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2021ean ETSk AWARD IN THE CATEGORY OF
PUBLIC SERVICE INNOVATIONS izenekoa,
QUALITY INNOVATION AWARD nazioarteko
lehiaketako berrikuntzaren aitorpen gorena,
lortu zuen, ”Abiadura txikiko trenbide
lineetarako Minipantaila akustikoa"
proiektuarekin.

2022an, Euskadiko Ingurumen
Administrazioari buruzko abenduaren 9ko
10/2021 Legea betez, ekoberrikuntza
bultzatu nahi da, ingurumenak sortzen
dituen merkatu-aukerak baliatuz.

LABURPEN EXEKUTIBOA
Euskal Trenbide Sarea/Red Ferroviaria Vasca (ETS) erakundeak bere helburu
nagusia betetzeko gauzatzen ditu bere jarduketak: Euskal Autonomia
Erkidegoaren esku dauden trenbide azpiegiturak eraikitzea, kontserbatzea,
kudeatzea eta administratzea, trenbidea garraio-sistema moderno, eraginkor
eta jasangarri bihurtzeko helburu nagusiarekin.

ETS etengabe ari da berrikuntzaren arloko (I+G+b) hainbat proiektu gauzatzen,
eta euskal trenbide sistema garatzearen alde egiten du, kalitate, segurtasun,
eraginkortasun ekonomiko eta iraunkortasun maila gorenekin.

2019ko otsailean, ETSk PRIZE
WINNER IN THE CATEGORY OF
PUBLIC SERVICE INNOVATIONS
saria jaso zuen BEIJINGen,
QUALITY INNOVATION AWARD
nazioarteko deialdian ikuspegi
artifizial adimendunaren bidez
trenbide pasaguneak
ikuskatzeko proiektuarengatik.
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Berrikuntza-Agendaren helburua da
erakundeak bultzatzen dituen
berrikuntza-proiektuen eta jarduketen
kudeaketa biltzea eta erraztea,
berritzeko beharrezko gaitasunen
garapena erraztea, bai eta
erakundearentzat lehentasunezko
erronkak identifikatzea eta
ezaugarritzea ere, jarduketa-eremu
estrategikoetatik erantzuna emateko
helburuarekin.

ETSren Ikuspegia, kanpoko 
erakundeentzat I+G+bren
sustatzaile bihurtzea da, 

trenbideari balioa ematen 
dioten proiektuak garatuz.

Agenda honen inguruan egituratzen da:
zortzi berrikuntza-eremu

Eraikuntzarako 
laguntza

Irisgarritasunaren 
hobekuntza

Trafikoaren kontrol 
eta kudeaketa 

aurreratua

Energia 
eraginkortasuna

Barne lanen 
prozesuen eta 

dinamiken 
hobekuntza

Ekoberrikuntza
eta ingurumen 

eragiketa

Segurtasuna 
zirkulazioan

Aktiboen 
mantentze-lanen 

hobekuntza
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I+G+b Ikuspegia



Berrikuntza-

proiektuak
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Helburua: ETSren sare metropolitarrean CBTC (komunikazioan
oinarritutako trenen kontrola) baten garapena bultzatzea, puntako
trenbide teknologia horren garapena sustatzeko, bai eta ondoren
produktu eta zerbitzu berritzaile horiek nazioartekotzea ere.

Zer da CBTC?

Prestazio handiko sistema da, bidaiari-
dentsitate handiko garraioa kudeatzeko.
Hauek dira bere ezaugarri nagusiak :

 Eragiketa optimizatzen du, linea batean
jarduten duten trenak eta zerbitzuen
arteko tarteak maximizatuz, eta energia
moduaren arabera optimizatzeko aukera
ematen du.

 Linea baten automatizazio-maila
desberdinetarako dago prestatuta.

 Seinaleztapen-sistema modernoa da:

• Trenen arteko talka edo irismena
eragozten du.

• Gehiegizko abiaduraren ondorioz
errailetik irtetea eragozten du.

Zein da CAF-Euskotren-ETS lankidetzaren
helburua?

Lankidetza horrekin helburu hauek lortu nahi
dira:

 CAFek garatutako garraio-sistema
metropolitarretarako CBTC sistema
ezartzea, ERTMS seinaleztapen-sistema
europarrekiko bateragarritasunean
berrituz, tren-ekipo berarekin zerbitzuak
CBTC hiri-lineetan edo zerbitzuak ERTMS
linea nagusietan egiteko aukera emanez.

 Sistema pixkanaka probatu eta heldu ahal
izatea, benetako erakusle baten bidez:
Bilboko metroaren 3. linea eta 950 serieko
material mugikorra. Horrela, eremu
errealean testatutako belaunaldi berriko
soluzio bat garatu eta araztu ahal izango
da.
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Segurtasuna zirkulazioan

CBTC ERAKUSLEA – Communication Based 
Train Control



Datuak

Zertan datzan

Zein da ETSren zeregina CBTCaren proiektuan?

Proiektua lankidetza-formula baten bidez garatzen ari da
CAFekin batera. CAFek bere gain hartzen du proiektuaren
pisu nagusia, eta ETSk zeregin hauetan duen ekarpenik
handiena hau da:

 Seinale berrien instalazioak L3tik (hodiaren eremua)
hedatzea, dauden seinaleztapen-instalazioekin gainjarrita.

 Unitateetako intsuldaketaren kudeaketa ahalbidetzea.
Egungo ATPtik ATO batera pasatu dira, bi unitate oso
ATOrekin eta CBTCrekin ekipatuz.

 Geltokietan baimentzea, adibidez: Zurbaranbarri (L3,
Metro Bilbao) PRO postua instalatzea, aginte-postutik
independente edukitzeko.

Partaideak

 ETS – Instalazioak eta 
Mantentze-Lanak, 
Zirkulazioa

 CAF, Euskotren
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Erabateko automatizazioa lortu arteko 
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automatizazio-mailak

Eskuliburua Automatizazio 
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Automatizazio 
baxua

Automatizazio 
ertaina
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CBTCaren CAF-Euskotrenen 

aurkezpen ofiziala
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Zertan datza proiektuak?

ETSren egungo sareak ATP (Euroloop)
segurtasun-sistema eta bi aginte-postu ditu
Bilbon eta Donostian.

Euroloop zaharkituta dagoenez, 1. mailako ETCS
zentralizatura migratzea planteatzen da, eta
ATO Stand Alone erabiltzen da eragiketarako,
etorkizuneko eskalagarritasuna 2. mailako
ETCSra eta CBTCrekiko bateragarritasuna
ahalbidetuz.

2021ean, elkarrizketa lehiakorreko prozesua hasi
da, eta, prozesu horren bidez, ETSren sare osoan
ERTMS faseka ezartzeko lizitazio-pleguak
definituko dira.

Partaideak

 ETS – Instalazioak eta Mantentze-
Lanak, Zirkulazioa
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Zer da ERTMS sistema bat?
Trenbideko trafikoa kudeatzeko Europako
sistema, ERTMS, ingelesez
(European Rail Traffic Management System),
Europar Batasunaren ekimena da, mundu
mailan estandar bakarra sortuz trenbide
sareen elkarreragingarritasuna bermatzeko.

Segurtasuna zirkulazioan

Helburua: ERTMS sistema ezartzea, elkarreragingarritasun teknikoa
ahalbidetuko duen seinaleztapen-sistema estandar europarra,
trenaren kontrola eta babes-funtzioak eta trenean ontziratutako
ekipoen eta trenbidearen azpiegituraren arteko informazioa-trukeko
interfazeak normalizatuz.

ERTMS - Lehia-elkarrizketako prozeduraren 
bidezko seinaleztapen-sistema baten 
ezarpena



Zer da alerta goiztiarreko sistema bat?
Soluzio horrek langileak eta trenak
monitorizatzeko software zentral bat du,
alerta goiztiarreko sistema bati euskarria
emateko gai dena, eta horri esker,
trenbidean ari diren langileei unitate mugikor
horien hurbiltasunari buruzko abisua eman
ahal zaie.

Sistema berriak TETRA eNEBULA saretik
datorren informazioa eta langileen eta
konboien GPSaren kokapena erabiliko ditu.

Zertan datza proiektuak?
Proiektuak ETSren azpiegituretan mugitzen ari
diren langileentzako segurtasun-sistema aurreratu
berri bat garatzea planteatzen du, trenen eta
langileen kokapenei buruzko informazioa
kudeatzen duen alerta-sistema batean oinarrituta.

Azken emaitza aplikazio mugikor baten bidez
aurkeztuko da, eta aplikazio hori, langileen
kokapena islatzeko eta, tren bat lan-eremura
hurbiltzen bada, ohartarazteko gai izango da.

Alerta horiek langileen txalekoetan instalatutako
gailu wearable batean aktibatuko dira, eta ikus-
alarmen, soinu-alarmen eta bibrazio-alarmen
bidez ohartaraziko dira.

2021ean, trenen kontrola eta TETRA sarea
errazteko zerbitzaria instalatu zen Amaran. 2022an
probak egingo dira ETSren azpiegituran, benetako
pilotu batean balioztatzeko.

Hurrengo urratsa mugikorreko APP batera
eboluzionatzea izango da.

Segurtasuna zirkulazioan

ATFOM - Alerta goiztiarreko sistema 
trenbideetan, mugitzen ari diren langileentzat

Helburua: mugitzeko malgutasun osoa emango duen alerta
goiztiarreko soluzio bat izatea trenbideko langileentzat, istripuak
izateko aukera ahalik eta gehien murrizteko.

Partaideak

 ETS – Mantentze-Lanak, I+G+b, 
Sistemak

 Tecnalia, IDK Electrónica, Itelazpi
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Ezpondetako mugimenduen detekzio 
goiztiarra

Helburua: Ezpondak eta mendi-hegalak erortzeak edo mugitzeak
trenbideko zirkulazioan izan ditzakeen eraginei aurrea hartzea,
ezponden mugimenduak eta joerak ezagutuz.

Zertan datza proiektuak?
Proiektua trenbide plataforman gerta
daitezkeen mugimenduen eta erorikoen
detekzio goiztiarrean oinarritzen da, eta modu
prebentiboan jardun dezake, trenbideko
trafikoan eraginik izan ez dezan.

Berrikuntzaren erosketa publikoko prozedura
baten barruan, Merkatuaren Atariko Kontsulta
egin zen, eta, horri esker, sektoreko enpresek
zehaztutako erronkarako soluzio desberdinak
aurkeztu zizkiguten.

Zer metodologia erabili behar da?
Bi teknologia desberdin ari dira garatzen.

• Kostu txikiko sentsoreak

• Gure sarean zabaldutako zuntz optikoa, DAS
(Distributed Acoustic Sensor) teknologia erabiliz

Bi teknologia horiekin proiektuak gauzatzeak
horietako bakoitzaren ezaugarriak zehazten
lagunduko digu, teknologia bakoitzaren
erabilera aplikatu beharraren arabera
optimizatuz.

2021ean sistemaren ingeniaritza definitu zen eta
laborategian probak egin ziren. 2022an proba
pilotuak instalatuko dira ingurune errealetan.
Egunero neurriak hartuko dira eta aginte-
postuko alerta-sistemarako aplikazioan lan
egingo da.

Partaideak

 ETS –I+G+b, Plangintza eta 
Proiektuak, Sistemak

 LKS-Typsa

 Revenga Ingenieros
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SINATU - Tunelen tresneria monitorizatzeko
sistema

Zertan datza proiektuak?
Egiturarzko osasuna monitorizatzeko teknikak
azpiegituren egoera ebaluatzeko erabiltzen
dira.

Kasu jakin honetan, Arriagaseko trenbide
tunelaren hormigoizko estalduraren egiturazko
osotasuna monitorizatu eta aztertu nahi da.
Estaldura Lutxana-Sondika linean dago, 1+465
K.P.-tik 1+687 K.P.-ra bitartean.

Helburua: Proiektuaren helburu orokorra trenbideko tunel bateko
hormigoizko estalduraren egiturazko osotasuna monitorizatzeko
sistema instalatzea da.

Partaideak
 ETS – I+G+b

 Comsa

 Valentziako Unibertsitatea (UPV)
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Aktiboen mantentze-lanen hobekuntza

Zer metodologia erabili behar da?

Sentsoreak jarriko dira tunelaren egiturazko
osasuna etengabe monitorizatzeko.

Egiturak monitorizatzeak, tunelaren egungo
egoeraren diagnostikoa egiteko aukera ematen
du, aurkezten duen erantzun dinamikoaren
bidez, eta, horrela, elementu hondatuak edo
degradatuak detektatzen dira.

Egituraren Biki Digitala (Digital Twin) kontzeptuan
oinarrituko da. Kontzeptu horrek denbora
errealean kalibratutako eta balioztatutako
tunelaren eredu digital baten bidez
funtzionatzen du, eta hortik abiatuta, ETSk
funtzionalitate ugari erabili ahal izango ditu
orain arte argitaratu ez den egituraren
kontserbazioa kudeatzeko.

Ondoren, erregistroak tratatu ondoren, eta Biki
Digital (Digital Twin) operatiboarekin, ETSk
zerbitzuarekin elkarreragin ahal izango du
plataforma digital intuitibo baten bidez.
Plataforma digital horretan, tunelaren
egiturazko parametroak denbora errealean
kontrolatu ahal izango ditu, egiturazko azterketa
aurreratuak egin ahal izango ditu, agertokiak
simulatu ahal izango ditu edo intereseko osasun-
parametroen bilakaera modu prediktiboan
kontrolatu ahal izango du.



Partaideak
 ETS – Plangintza eta Proiektuak, 

Sistemak

Testuingurua
2015ean, Euskal Trenbide Sareak, datu-
base geoerreferentziatu batean eskuragarri
dagoen informazio geologiko eta
geoteknikoa digitalizatzeko eta sartzeko
programa abiarazi zuen. Ordura arte, ETSk
edo haren aurreko erakundeek jasotzen
zuten, trenbide azpiegituren proiektu ugari
edo bestelako jarduketak gauzatzeko.

Informazio katalogatua informazio
guztiaren % 90 baino gehiago da, eta
katalogatutako bolumen handiak interes
sozial handia ematen dio informazio horri,
komunitate zientifikoari dagokionez batez
ere.

Zertan datza proiektuak?
ETSk, informazioa ingurune geoerreferentziatu
batean antolatzea helburu duen lan
geologikoei eta geoteknikoei buruzko
plataforma informatikoa du. Plataforma horrek
informazio geologiko geoteknikoa aurkitzeko
eta ikusteko aukera ematen du.

Proiektuaren xedea egungo datuen migrazioa
eta egiaztapena egitea da, ETSren
komunitatean argitaratuz eta datu berriak
sartzeko kanpoko leihoa ezarriz.

2021ean, datu base osoa bertara bidaltzeko
programa bat sortu da hodeian, eta erakunde
osoak kontsulta dezake. Programa hori testatu
ondoren, 2022an datuak GeoEuskadin
argitaratuko dira.

Horrela, biztanle guztiek eta, bereziki, mota
horretako datuetan interes gehien duten
komunitateek, hala nola komunitate zientifikoak
eta beste administrazio batzuek, informazioa
eskuratu eta erakundeak denboran zehar bildu
duen oso ondare garrantzitsua aprobetxatu
ahal izango dute.

Helburua: Proiektuaren helburu orokorra, prospekzio geologiko
geoteknikoetatik lortutako informazioa herritarren eta beste
administrazio batzuen esku jartzea da.
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ETSren prospekzio geologiko-geoteknikoen 
datu-basearen argitalpena



Helburua: Auskultazio-tresnak berritzeko beharra, geometriari eta
erreiaren higadurari dagokienez, trenbideen neurketak modu
automatizatu eta sistematizatuan, mantentze-lan prediktiboak
hobetuz, egin beharretik sortzen da.

Zertan datza proiektuak?
Auskultazio-tresnak berritzeak helburu hauek
ditu:

• Trenbidea aztertzeko sentsoreak eta
osagaiak, laserrak, kamerak eta inertzia-kutxak
instalatzea.

• Informazioa prozesatzeko gai den softwarea
ezartzea.

Geometriari eta erreiaren higadurari
dagokienez, trenbideen neurketak modu
automatizatuan eta sistematizatuan egiteko
beharretik sortzen da hori guztia.

Nola gauzatuko da proiektua?
ETSk trenbidea era mekanikoan auskultatzeko
trena (Trenbiker) dauka. Horri esker,
trenbidearen geometriaren egoera kontrola
daiteke, eta urteko aldi osoan zehar
trenbideko mantentze-lanen ondoriozko
jarduerak planifikatu daitezke.

Auskultaziorako trena trenbidea neurtzeko
ekipamenduekin parekatuko da: laserrak,
kamerak, plataforma inertziala (giroskopoak
eta azelerometroak) eta odometroak.

Neurketak hartu ondoren, trenak ordenagailu
bat dauka, sentsore eta osagaietatik jasotzen
dituen datuak prozesatzeko. Horiek prozesatu
ondoren, emaitzak modu grafikoan ematen
dituzte.

Partaideak

 ETS – Instalazioak eta Mantentze-
Lanak

Aktiboen mantentze-lanen hobekuntza
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Helburua: Azpiegituren mantentze-lanen sektorea software-
plataforma batez hornitzea, trenbideko zubien kudeaketa 4.0
azpiegitura esmartizatu ahal izateko, datuak denbora errealean
eskuratzeko IoT arkitektura zabalduz.

Aktiboen mantentze-lanen hobekuntza

ZUBIOT - Zubien egiturazko monitorizazioaren 
integrazioa gauzen Internetean biki digital batekin

Zer da ZUBIOT?
Diagnostiko aditurako optimizatutako
plataforma da, IoT teknologia berriek denbora
errealean eskuratzeko eta transmititzeko
ematen duten gaitasunean oinarrituta, zubiaren
egiturazko osasuna ebaluatzeko aldaera
garrantzitsuekin erlazionatutako aplikazioak
integratuz, biki digital batekin parekagarriak
diren funtzionalitateak eskaintzen dituzten
hodeian bistaratzeko teknologiekin.

Emaitza BIM metodologian eta Gauzen
Internetean integratutako soluzioa izango da,
zubiak zenbatesteak eta horiek 4.0 azpiegitura
bihurtzeak dakarren jauzi handiaren barruan
lehen urratsa emateko.

Zertan datza proiektuak?
Zubien kudeaketa proaktiboak, sentsoreen
eta IoT plataformen datuetarako sarbide
jarraitua eta urrunekoa ezarriz eta aktiboaren
biki digital batekin testuinguruan jarriz,
honetarako aukera eman dezake:

• Ohiko ahalik eta ikuskapen gutxien eta
denbora laburrenean egitea, ikuskapen- eta
mantentze-kostuak murriztuz.

• Kaltearen progresioari aurrea hartzea,
konponketa-kostuak murriztuz eta egitura
horien bizitza baliagarria luzatuz.

• Pertsonei, garraio-azpiegiturari berari
kalterik ez eragitea, eta, oro har, kalte sozial
eta ekonomikoak saihestea, eta aditu
arduradunari zubien egiturazko egoerari
buruzko judizioak urrutitik egiteko aukera
ematea, etengabe biltzen diren datuetatik
abiatuta.

2021ean, Txorierriko lineako zubi bat
modelizatu eta monitorizatu zen. 2022an
datuak bilduko dira eta horien tratamenduan
egingo da lan.

Partaideak

 ETS –I+G+b

 Dair Ingenieros

 RDT Ingenieros

 Tecnalia
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Helburua: Proiektu honen helburu orokorra zuntz optikoan
oinarritutako sistema adimenduna diseinatzea eta garatzea da,
trenbide zirkulazioa kudeatzeko, trenbideetan zirkulatzen duten
ibilgailuen kokapen zehatza, abiadura eta norabidea etengabe eta
denbora errealean monitorizatzeko.

Zuntz optikoa duen DAS (Up Tech)

Zertan datza proiektuak?
Proiektuaren ardatza trenbide zirkulazioa
kudeatzeko sistema garatzea da,
trenbideetan zirkulatzen duten ibilgailuen
kokapen zehatza, abiadura eta norabidea
etengabe eta denbora errealean
monitorizatzeko.

Sistema hori zuntz optikoko sentsore akustiko
banatuetan (DAS) eta adimen artifizialeko
algoritmoetan oinarrituko da, eta haren
aplikazioak trenbide sistemaren segurtasuna,
fidagarritasuna eta eraginkortasuna hobetuko
ditu.

Zer metodologia erabiliko da?
Prototipoa trenbidean instalatuko da,
sistemaren probak eta entrenamendua
egiteko. Emaitzak ebaluatu eta interpretatu
ahal izateko, lortutako emaitzak bistaratzeko
plataforma bat diseinatu eta garatuko da,
baita sistemaren gertaerak kontrolatzeko
plataforma bat ere, hainbat helbururekin:

• Jakinarazpenak eta abisuak denbora
errealean kudeatzea.

• Sistemak antzemandako gertaerak
bistaratzea.

• Antzemandako gertaeren historia
bistaratzea, datuak iragazteko aukerarekin.

Gainera, zenbait funtzionamendu-proba
kontrolatu egingo dira, sistema osoak espero
den moduan funtzionatzen duela
egiaztatzeko.

Partaideak

 ETS –I+G+b, Mantentze-lanak

 Uptech Sensings

Trafikoaren kontrol eta kudeaketa aurreratua
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Helburua: Trenbideko trafikoaren kudeaketa hobetzea eta
modernizatzea, trafikoa kontrolatzeko instalazioak egokituz eta
dauden sistemak urrutiko edozein postutatik kudea daitekeen
sistema bakar berri batean bateratuz.

Zer da CTC bat?
CTC izenez ezagutzen den trafiko-kontrol
zentralizatua, sistema bat da, eta sistema
horren bidez, postu zentralizatu batetik,
aginte-postu batetik, trenen trafikoa
kontrolatzen da.

CTCk urrutiko konexio baten bidez
kontrolatzen ditu tarte jakin bateko seinaleak
eta desbideratzeak, normalean bitarteko
informatikoen bidez. Trafikoa pantaila
batzuetan irudikatzen da. Pantaila horietan,
erabilgarri dauden trenbideak eta
zirkulazioan dauden trenak agertzen dira.

Zertan datza proiektuak?

Gaur egun, ETSk kudeatzen dituen Bizkaiko eta
Gipuzkoako trenbide lineak bi CTC
independenteren bidez kontrolatzen dira, eta
Atxuri eta Amarako aginte-zentroetatik soilik
kontrola daitezke.

Proiektuaren helburua zirkulazioaren kudeaketa
eta automatizazioa hobetzea da, ETSren
instalazioak lan-kudeaketaren modernizaziora
egokituz: urrunetik lan egitea.

Helburu horrekin, zuntz optikoaren linea
bikoizteko obra zibileko proiektua ari da egiten,
sistema erredundantea izango dela ziurtatzeko.

Partaideak

 ETS – Instalazioak eta Mantentze-
Lanak, Zirkulazioa

14

Trafikoaren kontrol eta kudeaketa aurreratua

Zirkulazioaren kudeaketaren 
automatizazioa



Balaztatze-energia berreskuratzeko 
sistemak

Energia eraginkortasuna

Helburua: Bilboko Trenbide Metropolitarraren 3. lineako Trakziozko
Azpiestazio Elektrikoetan balaztatze-energiaren soberakinak
berreskuratzeko beharrezkoak diren instalazioak definitzea,
dimentsionatzea eta ezartzea.

Zer da balaztatze-energia berreskuratzeko
sistema bat?
Trenetako balaztatze-energia
berreskuratzeko sistemek energia elektrikoa
aurrezten dute, motor elektrikoak ibilgailua
gelditzeko behar duen erresistentzia erabiliz,
eta prozesu horren bidez, energia zinetikoa
energia elektriko bihurtuz.

Sistema horri esker, balaztatze-energia
banaketa-sarera itzul daiteke, eta energia
hori trenbide instalazioen
funtzionamendurako erabil daiteke.

Zertan datza proiektuak?
3. lineako energia-aprobetxamenduan energia-
eraginkortasunaren arloko problematika bat
dago; izan ere, egungo egoeran (korronte
jarraitua) ezin da trenaren balaztatze-energia
aprobetxatu, katenarian injektatzen delako edo
unitatean txertatutako balaztatze-
erresistentzietan erretzen delako.

Metro Bilbaoko 3. linean balaztatze-energiaren
soberakin horiek berreskuratzeko instalazio
egokiak definitu, dimentsionatu eta ezarri dira.

2021ean 3. lineako instalazioetan energia
berreskuratzeko simulazio teorikoen datuak bildu
dira. 2022an zehar datuak biltzen jarraituko da.

Datu errealen eta teorikoen arteko konparazioa
lortzeko egingo da lan.

Partaideak

 ETS – Instalazioak eta Mantentze-
Lanak
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Helburua: Trenbide azpiegituretan altzairugintzako zepak balasto eta
azpibalasto gisa erabiltzearen bideragarritasun teknikoa eta
ingurumenekoa aztertzea.

Testuingurua
Euskadin altzairugintzako 600.000 tona zepa
baino gehiago sortzen dira urtean, eta
horietatik % 20 zabortegira bidaltzen dira
oraindik.
Bestalde, trenbideko balastoetan eta
azpibalastoetan gaur egun dauden
kalitatezko materialen beharrak, bai
eraikuntza-lanetan, bai mantentze-lanetan,
urtean 5 milioi tona baino gehiagokoak dira
Estatuan.

Printzipioz, altzairu arruntaren fabrikaziotik
eratorritako agregakin siderurgikoaren
propietateek erabilera horretarako oso
material egokia izan daitekeela pentsarazten
dute.

Zertan datza proiektuak?
Proiektuaren oinarria da trenbideetako
balastoetan eta azpibalastoetan altzairu
arruntezko zepa beltzak sartzearen
bideragarritasun ekonomikoa, merkatukoa,
teknikoa eta ingurumenekoa aztertzea, zailtasun
teknikoak aztertzea eta azken produktua
hobetzea proposatzea.

Tecnalia da proiektuaren burua, eta
laborategiko saiakuntzak egitea eta benetako
trenbide tarteetan proba esperimentalak egitea
aurreikusten du.

Proba pilotua Txorierriko linean egin da, Derio
parean, eta balastoa zepaz ordezkatzearen
portzentaje desberdinak dituzten tarteak egin
dira. Trenbidea sentsorizatu da, eta aldian-
aldian datu topografikoak hartu dira,
trenbidearen balizko kokalekuak edo
deformazioak kontrolatzeko, bai eta
materialaren lixibiazioa kontrolatzeko ere.
2022an, azpiegitura kontrolatzen jarraituko da.

Partaideak

 ETS – I+G+b, Mantentze-Lanak

 Tecnalia, Sidenor, Comsa, Saitec

Apoyo a la construcción
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Ekoberrikuntza-eta ingurumen eragiketa

BIRBALAST - Altzairugintzako zeparen erabilera 
balasto eta azpibalasto gisa



Zer dira galdaketako hare-hondarrak?
Galdaketako hare-hondarrak berezkoak dira
moldekatze bidezko pieza metalikoak ekoizteko
prozesuan. Burdin-galdategi gehienek hareazko
moldeen eta matxoen bidez egiten dute
galdaketa-prozesua, eta erabili ondoren
baztertu egiten dira (galdutako moldeen
teknika). Horrek hare-hondar asko sortzen du,
galdaketako hondakin solido guztien % 60 eta
% 85 artean, gutxi gorabehera.

Harea silizeoak oso material trinkoak dira, eta
kareharrizko hareak baino flexioen aurreko
erresistentzia, konpresio eta inpaktu balio
handiagoak eta altuagoak ematen dituzte .

Zertan datza proiektuak?
Proiektuaren helburua da teknikoki aurreratuta
dauden eraikuntza-material berriak garatzea,
galdaketa-sektorean erabiltzen den hare-
hondar silizeoaren balorizaziotik abiatuta.

Galdaketako hondarren berrerabilpenaren
baliozkotasuna frogatu nahi da, ikuspegi
tekniko, ekonomiko eta ingurumenekoaren
arabera.

Ekonomia zirkularreko proiektua da, industria-
hondakinak berrerabiltzeko eta
errebalorizatzeko ezagutza eta gaitasun berriak
lortzera bideratua.

2021ean proba pilotua egin da Zarauzko
geltoki berriaren obrako obra-hormigoietan.

Kolokatzeko orduan laginak hartu dira eta
laborategian emaitzak lortu dira. 2022an
laginak hartuko dira, proiektuko laginen
definizioen arabera, aztertzeko eta
konparatzeko.

Lortutako emaitzak dokumentatzen hasi da,
eta proiektuaren amaieran argitaratuko dira.

Partaideak
 ETS - Eraikuntza, I+G+b

 Azterlan, Fuchosa, Draxton, Fagor 
Ederlan, Fundiciones Fumbarri
Durango, Bikain

 Lankidetza IHOBErekin
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Helburua: galdaketako hondarretatik abiatuta eraikuntza-material
berriak garatzea eta baliozkotasuna erakustea, ikuspegi tekniko,
ekonomiko eta ingurumenekotik.

Ekoberrikuntza-eta ingurumen eragiketa

ERAIMAT - Eraikuntza-material jasangarrien 
garapena galdaketako hare-hondarren 
balorizaziotik



Helburua: Trenbide azpiegituraren barruan, trenbideko trafikoaren
ondorioz hondakin eta bibrazioen gaineko eraginak xurgatzen edo
gutxitzen dituzten elementuak garatzea eta instalatzea.

Zer dira minipantaila akustikoak?
1,20 metroko altuerako hesiak dira, ez ohiko
hesien gutxieneko 2 metroak izan beharrean,
eta trenbidetik metro erdi pasatxora jartzen
dira. Bere forma eta materialak trenbideko
zarata-iturri nagusien (errodadura, trakzioa,
inpaktua, kirrinka eta balaztatzea) zarata
nabarmen murrizteko daude diseinatuta, eta
ohiko pantailen alternatiba hobetua dira,
kostuari, instalatzeko erraztasunari eta ikus-
inpaktuari dagokienez.

Partaideak

 ETS – Mantentze-Lanak, I+G+b

 Tecnalia, Becsa

Zertan datza proiektuak?

Behin Ermuan jarritako minipantailen
jatorrizko diseinua balioztatuta, eta zaratak
xurgatzeko batez besteko emaitzak 10
dBkoak izanda, hurrengo fasea, gune
murriztaile horretan galiboak beteko dituen
trenbide arteko tarterako diseinu espezifiko
berria sortzean datza, minihesiak, ETSren
sareko sekzio tipoan jarri ahal izango dena
elementu benetan moldakor bihurtuz.

Garatutako minihesiek pantaila akustiko
konbentzionalen bidez lortzen den
indargabetze akustiko bera edo handiagoa
lortzen dute, eta trenbideko zirkulazioan
zarata % 90 murrizten da.
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Ekoberrikuntza-eta ingurumen eragiketa

Minipantaila akustikoak



Helburua: Pertsona gorren eta entzuleen arteko komunikazioa
denbora errealean ahalbidetzea, bideo-interprete baten bidez, bien
arteko komunikazio arina ezarriz, aldi berean audioa eta bideoa
integratzeko gai den plataforma teknologikoaren bidez.

Zer da SVIsual?
SVIsual bideo-interprete baten bidez pertsona
gorren eta entzuleen arteko komunikazioa
denbora errealean ahalbidetzen duen sistema
da.
Bideo-interpretazio zerbitzurako sarbidea
tablet/mugikorretarako aplikazio baten bidez
egingo da, eta bertatik zerbitzu horretarako
sarbide guztiak egingo dira, gorabehera non
gertatzen den kontuan hartu gabe.
Erabiltzaileak, bai App Storen bai Play Storen
eskuragarri egongo den aplikazioa deskargatu
beharko du instalatzeko.

Larrialdietako interfono bakoitzean eranskailu
bat jarriko da, eta eranskailu horrek haren
identifikazio-kodea jasoko du, baita QR kode bat
ere, APParen deskarga-eremurako estekarekin.

Zertan datza proiektuak?
Proiektuak, eranskailu-sistema berritzaile hori
geltokietako interfonoetan ezartzea
aurreikusten du.

2021ean aplikazioa garatu eta probatu da,
Euskal Gorrak erakundearekin lankidetzan.
Balioztatu ondoren, 2022an ETSren sare osoan
ezartzea aurreikusten da.

Horrela, ETSk geltokien irisgarritasun
unibertsala hobetzearen aldeko apustua
egiten jarraitzen du, eta erabiltzaileei sistema
hori erabiltzeko aukera ematen die, soilik
euren gailu mugikorra erabiliz.

Partaideak

 ETS - Zirkulazioa
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Irisgarritasunaren hobekuntza

SVIsual - Espainiako zeinu-mintzairan (LSE) 
bideo-interpretazioko zerbitzua emateko 
sistema



Erronkak
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R01- Datuen analisirako Trenbiker App-a

Aktiboen mantentze-lanen hobekuntza

Helburu nagusiak

Aplikazio informatiko bat sortzea (Trenbiker), orain arte egindako garapenak bilduz, trenbidea
auskultatzeko trenaren datu gordinen analisia automatizatu ahal izateko, esku hartzeko eremuak,
trenbidearen indize eta parametro geometrikoak eta abar lortuz. Gainera, aplikazio horren bidez,
joerak eta patroiak, lanen plangintzak, mantentze-lanen aurrekontu zenbatetsiak eta abar lortzea
bilatuko da.

Erronkaren deskribapena

Gaur egun hainbat programatan eskuz erabiltzen diren analisi geometrikoko errutinak programatzea da
erronka, ingurune informatiko homogeneo batean. Ingurune hori hainbat modulutan banatuta egongo
litzateke, erraz zabaltzeko eta aldatzeko moduan. Gainera, software horrek independentea izan behar du
datuak biltzeko sistemarekiko, eta, beraz, prest egon behar du etorkizunean trenbideko datuak hartzen
dituen edozein sistemarekin erlazionatzeko eta, horrela, analisi integralak egiteko.

Gertaera garrantzitsuak

• Aplikazioaren eskemaren definizioa.
• Berariazko moduluen garapena.
• Trenbidea auskultatzen jarraitzea.

Aurreikusten diren emaitzak

Trenbidea auskultatzeko datuak aztertzeko softwarea.

R02- Instalazioak sentsorizatzeko 
aplikazioak

Aktiboen mantentze-lanen hobekuntza

Helburu nagusiak

Mantentze-lanetako instalazioen zerbitzu-parametroei buruzko datuak denbora errealean jasotzea. Datu
horiek tratamendu masiboetako (Big Data) software espezifikoaren bidez aztertzea, eta instalazioen
mantentze-lanetan eta akatsen iragarpenetan lagunduko duten joerak/patroiak lortzea instalazioetan edo
inferentzietan.

Erronkaren deskribapena

Erronka, gure instalazioetako datuak sentsorizatzeko eta biltzeko orduan duten interesaren eta erraztasunaren
arabera lehentasunak ezartzea da, eta, ondoren, datuak software baten bidez definitzea eta prozesatzea.
Softwarea Trenbikerrek garatutakoaren antzekoa izan daiteke, eta datuak atzitzeko eta instalazioak kudeatzeko
balio duten datu kopuru handiak edo pakete komertzialak maneiatzeko diseinatu behar da.

Gertaera garrantzitsuak

• Sentsorizatu beharreko instalazio berrien definizioa.
• Instalazioak sentsorizatzeko soluzio komertzialen egoera, analisi-softwarea barne.
• Analisi-softwarearen garapena zehaztapenen mailan. Softwarearen garapena edo merkataritza-soluzioen 

hartzea.

Aurreikusten diren emaitzak

Sentsorizatu beharreko eta sentsorizatutako instalazioen katalogoa. Softwarearen definizioa. Instalazioen 
integrazioa softwarean. Analisia.
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R03- Aginte-taularen App-a
(Ratioak eta adierazleak)

Aktiboen mantentze-lanen hobekuntza

Helburu nagusiak

Mantentze-lanen eta aktiboen kudeaketa eraginkorra ahalbidetuko duten indizeak eta estatistikak lortzea
ahalbidetuko duen aplikazio bat izatea, mantentze-lanetako elementuen eta instalazioen bizitza
baliagarriaren jarraipena eginez.

Erronkaren deskribapena

GMAOa (ordenagailuz lagundutako mantentze-lanen kudeaketa) kudeaketa-programa bat da, eta aukera
ematen du jarduera guztia (planifikatua eta gauzatua) kudeatzeko eta mantentze-jarduerari buruzko
beharrezko datu guztiak biltzeko. Datu guztiekin funtzionamendu-indizeak eta instalazioak eta azpiegiturak
kudeatzeko estatistika erabilgarriak lor daitezke. Gaur egungo GMAOek mugikortasun-moduluak izaten dituzte,
tokian bertan ari diren teknikariei euren jarduera erregistratzen laguntzeko. Enpresaren berezitasunetara egokitu
daitezkeen merkataritza-pakete asko daude. Erronka indizeak eta aginte-koadroak lortzealitzateke,
mantendutako instalazioen mantentze-jarduerak eraginkortasunez erregistratzeko. Erronka horren barruan
sartuko litzateke lortu beharreko adierazle eraginkorrak definitzea, bai eta adierazle edo aginte-taulen
aplikazioaren edo moduluaren aurka zuzenean sartuta edo aplikazio batetik abiatuta horietara iristeko behar
diren datuak ere.

Gertaera garrantzitsuak

• Aurretiazko txosten baten gauzatzea, GMAOren eta aginte-taularen beraren funtzionaltasunak azaltzeko.
• Laguntza tekniko baten lizitazioa, GMAO baten zehaztapenak zehazteko eta merkatuan dauden aplikazio 

egokienak hautatzeko.
• Aginte-taularen adierazleen definizioa, beharrezko datuak biltzea, aplikazioaren zehaztapenak idaztea 

(GMAOren zati gisa edo era independentean).

Aurreikusten diren emaitzak

 Aginte-taulan edo adierazleetan eskatzen diren zehaztapenak betetzen dituen software baten 
zehaztapenak izatea.

 ETSrako pakete erabilgarri baten zehaztapenak izatea, mantentze-lanetarako lan egiten duten 
bertako nahiz kanpoko bitartekoak mantentzeko jarduera erregistratzeko.

Helburu nagusiak

ETSren trenbide sarean ezpondetan egon daitezkeen mugimenduak kontrolatzea eta monitorizatzea.

Erronkaren deskribapena

Ezpondak ETSren trenbide sarean zehar monitorizatzea, trenbideko plataformara egin daitezkeen mugimenduak
eta erorikoak kontrolatzeko, eta modu prebentiboan jardun ahal izatea, trenbideko trafikoan eraginik izan ez
dezaten.

Gertaera garrantzitsuak

• Merkatuaren aurretiazko kontsulta.
• Lehenengo pilotuak kontratatzeko eta instalatzeko prozesuaren garapena.

Aurreikusten diren emaitzak

Ezpondetan luiziak gertatzen direnean, prebentzioz jokatzeko eta zirkulazioan eraginik ez izateko gai izatea.

R05- Ezponden monitorizazioa

Aktiboen mantentze-lanen hobekuntza
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R06- Ardatz bakoitzeko kargaren
analisia

Aktiboen mantentze-lanen hobekuntza

Helburu nagusiak

Sareko zonetan eta tarteetan ardatz bakoitzeko gehieneko karga mugatzea, erabilitako ardatz bakoitzeko
karga handitzeko eta, horrela, erabilgarri dauden azpiegituren erabilera maximizatzeko, azpiegitura horien
mantentzean eraginkortasuna lortzea ahalbidetuko duen modu kontrolatuan.

Erronkaren deskribapena

Ardatz bakoitzeko kargaren azterketa lurraren sostengu-ahalmenaren araberakoa izango da, bai eta igarotzen
diren trenek esfortzu dinamikoak xurgatzeko duten gaitasunaren araberakoa ere. Horretarako, karga errealeko
neurketak eta beharrezko kalkuluak egin behar dira karga dinamikoen egoerak simulatzeko eta egoera horiek
modelizatzeko. Helburua da sare osoan ardatz bakoitzeko gehieneko karga-mapa bat gauzatzen aurrera egitea,
egungo sarearen erabilera maximizatzeko, ardatz bakoitzeko gehieneko karga handituz, bideragarria denean.

Gertaera garrantzitsuak

• Proiektuaren definizioa eta lehen proben garapena. Proben ondorioz bidearen egoera neurtzea.
• Emaitzen ustiapena (ardatz bakoitzeko bideragarria den gehieneko karga handitzea, ardatz bakoitzeko 17,5 

tonatik hasita).

Aurreikusten diren emaitzak

Emaitzak mugatzeko eta definitzeko zain.

Helburu nagusiak

Kontua, tren-trakziorako dagoen goi-tentsioko banaketa elektrikoa simulatuko duen aplikazio bat
izatea da. Trenen sareak simulatu ahal izango lirateke, energiaren botila-lepoak hautemanez edo
azpiestazioen taradoetan doikuntzak planteatuz, besteak beste.

Erronkaren deskribapena

ETSko elektrizitatearen banaketa simulatzea ahalbidetuko duen aplikazio bat sortzea edo egokitzea,
zirkulazio-sare desberdinen aurrean portaera elektrikoa simulatzea ahalbidetuz. Analisiak, instalazioetako
dimentsio elektrikoa ezartzeko aukera ematen du, tarifak, tarak eta abar doituz. Aukeran, BTa (behe-
tentsioa) elikatzen duten trakzioaz gain instalazio gehigarriak dituzten AT lineen dimentsionamendua sartu
beharko litzateke.

Gertaera garrantzitsuak

• Mota horretako aplikazioen bilaketa merkatuan, ETSren egokitzapenak eta berezitasunak, zehaztapen 
teknikoak idaztea, etab.

• Balizko hornitzaileekiko harremanak.

Aurreikusten diren emaitzak

AT programa simulatzailea edo hura eraikitzeko eta programatzeko zehaztapen teknikoak.

R08- Goi-tentsioko (AT) simulagailua

Energia eraginkortasuna
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R09- Energia-kontsumoa gutxitzeko eta 
energia-eraginkortasuna 
hobetzeko ekintza- eta inbertsio-
plana

Energia eraginkortasuna

Helburu nagusiak

Egungo instalazio eta sistemen energia-kontsumoa murriztea, horrela ETSren ingurumen-inpaktua
gutxituz eta etorkizuneko proiektu eta inbertsioetarako energia-eraginkortasunaren oinarri horiek
ezarriz.

Erronkaren deskribapena

Plan orokorra, ETSren ingurumen-inpaktua eta, ondorioz, energia-kontsumoa, murrizteko, bi jarduketa-
motaren bidez:

1. Energia-kontsumoaren ikuspegitik jasangarriagoak diren eraikuntzetarako (eraikinak, geltokiak) proiektu
berrietan diseinu-elementuak sartzea.

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

Gertaera garrantzitsuak

• Egungo instalazioen eta sistemen azterketa + diseinu-proposamen berrien azterketa.

Aurreikusten diren emaitzak

Egungo instalazio eta eraikinetako batez besteko energia-kontsumoaren mailak modu eraginkorrean 
murriztea.

R10- Trenbideak sortutako zarata eta bibrazioak 
murriztuko dituzten elementuen garapena

Ekoberrikuntza-eta ingurumen eragiketa

Helburu nagusiak

Trenbideko trafikoaren ondoriozko zarata eta bibrazioen gaineko eraginak murriztea.

Erronkaren deskribapena

Trenbideko trafikoaren ondoriozko zaratak eta bibrazioak xurgatuko edo arinduko dituzten
elementuak garatzea eta azpiegituran instalatzea.

Gertaera garrantzitsuak

• Puntu kritikoen identifikazioa.
• Obrako zarata eta bibrazioak neurtzeko azterlana.
• Zarata eta bibrazioak gutxitzen lagunduko duten soluzioen garapena eta instalazioa.

Aurreikusten diren emaitzak

Zarata eta bibrazioen arloan trenbideko trafikoak eragindako kalteak arinduko dituzten eta eragindako 
pertsonen bizi-kalitatea hobetzuko duten elementuak instalatzea.
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R11- Trenbide pasaguneen hobekuntza

Segurtasuna zirkulazioan

Helburu nagusiak

Euskal Trenbide Sarean dauden trenbide pasaguneen segurtasuna hobetzeko jarduketa-puntu
posibleak identifikatzea.

Erronkaren deskribapena

Trenbide-pasaguneetan segurtasuna hobetzeko beste administrazio batzuetan hartutako soluzioak ikertzea
eta biltzea, honako hauei dagokienez:

- Hesiak hobetzea eta balizak jartzea
- Hobekuntzak zoladuran
- Hobekuntzak seinale finkoetan
- Hobekuntzak hots- eta argi-seinaleetan
- Hobekuntzak bideo-analisietan

Ekintza Plan bat egitea, ETSren sareko Trenbide Pasaguneei aplika dakizkiekeen soluzioen inplementazioa
definitzeko.

Gertaera garrantzitsuak

• Lehentasunezkotzat jotako obren eta jarduketen garapena.

Aurreikusten diren emaitzak

Trenbide pasaguneetan dauden instalazioak handitzea, erabiltzaileen eta trenbideko zirkulazioen arteko 
bidegurutzean segurtasuna handitzeko.
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R13- Teknologia berrien erabilpena 
obren jarraipena eta kontrola 
egiteko 

Eraikuntzarako laguntza

Helburu nagusiak

ETSren obren jarraipena eta kontrola monitorizatzea.

Erronkaren deskribapena

Ikus-entzunezko sistema monitorizatuak ezartzea, obren urrutikojarraipena egiteko eta haien garapena
kontrolatzeko.

Gertaera garrantzitsuak

• Artearen egoeraren azterketa eta dauden soluzio teknologikoen balorazioa.

Aurreikusten diren emaitzak

Obren aurrerapen-mailari eta obren zuzendaritzaren kostuen murrizketari buruzko ikus-informazioa eta 
datuak.



R15- ERTMS sistemaren garapena metro 
bateko zabalerako trenbidean

Trafikoaren kontrol eta kudeaketa aurreratua

Helburu nagusiak

ETSko trenbide lineak ERTMS seinaleztapen-sistema batez hornitzea, zirkulazioen mantentzea eta,
beraz, erabiltzaileen zerbitzuari ez eragitea bermatuko duen ezarpen progresiboko plan baten bidez.

Erronkaren deskribapena

Egungo sistema oso zaharra denez eta merkatuan prestazio hobeak eskaintzen dituzten alternatibak
agertzen direnez, ETSk kudeatzen dituen trenbide lineei ERTMS sistema arrakastaz ezartzea lortu nahi da.
Horretarako, 2016 eta 2017 artean egindako azterlanak eguneratu nahi dira, aurreikusitako inbertsio-kostuen
aurre-analisia egin ahal izateko, eta behin onartuta, sistema horren bideragarritasun osoaren azterketa
egingo da. Erabiltzailea babesteko eta zerbitzuak eraginik jasan ez dezan, inpaktu txikiko ezarpen-plan bat
diseinatzeko eta garatzeko laguntza eskatuko da. Plan horrek esperientzia pilotuak bilduko ditu, trenbideko
tarte jakin batzuetan egungo sistemak eta berriak elkarrekin bizi daitezkeen.

Aurreikusten diren emaitzak

ERTMS sistema eraginkortasunez ezartzea, erabiltzaileei zerbitzua bermatuko dien inpaktu txikiko planaren 
bidez.
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R16- Material berrien erabilera 
eraikuntzan

Ekoberrikuntza-eta ingurumen eragiketa

Helburu nagusiak

Pisua eta kostuak murriztea, birziklatze-prozesuak bultzatzea eta, ondorioz, C02 isuriak murriztea
erraztuko duten eraikuntzako soluzio eta material berrien garapena eta erabilera sustatzea; hori guztia
kalitatea integratuz eta trenbide esparruko estandarrei eutsiz.

Erronkaren deskribapena

Abiadura handiaren garapenak eta ibilgailuek garraiatzen duten zama handitzeak, besteak beste, trenbide
azpiegituraren etengabeko bilakaera eragiten dute. Gainera, kostua, mantentzea eta iraunkortasuna
zarata eta bibrazio aldetik gero eta handiagoak diren eskakizunetara egokitu behar dira. Eskakizun horiei
aurre egiteko material berriak erabiltzea nazioko eta Europako I+G+b programen giltzarrietako bat da,
Shift2rail ekimena barne. Eskakizun horiei erantzuteko gakoa propietate elastiko eta iraunkortasun egokiak
dituzten elementuak sartzea da. Erreiak, trabesak, erraileko eserleku-plakak, trabesapeko zolak eta
balastoaren azpiko mantak, balasto-konposizio berriak eta azpi-balasto bituminosoak dira eskakizun horiei
erantzuteko funtsezko elementuak.
Material berri horiek eta beste batzuk trenbidearen sektorean sartzeak beste sektore batzuetan
eskuratutako ezagutzan eta esperientzian oinarritu behar du, tren arloko aplikazioen kostuen egitura eta
eskakizunak ahaztu gabe. Gainera, gizarteak ingurumenari buruzko gero eta kontzientzia handiagoa du,
eta, horri esker, material berrien garapena iraunkortasunaren, berrerabilpenaren eta birziklatzearen
kontzeptuei lotuta dagoela ziurtatzen da.

Aurreikusten diren emaitzak

ETSren azpiegituren garapen jasangarri eta eraginkorra erraztuko duten eraikuntzako soluzio eta material 
berriak izatea.



Helburu nagusiak

Laneko arriskuen prebentzioa integratzea eta lan-baldintzak hobetzea, prebentzio-kultura
handiagoaren bidez.

Erronkaren deskribapena

Teknologia seguruak eta lege-eskakizunak betetzen dituen dokumentazioa bermatzen dituen prebentzioa
kudeatzeko sistema ezarri ondoren, prebentzio-kulturaren maila handia sortuz lortzen da erakundean
prebentzio-standard handia bilatzeko benetako jauzi kualitatiboa.
Horretarako, prebentzio-sistema aztertzea eta lau ardatzetan oinarritutako lan-proposamena zehaztea
planteatzen da:
1. Lidergoa: Ardura duen sailean autoritate handiagoa bilatzea, gaitasun teknikoa eta ezagutzak emango

dituen prestakuntza-plan espezifiko baten bidez. Beharrezkoa da, halaber, sailetako arduradunekin
harreman zuzena izatea, prebentzioarekin erlazionatutako 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 emango
duen dokumentuak kudeatzeko eredu bat lantzea.

4. Egoera berezien kontrola: arrisku-maila handieneko eta gaur egungo betetze-maila desberdineko
egoerak kontrolatzeko aukera emango duen lan-sistematika bat prestatzea:
• Enpresa-jarduerak koordinatzea.
• Prozesu arriskutsuen kontrola: erortzeko arriskuak, lan-ekipoak, makinerian esku hartzea, segurtasun

elektrikoa, biltegiratzeak, norbera babesteko ekipamenduak, prebentzio-baliabideak.
• Obrako segurtasuna.

Aurreikusten diren emaitzak

Lan-baldintzak hobetzea prebentzio-kultura handiagoaren bidez.

R17- Irisgarritasuna bultzatzea ETSren
azpiegituretan

Irisgarritasunaren hobekuntza

Helburu nagusiak

Desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasuna bermatzea ETSren azpiegituretan, teknologia berritzaileak 
ezarriz.

Erronkaren deskribapena

Erronka horren bidez, mugitzeko murrizketaren bat edo adimen-, gorputz- edo zentzumen-desgaitasunen
bat duten pertsona guztien irisgarritasuna bermatu nahi du ETSk, garraiobideetarako eta urbanizazio- eta
eraikuntza-elementuetarako sarbidean berdintasuna eta gizarteratzea erraztuko duten diseinuak txertatuz.

Aurreikusten diren emaitzak

Irisgarritasunaren hobekuntza ETSren azpiegituretan.

R18- Laneko Arriskuen Prebentzioa

Barne prozesuen hobekuntza
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