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LABURPEN EXEKUTIBOA
Euskal Trenbide Sareak (ETS) bere
helburu nagusia betetzeko jarduerak
gauzatzen ditu: Euskal Autonomia
Erkidegoaren (EAE) mendeko trenbide
azpiegiturak eraikitzea, kontserbatzea,
kudeatzea
eta
administratzea,
trenbidea garraio-sistema moderno,
eraginkor eta jasangarria izan dadin.
Dauden
azpiegituren
kudeatzaile
izateagatik
dagozkion
funtzioei
erantzuteaz gain, ETSk etengabe
gauzatzen ditu berrikuntzaren arloko
hainbat proiektu (I+G+b), euskal
trenbide
sistemaren
garapena
bultzatzen jarraitzeko helburuarekin,
kalitate, segurtasun, eraginkortasun
ekonomiko eta jasangarritasun maila
handienekin, EAE eta gizarte osoa
garatzen laguntzeko.
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ETSk erreferentziazko eragile
izan nahi du trenbide
azpiegituren garapenean
eta kudeaketan.
2020an,
ETSk
berrikuntzaren
aintzatespen
gorena
lortu
du
“gizabanakoa-berrikuntza
sektore
publikoan”
kategorian,
QUALITY
INNOVATION
AWARD
nazioarteko
lehiaketan,
“Abiadura
txikiko
trenbideetarako mini-hesi akustikoa”
proiektuarekin.

Berrikuntza bultzatzea eta
kudeatzea estrategikoa da
ETSrentzat
Berrikuntza Agenda ETSren jarduera
nagusiak jasotzen dituen dokumentua da.
Jarraian, indarrean dauden berrikuntzaproiektu
nagusien
eta
etorkizuneko
erronka nagusien deskribapen laburra
aurkezten da, eta, horrela, ETSk trenbide
azpiegituren garapenean eta kudeaketan
erreferentziazko
eragile
gisa
duen
ikuspegia gauzatzen da.

Agenda zortzi berrikuntza-esparruren
inguruan egituratzen da

Energiaeraginkortasuna

Barneprozesuak/barnelanen dinamikak
hobetzea

Eraikuntzarako
laguntza

Segurtasuna
zirkulazioan
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Ingurumeninpaktua

Aktiboen
mantentze-lanak
hobetzea

Trafikoaren kontrol
eta kudeaketa
aurreratua

Irisgarritasuna
hobetzea

Berrikuntzaproiektuak
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CBTC FROGAGAILUA Communication Based Train Control
Segurtasuna zirkulazioan
Helburua: ETSren sare metropolitarrean CBTC (komunikazioan
oinarritutako trenen kontrola) baten garapena bultzatzea, puntako
trenbide teknologia horren garapena sustatzeko, eta baita produktu
eta zerbitzu berritzaile horien ondorengo nazioartekotzea ere.

Zer da CBTC? Prestazio handiko sistema da,
bidaiarien dentsitate handiko garraioa
kudeatzeko. Bere ezaugarri nagusiak hauek
dira:
 Eragiketa optimizatzen du, linea batean
lan egiten duten trenak eta zerbitzuen
arteko tarteak maximizatuz, energia
moduaren arabera optimizatzeaz gain.
Linea
baten
automatizazio-maila
desberdinetarako prestatuta.
 Seinaleztapen-sistema moderno gisa
jarduten du, eta honako hauek egiten ditu:
• Trenen arteko talka edo batek bestea
atzetik harrapatzea eragozten du
• Gehiegizko abiaduragatik
ateratzea eragozten du
6

errailetik

Zein da CAF-Euskotren-ETS lankidetzaren
helburua? Lankidetza horrekin lortu nahi
diren helburuak hauek dira:
 CAFek
garatutako
garraio-sistema
metropolitarretarako
CBTC
sistema
ezartzea,
Europako
ERTMS
seinaleztapen-sistemekiko
bateragarritasuna berrituz, eta tren-ekipo
berarekin CBTC hiri-lineetan edo ERTMS
linea
nagusietan
zerbitzuak
egitea
ahalbidetuz.
 Sistema pixkanaka probatu eta heldu ahal
izatea, frogagailu erreal baten bidez:
Bilboko Metroko 3. linea eta 950 serieko
material mugikorra. Horrela, eremu
errealean testatutako belaunaldi berriko
soluzio bat garatu eta hobetu ahal izango
da.

Zertan datza?
Partaideak

Zein da ETSren zeregina CBTCren proiektuan?
Proiektua CAFekin batera egindako lankidetza-formula baten
bidez gauzatzen ari da. CAFek hartzen du bere gain
proiektuaren pisu nagusia, eta ETSren ekarpenik handiena
zeregin hauetan ematen da:

 ETS – Instalazioak eta
Mantentze-lanak,
Zirkulazioa

 Seinaleztapen berriko instalazioak L3tik (hodiaren
zonatik) zabaltzea, lehendik dauden seinaleztapeninstalazioekin gainjarrita.

 CAF, Euskotren

 Ontziratutako ekipamendua duten trenak daudenean,
probak gauez egitea, egungo ATPtik N2 ERTMS baten
gaineko ATOra igaroz, trenen funtzionamenduaren
automatizazio-maila
handitzen
joateko,
GOA4
automatizazio-maila goreneraino.
2020an hasi ziren trenekin egiten diren probak.

Datuak
4
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Automatizazio osoa lortu arteko etapak

I

II

Eskuzkoa

7

Automatizazio-maila posibleak

III

Automatizazio
Baxua

IV

Automatizazio
Ertaina

Automatizazio
Osoa

Ezponden mugimenduak goiz
hautematea– Berrikuntzaren erosketa publikoa
Aktiboen mantentze-lanak hobetzea
Helburua: Ezponden monitorizazioa ETSren sarean zehar, trenbideko
plataforman egin daitezkeen mugimenduak eta erorketak
kontrolatzeko, prebentzioz jardun ahal izateko eta trenbide
zirkulazioari kalterik ez egiteko.
Zer da Berrikuntzaren Erosketa Publikoa (BEP)?
BEP berrikuntza sustatzeko jarduera da, eta
eskariaren aldetik merkatu berritzaile berrien
garapena sustatzera bideratuta dago, kontratazio
publikoaren bidez. Sektore publikoan konpondu
gabeko erronketatik abiatuta gauzatzen da
prozesua. Arlo horietan esperientzia funtzionala
eta teknikoa duten enpresek eta Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko
eragileek soluzio proposamenak egin behar
dizkiete erronka horiei.
Zertan datza proiektua?
Berrikuntzaren Erosketa Publikoa (BEP) erabiltzea
ETSren Berrikuntza Agendan identifikatutako bi
erronkari soluzioak bilatzeko: batetik, ezponden
mugimenduak
goiz
detektatzea
ETSren
azpiegituran zehar, eta, bestetik, trenbideko
auskultaziorako eta sareko beste instalazio
batzuetarako
material
mugikorraren
sentsorizazioa.

Partaideak
 ETS - Plangintza eta Proiektuak,
I+G+b, Instalazioak eta Mantentzelanak, Sistemak
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2019ko bigarren erdian eta 2020ko lehen
hiruhilekoan, Aurretiazko Kontsulta bat egin
zitzaion Merkatuari (CPM), eta, horren bidez,
kontratazio-prozesua bideratu zen aurrez
identifikatutako bi erronketan. Urte horretan
bertan, bi erronken pleguak idatzi ziren, eta,
hala, lizitazio-prozesuari ekin zitzaion, lehenengo
erronketarako IPZ gisa.
2021eko urtarrilean, I. lotea (kostu txikiko
sistemak ezponden mugimenduak garaiz
detektatzeko) esleitu da, kostu txikiko haririk
gabeko sentsore-sare baten bidez; eta baita II.
lotea (ezponden mugimenduak goiz detektatzeko
sistema, zuntz optikoan oinarritua) ere.
BEP prozesuak ETSn berrikuntza irekia
sustatzen lagundu du, erronkak identifikatzeko
jardunbide sistematikoak txertatuz eta balizko
soluzioei buruz merkatuan kontsultatzeko
mekanismoak sortuz.
Gainera,
soluzio
berritzaileak
erostearen
ondorioz, normalean horietara iristea zaila duten
enpresek kontratazio publikoko prozesuetan
parte hartzea sustatu da.

Mini-pantaila akustikoak
Ingurumen-inpaktua
Helburua: Trenbideko trafikoaren ondoriozko zarata eta bibrazioen
afekzioak xurgatu edo gutxituko dituzten elementuak garatzea eta
instalatzea trenbide azpiegituran.
Zer dira mini-pantaila akustikoak?
1,20 metroko altuera duten hesiak dira,
tradizionalen 2 metroen ordez, eta lurpean
ainguratuta trenbidetik metro erdi pasatxora
jartzen dira. Haren forma eta materialak
trenbideko zarata nagusien (errodadura,
trakzioa, aerodinamika, inpaktua, kirrinka,
balaztatzea eta zubietatik igarotzea) arintze
akustiko handiagoa lortzeko diseinatuta
daude, eta ohiko pantailen alternatiba hobea
da kostuari, instalatzeko erraztasunari eta
inpaktu bisualari dagokienez.

Zertan datza proiektuak? Proiektuaren xedea,
ETS sarearen tarte batean mini-pantaila
akustikoen instalazio esperimentala egitea da,
horien portaera aztertzeko eta tradizionalekin
alderatuta
izan
ditzaketen
abantailak
balioztatzeko:
 Soinuaren arintze baliokidea edo handiagoa
 Kostu txikiagoa
 Inpaktu bisual txikiagoa
 Ondoriorik ez haize-kargen inpaktuagatik
 Espazio-eskakizun txikiak
 Ez du zimendu gehigarririk behar

Partaideak
 ETS - Plangintza eta Proiektuak,
Mantentze-lanak
 Tecnalia
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 Ez du lur-jausirik sortzen
 Elementu elektronikoak
diseinu pertsonalizagarria

izan

ditzakeen

 Ikusmena bideko elementu gisa integratzea
Gaur egun diseinua optimizatzen ari da.

ETSren prospekzio geologikogeoteknikoen datu-basea
argitaratzea
Aktiboen mantentze-lanak hobetzea
Helburua:
Prospekzio
geologiko
geoteknikoetatik
lortutako
informazioa herritarrei eta beste administrazio batzuei helaraztea da
proiektuaren helburu orokorra.

Testuingurua
2015ean, Euskal Trenbide Sareak programa
bat abiarazi zuen eskura zuen informazio
geologiko eta geoteknikoa digitalizatzeko eta
datu-base
geoerreferentziatu
batean
sartzeko. Ordura arte, ETSk edo haren
aurreko erakundeek jasoa zuten informazio
hori, trenbide azpiegituren proiektuen edo
bestelako jarduketen kopurua garatzeko.
Katalogatutako
informazioa
dagoen
informazio guztiaren % 90 baino gehiago da,
eta katalogatutako bolumen handiak gizarteinteres handia ematen dio informazio horri,
batez
ere
komunitate
zientifikoari
dagokionez.

Partaideak
 ETS - Plangintza eta proiektuak,
Sistemak, I+G+b
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Zertan datza proiektuak?
ETSk lan geologiko eta geoteknikoen plataforma
informatiko bat du. Plataforma horren helburua
informazioa ingurune geoerreferentziatu batean
antolatzea da, informazio geologiko geoteknikoa
aurkitu eta bistaratzeko.
Proiektuak gaur egungo datuak migratu eta
egiaztatu nahi ditu, ETSren komunitatean
argitaratuz eta kanpoko leiho bat ezarriz, datu
berriak sartzeko.
Datuak balioztatu ondoren, garbitu eta ETSren
webgunean argitaratuko dira.
Horrela, herritarrek eta, bereziki, horrelako
datuetan interes handiena duten komunitateek,
hala nola komunitate zientifikoak eta beste
administrazio batzuek, informazioa eskuratu ahal
izango dute, eta erakundeak denboran zehar bildu
duen oso ondare garrantzitsua baliatu.

Balaztatze-energia berreskuratzeko
sistemak
Energia-eraginkortasuna
Helburua: Bilboko trenbide metropolitarraren 3. lineako trakzioazpiestazio
elektrikoetan
balaztatze-energiaren
soberakinak
berreskuratzeko
behar
diren
instalazioen
definizioa,
dimentsionamendua eta ezarpena lantzea
Zer da balaztatze-energia berreskuratzeko
sistema bat?
Trenetan balaztatze-energia berreskuratzeko
sistemek energia elektrikoa aurrezten dute
motor elektrikoaren erresistentzia erabiliz
ibilgailua gelditzeko, eta prozesu horren
bidez energia zinetikoa energia elektriko
bihurtzen da. Sistema horri esker, balaztatzeenergia banaketa-sarera itzul daiteke, eta
energia
hori
trenbide
instalazioen
funtzionamendurako erabil daiteke.

Partaideak
 ETS – Instalazioak eta Mantentzelanak, Zirkulazioa
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Zertan datza proiektuak?
Energia-eraginkortasunaren alorreko arazo bat
dago 3. linean; izan ere, egungo egoeran
(Korronte jarraitua), ezin da trenaren
balaztatze-energia aprobetxatu, katenarian
injektatzen delako edo unitatean sartutako
balazta-erresistentziak erretzen direlako.
Proiektuaren helburua, balaztatze-energiaren
soberakin horiek berreskuratzeko instalazio
egokiak definitzea, dimentsionatzea eta
ezartzea da.
2020an, 3. lineako trakzioko azpiestazio
elektrikoetan
balaztatze-energia
berreskuratzeko sistema dimentsionatzeko
simulazioa egin zen, eta, gaur egun,
berreskuratze-ekipoa
instalatzeko
eta
zerbitzuan
jartzeko beharrezkoak
diren
metatze- eta obra zibil-lanak egiten ari dira.

Mugitzen ari diren langileentzako
trenbide lineetako alerta goiztiarreko
sistema (ATFOM)
Segurtasuna zirkulazioan
Helburua: Trenbideko langileei alerta goiztiarra ematea, mugimendumalgutasun osoa emateko, istripuen kopurua ahalik eta txikiena izan
dadin.
Zer da alerta goiztiarreko sistema?
Soluzio horrek langileak eta trenak
monitorizatzeko software zentral bat du,
alerta goiztiarreko sistema bati euskarria
emateko gai dena, eta, horri esker,
trenbidean dauden langileei unitate mugikor
horien gertutasunaren berri eman ahal zaie.
Sistema berriak TETRA eNEBULA saretik
eta langileen eta konboien GPStik datorren
informazioa erabiliko du.

Partaideak
 ETS - Mantentze-lanak, Sistemak,
I+G+b
 Tecnalia, IDK Electrónica, Itelazpi
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Zertan datza proiektua?
Proiektuak ETSren azpiegituretan mugitzen ari
diren langileentzako segurtasun-sistema aurreratu
bat garatzea planteatzen du, trenen eta langileen
kokapenei buruzko informazioa kudeatzen duen
alerta-sistema batean oinarrituta.
Azken emaitza aplikazio mugikor baten bidez
aurkeztuko da. Aplikazio horrek langileen
kokapena islatuko du, eta, tren bat lan-eremura
hurbiltzen bada, haiek ohartaraziko ditu.
Alerta horiek langileen txalekoetan instalatutako
wearable gailu batean aktibatuko dira, eta
ikusmen-, soinu- eta bibrazio-alarmen bidez
emango dituzte oharrak.
2020an, MIE eta Tetra konexioa duen CTan
instalatzeko zerbitzari bat erosi da, eta
zerbitzariaren aplikazioaren beta bertsioaren
parteen lehen bertsioak garatu dira.

BIRBALAST (altzairugintzako zepa
balasto eta azpibalasto gisa erabiltzea)
Eraikuntzarako laguntza
Helburua: Trenbide azpiegituretan altzairugintzako zepak balasto eta
azpibalasto gisa erabiltzearen bideragarritasun teknikoa eta
ingurumenekoa aztertzea.
Testuingurua
Euskadin urtean altzairugintzako 600.000
tona zepa baino gehiago sortzen dira, eta
horietatik % 20 zabortegira bidaltzen dira.
Bestalde, trenbideko balastoetan eta azpibalastoetan kalitatezko materialen egungo
beharrak, bai eraikuntza-eragiketetan, bai
mantentze-lanetan, urtean 5 milioi tona baino
gehiago dira Estatuan.
A priori altzairu arruntaren fabrikaziotik
datorren
agregakin
siderurgikoaren
propietateek erabilera horretarako oso
material egokia izan daitekeela pentsatzera
eramaten dute.

Partaideak
 ETS – I+G+b, Mantentzea
 Tecnalia, Sidenor, Comsa
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Zertan datza proiektua?
Proiektua trenbideko balastoetan eta azpibalastoetan altzairu arrunteko zepa beltzak
sartzearen
bideragarritasun
ekonomikoaren,
merkatukoaren,
teknikoaren
eta
ingurumenekoaren azterketan oinarritzen da,
oztopo teknikoak jasoz eta azken produktuaren
hobekuntzak proposatuz.
Tecnaliak gidatuko du proiektua, eta laborategian
dagozkion saiakuntzak egitea eta benetako
trenbide-tarteetan proba esperimentalak egitea
aurreikusten du.
Zoruaren zeharkako sekzioaren konfigurazio
desberdinak dituzten hainbat agertoki planteatzen
dira, eta horiek, aldi berean, sentsorizatuta
egongo
dira
datuak
biltzeko.
Azterketa
adierazgarria egin ondoren, lekukoak ere hartuko
dira aztertzeko.
2020an,
erabili
beharreko
materialen
karakterizazioa eta laborategiko saiakuntzak egin
dira. Era berean, Txorierri definitu da ETSren
azpiegituran pilotua egiteko lekurik egokiena
bezala, eta in situ monitorizatu beharreko
parametroak definitu dira.

BIM metodologia ezartzea
Bestelakoak (dokumentuen kudeaketa, etab.)
Helburua: BIM (Building Information Modeling) metodologia modu
arrakastatsuan ezartzea, ETSko zenbait sailetako proiektu berriak
kudeatzeko.
Zer da BIM metodologia? BIM metodologia
hiru dimentsioko eredu birtual bat egitean
datza. Eredu horretan, proiektu edo jarduketa
integral baten informazio grafiko eta ezgrafiko, ekonomiko eta denborazko guztia
integratzen da, eta, horrela, erlazionatutako
informazio guztiaren gordailu integratu gisa
balio du. Gainera, proiektu horretan parte
hartzen duten eragile guztiek eredu berean
lan egiten dute, eta, beraz, proiektu horren
edozein eguneratze automatikoa da eta
denek batera ezagutzen dute. Horrela, eredu
hori informazio bakarraren eta eguneratuaren
gordailu gisa jarduten da.

Partaideak
 ETS - Sistemak, Eraikuntza,
Instalazioak, Plangintza eta
Proiektuak, Aholkularitza
Juridikoa
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Zein da proiektuaren plana? Asmoa da lanmetodologia hori ETSren barruan ezartzea,
sailek beren gain har dezaten gauzatzen
diren proiektuak kudeatzeko modu hori.
Horretarako,
BIM
metodologia
sakon
aztertzeaz eta ETSren ingurunera egokitzeaz
arduratuko den lantalde bat eratu da.
2018an, ezarpen-proposamena garatu zen,
eta baita batzordean onartu ere, eta, 2019an,
BIM metodologia ETSren berezitasunetara
egokitu zen, neurrira egindako ezarpen-plan
bat diseinatuta. 2020an ETSren BIM
eskuliburua argitaratu da.

ERAIMAT – Eraikuntzarako material
jasangarrien garapena, galdaketako
hondakin-hareen balorizazioan
oinarrituta
Eraikuntzarako laguntza
Helburua: Eraikuntzarako material berriak garatzea galdaketako
hondakin-hareetatik abiatuta, eta baliozkotasuna frogatzea, ikuspegi
tekniko, ekonomiko eta ingurumenekotik.
Zer dira galdaketako hondakin-hareak?
Galdaketako hondakin-hareak sortzea pieza
metalikoak
moldekatze
bidez
ekoizteko
prozesuarekin bat dator. Burdinazko galdategi
gehienek hareazko moldeekin eta arrekin egiten
dute galdaketa-prozesua, eta erabili ondoren
bota egiten dira (galdutako moldeen teknika).
Horrek hondar-hare ugari sortzen du, gutxi
gorabehera galdaketako hondakin solido
guztien % 60 eta % 85 artean.
Harea-silizeoak oso material sendoak dira, eta
kareharrizko hareak baino handiagoak diren
flexioarekiko, konpresioarekiko eta inpaktuekiko
erresistentzia-balioak ematen dituzte.

Partaideak
 ETS - Eraikuntza, I+G+b
 Azterlan, Fuchosa, Draxton, Fagor
Ederlan, Fundiciones Fumbarri
Durango, Bikain
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 Lankidetza IHOBErekin

Zertan datza proiektua?
ERAIMAT
industria-ikerketako
proiektuaren
ardatza teknikaren ikuspegitik aurreratutako
eraikuntzaraako material berriak garatzea da,
galdaketa-sektorean erabilitako hondakin-harea
silizeoaren balorizaziotik abiatuta. Proiektuaren
helburua, beraz, galdaketako hondakin-harea,
behar bezala egokitua, eraikuntzako aplikazio
zehatzetan
material
granular
gisa
berrerabiltzearen baliozkotasuna erakustea da,
ikuspegi tekniko, ekonomiko eta ingurumenekotik,
hala nola: morteroak, egiturazkoak ez diren
hormigoiak, erresistentzia kontrolatu txikiko
material fluidoak (MBRC) eta betegarriak.
Ikerketa-proiektuaren
helburua
galdaketaindustriako
hondakin
handienaren
zero
isurketarantz aurrera egitea da, material horiek
errebalorizatzeko gida praktiko bat garatuz. Beraz,
ekonomia zirkularreko proiektu bat da, industriahondakinak berrerabiltzeko eta errebalorizatzeko
ezagutza eta gaitasun berriak eskuratzera argi eta
garbi bideratuta dagoena.
2020an Durangoko geltokiaren ingurua probak
egiteko gune gisa definitu zen.

Navilens- Ikusmen urritasuna duten
pertsonentzako seinaletika digitala
ezartzea geltokietan
Irisgarritasuna hobetzea
Helburua: Bilboko Metroko geltokietan seinaletika digitaleko sistema
berri bat instalatzea, ikusmen urritasuna duten pertsonen
irisgarritasuna sustatzeko.
Zer da Navilens?
NaviLens sistemak aukera ematen du, leku
egokietan jarritako seinale batzuen bidez,
ikusmen urritasuna duten pertsonek beren
telefonoarekin horiek detektatzeko. Seinale
horietako bakoitzak, entzumenaren bitartez,
zein norabidetan joan behar duen eta kartel
adierazlearekiko pertsonaren kokagunea zein
den
adierazten
du,
baita
informazio
interesgarria ere.
Sistemak QR kodeen antzeko kolore-kodeak
dituzten etiketak ditu, eta identifikatu nahi diren
edo erabiltzailearentzat garrantzitsua den
informazioa jarri nahi den puntuetan kokatzen
dira. Kode horiek terminal mugikorreko kamera
erabiltzen duen aplikazio baten bidez irakurtzen
dira, eta etiketa bakoitzetik lortutako informazioa
ahots bidez irakurtzen da.

Partaideak

Zertan datza proiektua?
Proiektuak sistema berritzaile hori ezartzea
aurreikusten du, ETSren Zazpikaleetako
geltokirako
eta
Bilboko
Metrorako
irisgarritasuna emateko, eta 4 fasetan
egituratzen da:
 Espazioaren
erreportaje
grafikoa
gauzatzea eta etiketak jartzeko puntuak
aukeratzea.
 Seinaletikako puntu bakoitzean eman
beharreko informazioa diseinatzea.
 Seinaleak egitea eta jartzea
 Ikusmen urritasuna duten erabiltzaileen
tokiko elkarteek gidaritza autonomoa
balioztatzea.
 Horrela, ETSk jauzi kualitatibo handia
egiten du bere geltokien irisgarritasun
unibertsala hobetzeko, eta erabiltzaileei
aukera ematen die sistema berritzaile
hori
soilik
gailu
mugikorrarekin
erabiltzeko.

 ETS - Zirkulazioa
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2020an Navilens sistema, 3. lineako
Zazpikaleetako geltokiko tele-adierazleekin
integratu zen.

Jende kopuruaren kontrola
geltokietan
Segurtasuna zirkulazioan
Helburua:
Erabiltzaileak
zenbatzea,
aurreikusteko adimen artifiziala (AA)
teknologiarekin.
Zer dira adimen artifiziala (AA) eta Deep
Learning teknologia?
Adimen artifiziala (AA) gizakiaren gaitasun
berak dituzten makinak sortzeko asmoz
planteatutako algoritmoen konbinazioa da.
Adimen artifiziala beste garapen informatiko
batzuetatik bereizten duena da ez dela
agertoki bakoitzerako berariaz programatu
behar, eta ikaskuntza automatikoa (Deep
Learning) egiteko gai dela.
Deep
Learning,
beraz,
ikaskuntza
automatikoaren adibide bat da, eta bertan,
makina arrazoitzeko eta bere ondorioak
ateratzeko gai da, bere kabuz ikasiz.

Partaideak
 ETS - Zirkulazioa, Segurtasuna
zirkulazioan
 Prosegur
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balizko
aglomerazioak
erabiliz, Deep Learning

Zertan datza proiektua?
Zazpikaleetako geltokian proba pilotu bat eginez,
edukiera kontrolatzeko bideo-analisi sistemak
baloratuko
dira.
Nasetan
dagoen
jende
kopuruaren kontrola denbora errealean neurtzen
da.
Neurri hori Zazpikaleetako geltokiko nasetan
baino ez da behar, beste ezein geltokitan ez baita
espero 1/m² bakoitzeko pertsona bat baino
gehiago egoterik nasan, erabiltzaileen ohiko
fluxuak berreskuratuta.
Aztertutako sistemen artean, Adimen artifizialean
(AA) oinarritutako sistema bat hautatu da, Deep
Learning teknologiarekin, PROSEGUR enpresak
instalatua.
Proba honetan, nasetan dauden kameren kalitate
oneneko bideo-streama eta geltokiko balidaziolinea erabiliz, erabiltzaileen zenbaketa egiten da
edukiera
kontrolatzeko.
Sistema
honen
fidagarritasun teorikoa % 80an ezartzen da.

Zirkulazioaren kudeaketa
automatizatzea
Trafikoaren kontrol eta kudeaketa aurreratua
Helburua: Trenbideko trafikoaren kudeaketa hobetzea eta
modernizatzea, trafikoa kontrolatzeko instalazioak (CTC) egokituz eta
dauden sistemak, urrutiko edozein postutatik kudea daitekeen
sistema bakar berri batean bateratuz.
Zer da CTC bat? Trafiko Kontrol
Zentralizatua (CTC), aginte-postu izeneko
postu zentralizatu batetik trenen trafikoa
kontrolatzeko sistema bat da. CTCk tarte
jakin bateko seinaleak eta desbideratzeak
kontrolatzen ditu urruneko konexio baten
bidez, normalean bitarteko informatikoen
bitartez.
Trafikoa,
erabilgarri
dauden
trenbideak eta zirkulazioan dauden trenak
agertzen diren pantaila batzuetan irudikatzen
da.

Partaideak
 ETS – Instalazioak eta Mantentzelanak, Zirkulazioa
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Zertan datza proiektua?
Gaur egun, ETSk kudeatzen dituen Bizkaiko eta
Gipuzkoako
trenbide
lineak
bi
CTC
independenteren bidez kontrolatzen dira, eta
bakoitzak bere aginte-zentrotik baino ezin ditu
kontrolatu, eta horiei maiz egin behar zaizkie
egokitzapenak eta berritzeak.
Proiektuaren helburua zirkulazioaren kudeaketa
hobetzea da, egungo CTCen bateratzea eta
automatizazioa sustatuz. Horretarako, merkatuazterketa oso bat egiten ari da aukera guztiak
aztertzeko, ETSren sareko elementu bereizgarri
guztiak
kontuan
hartuta
(erregulazioa,
seinaleztapena...), teknologia egokiena definitu
eta ezartzeko.
2020an ETSren sarean FO handitzeko proiektua
idatzi da eta kanalizazio berriak xehetasunez
aztertzeari ekin zaio.

SINATU – tuneletako
instrumentazioaren monitorizazio
sistema
Aktiboen mantentze-lanak hobetzea
Helburua: Proiektuaren helburu orokorra Debako udalerrian
(Gipuzkoa) dagoen Itxaspeko trenbide tunelaren hormigoizko
estalduraren egiturazko osotasuna monitorizatzeko sistema bat
instalatzea da.
Zertan datza proiektua?
Estrukturaren
osasuna
monitorizatzeko
teknikak azpiegituren egoera ebaluatzeko
erabiltzen dira.
Kasu jakin honetan, Itxaspeko trenbide
tunelaren
hormigoizko
estalduraren
estrukturaren osotasuna monitorizatu eta
aztertu nahi da. Tunela Debako udalerrian
dago (Gipuzkoa), 069/524 KPan, Deba Zumaia tartean, Bilbo-Donostia linean.

Partaideak
 ETS – I+G+b
 Comsa

19

Zer metodologia erabiliko da?
Horretarako, bibrazio-portaera erregistratu nahi
da, hiru ardatzetako azelerazioetatik abiatuta:
norabide axiala (A), norabide zirkunferentziala (C)
eta norabide erradiala (R). Horretarako, sekzio
monitorizatu bakoitzeko estalduran jarritako bi
azelerometro triaxial erabiliko dira: bata ardatzean
eta bestea albo batean.
Datu
horietatik
abiatuta,
maiztasunaren
domeinuaren
analisiaren
bidez,
dentsitate
espektral normalizatua lortzen da. Parametro
horrek akatsak dauden aztertzen du, eta
atalaseak kontrolatzen ditu. Horietatik abiatuta,
akatsen inguruko alerta-mezua bidali behar da.
Horretarako, monitorizatu beharreko sekzio
bakoitzeko bi nodo sentsore jarriko dira, bost
sekziotan guztira.
Erdiko nodoa tunelaren ardatzean dago, eta
albokoa, berriz, 3 metroko arku-distantziara.
Egituratutako 5 sekzioek 50 metroko tartea izango
dute irteerako ahotik.

Erronkak
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R01- Datuen azterketarako Trenbiker
App-a
Aktiboen mantentze-lanak hobetzea
Helburu nagusiak

Orain arte egindako garapenak bilduz, trenbideko tren auskultatzailearen (Trenbiker) datuak gordinean aztertzeko
prozesua automatizateko aukera emango duen aplikazio informatikoa sortzea, esku-hartzeko guneak, trenbideko
indize eta parametro geometrikoak, etab. eskuratuz. Horrez gain, aplikazio horren bitartez, joerak eta patroiak,
lanen planifikagailuak, mantentze-lanen aurreikusitako aurrekontuak, etab. eskuratu ahal izango dira.
Erronkaren deskribapena

Erronka une honetan hainbat programatan, ingurune informatiko homogeneoan, eskuz egiten diren azterketa
geometrikoko errutinak programatzea da. Ingurune hori hainbat modulutan egongo litzateke banatuta, erraz hedatzeko
eta aldatzeko. Horrez gain, software hori datuak eskuratzeko sistematik independentea izan behar da eta, ondorioz,
etorkizunean trenbideko datuak hartuko dituen edozein sistemarekin erlazionatzeko prestatuta egon, horrela azterketa
integralak egin ahal izateko.
.
Mugarri garrantzitsuak

•
•
•

Aplikazio eskemaren definizioa.
Modulu espezifikoen garapena.
Trenbidearen auskultazioarekin jarraitzea

Aurreikusten diren emaitzak
Bide-auskultagailuko datuak aztertzeko softwarea.
R02Instalazioak sentsorizatzeko
aplikazioak

Aktiboen mantentze-lanaren hobekuntza
Helburu nagusiak

Mantentze instalazioen zerbitzuko parametroetako datuak denbora errealean biltzea. Datu horien azterketari
ekitea tratamendu masiboetarako software espezifikoaren (Big Data) bitartez eta Instalazioetan joerak/patroiak
edo Instalazioen mantentze-lanetan eta akatsak hautematean lagunduko duten inferentziak jasotzea.
Erronkaren deskribapena

Beste ezer baino lehen, datuak denbora errealean hartzen dituzten instalazioak diskriminatu behar dira, datuak biltzea
interesgarria izan arren kontrolatzen ez direnak, horiek sentsorizatzea posible izanik eta, ondoren, datuak biltzea
interesgarria izan arren horiek sentsorizatzea posible ez diren kasuak. Bigarrenik, datuak software baten bitartez definitu
eta prozesatu behar dira. Softwarea Trenbikerrek garatutakoaren antzekoa izan daiteke, eta datuak biltzeko eta
instalazioak kudeatzeko diseinatuta egongo diren datu edo pakete komertzial kantitate handiak erabiltzeko egon behar
da diseinatuta.
Mugarri garrantzitsuak

•
•
•

Sentsorizatu beharreko instalazio berrien definizioa.
Instalazioen sentsorizaziorako soluzio komertzialen egoera, analisien softwarea barne.
Analisi softwarearen garapena espezifikazio mailan. Softwarea garatzea edo soluzio komertzialak hartzea..

Aurreikusten diren emaitzak

Sentsorizatu beharreko eta sentsorizatutako instalazioen katalogoa. Softwarearen definizioa. Instalazioak softwarean
integratzea. Analisia.
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R03- Aginte-taulako App-a (ratioak eta
adierazleak)
Aktiboen mantentze-lanak hobetzea
Helburu nagusiak

Mantentze instalazioen zerbitzuko parametroetako datuak denbora errealean biltzea. Datu horien
azterketari ekitea tratamendu masiboetarako software espezifikoaren (Big Data) bitartez eta Instalazioetan
joerak/patroiak edo Instalazioen mantentze-lanetan eta akatsak hautematean lagunduko duten inferentziak
jasotzea.
Erronkaren deskribapena
Beste ezer baino lehen, datuak denbora errealean hartzen dituzten instalazioak diskriminatu behar dira, datuak biltzea
interesgarria izan arren kontrolatzen ez direnak, horiek sentsorizatzea posible izanik eta, ondoren, datuak biltzea
interesgarria izan arren horiek sentsorizatzea posible ez diren kasuak. Bigarrenik, datuak software baten bitartez definitu eta
prozesatu behar dira. Softwarea Trenbikerrek garatutakoaren antzekoa izan daiteke, eta datuak biltzeko eta instalazioak
kudeatzeko diseinatuta egongo diren datu edo pakete komertzial kantitate handiak erabiltzeko egon behar da diseinatuta.
Mugarri garrantzitsuak
•
•
•

GMAOaren eta aginte taularen funtzionaltasunak azaltzeko aurretiazko txostena egitea
GMAO baten zehaztapenak zehazteko eta merkatuan dauden aplikazio egokienak hautatzeko laguntza teknikoa lizitatzea
Aginte taulako adierazleen definizioa, beharrezkoak diren datuen banaketa, aplikazioaren espezifikazioen idazketa
(GMAOren parte gisa edo modu independentean).

Aurreikusten diren emaitzak

 Aginte koadroan edo adierazleenean eskatzen diren espezifikazioak beteko dituen software baten
espezifikazioak izatea.
 ETSrako erabilgarria den pakete baten espezifikazioak edukitzea, mantentze-lanetarako baliabide
propioen eta kanpokoen mantentze jarduera erregistratzeko.

R05- Ezpondak monitorizatzea
Aktiboen mantentze-lanak hobetzea
Helburu nagusiak
ETSko trenbide sarean zehar ezpondatan egon daitezkeen mugimendu posibleak kontrolatzea eta monitorizatzea.
Erronkaren deskribapena
ETSko trenbide sarean zehar ezpondatan egon daitezkeen mugimendu posibleak monitorizatzea, trenbidearen plataformako
mugimendu eta erorketa posibleak kontrolatzeko, prebentzio izaerarekin jarduteko aukerarekin, trenbideko trafikoan eraginak
saihestuz.
Mugarri garrantzitsuak
•
•

Merkatuaren Aurretiazko Kontsulta egitea.
Lehenengo pilotuak kontratatzeko eta instalatzeko prozesua gauzatzea.

Aurreikusten diren emaitzak
Ezpondetan lubiziak gertatzeari dagokionez, prebentzioan jarduteko eta zirkulazioan eraginak saihesteko gai izatea.
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R06- Kargaren analisia ardatzen arabera
Aktiboen mantentze-lanak hobetzea
Helburu nagusiak
Ardatz bakoitzeko gehieneko karga mugatzea sareko guneetan eta tarteetan, erabilitako ardatz bakoitzeko karga handitzeko eta,
horrela, dauden azpiegituren erabilera handitzeko, horien mantentze-lanetan eraginkortasuna lortzeko aukera emango duen
modu kontrolatuan.
Erronkaren deskribapena
Ardatz bakoitzari dagokion kargaren azterketa, lurraren ahalmen eramangarriaren eta bertatik igarotzen diren trenen esfortzu
dinamikoak xurgatzeko ahalmenaren araberakoa izango da. Horretarako beharrezkoa da karga errealaren neurketak eta karga
dinamikoen egoeren simulazioa egiteko beharrezkoak diren kalkuluak egitea eta egoera horiek modelizatzea. Helburua, sare osoan
ardatz bakoitzeko gehieneko kargaren mapa egiteko lanean aurrera egitea da, egungo sarearen erabilera handitzeko xedez, horretarako
aukera dagoenean ardatz bakoitzeko gehieneko karga handituz.
Mugarri garrantzitsuak
•
•

Proiektua definitzea eta lehenengo probak egitea. Proben emaitza gisa trenbidearen egoera neurtzea.
Emaitzen ustiapena (ardatz bakoitzeko gehieneko karga handitzea hori bideragarria den lekuetan, hasteko, 17,5 ton/ardatz
bakoitzeko).

Aurreikusten diren emaitzak
Emaitzak mugatzeko eta definitzeko zain

R08- Goi-tentsio simulagailua (GT)
Energia-eraginkortasuna
Helburu nagusiak

Trenbideko trakziora zuzenduta dagoen goi tentsioko elektrizitatearen banaketa simulatuko duen aplikazioa
edukitzea bilatzen da. Trenen bilbeak simulatu ahal izango dira, energiaren botila lepoak edo azpi-estazioetan
taradoak doitzeko planteamenduak… hautemanez.
Erronkaren deskribapena

ETSko banaketa elektrikoa simulatzeko aukera emango duen aplikazioa sortzea edo egokitzea, zirkulazio bilbe desberdinen
aurrean jokabide elektrikoa simulatzeko aukera emanez. Azterketak dimentsionamendu elektrikorako aukera ematen du,
instalazioetan tarifak, taradoak… egokituz. Aukera gisa, Behe tentsioa elikatzen duten trakzio instalazio gehigarrietara
zuzendutako Goi Tentsioko lineen dimentsionamendua ere barne hartu beharko litzateke.
Mugarri garrantzitsuak
•
•

Merkatuan mota horretako aplikazioak bilatzea, ETSren berezitasunak eta egokitzapenak, zehaztapen teknikoak
idaztea, etab.
Kontaktuak hornitzaile posibleekin

Aurreikusten diren emaitzak

Goi Tentsio simulagailua edo espezifikazio teknikoak eraikuntzarako eta programaziorako.

23

R09- Energia-kontsumoa murrizteko eta
energia-eraginkortasuna
hobetzeko ekintza-plana eta
inbertsioak

Energia-eraginkortasuna

Helburu nagusiak
Egungo instalazio eta sistemen energia-kontsumoa murriztea, horrela ETSren ingurumen-inpaktua murriztuz eta
etorkizuneko proiektu eta inbertsioetarako energia-eraginkortasuneko oinarri horiek ezarriz.
Erronkaren deskribapena

ETSn ingurumen eragina eta, ondorioz, energiaren kontsumoaren murrizketa, lortzeko Plan orokorra, bi jarduera motaren
bitartez:
1.

Diseinu elementuak sartzea eraikuntzetarako proiektu berrietan (eraikinak, geltokiak…), energiaren kontsumoaren
ikuspuntutik jasangarriagoak izan daitezen.

2.

Energia-eraginkortasunaren arloko egungo instalazioak eta sistemak aztertzea eta hobetzea.

Mugarri garrantzitsuak
•

Egungo instalazioak eta sistemak aztertzea + diseinu-proposamen berriak aztertzea.

Aurreikusten diren emaitzak
Egungo instalazio eta eraikinen batez besteko energia-kontsumoaren benetako murrizketa.

R10- Trenbideak sortutako zaratak eta bibrazioak
murrizteko elementuak garatzea
Ingurumen-inpaktua
Helburu nagusiak
Trenbideko trafikoaren ondoriozko zarata eta dardara eraginak murriztea.
Erronkaren deskribapena
Trenbideko trafikoaren ondoriozko zarata eta dardara eraginak xurgatuko edo murriztuko dituzten elementuak
garatzea eta azpiegituran instalatzea.
Mugarri garrantzitsuak
•
•
•

Puntu kritikoak identifikatzea.
Obrako zarata eta bibrazioak neurtzeko azterketa.
Zarata eta bibrazioak gutxitzen laguntzen duten soluzioak garatzea eta instalatzea.

Aurreikusten diren emaitzak
Trenbideko trafikoaren ondoriozko zarata eta bibrazio eraginak murriztuko dituzten eta horren eragina jasaten duten
pertsonen bizitza kalitatea hobetuko duten elementuak instalatzea.
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R11- Trenbide pasaguneak hobetzea
Segurtasuna zirkulazioan
Helburu nagusiak
Jarduketa puntu posibleak identifikatzea, Euskal Trenbide Sarean dauden trenbide pasaguneetako segurtasuna
hobetzeko.
Erronkaren deskribapena
Trenbide pasaguneetako segurtasuna hobetzeko beste Administrazio batzuetan hartutako soluzioak ikertzea eta
jasotzea, puntu hauei dagokienez:
- Hobekuntzak hesietan eta balizamenduaren seinaleztapenean
- Hobekuntzak zoladuran
- Hobekuntzak seinaleztapen finkoan
- Hobekuntzak hots eta argi seinaleztapenean
- Hobekuntzak bideo analisian
ETSko sareko Trenbide Pasaguneetan aplikagarri diren soluzioen ezarpena definituko duen Ekintza Plan bat egitea.
Mugarri garrantzitsuak
•
•

Trenbide Pasaguneen Planaren eguneratzea, datozen 3 urteetan segurtasuna handitzeko hobekuntzak
aurreikusiz..
Lehentasunezko gisa definitutako obren eta jarduketen garapena

Aurreikusten diren emaitzak
Erabiltzaileen gurutzaketan eta trenbideko zirkulazioan segurtasun handiagoa ekarriko duten Trenbide Pasaguneetako
instalazioak hedatzea.

R12- Tranbia-desbideratzeetako orratzberogailuak
Segurtasuna zirkulazioan
Helburu nagusiak
Tranbia-orratzak berotzeko sistemen diseinua hobetzea (batez ere erresistentzia), erresistentziaren eta
ezpataren arteko bero-eroanbide egokia lortzeko, bero-konbekzioaren ondoriozko galerak saihestuz.
Erronkaren deskribapena
Merkatuko artearen egoera ikertzea tranbia-orratzen berogailuei aplikatutako erresistentziei dagokienez (espaziomurrizketa larriak), sistema egokiak hautatzea eta instalazioan dauden orratz berrietan edo lehendik dauden orratzen
birmoldaketan benetan aplikatzea (prototipoa).
Mugarri garrantzitsuak
•
•

Espezifikazio teknikoak aztertzea eta definitzea, hornitzailea definitzea, prototipoa ezartzea eta neguan erabiltzeko
garaietan behatzea.
Emaitzen jarraipena eta analisia.

Aurreikusten diren emaitzak
Gasteizko tranbiaren orratzen berogailua hobetzeko sistema bat edo batzuk lortzea. Azpimarratu behar da diseinu
berriak ez badira ere, merkatuan dagoen teknologiaren aprobetxamendu berria dela. Legebiltzarreko geltokiko
orratzetako berogailuak martxan jartzea.
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R13- Teknologia berriak erabiltzea obren
jarraipena eta kontrola egiteko eta
kanpoko laguntzetako langileak
murrizteko
Eraikuntzarako laguntza
Helburu nagusiak
ETSren obren jarraipena eta kontrola monitorizatzea, eta obrak egiteko aurrez aurreko laguntza murriztea, eta,
ondorioz, laguntza teknikoetan dirua aurreztea.
Erronkaren deskribapena
Ikus-entzunezko sistema monitorizatuak ezartzea, urruneko obren jarraipena egiteko eta haien garapena
kontrolatzeko, eta baita obretan dauden ekipo teknikoak murrizteko ere, monitorizazioaren ondorioz, eta, ondorioz,
aurrekontua aurreztea obrak zuzentzeko laguntza teknikoen kanpoko kontratazioetan.
Mugarri garrantzitsuak
•

Artearen egoera aztertzea eta dauden soluzio teknologikoak baloratzea.

Aurreikusten diren emaitzak
Ikusizko informazioa eta obren aurrerapen-mailari eta obren zuzendaritzaren kostuen murrizketari buruzko datuak.

R15- ERTMS sistemaren garapena metro
bateko zabalerako trenbidean
Trafikoaren kontrol eta kudeaketa aurreratua
Helburu nagusiak
ETSren trenbide lineei ERTMS seinaleztapen sistema ematea, zirkulazioen mantentzea bermatuko duen eta,
ondorioz, erabiltzaileei eskaintzen zaien zerbitzuan eraginik izango ez duen pixkanakako ezarpen plan baten
bitartez.
Erronkaren deskribapena
Egungo sistema nahiko zaharra denez, eta merkatuan prestazio hobeak eskaintzen dituzten aukerak agertu direnez,
ERTMS sistema ETSk kudeatutako trenbide lineatan arrakastaz ezartzea lortu gura da. Horretarako, 2016 eta 2017
urteen artean garatutako azterlanak eguneratu nahi dira, aurreikusitako inbertsio kostuen aurre-azterketa egiteko eta,
onetsi ondoren, sistema horren bideragarritasun azterlan osoa egingo da. Erabiltzailea babesteko eta zerbitzuan
eraginik ez sortzeko helburuz, laguntza eskatuko da eragin txikiko ezarpen planaren diseinurako eta garapenerako.
Horren barruan esperientzia pilotuak jasoko dira egungo sistemak eta berriak batera egon daitezkeen trenbideko tarte
jakin batzuetan.
Mugarri garrantzitsuak
•

•
•

2019: ERTMS sistema ezartzeko bideragarritasun azterlana egitea. Eragin txikiko pixkanakako ezarpen planaren
garapen posiblea. Lankidetza akordio posiblea Euskotrenekin, esperientzia pilotua martxan jartzeko, bi teknologiak
(egungoa eta berria) batera agertzen diren trenbideko tarte batzuetako tren jakin batzuetan teknologia ezartzeko.
2020: Inpaktu txikiarekin sistema bien elkarbizitzarako eta ezarpenerako aukera emango lukeen interfazaren
garapena.
2021: Esperientzia pilotuaren egituraketa eta garapena.

Aurreikusten diren emaitzak
ERTMS sistema eraginkortasunez ezartzea, inpaktu txikiko plan baten bidez, erabiltzaileentzako zerbitzua
bermatzeko.
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R16- Material berrien erabilera
eraikuntzan
Eraikuntzarako laguntza
Helburu nagusiak
Pisua eta kostuak murriztea, birziklapen prozesuak bultzatzea eta, ondorioz, CO2 emisioen murrizketa
bultzatuko dituzten eraikuntza arloko soluzio berrien garapena eta erabilera bultzatzea; hori guztia kalitatea
sartuz eta trenbide arloko estandarrei eutsiz.
Erronkaren deskribapena
Abiadura Handiaren garapenak eta ibilgailuek garraiatzen duten karga handitzeak, beste faktore batzuen artean,
trenbideko azpiegituraren etengabeko bilakaera ekarri dute. Gainera, kostuari, mantentze-lanei eta iraunkortasunari,
zaratari eta bibrazioei dagokienez gero eta handiagoakdiren eskakizunetara egokitu behar da. Eskakizun horiei aurre
egiteko material berriak erabiltzea Europako eta estatuko I+G+B programen funtsetako bat da, Shift2rail ekimena
barne. Eskakizun horiei erantzuteko gakoa propietate elastiko eta iraunkor egokiak dituzten elementuak sartzea da.
Eskakizunei erantzuteko funtsezko elementuak erreiak, trabesak, erreia finkatzeko plakak, trabesen azpiko zolak eta
balastoaren azpiko mantak, balasto eta azpi-balasto bituminosoaren konposizio berriak dira.
Material horiek eta beste berri batzuk trenbidearen sektorean sartzeak beste sektore batzuetan lortutako
esperientziaren ezagutzan oinarritu behar du, tren arloko aplikazioen berezko eskakizunak ahaztu gabe. Gainera,
ingurumenaren aurrean gero eta kontzientzia sozial handiagoa dagoenez, material berrien garapena
jasangarritasunaren, berrerabilpenaren eta birziklapenaren kontzeptuekin erlazionatuta dagoela ziurtatu daiteke.
Mugarri garrantzitsuak
•

Eraikuntzarako material berrien garapenera zuzendutako proiektuetarako bultzada eta laguntza.

Aurreikusten diren emaitzak
ETSko azpiegituren garapen jasangarria eta eraginkorra bultzatuko duten eraikuntza soluzio eta material berriak
lortzea.
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R17- Irisgarritasuna bultzatzea ETSren
azpiegituretan
Irisgarritasuna hobetzea
Helburu nagusiak
Urritasunak dituzten pertsonei ETSren azpiegituretarako irisgarritasuna bermatzea, teknologia berritzaileen
ezarpenaren bitartez.
Erronkaren deskribapena
Erronka horren bitartez, ETSk, nolabaiteko mugimendu muga edo urritasuna, adimenekoa, fisikoa edo sentsoriala
duten pertsona guztien irisgarritasuna bermatu gura du, gizarteratzea eta garraiobideetara eta urbanizazio eta
eraikuntza elementuetara sarbidea erraztuko duten diseinuen bitartez.
Egutegia/ Mugarri garrantzitsuak
2020: Apoyo a proyectos dirigidos al impulsar la Irisgarritasunaren hobekuntza en las infraestructuras de ETS.
Aurreikusten diren emaitzak
Irisgarritasuna hobetzea ETSren azpiegituretan

R18- Laneko arriskuen prebentzioa
Barne-prozesuak hobetzea
Helburu nagusiak
Laneko arriskuen prebentzioa integratzea eta laneko baldintzak hobetzea, prebentzio-kultura handiago baten bidez
Erronkaren deskribapena
Teknologia seguruak eta lege-eskakizunak betetzen dituen dokumentazioa bermatzen dituen prebentzioa kudeatzeko
sistema bat ezarri ondoren, erakundean prebentzioko standard handia bilatzeko benetako jauzi kualitatiboa prebentziokulturako maila handia sortuz lortzen da.
Horretarako, prebentzio-sistema aztertzea eta lau ardatzetan oinarritutako lan-proposamena definitzea planteatzen da:
1. Lidergoa: ardura duen sailean aginte handiagoa bilatzea, kaudimen teknikoa eta ezagutzak emango dituen
prestakuntza-plan espezifiko baten bidez, eta sailetako arduradunekin harreman zuzena izatea prebentzioarekin
lotutako alderdietan inplikatzeko.
2. Funtsezko dokumentazioa: arriskuen ebaluazioa berrikustea eta ebaluazio-prozedura aldatzea, dokumentazioa
eraginkorragoa izan dadin eta ETSn egindako jarduerekin lotura handiagoa izan dezan. Industria-higienearen
ebaluazioa eguneratzea, kanpoko erakundeekiko mendekotasuna murriztea eta plangintza-dokumentua berrikustea.
3. Legea betetzea: legez eska daitezkeen dokumentuak bilatzeko gaitasunean segurtasuna ematen duen eredu batean lan
egitea, dokumentuak kudeatzeko.
4. Egoera berezien kontrola: arrisku-maila handieneko egoerak kontrolatzeko aukera emango duen lan-sistematika bat
egitea, egungo betetze-maila desberdinarekin:
• Enpresa-jardueren koordinazioa,
• Prozesu arriskutsuen kontrola: erorketa-arriskuak, lan-ekipoak, makinerian esku hartzea, segurtasun elektrikoa,
biltegiratzeak, norbera babesteko ekipoak, prebentzio-baliabideak.
• Segurtasuna obran
Aurreikusten diren emaitzak
Laneko baldintzak hobetzea, prebentzio-kultura handiagoaren bidez
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