da batere egokia, erabiltzaile
gehienei urrun geratzen zaie eta leku apartekoa eta
irisgarritasun gutxikoa da. Ez da batere erakargarria eta
emakumeek ere arriskugune bezala sumatzen dute.

Usurbilgo espazio publikoaren berrantolaketa
Planean, berebiziko garrantzia hartzen du geltoki
zentralizatu berriak, mugikortasun iraunkorrerako
apustu oinarrizkoa delarik, garraio publikoa irisgarria,
erdigunean kokatua, erakargarria eta erabilerraza izatea.
komun publikoz ere hornitua egongo da, existitzen den
instalazioa probestuz.
Babarruna Plaza-Askatasuna Plazen arteko
espazioa hartuko du, eta proposamenean, aterpe-geltoki
handi bat aurreikusten da, askatasuna plazako
erabiltzaileei aukerak zabalduz eta Geltokia gune bizi,
ikusgarri eta segurua bihurtuz.

Bizikleta sare nagusia ere bertatik igarotzen da, autoekin ibilbidea partekatuz, norabide
berean, eta oinezkoekin, kontrako norabidean. Horretarako, alde baterantz ibilgailuen abiadura
moteltzeko elementuak jarri beharko dira, eta besterantz, bizikleten abiadura moteltzekoa,
oinezkoekin bateragarria egiteko.
Oinezkoen
ibilbideak
lehentasunezkoak
egiteko,
Kalea
zeharkatzeko aukerak hobetu eta handitu
egiten dira. Askatasuna Plazan dauden
eskailerak Zubiaurrenea kaleraino jaitsiko
dira, kalea zeharkatzeko eta zuzenean
Elizalde Auzora joateko aukera emanaz.

Etorkizunean Kale Nagusia eta Etxealdia arteko orubea garatzen bada,
Zubiaurrenea eta ondoko auzoko aparkalekuak bertan birkokatzea proposatzen da,
Oihartzunen dagoen aparkaleku estaliaren erara. Horrekin Zubiaurrenea kalea eta ondoko
auzoaren arteko oinezko lotura landu, bidegorri sarea modu egokian osatu, eta oinezko
ibilbideak gauzatuko lirateke. Kasu honetan, merkataritzarako aparkaleku bakanen bat utziz,
Zubiaurrenea oinezko eta bizikletazko, eta zamaketarako kale bezala eraldatzea proposatuko
litzateke.

Oinezko eta bizikletazko ibilbide misto bat
Autoekiko gailentzen, partekatutako espazioan

USURBILgo udala
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12. ARTZABAL INGURUA-PUNTAPAX

11.3. ZUBIAURRENEATIK ARTZABALERAKO LOTURA HOBETZEA
Mikel Laboa Plaza eta Askatasuna Plaza ingurutik,
Artzabal eta Errekatxiki parkerako Oinezkoen ibilbide
garrantzitsuari jarraitutasuna eta behar duen garrantzia
ematean datza.
Horretarako, Zubiaurrenea zehar-kalea norabide
bakarrekoa bihurtzen da, Espaloiarentzako irabaziz
zabalera. Espaloiak 3 metrotik gora hartuko ditu horrela
hainbat lekutan. Bordaberri kaleko zeharbidea ere oso
garrantzitsua da, eta bertan oinezkoen pasabideari,
ibilgailuen
pasabidearekiko
lehentasuna
ematea
proposatzen
da.
Materialak,
seinaleztapena
eta
espaloietan belarriak edo zabalguneak diseinatuz. Modu
honetan,
oinezkoak
eta
ibilgailuak
zeharbidean
partekatuko duten gunea ahalik eta txikiena izatea bilatuko
da, gainerako espazioa oinezkoak bereganatuz.
Beheko argazkian adibide bat, oinezkoen espazioak irabazten
dituena zeharbide zabal batetan (BCN).

11.4. BORDABERRI KALEAREN AZKEN
ZATIA HANDITU ETA APARKALEKUZ
HORNITZEA

34

12.1. PUNTAPAXEKO
LURZORUAN.

BEHIN-BEHINEKO

BERRIA

UDAL

Udalak lursail bat du Puntapax eta Errekatxiki kaleek bat egiten
duten inguruan. Orube horretan behin-behineko aparkaleku bat egiteko
proposamena egin dute udal teknikariek aparkalekuen berrantolaketan
leku gehiago emateko aukera legez.
Aparkalekuen zoladura, inpaktu gutxiko aparkaleku berdeak izatea
proposatzen da, etorkizunean lursaila bere hartara bueltatu ahal izateko.
40 bat aparkaleku jartzeko aukera ematen du orubeak.

12.2.
PUNTAPAXEN
BIZIKLETA ERREI-BABESTUA ETA ESPALOIA
OSATZEA
San Inazio kaleko bizikleta bidearekin batera
ardatz nagusi bezala, Puntapax kale osoan, Bordatxoko
bidegurutzetik hasi eta Kalezarrerarte, Bizikleta errei
babestua egingo da. Horretarako, kalearen norabidea
bakarra izango da, Bordatxo-Errekatxiki norabidean.

Bordaberri
kalea
herriko
sarbide
nagusienetakoa bihurtuko da herriko zirkulazio
eskema berrian. Puntapax kalera heltzen den
azken zatia, estuagoa da, eta ez du espaloirik
Artzabaltik haratago. Ekintza honetan, HAPO-an
aurreikusten den bezala, bertako etxebizitza
pribatuaren lursailari zati bat hartuta,
Bordaberri kalearen azken zatia osatuko da.

Era berean, oinezkoen
ibilbideak alde bietan osatuko
dira,
Errekatxikiko
bidegurutzetik
Soro
arte
baserrira arteko zatia gauzatuz.

Bertan ilaran dauden aparkalekuak
baterian jarriko dira, alde batetik. Bestetik,
irisgarritasuna bermatzeko minimo 2 m.ko
zabalera librea izango duen espaloia gauzatuko
da, dagoen horma eraitsiz eta lau metro
atzerago berreraikiz.

12.3. PUNTAPAX KALEAN OINEZKOEN
IBILBIDEAK
LEHENESTEA
BIDEGURUTZEETAN

USURBILgo udala

APARKALEKU

Oinezko ibilbideak lehentasuna hartuko dute
Ibilgailu edo bizikletekiko. Espaloiak handitu egingo dira
oinezkoen pasabideetan eta batez ere Puntapaxeko
ezker
espaloiaren
bidegurutzeetan,
ibilbiderik
laburrena eta erosoena, eta ondorioz lehentasuna
oinezko moduari emateko.
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13. ERREKATXIKI KALEZAR ETA UGARTONDO
13.1. PUNTAPAX ETA ERREKATXIKI KALEEN ARTEKO BIDEGURUTZEA
Bidegurutze honek garrantzi handiagoa hartzen du Ugartondoren garapena eta
ibilgailuen zirkulazio eskema berriarekin. Era guztietako ibilgailuak bertan mugitu ahal izateko,
eta Bizikleta, oinezko eta ibilgailuen arteko trafikoak ordenatzeko, gaur egungo bidegurutzea
handitu behar da, bizikleta erreien jarraitutasuna, oinezkoen lehentasuna, eta Errekatxikira
trafikoak bideratzeko espaloien erradioak egokituz.

13.4 ERREKATXIKI PARKEA HOBETU ETA UME JOLASAK JARTZEA
Herriko gaztetxoek asko erabiltzen duten lekua da Errekatxiki inguruko parkea eta basoa.
Bestalde, Umeekin egindako parte hartze prozesuetan eta lanketetan, parke honetako zonalde
jakinak egokitzea proposatzen zuten. Zuhaitz parkeak, sokak, oreka jolasak, etxolak, txirristak….
eta egoteko lekuak. Gaztetxoenentzako, hau lehentasunetako bat da.

Puntapaxek Errekatxikin duen zubia handitu behar da horretarako.

13.2. PUNTAPAXEN KALEZARRERAKO IGOERA OINEZKO ETA BIZIKLETAZKOA
EGITEA
Parte hartze fasean Kalezarko igoera honen egokitzea
eskaera bat izan da. Gaur egun, “Los Angeles” erako
hormigoizko petrilekin banatzen dira trafikoak azken zatian,
behin-behineko egoera bat delarik.
Errekatxikiko bidegurutzetik tarte honetaraino, ez dago
espaloirik ez bizikleta erreirik. Gainera, bizikleta eta oinezkoen
arteko trafikoak bereizi gabe daude. Espaloi hori eta bizikleta
errei babestua proposatzen dira ekintza honetan. Ibilgailu
motordunek ezingo dute igaro Puntapaxeko azken zati horretatik, eta ondorioz, Ugartondotik
bideratuko da trafikoa, behin betiko seinaleztapen eta azpiegiturak gauzatu ondoren.

13.3.
ERREKATXIKIKO
KONPONTZEA.

PARKETIK

KALEZARRERAKO

ESKAILERAK

Kalezarrera igotzeko laburbide bat dira Errekatxiki parketik gora
doazen eskailerak.
Eskailera hauek ez dute irisgarritasunerako minimorik betetzen,
ez zabaleraz, ez mailen neurriagatik, ez eta eskubandak ez daudelako.
Eskailera berriak eraiki beharko dira, tarte berdintsuekin eta modu
erosoan Kalezarrera igo ahal izateko. Zentzu honetan, egikaritza
memoria balioztatu bat idatzi da aurtengo udan, eskailerok definitzen
dituena.

USURBILgo udala
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14. SANTUENEA
14.1. SANTUENERA BIDEGORRIA EGIN

15.1. ATALLUTIK SANTUENERA BIDEGORRIA

Santuenea Usurbilgo Kaxkotik aldenduta dago.
Baina bizikletaz egiteko distantzia egokia dauka (5 min.
Inguru askatasuna Plazara).

Aurreko (14.1 Santuenera Bidegorria) bidegorriarekin lotuta, Bizkarretik Atallura eta
hortik tren geltokira doan bidea moldatuz, eta alboetako artzenak handituz, Kaxkotik
Santueneara doan bidegorria osatzen da. Horretarako, puntu klabeetako bat Bizkarreko zubia
da. Bertan, norabide bakarra izango dute auto eta kamioiek, hain zuzen Kaxkotik Atallurako
noranzkoan. Irabazten den zabalera oinezkoen bideak zabaltzeko eta noranzko bikoitzeko
bizikleta errei babestua sortzeko erabiliko dira.

Bide gorri ezberdindu bat egitea proposatzen da,
errepide alboko baratzea dagoen tokian. Santueneako
zubira heltzean, ibilgailuekin partekatu beharko dute
galtzada. Beraz, abiadura moteltzeko elementuak jarri
beharko dira bizikleta eta oinezkoen segurtasunerako.

15.2. ERREPIDE GAINEKO PASARELA BERRIA

Semaforoa dagoen alde bietan, bizikletek
gelditzeko gune aurreratua izango dute ibilgailuekiko.

Gaur
egungo
Errepide
gaineko
pasarelak, Kale Nagusia eta tren geltokia ez
ditu zuzenean lotzen. Trenbidearen alde
bakarrarekin du lotura, eta tren erreien
gainetik egin behar da zeharbidea. Hori
ekiditeko, ETS-k bikoizketa eta geltoki
berriaren proiektuaren barruan, errepide
gaineko pasarela aldatu eta luzatzea
aurreikusten du. Proiektu hau, eta honen
finantzaketa, GFA eta ETS-ren artekoa izan
beharko dela aurreikusten da.

2010.ko Otsailean, Bidegorrien LAP-ren hasierako
onarpenean oinarrituta, LKS-k proiektu bat idazten du
"Usurbilgo hirigunea bidegorri sarera lotzeko proiektua"
eta bertan Usurbilgo Kaxkotik Santuenearaino bidegorri
bat aurreikusten da, Herrialde mailako bizikleta sareekin
lotura gauzatzeko.
Proiektu hau kontuan hartzekoa izango da,
Planarekin guztiz bateragarria delako.
Proiektu
honetan,
Santueneako
zubiaren
paralelo, bi metro zabalerako egurrezko pasarela bat
egitea proposatzen da, zubi zaharraren zutabeak
aprobetxatuz.
IIbilbidea joango den berdegunea, eta
Bizikletentzat gelditzeko marra
aurreratuaren adibidea (BCN)
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16. N-634 ETA UGALDEA
16.1. N-634-TIK UGALDE INDUSTRIALGUNEARAKO SARBIDE BERRIA
GFA-ko Errepide sailarekin adostuta, Ugaldea industrialderako, indarrean dagoen
HAPOan eta SESTRA ingeniaritzak diseinatutako baino soluzio errazagoa eman nahi zaio sarbide
berriari. Gaur egun oso arriskutsua da eta beharrezkoa da lehenbait lehen sarbide horri
konponbidea ematea.

16.3. TROIAKO PASABIDEA EGOKITU ETA OINEZKO PASARELA
Txikierdi
inguruan
Troiako
pasabidea puntu arriskutsua da oso.
2017. Urtean bertan, hildako bat egon
da,
trenbidearen
maila
bereko
pasabidetik errepide bazterrera zihoan
oinezko bat autoz zapalduta hil zelarik.
Zubieta eta Lasarte-Urbil ingurutik
oinez pasatzeko modu bakarretakoa
da. ETS-k bertan, erreka bazterrean
tren erreien egonkortze lanak direla
eta, gaur egun maila berean dagoen
pasabidea aldatzeko aurreproiektua
idatzi du, errepide sailak ere onartu
duelarik. Trenbide eta errepide
gaineko pasarela gauzatzea da asmoa.

16.4. TROIATIK KAXKORAINO OINEZKO ETA BIZIKLETA IBILBIDE SEGURUAK

Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako aurreproiektua eta ETSren proiektuak aurreikusten
duen bidegorria
Soluzio errazago honek, GFA-ren diseinukoa denak, HAPO-an aurreikusten den Kalezar
aldetik herrirako sarbide berria ezabatzen du. Ondorioz, herrirako sarbide eta irteeretarako
soluzio berri bat bilatzera behartzen gaitu. Ondorioz, herriaren sarbide eta irteerak
ordenatzeko, Bizkarre aldeko sarbide nagusia eraldatzea eta biribilgune bat egitearen (ikusi 16.5
ekintza) beharra ikusten da.

16.2. UGALDE INDUSTRIALGUNEA
ETA
ATALLUREN
LOTURA
TRENBIDE GAINETIK

Oinezko eta bizikletazko lotura hau funtsezkoa da Usurbil Lasarterekin eta merkataritzagune garrantzitsuarekin lotzeko. ETS-k Troian duen pasarelaren proiektuari lotuta , bide
bazterretik Ugalde Industrialderaino ibilbidea eraikitzeko definizioa eginda dauka. 3 m.tako
zabalera duen bidegorri-oinez bide mistoa
da. Modu honetan, Lasarte-Urbil-Usurbil
bidegorriaren
zatirik
korapilatsuena
konpontzen da.
Ugaldea industrialdearen parean
aldiz, Boladizo erako egitura bat egitea
proposatzen da, ibilbide misto eta 3 m.
zabaleko egitura mantenduz, herriko
sarrerako biribilgune berriraino (ikusi 16.5).
Bertan, oinezkoek zebra-bide baten bitartez herrira sartzeko aukera izango dute.
Bizikletaz bestalde, sarbideko biribilgunetik gora, Bizkarre baserriaren albotik eta Bizkarreko
zubitik, Kaxkoa-Santuenea bidegorriarekin lotuz, osatuko da Lasarte-Usurbil bizikletazko lotura
berria.

ETS-k
egingo
duen
bikoizketa
proiektuaren barruan, Ugalde eta Atallu
industrialdeak lotzeko aukera aurreikusten
da. Lotura hau garrantzitsua da, Ugalde
industrialderako sarbide berria ere kontuan
hartuta, ibilgailu astunen eta enpresen
egunerokotasunean inpaktu oso positiboa
izango dute lan hauek.

USURBILgo udala
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16.5. HERRIKO SARRERARAKO ROTONDA BERRIA BIZKARRE INGURUAN
Plan honen 4. Puntua Ibilgailuen zirkulazioak kontuan hartuta, gaur egungo sarbideak
desoreka bat sortzen dute, Kaxkotik eta oro har Usurbilen trafikoaren 2/3 sortzen dira,
Usurbiletik Donostiarako noranzkoan.
Trafiko Gehientsuenaren jatorri eta helburua,
Donostialdea, Tolosaldea, Lasarte-Hernani eta Bizkaia
aldetik zein Zarautz baino haratagotik datorren
desplazamenduak dira. Usurbildik edo Usurbilerantz,
Bizkarre aldetik pasatzen dira ondorioz. Gaur egun
Sarbide hori ez da egokia, eta irteera itxita dauka oso
arriskutsua delako ikusgaitasun kontuak direla eta.
Sarbide horri garrantzia eman nahi zaio, herriko sarbide-irteera nagusia bihurtuz.
Proposamena, Gaur egungo Kale zaharrerako zubi zaharra eraitsi, eta sarbidea ordenatuz, N634 errepidean biribilgune bat egitean datza. Biribilgunea egitearen ondorioz, N634
errepidearen trafikoa motelduko da. Era berean, Ugaldea eta Atalluko sarrera-irteerako trafiko
astunak ordenatzeko balioko du.

17. ZUBIETA
17.1.
ALLIRIKO
ZUBIAREN
ANTOLAMENDUA,
IBILGAILUENTZAT. SEMAFORO BIDEZ.

OINEZKO

ETA

Zubi honetatik oinezko asko pasatzen dira, Zubietatik Lasarteko norabidean edo Troiako
pasabidera eta alderantziz. Bestalde, ibilgailu motordunen trafikoa ez da hain handia. Trafiko
hauek ordenatzeko, eta oinezkoei zor zaien protagonismoa eta segurtasun maila emateko,
Zubia noranzko bakoitzerako txandakako trafikoz
ordenatuko da.
Txandakatze hau semaforo bidez egitea
proposatzen da. Erreia 3 metrotara mugatuko da
pasabide honetan, gainerako zatia, modu babestuan
(gomazko banatzaileak, zintarria, e.a) oinezko eta
bizikletaz doazenei gordeaz. Hauek, une oro
pasatzea izango dute, semaforoak autoei bakarrik
eragingo dielarik.

Biribilgune honek gainera, Lasarte-Urbil-Troia-Usurbil
bidegorri berritik (Ikusi 16 puntuko beste proposamenak)
Kaxkorako oinezkoen pasabideak jartzeko balioko du.
Herriko Bizkarre Sarbidea norabide bakarrean erabiltzen
da gaur egun. Herriko irteera guztiak Bizkarreko Zubitik edo Kale
nagusia zeharkatuz Atxegaldetik egiten dira. Sarbide hau
ordenatu, zubia eraisten den zonaldean etxebizitza blokeei
urbanizazio egokia eman, eta errepidea sarrera-irteera bezala
indartu nahi da.

17.2. ZUBIETAKO ESKOLA AURREKO BIDEGURUTZEAREN ANTOLAMENDUA
Zubietan mugikortasun arazoak izan ditzakeen leku bakarretakoa eta esanguratsua dugu
hau.
Eskola txikiaren presentziak, eta herriko oinezko gunearekin bat egiten duen zonalde hau
istilutsua izan daiteke, espaloi eta trafiko banandurik ez baitago.
Horrela, eskolako haurren sarrera irteerak eta
gurasoen joan etorriak, Zubietatik Santueneara oinez
paseoan doazenak, formakuntza profesionaleko
institutura oinez edo bizikletaz hurbiltzen direnak,
zein Zubieta inguruko nekazal guneetara joaten
direnen artean, bertatik dabiltzan autoekin arazoak
ekidin nahi dira. Horretarako, oinezkoentzako egokitu
nahi da bide bazterra, pinturarekin eta banatzeko
elementuekin galtzada estutuz, eta oinezkoentzako
ibilbide seguruak sortuz. Galtzadako zoladuran
trataera egitea proposatzen da, asfalto inpresoaz,
pintura-slurryz edo antzeko hiri zoladura batekin.
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18.2. ORIGAMI PROIEKTUA, ELIZA ETA ESKOLA INGURUA

18.AGINAGA
18.1. PILOTALEKU INGURUAREN EGOKITZEA ETA OINEZKOTZEA
Aginagako
pilotaleku
inguruko
espazio
publikoa,
oinezkoentzat bakarrik gordeko da. Autoek, herriaren alde batetik
bestera joateko, N-634 errepidea, eta etorkizunean, Aginaga barruko
“saihesbide” berria (ikusi 18.4) izango dira.
pilotaleku ingurutik autoak atera, eta pilotalekuaren
Mendebaldeko horman, pilotalekuari itzuli osoa egiteko moduko
plataforma eraikitzea proposatzen da. Aginako plazak horrela
pilotalekua erdian izango du, eta oinezkoentzako bere lau
alderdietatik igarotzeko edo egoteko tokia izango du. Mendebaldeko
Plataforma berri honek, gutxieneko 3 m. tako zabalera izango du, eta
6 m.tarainoko Ipar mendebal zonaldean. Bertan, dagoen Txabolaren
teilatu gainean egitura metalikozko eta egurrezko
zoladurazko plataforma egitea proposatzen da, txabola
botatzea ekidinez, eta pasabide baino plaza itxura emanez
pilotalekuaren “ atzeko” parteari.

Aginagako Plazaren goiko partea, degradatuta eta
irisgarritasun gabekoa da. Zonalde horretan, berregokitze
proiektu bat idatzita dago, Aginako elizatariaren erreforma,
Origami arkitekturak idatzita. Bertan mailak, eskailerak eta
espazio ezberdinak integratzen saiatzen da proiektua, leku
batzuen eta besteen artean dauden nibel aldaketak landuz.
1915-eko Aginagako Irudia

Autoen
eta
egunerokoaren
arteko arazoak ekidin nahi dira,
plazaren oinezkoen erabilera eta
itxura hobetuz
Origamik idatzitako proiektuaren gunea

Era berean,Origami-ren proiektutik kanpo, eskola ondoko errepidearen beste aldean
aparkalekurako espazioa egokitzea proposatzen da, plazan galtzen direnetako batzuk jasoz.

Galtzen diren aparkalekuak eskola ondoan eta
Aginaga sagardotegiaren aparkalekuan ezartzea proposatu
zen parte hartzean.
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18.3. BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZETATIK AGINAGARAINO OINEZKO
IBILBIDEA
HAPO-an agertzen den bidea da, hiru etxebizitzablokeren garapenari lotuta. HAPOan, autoentzako eta
oinezkoentzako bidea ikusten da. Parte Hartze prozesuaren
ondorioz, bide hau garapenari lotu gabe, eta oinezko eta
bizikletentzako egitea proposatzen zen. Beraz, 3 m.ko sekzioa
duen eta 20 zm. Zagorra, eta 5+3 zm.ko aglomeratu
geruzazko (AC-22 Base –S + AC16 SURF S) zoladuraz nahikoa
izango da.
Proposamenean, era berean, HAPO-ko trazadura
lerrozuzena aldatzen da, Aginako alderdian dagoen
Baserriari lur okupazioekin kalte gutxiago egiteko eta
intimitatea babesteko.

18.4. AGINAGA PLAZA GAINEKO SAIHESBIDE
BERRIA
Aginagako goi-aldean aurreikusitako Garapen berri
bati lotutako bidea da, auzotarrek “saihesbide” bezala
aurreikusten zuten bidea. Plazatik autoen pasabidea moztuta
gertatuko denez, herriaren alde batetik bestera autoz zein
oinez pasatzeko aukera berri bat ekartzen du. Horretarako
lau metro t´erdiko galtzada eta albo batean espaloia duen
sekzioa nahikoa izango litzateke, HAPO-an aurreikusitako
sekzioa txikitu eta sinplifikatuz..

Trazadurarako aukera bat, eta Aginagarekin lotura
lekua.
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14. Gaur egungo Arau bateratuak. Bertan ikusten dira sahiesbidea (18.4) eta BOE-tik
Aginagaraino ibilbidea (18.3). Azken hau oinezko eta bizikletarentzako bakarrik
proposatu da Parte Hartze saioetan
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19. TXOKOALDE
19.1. TXOKOALDEKO BIRGAITZE PROIEKTUA
Txokoaldeko auzoa oso
degradatua
dago,
haren
espazio
publikoaren
hirigintzan eta berrikuntzan
askorik ez dela inbertitu azken
urte luzez.
Bi gune nagusi bezala desberdindu daitezke. Batak haur jolasekin trataera minimo bat
du, sarrerako alderdian. Hala eta guztiz, ingurumari horretan galtzadaren presentzia oso handia
da.
Bestea, berez herriko plaza litzatekeena,
konpondu
beharrean
dagoelarik.
Gainera,
Autoentzako espazioak (eta Fagor enpresaren
instalazioetara hurbiltzen diren ibilgailuek) guztia
hartzen dute, ez baitago oinezkoentzako gune
bereziturik. Kalitate bisuala ere eskasa da.
Proposamen honen iritzitan auzo osoa
kontuan hartu eta “goxatu”-ko duen ekintza integral
bat egin behar da, nekazal-auzoari itxura duina eta
erakargarria emateko potentzialtasuna badagoelako,
errekatxoa ere bertatik igarotzen delarik.

19.2. TXOKOALDEKO SARBIDE-IRTEERA
N-634
errepidetik,
Txokoaldera
sarrera eta irteerak oso arriskutsuak dira.
Gainera, ezkerretara sarrera eta
eskuinetara
irteerak
oso
maniobra
desegokiak dira. Gehienetan, Gasolinazerbitzugunea biribilgune gisa erabiltzen
dute gidariek
Hainbat soluzio aztertu dira, gehienak
lan handiak aurreikusten dituztelarik. Azken
urtean,
Gasolina-zerbitzugunea
ixteko
aukera zabaldu da, udalarekin hitzarmen
bitartez.
Bestalde, udalak errepide sailarekin
izandako
harremanetan,
gasolinazerbitzugunearen egungo eremua baliatuz,
soluzio bat planteatu da, errepide sailaren
oniritziarekin. Soluzio honetan, biribilgune bat ezartzen da Gasolina-zerbitzugunea dagoen
inguru horretan, autobus geltokia eta espaloiarentzako adina lekua gordez. Proiektua zehaztu
behar den arren, lehenik eta behin jabeekin hitzarmena adostu beharko litzateke, ondoren GFAko errepide sailarekin soluzioa adosteko eta exekutatzeko.

Alboan,
OS3
arkitekturak
idatzitako,
“Txokoaldeko
plaza
egokitzeko lanak”, herriko
plaza
inguruan
aurreikusitako
proiektua,
oraindik gauzatu gabe. Auzo
osoa tratatu eta bateratuko
duen proposamen integrala
lehenestea proposatzen da,
zatika proiektu deslotuak
gauzatzen joan beharrean.
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20.2. URBIL-LASARTE-TROIAKO PASABIDEA BIDEGORRIA

20. BESTE ZONALDEAK ETA EKINTZA OROKORRAK

Gipuzkoako bidegorri sarean aurreikusita dago eta proiektu mailan garatu du Girder
ingeniaritza enpresak 2016. Urtean:

20.1. ZUBIETA-SANTUENE BIDEGORRIA

LASARTE-– TXIKIERDI BIZIKLETA ETA
OINEZKOENTZAKO BIDEA EGITEKO PROIEKTUA
2. FASEA

Zubietatik Santuenerako errepidea,
oinezko pasealeku oso erabilia da, baina
autoz, autobus txikiek eta bizikletek ere
maiz erabiltzen dute. Bide honen zabalera
trafikoa
banatzeko
eta
ordenatzeko
estuegia denez, oinezko ibilbide bereizi bat
egiteko asmoa du udalak.

Funtsezkoa da lotura hau, 16.3 eta
16.4 ekintzekin, Usurbil Lasarte eta
Donostialdeko bizikleta sarearekin lotzen
dituen azpiegitura izango delako.

Ibilbide hau mendialdetik joango
litzateke, hain zuzen mendiaren magaletik
Lehen zatian, dauden bide eta pistak
egokituz, autoak astirotzeko edo /eta
ibilbide bananduak (gomazko banatzaileak,
koloredun slurrya) elementuak jarriko dira.
Trazatuaren azken zatian, ibilbideak bat
egiten du Zubietatik Santuenera doan
errepidearekin. Erreka mendi magalera
hurbiltzen
da
tarte
horretan,
eta
errepidearen zabalera handitu beharko
denez, hori izango da obra handiena
eskatzen den zatia, mendi alderantz
indusketa
eginez
bidearen
sekzioa
zabaltzeko, oinezko zein bizikletarien
mesedetan.

20.3.
KAXKOKO
BERRANTOLAKETA

ETA

APARKALEKU

URDINEN

Kaxkoaren erdialdea ibilgailuz ahalik eta gehien libratu eta periferia hurbilena
merkataritzarentzako aparkaleku urdinez hornitzea da Proposamenaren helburua, Parte hartze
prozesuan ondorioztatu zena jarraituz. Edozein kasutan, aparkalekuen politika aztertzen duen
puntuan dago azalduta
Berez zirkulazio eskemen eta oinezko eta bizikletentzat espazio publikoa egokitzearen
ondorioa da aparkalekuak berrantolatu behar izatea. Oro har, Gernika ibilbidearen alboko
aparkaleku eta orubeetan berrantolatzen da aparkalekuaren zatirik handiena, inbertsio maila
txikienarekin. Ikusi Aparkamendu politika puntua.

20.4. AGINAGA-TXOKOALDE ERRIBERAKO BIDEA
Aginagatik Txokoaldera onezko bide historiko bat dago,
N-634 errepidea azpitik pasatzen duena eta gaur egun
autoentzat dagoen sarbideraino heltzen dena. Bide horren
zoladura konpontzea proposatzen da, oinezko pasabide
naturala delako. Zoladura berria, lur-morterozkoa izan daiteke
(aripaq edo terrizo morteroa), landagunera bisualki hobeto
egokitzeko.

Ibilbideak guztira 2,4 km izango ditu,
ordu erdi inguru oinez martxa egokian.
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20.5. SANTUENEA-TXOKOALDE-ORIO BIDEGORRIA

20.6 PIKAOLATIK HARANE FUTBOL ZELAIRA ESPALOIA

Lasartetik Zubietara, eta Zubietatik Santueneara joango den bidegorria eta oinezkoen
bideari jarraiki, Santueneatik txokoaldera eta hemendik Oriora, Oria ibaiaren ertzetik eta
dauden bideak aprobetxatuz, bidegorria egokituko da, Gipuzkoako bizikleten lurralde arloko
Planari Jarraituz.

2014. urtean inforlur S.L.-k egindako proiektua dago, Kalezar eta futbol zelaia oinezko
ibilbide seguru batekin lotzeko. Espaloi bat gauzatuko da gaur egungo errepidearen ezker
aldean, gaur egun galtzadatik egiten den ibilbidea autoen joan etorrietatik ezberdinduz.

USURBILgo udala
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6.

HERRITARREN LEHENTASUNAK

LEHENTASUNAK ETA PROGRAMAZIOA

Herritarrek preferendumean adierazitako lehentasunekin, ekintza bakoitzari dagokion
puntuaketa kalkulatu da, Lehen aukera bozkatu badute 3 puntu emanaz, bigarren aukera izan
denari 2 puntu eta hirugarren aukerari puntu bakarra emanez.

Herritarrekin Kale Irekiak parte
hartze prozesuari jarraipena emanez,
ekintza guztien azalpena eman zitzaien lan
saio ireki batetan, eta ekintza hauen
artean
zeuzkaten
lehentasunak
balioesteko eskatu zitzaien.

Emaitzak horrela geratzen dira:
Eskuineko zutabean, proiektuaren ardura nork izan behar duen adierazten da.

Herritarrek
egindako
borda
preferendum erako bozketan, aukera
anitzeko bozketak egiten dira, eta horrekin
kontsentsurik handiena bilatzen da.

LEHENTASUNEN SAILKAPENA, HERRITARREN PREFERENDUMA
puntuak ekintza zkia

13

Fitxak etxean bete eta gero, 47 parte
hartzaile izan genituen lehentasunak
ezartzerako orduan.

11.1
16.5
18.3
13.2

Babarruna-askatasuna Plazan Autobus geltoki Zentral berria
Herriko sarrerarako rotonda berria Bizkarre inguruan
Babes ofizialeko etxebizitzetatik Aginagaraino oinezko Ibilbidea
Puntapaxen Kalezarrerako igoera oinezko eta bizikletazkoa egitea

16.3

Troiako Pasabidea egokitu eta Oinezko Pasarela

6
4
3

9.3
18.4
18.1
19.2
6.6

Bordatxo inguruaren berrantolaketa eta oinezkoen lehentasuna
Aginaga Plaza gaineko saihesbide berria
Frontoi Inguruaren egokitzea eta oinezkotzea
Txokoaldeko sarbide-irteera
Hilerri zaharra parke publiko bihurtu

2

3.1

Munalurra eta Galtzaragainako oinezko pasabideak hobetu

5.2
9.5
9.6
10.2
13.3
15.2
19.1
13.4
14.1
18.2
20.4

San Inazio kaleko trafikoa antolatu eta moteldu

10
8

Herritarrek adierazitako lehentasun hauei bigarren irakurketa bat egin behar zaie,
emandako emaitzak aztertu eta interpretatuz.
Bi alderditatik aztertzen dira, alde batetik lehentasunen balorazioa kapituluan azaltzen
den legez, herritarrek adierazitako lehentasunei parametro tekniko eta kualitatibo batzuk
gehituz, ordena zerbait aldatzen da. Gainera, parte hartu duten herritarrek balioetsi ez dituzten
proposamenak lehentasunaren arabera sailkatzen lagunduko digute faktore kualitatibo hauen
azterketak. Lehentasunen balorazioa azpi-kapituluan jasotzen da.

7

Azkenik bigarren xehaketa bat eginez, ekintza bakoitzaren egingarritasun exekutibo eta
administratiboa kontuan hartuz, Plan honen emaitza den lehentasunen proposamena
daukagu.
1
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ARDURADUNA

deskribapena

Udala, GFA
GFA, Udala
Udala
Udala, Promozioa
ETS, GFA, Udala
Udala
Udala
Udala
GFA, Udala
Udala
Udala

Udala
Udaletxe inguruan Kontzeju-Zarra Hirutasun oinezkotu. Udaletxearekin lotu
Udala
Udaletxeko Plaza egokitu eta biziberritu
Udala
Kale Nagusiko Garapen berriari lotuta, aparkaleku publiko estaliak egin
Promozioa, Udala
Errekatxikiko parketik Kalezarrerako Eskailerak Konpontzea
Udala
Tren geltokiko errepide gaineko pasarela berria
GFA, ETS, Udala
Txokoaldeko birgaitze proiektua
Udala
Errekatxiki Parkea hobetu eta ume Jolasak jartzea
Udala
Bidegorria Santuenera egin
Udala
Origami Proiektua, Eleiza eta eskola ingurua
Udala
Aginaga-Txokoalde Erriberako bidea
Udala

LEHENTASUNEN BALORAZIOA. BEHINBETIKO LEHENTASUN ORDENA

Goiko taulan ditugu Usurbilen proposatzen diren 56 ekintzak.

Llehentasunak finkatzerako orduan, herritarrek emandako puntuaketez gain faktore
garrantzitsu bat hartu behar da kontuan: Denboran programatzeko, proiektuaren berezko
egingarritasuna, gaitasun administratibo-exekutiboa.

USURBILgo udala

20. Besteak edo zonaldez kanpo

19. Txokoalde

18. Aginaga

17. Zubieta

16. N-634 eta Ugaldea

15. Bizkarre-Atallu-tren Geltokia

14. Santuene

13. Errekatxiki Kalezar eta Ugartondo

12. Artzabal Ingurua-Puntapax

11. Eguskiza Ingurua

10. Etxealdia-Bizkarre

9. Kaxkoa

8. Txaramunto

7. San Inazio-Kontsejuzarra Artea

6. Udarregi Kiroldegi ingurua

5. San Inazio

3. Munalurra-Galtzaragaina

1. Arrobitxulo-Agerreazpi

20.6 PikaolatikA7:B57 harane Futbol zelaira oinezko ibilbidea

20.5 Santuenea-Txokoalde-Orio oinezko Erriberako Bidea

20.4. Aginaga-Txokoalde Erriberako bidea

20.3. Kaxkoko aparkalekuen eta aparkaleku urdinen
berrantolaketa

20.2. Urbil-Lasarte-Troiako Pasabidea Bidegorria

20.1. Zubieta-Santuene Bidegorria

19.2. Txokoaldeko sarbide-irteera

19.1. Txokoaldeko birgaitze proiektua

18.4. Aginaga Plaza gaineko saihesbide berria

18.3. Babes ofizialeko etxebizitzetatik Aginagaraino
oinezko Ibilbidea

18.2. Origami Proiektua, Eleiza eta eskola ingurua

18.1. Frontoi Inguruaren egokitzea eta oinezkotzea

16.4. Troiatik Kaxkoraino Oinezko eta Bizikleta Ibilbide
seguruak
16.5. Herriko sarrerarako rotonda berria Bizkarre
inguruan
17.1. Alliriko zubiaren Antolamendua, oinezko eta
ibilgailuentzat. Semaforo bidez.
17.2. Zubietako eskola aurreko bidegurutzearen
antolamendua

16.3. Troiako Pasabidea egokitu eta Oinezko Pasarela

16.1. N-634-tik Ugalde Industrialgunearako Sarbide
Berria
16.2. Ugalde industrialgunea eta Atalluren Lotura
trenbide gainetik

15.2. Errepide gaineko pasarela berria

15.1. Bidegorria Santuenera Atallutik

14.1. Bidegorria Santuenera egin

13.4 Errekatxiki Parkea hobetu eta ume Jolasak jartzea

11.4. Bordaberri kalearen azken zatia handitu eta
aparkalekuz hornitzea
12.1. Puntapaxeko behin-behineko Aparkaleku berria
udal lurzoruan
12.2. Puntapaxen Bizikleta errei-babestua eta espaloia
osatzea
12.3. Puntapax kalean Oinezkoen ibilbideak lehenestea
bidegurutzeetan
13.1. Puntapax eta errekatxiki kaleen arteko
bidegurutzea
13.2. Puntapaxen Kalezarrerako igoera oinezko eta
bizikletazkoa egitea
13.3. Errekatxikiko parketik Kalezarrerako Eskailerak
Konpontzea

11.3. Zubiaurreneatik Artzabalerako lotura Hobetzea

10.1. Bide ertzeko jolasgunea lekuz aldatu eta
aparkaleku berriak egin
10.2. Kale Nagusiko Garapen berriari lotuta, aparkaleku
publiko estaliak egin
11.1. Babarruna-askatasuna Plazan Autobus geltoki
Zentral berria
11.2. Zubiaurrenea Kalearen berrantolaketa eta
askatasuna plazarekiko lotura.

9.7 Kale Nagusiaren zati bat oinezkotu

9.6. Udaletxeko Plaza egokitu eta biziberritu

9.5. Udaletxe inguruan Kontzeju-Zarra Hirutasun oinezkotu.
Udaletxearekin lotu

9.4. San inazio kaleako oinezko ibilbideen handitze eta
hobekuntza

9.3. Bordatxo inguruaren berrantolaketa eta oinezkoen
lehentasuna

9.2. Kontzeju eta Zubiaurrenea Kaleak oinezko-Trafiko
konpartituzkoak egin

9.1. Askatasuna Plazaren birmoldaketa

8.2 Txaramutotik Etxealdiara ibilbidea Saroe jauregitik

8.1 Txaramutoko Aparkalekuak berrantolatu

7.1. Kotseju zaharra kalearen berrantolamendua

6.6. Hilerri zaharra parke publiko bihurtu

6.4. Polikiroldegi ostean Ikastolarako oinezko igoera
berria egin
6.5. Ikastola Aurrean espaloiak eta oinezkoen guneak
handitu. Trafikoa moteldu.

6.3. Polikiroldegiaren aurreko parkean jolas guneak jarri

6.1 Gernika etorbidearen azken zatia norabide
bakarrekoa egin
6.2. Udarregiko zelaian, behin-behineko aparkaleku
berdeak egin

5.2 San Inazio kaleko trafikoa antolatu eta moteldu

5.1 Alperroburu kalean aparkaleku gehiago egin, baterian.

3.1 Oinezko pasabideak hobetu

1.2 Biribilgunea bizikleta eta oinezkoentzako egokitu. Ikastola
gernika ibilbidearekin bizikleta bidez lotu

1.1 Bizikleta erreiari jarraipena eman eta ikastolarekin lotu

ESPAZIO PUBLIKOA ETA MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN PROPOSAMENAK
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Bestetik, ohiko proiektu handi edo txikiagoak, araudi sektorialetan, udal plangintza eta
aurrekontuetan jaso beharrekoak. Beste ekintza baten menpekoak edo tramitazio urbanistikoa
behar dutenak dira.

Hirugarrenak, Udalaz gaindiko eskumenekoak direnak, eta tokiko administrazioaren
gaineko erantzunkizuna duten erakundeen esku daudenak. Esate baterako N-634 errepidean
egin beharreko lanak edo trenbide sarearen aldaketak.

Hiru maila nagusitan banatu ditzakegu proiektuak.

Batetik, ekintza taktikoak deitzen direnak eta ez dutenak udal edo herritarren ekimena
besterik behar, obra bolumen txikikoak izanik (margotzeak, altzaritza, Parking day 1 erako
ekintzak…) edo eta udal-araudian egindako aldaketekin (aparkaleku politika) lor daitezkeen
ekintzak.

PARK(ing) Day, mundu mailako proiektua da, hiriko espazio publikoaren
erabilpenarekiko elkarrizketa kritikoa egiten duen mugimendua da. http://parkingday.org/
1
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*J.L.M.= JATORRIZKO LEHENTASUN MAILA

Bide, Ubide eta portuetako ingeniaria

Kimetz E. Munitxa

Durangon, 2017.ko abenduan,

Kapitulu honetan azaldu diren herritarren lehentasunak kontuan
hartuta, faktore kualitatiboak aztertuz egin den analisiarekin, eta azkenik
exekuziorako gaitasun administratiboa kontuan hartuta, ezkerreko taulan
jasotzen dena da Usurbileko Espazio Publikoaren Berrantolaketa Plana
garatzeko proposatzen den bide orria eta lehentasunen ordena.

BEHIN-BETIKO
LEHENTASUNEN
PROPOSAMENA
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Parking Day-aren adibide ezberdinak

Fort Lauderdale hiriko “painted intersections project”aren adibidea, ekintza taktiko gisa.

Walnut Street, Cremorne hirian (Aus)

º2

1. ERANSKINA: MUGIKORTASUN
SAREAK ETA APARKALEKUAK

Genero perspektiba eta Eguneroko Bizimodua Usurbilgo espazio publikoan
Usurbilgo Udala

II. Atala: ESPAZIO PUBLIKOAREN ETA MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN PLANA
2017. ko abendua
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1.A GAUR EGUNGO IBILGAILU MOTORIZATUEN SAREA
1.B BEHIN BETIKO IBILGAILU MOTORIZATUEN SAREAREN PROPOSAMENA
1.C
BEHIN
BEHINEKO
PROPOSAMENA

IBILGAILU

MOTORIZATUEN

SAREAREN

2.A GAUR EGUNGO GARRAIO PUBLIKOAREN SAREA
2.B GARRAIO PUBLIKOAREN SAREA. PROPOSAMENA
3.A GAUR EGUNGO BIZIKLETEN SAREA
3.B BIZIKLETEN SAREA. PROPOSAMENA
APARKALEKUEN ORDENAMENDUAREN PROPOSAMENA (A0)
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1

1.A GAUR EGUNGO EGOERA Ibilgailu motorizatuen sarea
1 Zonaldea Usurbil Herrigunea

TAXI

01Usurbilgo espazio publikoaren eta mugikortasunaren berrantolaketa plana

1.B PROPOSATUTAKO MUGIKORTASUNA Ibilgailu motorizatuen sarea
1 Zonaldea Usurbil Herrigunea

TAXI

Usurbilgo espazio publikoaren eta mugikortasunaren berrantolaketa plana 02

1. C BEHIN BEHINEKO MUGIKORTASUNA Ibilgailu motorizatuen
sarea1. Zonaldea Usurbil Herrigunea

TAXI

Usurbilgo espazio publikoaren eta mugikortasunaren berrantolaketa plana 02

2.A GAUR EGUNGO EGOERA Autobus eta taxien sarea
1 Zonaldea Usurbil Herrigunea

TAXI

03 Usurbilgo espazio publikoaren eta mugikortasunaren berrantolaketa plana

2.B PROPOSATUTAKO MUGIKORTASUNA Autobus eta taxien sarea
1 Zonaldea Usurbil Herrigunea

TAXI
Autobusen
geltokia

Usurbilgo espazio publikoaren eta mugikortasunaren berrantolaketa plana 04

3.A GAUR EGUNGO EGOERA Bizikletak
1 Zonaldea Usurbil Herrigunea

Etorkizuneko
garapena

Zubieta
Txikierdi

Aginaga
Txokoalde

05 Usurbilgo espazio publikoaren eta mugikortasunaren berrantolaketa plana

3.B PROPOSATUTAKO MUGIKORTASUNA Bizikletak
1 Zonaldea Usurbil Herrigunea

Etorkizuneko
garapena

Zubieta
Txikierdi

Aginaga
Txokoalde

Usurbilgo espazio publikoaren eta mugikortasunaren berrantolaketa plana 06
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ZONALDEEN PLANOA HERRIGUNEA
ZONALDEEN PLANOA ZUBIETA-TROIA-TXIKIERDI
ZONALDEEN PLANOA AGINAGA ETA TXOKOALDE
1. EREMUA, ARROBITXULO-AGERREAZPI
1.1 ESTRAPERLO KALEAREN BIZIKLETA ERREIARI JARRAIPENA EMAN ETA IKASTOLAREKIN LOTU
1.2 ARROBITXULOKO BIRIBILGUNEA BIZIKLETA ETA OINEZKOENTZAKO EGOKITU.

3. MUNALURRA GALTZARAGAINA
3.1 OINEZKO PASABIDEAK HOBETU
5. SAN INAZIO
5.1 ALPERROBURU KALEAN APARKALEKU GEHIAGO EGIN, BATERIAN.
5.2 SAN INAZIO KALEKO TRAFIKOA ANTOLATU ETA MOTELDU
6. UDARREGI KIROLDEGI INGURUA
6.1 GERNIKA ETORBIDEAREN AZKEN ZATIA NORABIDE BAKARREKOA EGIN
6.2. UDARREGIKO ZELAIAN, BEHIN-BEHINEKO APARKALEKU BERDEAK EGIN
6.3. KIROLDEGIAREN AURREKO PARKEAN JOLAS GUNEAK JARRI
6.4. POLIKIROLDEGI OSTEAN IKASTOLARAKO OINEZKO IGOERA BERRIA EGIN
6.5. IKASTOLA AURREAN ESPALOIAK ETA OINEZKOEN GUNEAK HANDITU. TRAFIKOA MOTELDU.
6.6. HILERRI ZAHARRA PARKE PUBLIKO BIHURTU

7. SAN INAZIO-KONTSEJUZARRA TARTEA
7.1. KOTSEJU ZAHARRA KALEAREN BERRANTOLAMENDUA

8. TXARAMUTO

USURBILgo udala
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8.1 TXARAMUTOKO BIDE ERTZEKO PARKEA MOLDATU ETA APARKALEKUAK BERRANTOLATU
8.2 SAROE JAUREGIKO LURSAILEKIN TXARAMUTO ETA ETXEALDIA LOTU

9. KAXKOA
9.1. ASKATASUNA PLAZAREN BIRMOLDAKETA
9.2. KONTZEJU ETA ZUBIAURRENEA KALEAK OINEZKO-TRAFIKO PARTEKATUZKOAK EGIN
9.3. BORDATXO INGURUAREN BERRANTOLAKETA ETA OINEZKOEN LEHENTASUNA
9.4. SAN INAZIO KALEAKO OINEZKO IBILBIDEEN HANDITZE ETA HOBEKUNTZA
9.5. UDALETXE INGURUAN KONTZEJU-ZARRA IRUTASUN OINEZKOTU. UDALETXEAREKIN LOTU
9.6. UDALETXEKO PLAZA EGOKITU ETA BIZIBERRITU
9.7 KALE NAGUSIAREN ZATI BAT OINEZKOTU

10. ETXEALDIA-BIZKARRE
10.1. BIDE ERTZEKO JOLASGUNEA LEKUZ ALDATU ETA APARKALEKU BERRIAK EGIN
10.2. KALE NAGUSIKO GARAPEN BERRIARI LOTUTA, APARKALEKU PUBLIKO ESTALIAK EGIN

11. EGUSKIZA INGURUA
11.1. BABARRUNA-ASKATASUNA PLAZAN AUTOBUS GELTOKI ZENTRAL BERRIA
11.2. ZUBIAURRENEA KALEAREN BERRANTOLAKETA ETA ASKATASUNA PLAZAREKIKO LOTURA.
11.3. ZUBIAURRENEATIK ARTZABALERAKO LOTURA HOBETZEA
11.4. BORDABERRI KALEAREN AZKEN ZATIA HANDITU ETA APARKALEKUZ HORNITZEA

12. ARTZABAL INGURUA-PUNTAPAX
12.1. PUNTAPAXEKO BEHIN-BEHINEKO APARKALEKU BERRIA UDAL LURZORUAN.
12.2. PUNTAPAXEN BIZIKLETA ERREI-BABESTUA ETA ESPALOIA OSATZEA
12.3. PUNTAPAX KALEAN OINEZKOEN IBILBIDEAK LEHENESTEA BIDEGURUTZEETAN

13. ERREKATXIKI KALEZAR ETA UGARTONDO
13.1. PUNTAPAX ETA ERREKATXIKI KALEEN ARTEKO BIDEGURUTZEA
13.2. PUNTAPAXEN KALEZARRERAKO IGOERA OINEZKO ETA BIZIKLETAZKOA EGITEA
13.3. ERREKATXIKIKO PARKETIK KALEZARRERAKO ESKAILERAK KONPONTZEA.
13.4 ERREKATXIKI PARKEA HOBETU ETA UME JOLASAK JARTZEA

2
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14. SANTUENEA
14.1. SANTUENERA BIDEGORRIA EGIN

15. BIZKARRE-ATALLU-TREN GELTOKIA
15.1. ATALLUTIK SANTUENERA BIDEGORRIA
15.2. ERREPIDE GAINEKO PASARELA BERRIA

16. N-634 ETA UGALDEA
16.1. N-634-TIK UGALDE INDUSTRIALGUNEARAKO SARBIDE BERRIA
16.2. UGALDE INDUSTRIALGUNEA ETA ATALLUREN LOTURA TRENBIDE GAINETIK
16.3. TROIAKO PASABIDEA EGOKITU ETA OINEZKO PASARELA
16.4. TROIATIK KAXKORAINO OINEZKO ETA BIZIKLETA IBILBIDE SEGURUAK

37

16.5. HERRIKO SARRERARAKO ROTONDA BERRIA BIZKARRE INGURUAN

17. ZUBIETA
17.1. ALLIRIKO ZUBIAREN ANTOLAMENDUA, OINEZKO ETA IBILGAILUENTZAT. SEMAFORO
BIDEZ.
17.2. ZUBIETAKO ESKOLA AURREKO BIDEGURUTZEAREN ANTOLAMENDUA

18.AGINAGA
18.1. PILOTALEKU INGURUAREN EGOKITZEA ETA OINEZKOTZEA
18.2. ORIGAMI PROIEKTUA, ELIZA ETA ESKOLA INGURUA
18.3. BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZETATIK AGINAGARAINO OINEZKO IBILBIDEA
18.4. AGINAGA PLAZA GAINEKO SAIHESBIDE BERRIA

19. TXOKOALDE
19.1. TXOKOALDEKO BIRGAITZE PROIEKTUA
19.2. TXOKOALDEKO SARBIDE-IRTEERA

20. BESTE ZONALDEAK ETA EKINTZA OROKORRAK
20.1. ZUBIETA-SANTUENE BIDEGORRIA
20.2. URBIL-LASARTE-TROIAKO PASABIDEA BIDEGORRIA

USURBILgo udala
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20.3. KAXKOKO APARKALEKUEN ETA APARKALEKU URDINEN BERRANTOLAKETA
20.4. AGINAGA-TXOKOALDE ERRIBERAKO BIDEA
20.5. SANTUENEA-TXOKOALDE-ORIO BIDEGORRIA
20.6. PIKAOLATIK HARANE FUTBOL ZELAIRA ESPALOIA

4
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Eskala: 1/1000
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Usurbil-Kaxkoa

Santuenea

Zubieta-Troiako Pasabidea

Aginaga-Txokoalde

1.ARROBITXULO-AGERREAZPI PROPOSAMENAK
Zonalde honek Etxebizitza bakar edo
bikoitzeko zonaldea hartzen du,
Agerreazpi inguruan. Arratzain Bide
Kalea, Estraperlo Kalea, Udarregi
ikastolaren alboko biribilgunea eta
arrobitxulo kaleen artean
Estraperlo kalean eta Ikastola alboko
biribilgunean aldaketak proposatzen
dira gune honetan. Berez Bizikleta
bideak osatzea, eta oinezkoen
ibilbideak
eta
oinezkoen
bide
zeharkatzeak
seguruagoak
eta
egokiagoak egitea suposatzen duten
lan txikiak dira.

1.1 Estraperlo kalearen
bizikleta erreiari jarraipena
eman eta ikastolarekin lotu

Iparra

Estraperlo Kaleak Bidegorri zati bat
du, Olarrondoko zonalde berriarekin
bat egiten duena. Gaur egun
garrantzitsua
ez
bada
ere,
Olarrondoren garapen berriekin
garrantzizko ardatza izango da,
herriko biztanlerian izango duen
pisuagaitik. Bidegorri hau beraz lotu
beharra
dago
Arrobitxuloko
biribilgunearekin, eskola eremua eta
kirolguneak, eta kaxkorako lotura
bezala.
Hori
egiteko
modua,
Estraperlo
kalearen
lehenengo
zatian norabide bakarreko kalea
bihurtzea proposatzen da, gaur
eguneko errei bi eta aparkaleku ilara
bat izatetik, errei bakarra eta
aparkaleku ilara izatera pasatzeko.
Estraperlo kalerako proposatzen den
Norabidea,
Ikastolatik
Olarrondorantza da.

Estraperlo Kalean Bidegorria horma baten
kontra bukatzen da

Trafikoen banaketa elementuen adibidea

Eskala: 1/500

01 Usurbileko espazio publikoaren berrantolaketa plana

1.ARROBITXULO-AGERREAZPI PROPOSAMENAK
1.2 Arrobitxuloko
Biribilgunea bizikleta eta
oinezkoentzako egokitu.
Herriaren iparraldea eta zonalde altuaren
korapilo garrantzitsua da biribilgune hau eta
gaur egun nahiko egitura nahasia eta arraroa
dauka. Biribilguneko aparkalekuak ezabatu,
erreien espazioa aprobetxatu eta bizikletaz
iragazkorra izatea du helburuetako bat
ekintza honek. Horrela, bilibilguneko hiru
aparkalekuak ezabatuz, Ikastola gernika
ibilbidearekin bizikleta bidez lotzea lortzen
dugu modu seguruan.

Herbereetako biribilgune ziklagarrien adibideak.
Usurbilgo kasuan biribilgune handienetan
diseinu sinpleagoa erabiliko da, bizikleta erreia
biribilgune ertzetik joango litzatekeelarik tarteko
isleta gabe.

Iparra

Iparra

Eskala: 1/500

Usurbileko espazio publikoaren berrantolaketa plana
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3. MUNALURRA - GALTZARAGAINA PROPOSAMENAK
3.1 Oinezko pasabideak
hobetu

Iparra

Galtzaragaina
kalea,
herriko
sarrera
nagusienetakoa izango da, eta trafikoaren
norabidea aldatuko da, orain goitik behera
dena, behetik gora.
Trafikoa
zerbait
handituko
denez,
Zebrabideak
egokitu
eta
oinezkoei
lehentasuna
emango
zaie
hauetan,
galtzadatik espaloi mailaraino igoaz.
Gurutzebideak desegokiak dira edo ez dira existitzen
(eskaileren parean). Espaloien gunea handituko da
oinezko pasabideen parean.

Iparra

Eskala: 1/500
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5. SAN INAZIO PROPOSAMENAK
5.1 Alperroburu kalean
aparkaleku gehiago egin,
baterian

5.2 San Inazio kaleko
trafikoa antolatu eta
moteldu

Alperroburu kalea eta Hilerri zaharraren
arteko maldan indusketa eginez, kale
horretan aparkaleku gehiago ateratzeko
aukera dago. Aparkalekuok, baterian izango
dira ahalik gehien ateratzeko. Aparkatzeko
tokiaz gain (5m.ko zabaleran) Dagoen
espaloia apurtu, eta espaloi berria egin
beharko litzateke. Guztira, Udaletxe ondotik
ateratzen diren aparkalekuak ordezkatzeko,
18 aparkaleku berri sortuko lirateke
(hauetatik
bat,
ezintasuna
duten
pertsonendako izango litzateke.

San Inazio Kaleko trafikoa bizikletarentzako
egokituko da. Horretarako, autoendako
norabide bakarra -bizikletekin konpartituaeta kontrako norabidean bizikleta errei
babestua duen tartea, Alperroburu Kaleko
gurutzebideraino luzatzen da.
Alperroburuko
gurutzebidean,
galtzada
estutu egiten da, espaloiak handituz eta
oinezkoen pasabidea San Inazio kaleko
espaloiaren ibilbideen jarraipena eginez eta
espaloi
mailaraino
altxatuz,
oinezkoei
lehentasuna emanez bidegurutze horretan.
San Inazio kalearen azken muturrean,
Alperroburutik Txaramutoko Biribilgunera
artean,
Bizikleta
eta
autoen
artean
konpartitzen da galtzada, autoen abiadura
moteltzeko erabiliko direlarik Almohadak,
bizikletei erditik pasatzen utziz. Horrela,
ibilgailuen abiadura berdinduz, plataforma
konpartitua izango da.
Txaramutoko biribilgunea ere, bizikletendako
eta oinezkoendako irisgarria bihurtzea
planteatzen da.

Iparra

Adibidea, autoen norabide berean bizikleta
ibilbide konpartitua, Bizikleta errei babestua
kontrako norabidean.

Otawako bizikleta eta autoendako kale motela

autoen abiadura moteltzeko. Errei babestua ez
dagoen tokietan, Erdian bizikletentzako
pasabidea dutenak jartzea proposatzen da,
abiadurak berdintzeko

Txaramutoko biribilgunea iragazkorra izatea eta
birmoldaztea planteatzen da. (arg.:Herbehereak)

Eskala: 1/500

Usurbileko espazio publikoaren berrantolaketa plana
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6. UDARREGI KIROLDEGI INGURUA PROPOSAMENAK
Zonalde
hau
Usurbileko
zerbitzugune nagusia da. Era berean,
herriko
kaxko
zaharraren
eta
garapen
berrien
artean
Mugikortasuna
giltzatzen
duen
zonaldea da.
Beraz,
zonalde
honetako
berrantolaketa
ekintzen
asmo
nagusia oinezko eta bizikletazko
sarearen ordenamendua izango da.
Ondorioz,
gaur
egungoarekin
konparatuz osatu eta indartu egingo
dira oinezko ibilbideak eta bizikleta
bideak.

Iparra

Iparra

6.1 Gernika etorbidearen
azken zatia norabide
bakarrekoa egin
Udarregi inguruaren irisgarritasun iraunkorra
bermatzea nahi duen Mugikortasun eskema
berrira egokitzeko, eta Bizikleta eta oinezko
sare nagusiaren egituratzearekin, gernika
ibilbidean autoen presentzia nabarmen
jeistea proposatzen da, Bordatxo ingurura
doan trafiko murriztuz. Gernika Etorbidearen
azken zatia beherantzako norabidean izango
da, orain dauden mugikortasun arazoak eta
nahasmena arinduz eta oinezko eta bizikleten
ibilbideak hobetsiz.

Bizikleta sarea. Udarregiko ardatza, herriko
ardatz nagusietako
Gaur eguneko egoera. Autoen Nagusitasuna
Eskala: 1/500
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6. UDARREGI KIROLDEGI INGURUA PROPOSAMENAK
6.2 Udarregiko zelaian,
behin-behineko aparkaleku
berdeak egin

6.3 Polikiroldegiaren
aurreko parkean jolas
guneak jarri

Herriko oinezko eta bizikleta sarearen
garapenarekin,
herriko
aparkalekuen
berrantolamendua ezinbestekoa da. Garapen
berriak egin artean, Udarregi inguruko
espazioak
behin
betiko
aparkaleku
antolamendu berria izango dute, kalearen
norabide bakarra ezarriko den tokietan.
Bestalde, oinezkoen sarea eta ibilgailuen
sarea
nahasten
dituzten
espazioetatik
aparkalekuak kendu nahi dira (Oiardo
kiroldegi aurrean, esate baterako. Era berean,
behin-behineko (edo eta behin betiko) inpaktu
baxuko
aparkaleku
berdez
hornitzea
proposatzen da Oiardo kiroldegi aurrean
dagoen Orube publikoan.

Udarregi ikastolara bidean eta oiardo
kiroldegiaren
inguruan
espazioen
ordenazioan, aparkalekuak oinezko erabilera
nagusia duten tokietatik atera nahi dira.
Espazioari,
herritarrentzako
erabilgarriak
diren espazioak bihurtzea da ekintza honen
helburua. Kasu honetan, 13-20 urte bitarteko
gazteei eskainiriko espazio bat proposatzen
da, herrian ez bait dago eurei zuzendutako
tokirik.

Parkour parke bat da, gazteei zuzendutako
aisialdi gune baten adibide bezala.

Ibilgailu motorizatuen eskema

Iparra

Iparra

Eskala: 1/700

Eskala: 1/300

Usurbileko espazio publikoaren berrantolaketa plana
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6. UDARREGI KIROLDEGI INGURUA PROPOSAMENAK
6.4 Polikiroldegi ostean
Ikastolarako oinezko igoera
berria egin

Iparra

Proiektu hau Inforlurrek landu zuen. Oinezko
ibilbide hori oso erabilgarria izan daiteke,
baina
irisgarritasuna
bermatzeko,
egin
beharreko lanen neurria oso handia da.
Proposamen alternatibo gisa, egikaritza
xumeago bat gauzatuz, bide irisgarria
ibilbidearen erdirarte egitea proposatzen da
(Planoan
laranjaz),
bertan
gernika
ibilbidearekin lotuz. Zoladurak ere, Terrizozko
egitura izanez gero lanak merketzeko aukera
ematen dute. Ibilbidearen azken zatia,
Udarregi ikastola pareko luganean eta
zuhaiztian gauzatu behar dena, malda
ez-irisgarriekin
egitea
proposatzen
da,
ibilbidea egokituz baina azken zati honetan
irisgarritasuna bete gabe, ibilbide alternatiboa
daukagulako.

Iparra

Eskala: 1/500

6.5 Ikastola Aurrean
espaloiak eta oinezkoen
guneak handitu. Trafikoa
moteldu
Ikastola aurreko kalearen izaera udalaren eta
herritarren kezka garrantzitsu bat da . Tarte hori
norabide bakarrekoa da, baina galtzadak
zabalera handia du, aparkalekuak ere kontuan
hartuta. Ikastola pareko tartean aparkalekuak
ezabatuz, espaloia handitu nahi da. Era berean
beste oinezko pasabide bat espaloiaren mailara
gauzatuko da.
Kale honen norabidea, alde batera, zein bestera,
zein alternatibo bihur daiteke semaforo bidez.
Hiru
konfigurazioak
bateragarriak
dira
mugikortasun eskemaren barruan. Azken
aukera da agian desiragarriena, Norabide
programatuekin, ordutegiaren arabera, edo
ziklikoa, edo eta Autoek eskaera botoiaz eginez
semaforoa aktibatzeko aukera ere hausnarketa
prozesuan kontuan hartzekoak direlarik.

07 Usurbileko espazio publikoaren berrantolaketa plana

6. UDARREGI KIROLDEGI INGURUA PROPOSAMENAK
6.6 Hilerri zaharra parke
publiko bihurtu
Hilerriko egitura eta izaera probestuz, parke
publiko
bihurtzea
proposatzen
du
egitasmoak, San Inazio eta Udarregi arteko
oinezko ibilbidea giltzatzen duen aisialdirako
espazio-parke bezala.

Iparra

Eskala: 1/500

Usurbileko espazio publikoaren berrantolaketa plana
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7. SAN INAZIO- KONTSEJUZARRA ARTEA PROPOSAMENAK
Iparra

Iparra

7.1 Kotseju zaharra kalearen
berrantolamendua
Udaletxe osteko kale honek, orain duen baino
garrantzi handiagoa hartuko du zikulazioen
mailan, Bordatxok garrantzia galtzen duelako.
Zoladurak eta ertzak Konpondu,
oinezko
ibilbideei jarraitasuna ematea, eta batez ere
parterik altuenean.

Oinezko ibilbideak ez dute jarraipenik eta
aparkalekuak desantolatuta daude. Udaletxe
osteko Gurutzebidea ezabatu eta antolatzea
proposatzen da.

Eskala: 1/500
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8. TXARAMUNTO PROPOSAMENAK
8.1 Txaramutoko
aparkalekuen
berrantolaketa

8.2 Saroe Jauregiko
lursailekin Txaramuto eta
Etxealdia lotu

Honen egikaritzaren zehaztasunak, hartuko
lituzkeen eremuak, eta atera daitezkeen
aparkalekuak definitu gabe daude. Parte
hartze fasean zein Udalak, aukera moduan
planteatu zuten. Parke guztia desagertzea
suposatzen ez duen aukera bat landu beharko
litzateke.
Aparkagune
luzenga
bat
proposatzeko aukera ematen du, baterian eta
lerroan aparkalekuak gauzatuz galtzada
berriaren albo bietara. Era berean gaue
egungo auzoko aparkaleku arazoak ekiditeko
proposamena landu beharko litzateke.

Etxealditik Txaramutorako lotura beharrezkoa
ikusten da. Txaramutoko parkeari eta auzoari
de
edo Herriaren bukaera izaera
kenduz, elkarbizitza handitzea da helburua.
Gainera, Etxealdia auzoari ere mesedea
egingo lioke, dituen ekipamenduen artean
Saroe
Jauregiko
baratzetan
zeharreko
ibilbidea eta txaramutoko parkea gehituz.

Iparra

Iparra

Eskala: 1/1500

Usurbileko espazio publikoaren berrantolaketa plana
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9.KAXKOA PROPOSAMENAK
9.1 Askatasuna Plazaren
birmoldaketa

Iparra

Oinezkoa egingo da Askatasuna plaza osoa.
bertan dauden aparkalekuak ezabatu, eta
espazio horretan autobus geltokiarekin
erlazionatutako
espazio
publiko
bat
antolatzen da. Bizikleta bidea ere bertatik
pasatzen da, eta aterpe handi bat gauzatzea
aurreikusten da, geltokiari lotuta edo bereiz.
Umeen
jolasa
eta
egoteko
lekuaren
kontzeptuaz garatuko litzateke proiektua.

Eskala: 1/500
Iparra
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9. KAXKOA PROPOSAMENAK
Iparra

9.2 Kontzeju eta
Zubiaurrenea Kaleak
oinezko-Trafiko
konpartituzkoak egin
Oinezko espazioen bereiziak eta ibilgailuen
espazioen artean tarteko soluzioak daude.
Hauen artean Woonerf edo kale-partekatu
erako soluzioak Planteatzen dira (ikusi Irudi
konposatua behean).
Usurbileko beste hainbat tokitan ere espazio
partekatu hauek ezartzeko aukera baliatzea
gomendatzen da, esate baterako San Inazo,
Udarregi Ikastola parean, edo udaletxe osteko
Kontzejuzarra kalean.

Eskala: 1/400

Usurbileko espazio publikoaren berrantolaketa plana
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9.KAXKOA PROPOSAMENAK
Iparra

9.3 Bordatxo inguruaren
berrantolaketa eta
oinezkoen lehentasuna
Bordatxo ingurua herriko giltza eta leku
erabilienetakoa da. Kaxkoaren inguruan
herria hazten joan den heinean, batez ere
iparralderuntz, biribilgune bihurtu zen eta
Kaxkoko ate nagusietako bat da bere
zentraltasunagatik.
Biribilgunean
Autoek
hartzen
duten
presentzia eta honek oinezko zein bizikletazko
ibilbideei
suposatzen
dion
oztopo
arkitektonikoa eztabaidaezina da.
Oinezko ibilbideak korapilatsuak eta luzeegiak
dira, eta udarregi eta Oiardo kiroldegi aldera,
san Inazio eta Puntapax, Olarriondo,
Munalurra, galtzaragaina eta Ugartondo
aldera joan etorrietarako giltza den puntua
da. Hortaz berebiziko garrantzia.
Proposamenean,
Autoentzako
norabide
bakarrak, biribilgunea desagertzea, Bizikleta
errei babestuak sortzea eta oinezko gune
bihurtzea dira aldaketa nagusienak.
Iparra

Bordatxon oinezkoek autoen espazioak etengabe
inbaditzen dituzte. kaxkotik kanporako Ibilbide
garrantzitsuenetakoak bertatik igarotzen dira.
Alboan, biribilgune-plaza partekatuaren adibidea.
Aukeretako bat litzateke usurbildarren Autoaren
kultura beste modu batekoa balitz.

Eskala: 1/500

13 Usurbileko espazio publikoaren berrantolaketa plana
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9.KAXKOA PROPOSAMENAK
9.4 San inazio kaleako
oinezko ibilbideen handitze
eta hobekuntza
San inazio Kaleko espaloia eta etxeen
kontrako guneak bateratzen dira, galtzadari
espazioa kenduta eta maila bitan dagoena,
oinezkoentzako plataforma bakarra eginez.
Errei bat kenduko da, eta kalea beherantzako
(Bordatxotik Atxegaldera) norantzakoa izango
da. Alde horretako espaloia ez da irisgarria,
estua
eta
oztopoz
betea
dagoelako
(zuhaixkak). Orain dauden zuhaixkak eraitsi
eta 3 metrotako zabaleraraino haundituko da.
Bizikletentzako kontrako norantzarako errei
babestua gordeko da, gomazko babesarekin.

Iparra

Elkartuko diren oinezko eremuak, ezkerretara
dagoen horma eraitsita.

Iparra

Eskala: 1/500
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9. KAXKOA PROPOSAMENAK
9.5 Udaletxe inguruan
Kontzeju-Zarra Hirutasun
oinezkotu.
Udaletxearekin lotu
Kale eta gune hauetan, Oinezko gune
erreferentzialaren trataera eman beharko
zaio inguruari. Autoak atera beharko dira, eta
pibotez moztuta egongo da Espaloiak,
galtzada eta plazak bat egiteko, landaretza,
parterre eta materialeen erabilerarekin inguru
guztia bateratuko duen diseinuak, dagoena
mantenduz guztia oinezko gune handi bat
bezala ulertu beharko du.
Pibote bidez moztuko da zonaldea Irutasun
kalearen hasieran (Kaxkoko barrualdeko
aparkalekuaren sarbide-alboan), eta sarrera
irteerak (anbulantziak, larrialdiak, zamaketak,
e.a.) modu zentralizatu eta automatizatuan
kudeatzea proposatzen da, udaltzaingoaren
egoitzatik eta Auzokide txartela, giltza edo
antzekoaren
bitartez.
Hori
dela
eta,
ibilgailuentzako ibilbidea bermatu behar da
diseinuan eta altzaritza ezartzerakoan.

Iparra

Gaur egun bertan proiektu bat idazten ari da,
eta hiru espazioak (Udaletxeko Plaza,
Frontoiko Plaza eta Kontzeju zaharra-Irutasun
kaleak eta gurutzebidea) ingurua lotzeko
giltza bezala izan beharko luke trataera.

Eskala: 1/500

Usurbileko espazio publikoaren berrantolaketa plana
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9.KAXKOA PROPOSAMENAK
9.6 Udaletxeko Plaza egokitu
eta biziberritu

Ip

ar
ra

Udaletxeko plaza erabiltze gutxiko espazioa
da, eta nahiko itxita eta bizitza gabe dago.
Bertara herritarrak erakartzeko eta plazari
bizitza emateko, lehenik eta behin Udaletxe
inguruko ekintza, oinezko bihurtuz, gauzatzea
komenigarria
litzateke.
Hortik
aurrera
planteamendu ezberdinak egon daitezke:
Gazteei zuzendutako altzaritza (gailuak
kargatzeko eta interneterako konexioarekin),
edo eta parte hartze prozesuan aipatu zen
Musika eskolarekin lotuta aterpe bat. Bertan
kontzertu
txikiak
edo
eta
eguraldi
euritsuarekin babesteko tokia izango delarik.

Eskala: 1/500
Iparra
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9. KAXKOA PROPOSAMENAK
Iparra

9.7 Kale Nagusiaren zati bat
oinezkotu
Kale nagusian Plataforma bakarra ezarriko da,
espaloietatik
gaur egungo
galtzadaren
erdirarte (urak jasoko dituen hormigoizko
areka batekin) hormigoiz edo asfaltuz betez.
Kalearen azaleko bukaera hormigoi inpesuzko
edo asfaltu inpresuzkoa litzateke. Oinezkoek
nagusitasuna izango lukete, baina bizikletazko
martxa baimenduta egongo da 10 km/or
gehienezko abiaduraz. Herriko sarreratik
Udaletxeraino, Pibote kengarriak izango ditu
mutur bakoitzean.
Anbulantziak edo suhiltzaileak, edo ordutegi
jakin batetan zamaketa lanak egiteko
zabaltzeko aukera aurreikusten da. Beraz,
pibote automatikoak izatea proposaten da,
udaltzaingoaren egoitzatik kontrolatu ahal
izateko bezalakoak.

Eskala: 1/1000

Usurbileko espazio publikoaren berrantolaketa plana
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10. ETXEALDIA-BIZKARRE PROPOSAMENAK
10.1 Bide ertzeko jolasgunea
lekuz aldatu eta aparkaleku
berriak egin

Iparra

Bide ertzeko jolas-parke hau oso desatsegina
da, haurrak errepide nazionalaren alboan,
zarata eta kearekin elkarbizitzera behartuz.
Aparkatzeko espazio gehiago lortzeko aukera
ematen du, bestalde, guztira 33 aparkaleku (1
ezintasuna duten pertsonendako) ezartzeko
aukera emanda. Jolas parkea, Etxealdia
inguruan
errepidetik
urrunago
jartzea
proposatzen da.

Eskala: 1/500
Iparra
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10. ETXEALDIA-BIZKARRE PROPOSAMENAK
Ipa
rra

10.2 Kale Nagusiko Garapen
berriari lotuta, aparkaleku
publiko estaliak egin
Egungo araudian, Kale nagusia eta Etxealdia
artean eraikin eta garapen berri bat
aurreikusten du. Horren diseinua moldatuaz,
eta Udalaren eta sustatzailearen arteko
hitzarmen bidez, aparkaleku dotazioa handitu
eta batzuk kanpoaldean eta beste batzuk
mailakatutako sotoko aparkaleku babestuekin
gauzatuko litzateke egitasmo hori. Bere
zentraltasunagaitik eta kaxkotik kanpoaldean
gelditzen delako, aparkaleku alternatibarik
erakargarrienetakoa suposatzen du.
Aparkaleku berrien batuketan, garapen hau
eginda eta egin gabe egiten da kontaketa.
(20.3 ekintza)

Eskala: 1/500

Usurbileko espazio publikoaren berrantolaketa plana
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11. EGUSKIZA INGURUA PROPOSAMENAK
11.1 Babarruna-askatasuna
Plazan Autobus geltoki
Zentral berria
Gaur egun Usurbileko kaxkoan 4 autobus
geltoki ezberdin daude, leku ezberdinetan
kokatuta. Autobus linearen arabera ( ikusi
mugikortasunaren azterketako kapitulua, 3.D)
geltoki ezberdina egokitzen da. Honek linea,
ordutegi eta lekuen araberako erabiltze
z ai lt asu na e k ar t z e n d i o e r ab i lt za il e ar i.
Gainera, geltoki nagusiena, Txaramutoko
Biribilguneko geltokia, ez da batere egokia,
erabiltzaile gehienei urrun geratzen zaie eta
leku apartekoa eta irisgarritasun gutxikoa da.
Ez da batere erakargarria eta emakumeek ere
arriskugune bezala somatzen dute.

Usurbilgo espazio publikoaren berrantolaketa
Planean, berebiziko garrantzia hartzen du
geltoki zentralizatu berriak, mugikortasun
iraunkorrerako apustu oinarrizkoa delarik,
garraio
publikoa
irisgarria,
erdigunean
kokatua, erakargarria eta erabilterraza izatea.
komun publikoz ere hormitua egongo da,
existitzen den instalakuntza probestuz.
Babarruna Plaza-Askatasuna Plazen arteko
espazioa hartuko du, eta proposamenean,
aterpe-geltoki haundi bat aurreikusten da,
askatasuna plazako erabiltzaileei aukerak
zabalduz eta Geltokia gune bizi, ikusgarri eta
segurua bihurtuz.

Iparra

Iparra

Eskala: 1/500
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11. EGUSKIZA INGURUA PROPOSAMENAK
11.2 Zubiaurrenea Kalearen
berrantolaketa

11.3 Zubiaurreneatik
Artzabalerako lotura
Hobetzea

Zubiaurrenea
kaleak
ibilgailuen
zirkulazioetarako
pisua
galduko
du.
Aparkalekuen
berrantolaketarekin,
Aparkaleku urdinez hornitzen da batipat, hiru
aparkaleku desagertzen direlarik.
Bizikleta sare nagusia ere bertatik igarotzen
da, autoekin ibilbidea partekatuz, norabide
berean,
eta
oinezkoekin,
kontrako
norabidean. Horretarako, alde bateruntz
ibilgailuen abiadura moteltzeko elementuak
jarri beharko dira, eta besteruntz, bizikleten
abiadura
moteltzekoa,
oinezkoekin
bateragarria egiteko.
Oinezkoen
ibilbideak
lehentasunezkoak
egiteko, Kalea zeharkatzeko aukerak hobetu
eta handitu egiten dira. Askatasuna Plazan
dauden eskailerak zubiaurrenea kaleraino
jeitsiko dira, kalea zeharkatzeko eta zuzenean
Elizalde Auzora joateko aukera emanaz.

Mikel Laboa Plaza eta Askatasuna Plaza
ingurutik, Artzabal eta Errekatxiki parkerako
Oinezkoen
ibilbide
garrantzitsuari
jarraitasuna eta behar duen garrantzia
ematean datza.
Horretarako,
Zubiaurrenea
zehar-kalea
norabide
bakarrekoa
bihurtzen
da,
Espaloiarentzako irabaziz zabalera. Espaloiak
3 metrotik gora hartuko ditu
hainbat
lekutan. Bordaberri kaleko zeharbidea ere oso
garrantzitsua da, eta bertan oinezkoen
pasabideari,
ibilgailuen
pasabidearekiko
lehentasuna
ematea
proposatzen
da.
Materialeak, seinaleztapena eta espaloietan
belarriak edo zabalguneak diseinatuz. Modu
honetan,
oinezkoak
eta
ibilgailuak
zeharbidean konpartituko duten gunea ahalik
eta txikiena izatea bilatuko da, gainontzeko
espazioa oinezkoak bereganatuz.

Iparra

TAXI

Iparra

Eskala: 1/500

73
2,

Bordaberri
kalea
herriko
sarbide
nagusienetakoa
bihurtuko
da
herriko
zirkulazio eskema berrian. Puntapax kalera
heltzen den azken zatia, estuagoa da, eta ez
du espaloirik Artzabaletik haratago. Ekintza
honetan, HAPO-an aurreikusten den bezala,
bertako etxebizitza pribatuaren lursailari zati
bat hartuta, Bordaberri kalearen azken zatia
osatuko da.
Bertan ilaran dauden aparkalekuak baterian
jarriko
dira,
alde
batetik.
Bestetik,
irisgarritasuna bermatzeko minimo 2 m.ko
zabalera librea izango duen espaloia
gauzatuko da, dagoen horma eraitsiz eta lau
metro atzerago berreraikiz.

71
1,

11.4 Bordaberri kalearen
azken zatia handitu eta
aparkalekuz hornitzea

Adibide bat, oinezkoen espazioak irabazten
dituena zeharbide zabal batetan (BCN).

Eskala: 1/500
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12. ARTZABAL INGURUA -PUNTAPAX PROPOSAMENAK
12.1 Puntapaxeko
behin-behineko Aparkaleku
berria udal lurzoruan
Udalak lursail bat du Puntapax eta errekatxiki
kaleek bat egiten duten inguruan. Orube
horretan behin behineko aparkaleku bat
egiteko proposamena egin dute udal
teknikariek aparkalekuen berrantolaketan
leku gehiago emateko aukera legez.
Aparkalekuen zoladura, inpaktu gutxiko
aparkaleku berdeak izatea proposatzen da,
etorkizunean lursaila bere hortara bueltatu
ahal izateko. 40 bat aparkaleku jartzeko
aukera ematen du orubeak.

Iparra

Iparra

Eskala: 1/400
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12. ARTZABAL INGURUA -PUNTAPAX PROPOSAMENAK
12.2 Puntapaxen Bizikleta
errei-babestua eta espaloia
osatzea
San inazio kaleko bizikleta bidearekin batera
ardatz nagusi bezala, Puntapax kale osoan,
Bordatxoko
bidegurutzetik
hasi
eta
Kalezarrerarte, Bizikleta errei babestua egingo
da. Horretarako, kalearen norabidea bakarra
izango da, Bordatxo-errekatxiki norabidean.
Era berean, oinezkoen ibilbideak alde bietan
osatuko dira, Errekatxikiko bidegurutzetik
Soro arte baserrira arteko zatia gauzatuz.

12.3 Puntapax kalean
Oinezkoen ibilbideak
lehenestea bidegurutzeetan

Iparra

Oinezko ibilbideak lehentasuna hartuko dute
Ibilgailu edo bizikletekiko. Espaloiak handitu
egingo dira oinezkoen pasabideetan eta batez
ere Puntapaxeko ezker espaloiaren
bidegurutzeetan, ibilbiderik laburrena eta
erosoena, eta ondorioz lehentasuna oinezko
moduari emateko.

Eskala: 1/1000
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13. ERREKATXIKI KALEZAR ETA UGARTONDO PROPOSAMENAK
13.1 Puntapax eta
errekatxiki kaleen arteko
bidegurutzea
Bidegurutze honek garrantzi handiagoa
hartzen du Ugartondoren garapena eta
ibilgailuen zirkulazio eskema berriarekin. Era
guztietako ibilgailuak bertan mugitu ahal
izateko, eta Bizikleta, oinezko eta ibilgailuen
arteko trafikoak ordenatzeko, gaur egungo
bidegurutzea handitu behar da, bizikleta
erreien jarraitasuna, oinezkoen lehentasuna,
eta Errekatxikira trafikoak bideratzeko
espaloien erradioak egokituz.
Puntapaxek Errekatxikin duen zubia handitu
behar da horretarako.

13.2 Puntapaxen
Kalezarrerako igoera
oinezko eta bizikletazkoa
egitea

13.3 Errekatxikiko parketik
Kalezarrerako Eskailerak
Konpontzea
Kalezarrera igotzeko laburbide bat dira
Errekatxiki parketik gora doazen eskailerak.
Eskailera hauek ez dute irisgarritasunerako
minimorik betetzen, ez zabaleraz, ez mailen
neurriagaitik, ez eta eskubandak ez
daudelako. Eskailera berriak eraiki beharko
dira, tarte berdintsuekin eta modu erosoan
Kalezarrera igo ahal izateko. Zentzu honetan,
egikaritza memoria baloratu bat idatzi da
aurtengo udan, eskailerok definitzen dituena.

Parte hartze fasean Kalezarko igoera honen
egokitzea eskaera bat izan da. Gaur egun,
banatzen dira trafikoak azken zatian,
behin-behineko egoera bat delarik.
Errekatxikiko bidegurutzetik tarte honetararte,
ez dago espaloirik ez bizikleta erreirik.
Gainera, bizikleta eta oinezkoen arteko
trafikoak bereizi gabe daude. Espaloi hori eta
bizikleta errei babestua proposatzen dira
ekintza honetan. Ibilgailu motorizatuek ezingo
dute igaro Puntapaxeko azken zati horretatik,
eta ondorioz, Ugartondotik bideratuko da
trafikoa, behin betiko seinaleztapen eta
azpiegiturak gauzatu ondoren.

Iparra

Iparra

Eskala: 1/500
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13. ERREKATXIKI KALEZAR ETA UGARTONDO PROPOSAMENAK

13.4 Errekatxiki Parkea
hobetu eta ume Jolasak
jartzea
Herriko gaztetxoek asko erabiltzen duten
lekua da Errekatxiki inguruko parkea eta
basoa. Bestalde, Umeekin egindako parte
hartze prozesuetan eta lanketetan, parke
honetako zonalde jakinak egokitzea
proposatzen zuten. Zuhaitz parkeak, sokak,
lekuak. Gaztetxoenentzako, hau
lehentasunetako bat da.

Usurbileko espazio publikoaren berrantolaketa plana
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14. SANTUENE PROPOSAMENAK
14.1 Bidegorria Santuenera
egin

Iparra

Santuenea Usurbilgo kaxkotik aldenduta dago.
Baina bizikletaz egiteko distantzia egokia
dauka (5 min. Inguru askatasuna Plazara).
Bide gorri ezberdindu bat egitea proposatzen
da, errepide alboko baratza dagoen tokian.
Santueneako zubira heltzean, ibilgailuekin
partekatu beharko dute galtzada. Beraz,
abiadura moteltzeko elementuak jarri beharko
dira bizikleta eta oinezkoen segurtasunerako.

IIbilbidea joango den berdegunea, eta
Bizikletentzat gelditzeko marra aurreratuaren
adibidea (BCN)

Ip
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r

a

Eskala: 1/1000
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15. BIZKARRE-ATALLU-TREN GELTOKIA PROPOSAMENAK
15.1 Bidegorria Santuenera
Atallutik
Aurreko
(14.1
Santuenera
Bidegorria)
bidegorriarekin lotuta, Bizkarretik Atallura eta
hortik tren geltokira doan bidea moldatuz, eta
alboetako
artzenak
handituz,
Kaxkotik
Santueneara doan bidegorria osatzen da.
Horretarako, puntu klabeetako bat Bizkarreko
zubia da. Bertan, norabide bakarra izango
dute auto eta kamioiek, hain zuzen Kaxkotik
Atallurako
noranzkoan.
Irabazten
den
zabalera oinezkoen bideak zabaltzeko eta
noranzko bikoitzeko bizikleta errei babestua
sortzeko erabiliko dira.

Iparra

15.2 Errepide gaineko
pasarela berria

Iparra

Gaur egungo Errepide gaineko pasarelak, Kale
Nagusia eta tren geltokia ez ditu zuzenean
lotzen. Trenbidearen alde bakarrarekin du
lotura, eta tren erreien gainetik egin behar da
zeharbidea. Hori ekiditeko, ETS-k bikoizketa
eta geltoki berriaren proiektuaren barruan,
errepide gaineko pasarela aldatu eta luzatzea
aurreikusten du. Proiektu hau, eta honen
finantzaketa, GFA eta ETS-ren artekoa izan
beharko dela aurreikusten da.

Iparra

Eskala: 1/1000

Eskala: 1/500
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16. N-634 ETA UGALDEA PROPOSAMENAK
16.1 N-634-tik Ugalde
Industrialgunearako Sarbide
Berria

Ip

ar

ra

GFA-ko Errepide sailarekin adostuta, Ugaldea
industrialderako, indarrean dagoen HAPOan
eta SESTRA ingeniaritzak diseinatutako baino
soluzio errazagoa eman nahi zaio sarbide
berriari. Gaur egun oso arriskutsua da eta
beharrezkoa da lehen bait lehen sarbide horri
konponbidea ematea.
Soluzio errazago honek, GFA-ren diseinukoa
denak, HAPOan aurreikusten den Kalezar
aldetik herrirako sarbide berria ezabatzen du.
Ondorioz, herrirako sarbide eta irteeretarako
soluzio berri bat bilatzera behartzen gaitu.
Ondorioz, herriaren sarbide eta irteerak
ordenatzeko, Bizkarre aldeko sarbide nagusia
eraldatzea eta biribilgune bat egitearen (ikusi
16.5 ekintza) beharra ikusten da.

Eskala: 1/1000
Iparra

Iparra

16.2 Ugalde industrialgunea
eta Atalluren Lotura
trenbide gainetik

16.3 Troiako Pasabidea
egokitu eta Oinezko
Pasarela

ETS-k egingo duen bikoizketa proiektuaren
barruan, Ugalde eta Atallu industrialdeak
lotzeko aukera aurreikusten da. Lotura hau
garrantzitsua da, Ugalde industrialderako
sarbide berria ere kontuan hartuta, ibilgailu
astunen eta enpresen egunerokotasunean
inpaktu oso positiboa izango dute lan hauek.

Txikierdi inguruan troiako pasabidea puntu
arriskutsua da oso. 2017. Urtean bertan,
hildako bat egon da, trenbidearen maila
bereko pasabidetik errepide bazterrera
zihoan oinezko bat autoz zapalduta hil zelarik.
Zubieta eta Lasarte-Urbil ingurutik oinez
pasatzeko modu bakarretakoa da. ETS-k
bertan, erreka bazterrean tren erreien
egonkortze lanak direla eta, gaur egun maila
berean
dagoen
pasabidea
aldatzeko
aurreproiektua idatzi du, errepide sailak ere
onartu duelarik. Trenbide eta errepide
gaineko pasarela gauzatzea da asmoa.

Iparra
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Eskala: 1/2000
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16. N-634 ETA UGALDEA PROPOSAMENAK
Ip
ar
r

a

Eskala: 1/1000

16.4 Troiatik Kaxkoraino
Oinezko eta Bizikleta
Ibilbide seguruak

16.5 Herriko sarrerarako
rotonda berria Bizkarre
inguruan

Iparra

Plan honen 4. Puntua Ibilgailuen zirkulazioak
kontuan hartuta, gaur egungo sarbideak
desoreka bat sortzen dute, Kaxkotik eta
orohar Usurbilen trafikoaren 2/3 sortzen dira,
Usurbiletik Donostiarako noranzkoan.
Trafiko Gehientsuenaren jatorri eta helburua,
Donostialdea, Tolosaldea, Lasarte-Hernani eta
Bizkaia aldetik zein Zarautz baino haratagotik
datorren desplazamaenduak dira. Usurbildik
edo Usurbilerantz, Bizkarre aldetik pasatzen
dira ondorioz. Gaur egun Sarbide hori ez da
egokia, eta irteera itxita dauka oso arriskutsua
delako Bisibilidade kontuak direla eta.
Sarbide horri garrantzia eman nahi zaio,
herriko sarbide-irteera nagusia bihurtuz.
Proposamena, Gaur egungo Kale zaharrerako
zubi zaharra eraitsi, eta sarbidea ordenatuz,
N-634 errepidean biribilgune bat egitean
datza. Biribilgunea egitearen ondorioz, N634

Oinezko
eta
bizikletazko
lotura
hau
funtsezkoa da Usurbil Lasarterekin eta
merkataritza-gune garrantzitsuarekin lotzeko.
ETS-k Troian duen pasarelaren proiektuari
lotuta
,
bide
bazterretik
Ugalde
Industrialderaino
ibilbidea
eraikitzeko
definizioa eginda dauka. 3 m.tako zabalera
duen bidegorri-oinezbide mistoa da. Modu
honetan, Lasarte-Urbil-Usurbil bidegorriaren
zatirik korapilatsuena konpontzen da.
Ugaldea industrialdearen parean aldiz,
Boladizo erako egitura bat egitea proposatzen
da, ibilbide misto eta 3 m. zabaleko egitura
mantenduz, herriko sarrerako biribilgune
berrirarte (ikusi 16.5).
Bertan, oinezkoek zebrabide baten bitartez
herrira sartzeko aukera izango dute. Bizikletaz
bestalde, sarbideko biribilgunetik gora,
Bizkarre baserriaren albotik eta Bizkarreko
/
/

/
/

/
/

zubitik, Kaxkoa-Santuenea bidegorriarekin
lotuz, osatuko da Lasarte-Usurbil bizikletazko
lotura berria.
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errepidearen trafikoa motelduko da. Era
berean, Ugaldea eta Atalluko sarrera-irteerako
trafiko astunak ordenatzeko balioko du.
Biribilgune
honek
gainera,
Lasarte-Urbil-Troia-Usurbil bidegorri berritik
(Ikusi 16 puntuko beste proposamenak)
kaxkorako oinezkoen pasabideak jartzeko
balioko du.
Herriko Bizkarre Sarbidea norabide bakarrean
erabiltzen da gaur egun. Herriko irteera
guztiak Bizkarreko Zubitik edo Kale nagusia
zeharkatuz Atxegaldetik egiten dira. Sarbide
hau ordenatu eta sarrera-irteera bezala
indartu nahi da.

/

/

/

/

/

/

/

Eskala: 1/750
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17. ZUBIETA PROPOSAMENAK
17.1 Alliriko zubiaren
Antolamendua, oinezko eta
ibilgailuentzat. Semaforo
bidez

Iparra

Zubi honetatik oinezko asko pasatzen dira,
Zubietatik Lasarteko norabidean edo Troiako
pasabidera eta alderantziz. Bestalde, ibilgailu
motordunen trafikoa ez da hain handia.
Trafiko hauek ordenatzeko, eta oinezkoei zor
zaien protagonismoa eta segurtasun maila
emateko, Zubia noranzko bakoitzerako
txandakako trafikoz ordenatuko da.
Txandakatze hau semaforo bidez egitea
proposatzen da. Erreia 3 metrotara mugatuko
da pasabide honetan, gainerako zatia, modu
babestuan (gomazko banatzaileak, zintarria,
e.a) oinezko eta bizikletaz doazenei gordeaz.
Hauek, une oro pasatzea izango dute,
semaforoak autoei bakarrik eragingo dielarik.

Escala: 1/1000
Iparra

Eskala: 1/500
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17. ZUBIETA PROPOSAMENAK
17.2 Zubietako eskola
aurreko bidegurutzearen
antolamendu
Zubietan
mugikortasun
arazoak
izan
ditzakeen leku bakarretakoa eta esanguratsua
dugu hau.
Eskola txikiaren presentziak, eta herriko
oinezko gunearekin bat egiten duen zonalde
hau istilutsua izan daiteke, espaloi eta trafiko
banandurik ez baitago.
Horrela, eskolako haurren sarrera irteerak eta
gurasoen
joan
etorriak,
Zubietatik
Santueneara oinez paseoan doazenak,
formakuntza profesionaleko institutura oinez
edo bizikletaz hurbiltzen direnak, zein Zubieta
inguruko nekazal guneetara joaten direnen
artean, bertatik dabiltzan autoekin arazoak
ekidin nahi dira. Horretarako, oinezkoentzako
egokitu nahi da bide bazterra, pinturarekin
eta banatzeko elementuekin galtzada estutuz,
eta oinezkoentzako ibilbide seguruak sortuz.
Galtzadako
zoladuran
trataera
egitea
proposatzen
da,
asfalto
inpresoaz,
pintura-slurryz edo antzeko hiri zoladura
batekin.

Iparra

Eskala: 1/500
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18. AGINAGA PROPOSAMENAK
Iparra

18.1 Frontoi Inguruaren
egokitzea eta oinezkotzea
Aginagako pilotaleku inguruko espazio
publikoa, oinezkoentzat bakarrik gordeko da.
Autoek, herriaren alde batetik bestera
joateko, N-634 errepidea, eta etorkizunean,
Aginaga barruko "saihesbide" berria (ikusi
18.4) izango dira.
Pilotaleku ingurutik autoak atera, eta
pilotalekuaren
Mendebaldeko
horman,
pilotalekuari itzuli osoa egiteko moduko
plataforma
eraikitzea
proposatzen
da.
Aginako plazak horrela pilotalekua erdian
izango du, eta oinezkoentzako bere lau
alderdietatik igarotzeko edo egoteko tokia
izango du. Mendebaldeko Plataforma berri
honek, gutxieneko 3 m. tako zabalera izango
du, eta 6 m.tarainoko Ipar mendebal
zonaldean. Bertan, dagoen Txabolaren teilatu
gainean egitura metalikozko eta egurrezko
zoladurazko plataforma egitea proposatzen
da, txabola botatzea ekidinez, eta pasabide
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baino plaza itxura emanez pilotalekuaren
Galtzen diren aparkalekuak eskola ondoan eta
Aginaga
sagardotegiaren
aparkalekuan
ezartzea proposatu zen parte hartzean.

18. AGINAGA PROPOSAMENAK
Iparra

Eskala: 1/600
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18. AGINAGA PROPOSAMENAK
Iparra

18.2 Origami Proiektua,
Eleiza eta eskola ingurua
Aginagako Plazaren goiko partea, degradatuta
eta irisgarritasun gabekoa da. Zonalde
horretan, berregokitze proiektu bat idatzita
dago,
Aginako
elizatariaren
erreforma,
Origami arkitekturak idatzita. Bertan mailak,
eskailerak eta espazio ezberdinak integratzen
saiatzen da proiektua, leku batzuen eta
besteen artean dauden nibel aldaketak
landuz.
Era berean,Origami-ren proiektutik kanpo,
eskola ondoko errepidearen beste aldean
aparkalekurako
espazioa
egokitzea
proposatzen da, plazan galtzen direnetako
batzuk jasoz.
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18. AGINAGA PROPOSAMENAK
18.3 Babes ofizialeko
etxebizitzetatik
Aginagaraino oinezko
Ibilbidea

Iparra

18.4 Aginaga Plaza gaineko
saihesbide berria
Aginagako goi-aldean aurreikusitako Garapen
berri bati lotutako bidea da, auzotarrek
bezala aurreikusten zuten bidea.
Plazatik autoen pasabidea moztuta gertatuko
denez, herriaren alde batetik bestera autoz
zein oinez pasatzeko aukera berri bat
ekartzen du. Horretarako lau metro
galtzada eta albo batean espaloia duen
sekzioa nahikoa izango litzateke, HAPO-an
aurreikusitako sekzioa txikitu eta sinplifikatuz.

HAPO-an agertzen den bidea da, hiru
etxebizitza-blokeren
garapenari
lotuta.
HAPOan, autoentzako eta oinezkoentzako
bidea ikusten da. Parte Hartze prozesuaren
ondorioz, bide hau garapenari lotu gabe, eta
oinezko
eta
bizikletentzako
egitea
proposatzen zen. Beraz, 3 m.ko sekzioa duen
eta 20 zm. Zagorra, eta 5+3 zm.ko aglomeratu
geruzazko (AC-22 Base -S + AC16 SURF S)
zoladuraz nahikoa izango da.
Proposamenean, era berean, HAPO-ko
trazadura lerrozuzena aldatzen da, Aginako
alderdian dagoen Baserriari lur okupazioekin
kalte gutxiago egiteko eta intimitatea
babesteko.

Gaur egungo Arau bateratuak. Bertan ikusten
dira sahiesbidea (18.4) eta BOE-tik Aginagaraino
ibilbidea (18.3). Azken hau oinezko eta
bizikletarentzako bakarrik proposatu da Parte
Hartze saioetan

Trazadurako aukera bat, Aginagarekin lotura
lekua.

Eskala: 1/600
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19. TXOKOALDE PROPOSAMENAK
19.1 Txokoaldeko birgaitze
proiektua
Txokoaldeko auzoa oso degradatua dago,
haren espazio publikoaren hirigintzan eta
berrikuntzan askorik ez dela inbertitu azken
urte luzez.
Bi gune nagusi bezala desberdindu daitezke.
Batak haur jolasekin trataera minimo bat du,
sarrerako
alderdian.
Hala
eta
guztiz,
ingurumari horretan galtzadaren presentzia
oso handia da.
Bestea, berez herriko plaza litzatekeena,
konpondu beharrean dagoelarik. Gainera,
Autoentzako espazioak (eta Fagor enpresaren
instalazioetara hurbiltzen diren ibilgailuek)
guztia hartzen dute, ez baitago oinezkoentzako
gune bereziturik. Kalitate bisuala ere eskasa da.
Proposamen honen iritzitan auzo osoa kontuan
hartu eta
duen ekintza integral bat
egin behar da, nekazal-auzoari itxura duina eta
erakargarria
emateko
potentzialtasuna
badagoelako, errekatxoa ere bertatik igarotzen
delarik.
Iparra
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Alboan,

OS3
arkitekturak
idatzitako,
plaza egokitzeko
herriko
plaza inguruan aurreikusitako proiektua,
oraindik gauzatu gabe. Auzo osoa tratatu eta
bateratuko
duen
proposamen
integrala
lehenestea proposatzen da, zatika proiektu
deslotuak gauzatzen joan beharrean

19. TXOKOALDE PROPOSAMENAK
19.2 Txokoaldeko
sarbide-irteera

Iparra

N-634 errepidetik, Txokoaldera sarrera eta
irteerak oso arriskutsuak dira.
Gainera, ezkerretara sarrera eta eskuinetara
irteerak oso maniobra desegokiak dira.
Gehienetan,
Gasolina-zerbitzugunea
biribilgune gisa erabiltzen dute gidariek
Hainbat soluzio aztertu dira, gehienak lan
handiak aurreikusten dituztelarik. Azken
urtean, Gasolina-zerbitzugunea ixteko aukera
zabaldu da, udalarekin hitzarmen bitartez.
Bestalde, udalak errepide sailarekin izandako
harremanetan,
gasolina-zerbitzugunearen
egungo eremua baliatuz, soluzio bat planteatu
da, errepide sailaren oniritziarekin. Soluzio
honetan, biribilgune bat ezartzen da
Gasolina-zerbitzugunea
dagoen
inguru
horretan,
autobus
geltokia
eta
espaloiarentzako
adina
lekua
gordez.
Proiektua zehaztu behar den arren, lehenik
eta behin jabeekin hitzarmena adostu
beharko litzateke, ondoren GFA-ko errepide
sailarekin soluzioa adosteko eta exekutatzeko.

Eskala: 1/500
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20. BESTEAK EDO ZONALDEZ KANPO PROPOSAMENAK
20.1 Zubieta-Santuene
Bidegorria

Iparra

Iparra

Zubietatik Santuenerako errepidea, oinezko
pasealeku oso erabilia da, baina
autoz,
autobus txikiek eta bizikletek ere maiz
erabiltzen dute. Bide honen zabalera trafikoa
banatzeko eta ordenatzeko estuegia denez,
oinezko ibilbide bereizi bat egiteko asmoa du
udalak.
Ibilbide hau mendialdetik joango litzateke,
hain zuzen mendiaren magaletik Lehen
zatian, dauden bide eta pistak egokituz,
autoak
astirotzeko
edo
/eta
ibilbide
bananduak (gomazko banatzaileak, koloredun
slurrya) elementuak jarriko dira. Trazatuaren
azken zatian, ibilbideak bat egiten du
Zubietatik Santuenera doan errepidearekin.
Erreka mendi magalera hurbiltzen da tarte
horretan, eta errepidearen zabalera handitu
beharko denez, hori izango da obra handiena
eskatzen den zatia, mendi alderantz indusketa
eginez bidearen sekzioa zabaltzeko, oinezko
zein bizikletarien mesedetan.
Ibilbideak guztira 2,4 km izango ditu, ordu erdi
inguru oinez martxa egokian.

20.2 Urbil-Lasarte-Troiako
Pasabidea Bidegorria
Gipuzkoako bidegorri sarean aurreikusita
dago eta proiektu mailan garatu du Girder
ingeniaritza enpresak 2016. Urtean:
LASARTE-TXIKIERDI
BIZIKLETA
ETA
OINEZKOENTZAKO BIDEA EGITEKO PROIEKTUA 2.
FASEA
Funtsezkoa da lotura hau, 16.3 eta 16.4
ekintzekin, Usurbil Lasarte eta Donostialdeko
bizikleta sarearekin lotzen dituen azpiegitura
izango delako.

20.4 Aginaga-Txokoalde
Erriberako bidea
Aginagatik Txokoaldera onezko bide historiko
bat dago, N-634 errepidea azpitik pasatzen
duena eta gaur egun autoentzat dagoen
sarbideraino heltzen dena. Bide horren
zoladura konpontzea proposatzen da, oinezko
pasabide naturala delako. Zoladura berria,
lur-morterozkoa izan daiteke (aripaq edo
terrizo morteroa), landagunera bisualki
hobeto egokitzeko.

20.5 Santuene-Txokoalde
Orio bidegorria

Iparra

Gipuzkoako bizikleta arloko planean jasota
dagoen bidegorri ada, Oria ibaia ardatz
hartuta herri arteko loturak bermatuz.

SANTUENE
TXOKOALDE
ORIO
LASARTE
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20. BESTEAK EDO ZONALDEZ KANPO PROPOSAMENAK

20.6 Pikaolatik Harane
futbol zalaira espaloia
2014. urtean
inforlur
S.L.-k
egindako
proiektua dago, Kalezar eta futbol zelaia
oinezko ibilbide seguru batekin lotzeko.
Espaloi bat gauzatzen da gaur egungo
errepidearen ezker aldean, gaur egun
galtzadatik egiten den ibilbidea autoen joan
etorrietatik ezberdinduz.
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