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SARRERA

Euskal Trenbide Sarea, aurrerantzean ETS, Euskadiko trenbide sektorea berrantolatzeko Eusko Jaurlaritzaren erakunde publikoa, hiriburuko
hegoaldeko auzoei eta Alonsotegiko udalerriari zerbitzua emango dien
Bilboko Trenbide Metropolitarraren etorkizuneko 4. lineari buruzko
Informazio Azterlana ari da egiten.
Azterlan honen bidez, Irala, Errekalde, Basurtu eta Zorrotza erdigunearekin lotuko dituen ahalmen handiko garraio publiko sistema bat ezartzeko
alternatibarik onenak baloratu eta mahai gainean jarri gura dira, jadanik
hirian dagoen eta aurreikusita dagoen azpiegitura aprobetxatuz.
Informazio Azterlana egiteko orduan, herritarren partaidetza prozesu bat
gauzatu da aurkeztutako bi aukeretan aurreikusitako geltokietatik gertu
dauden auzo eta inguruneetan.
Partaidetza prozesu horren helburua prestatutako alternatibak jende aurrean partekatzea izan da, eta baita proiektatutako geltokien inguruan
bizi diren bizilagunen proposamenak eta iritziak jasotzea ere.
Dokumentu honek herritarren partaidetza prozesua egiteko erabilitako
metodologia laburbiltzen du, eta prozesu horrek eman dituen emaitza
nagusiak azaltzen ditu. Ekarpen horiek guztiak azterlana idatzi duen taldeak
aztertu ditu, eta ekarpen nagusiei buruz egindako lehen balorazioak
partekatzen dira.
Lau eranskinek egindako ekarpen guztiak jasotzen dituzte. I. eranskinean,
herritarren partaidetza prozesuan egindako topaketetan jasotako ekarpen
guztiak jasotzen dira, eta II. eranskinean, berriz, ekarpenak jasotzeko
erabilitako formulario eredua. Hirugarren eranskinean, proposatutako
aukerei egindako beste ekarpen batzuk jasotzen dira. Laugarren eranskinean, proposatutako geltokietatik gertu dauden Barrutiko Udal
Zentroetan prestatutako formulario digitalaren eta formulario fisikoen
bidez bildutako inkestetan oinarritutako grafiko guztiak jasotzen dira.

HELBURUAK

HELBURUAK
Egindako partaidetza prozesuaren helburua azterlana
idatzi duen taldeari irizpide sozialak helaraztea izan
da, lehen fasean planteatutako alternatiben irizpide
anitzeko ebaluazioaren barruan kontuan hartzeko.

Helburu
espezifikoak

partaidetza
prozesuan

7

01.
Prozesuaren irismena eta espero
diren emaitzak fokalizatzea.
Irizpideak, baldintzak eta mugak.

02.

03.

Erredakzio-taldeak
proposatutako bi aukeren
berri xehetasunez ematea.

Entzute aktiboko dinamikak eta
jarduerak ezartzea, herritarrek
alternatibei dagokienez egiten
dituzten ekarpenak biltzeko eta
taldekatzeko.

04.

05.

Herritarren ekarpenak edukimultzo desberdinetan biltzea:
Mugikortasuna, Intermugikortasuna,
Hirigintza eta Gizarte Dinamizazioa.

Ekarpenak lehenestea.
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METODOLOGiA

PRINTZIPIO METODOLOGIKOAK

Ez dira formula sekretu
edo prozedura estandarizatu
garaiak. Erronka guztiak
bakarrak dira, eta pertsonek
pertsonentzat eraikitzen
dituzten konponbideak
baino ez dira jasangarriak
eta eraginkorrak izango.

Ezin dira soilik arazo bati erantzungo dioten konponbideak
eskaini. Konponbideaz gain, hura ezartzeak sortuko duen
inpaktua identifikatzea lortu gura da, eta, horrela, pertsonek
hartzen duten erabakiarekin konpromisoa hartzea eta
erantzunkidetasuna izatea lortu gura da. Erabaki hori bakarra
izango da, eta bere behar eta itxaropenetara egokitua.
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Horregatik, ulertzen da planteamendu
estrategikoan herritarren partaidetza
prozesuei esanahia ematen dieten eta
horiek finkatzen dituzten 3 gako daudela:

ANTOLAKUNTZA
Pertsonak erdigunean jartzen dituen sarea, talentuak
identifikatzeko eta gauzatzeko testuinguruak sortzen
dituena eta bideragarritasuna, jasangarritasuna eta
hazkundea bermatuko dituen ongizate sozial eta
emozionala bilatzen duena.

TESTUINGURUA

BALIOA SORTZEA

Espazioak diseinatzeko eta sortzeko artea eta teknika,
ekintza bat modu integralean gauzatzen den giroa sortzen
duten elementu erreal, ideal eta sinbolikoen bidez.

Bertako jendearen gaitasun eta talentuen bidez erronka eta
itxaropenekin bat datozen nortasuna eta profilak eraikitzea
ahalbidetzen duen prozesu egituratu eta etengabea.

PRINTZIPIO METODOLOGIKOAK
Gauzatutako prozesuak bi partaidetza mota konbinatzen
ditu: aurrez aurrekoa eta aurrez aurrekoa ez dena.
Aurrez aurreko partaidetza aurrez aurreko topaketa digitalei deitzen diegu. Bertan, hainbat eragilek aurrez ezarritako helburu batzuetan oinarrituta jarduten dute, eta
aurrez aurrekoa ez den partaidetza deitzen diegu antolatutako foroetan eta bileretan parte hartu ezin duten edo
parte hartu gura ez duten pertsonen edo/eta eragileen
ekarpenak jasotzea errazten duten beste jarduera batzuei.

Ez aurrez-aurrekoa
ON-LINE
FORMULARIOA

FORMULARIO
FISIKOAK

AURREZ-AURREKOA
TOPAKETA DIGITALAK

Herritarren partaidetza prozesuen eskakizunak

10

ESPEZIFIKOA

Prozesuak argi eta garbi artikulatu behar du erakunde sustatzaileak zer lortu gura duen
helburuak lortzeko ezarriko diren jarduera zehatzak delineatzean.

Neurgarria

Prozesu bakoitza helburu eta mugarri neurgarrien bidez ebaluatu behar da. Erreferentziapuntuak –ekintza neurtzeko metrikak– beharrezkoak dira aurrerapenaren jarraipena egiteko.

Prozesagarria

Prozesuak azaldu behar du zelan lortuko diren aurreikusita dauden emaitzak eta helburuak.
Prozesu bakoitzak sustatzaileak bere helburua betetzeko erabiliko dituen ekintzen, metodologien, tresnen eta prozeduren azalpen laburrak jaso behar ditu.

Egokia

Partaidetzaren funtsezko alderdien artean informazioaren gardentasuna, konpromiso
publikoa /herritarren partaidetza eta erantzukizuna daude, eta adierazitako konpromisoek
printzipio horiek islatu behar dituzte.

Denboran mugatuak

Prozesuek hasiera- eta amaiera-datak izan behar dituzte, ekintza sustatzeko. Konpromiso orok
epe errealista bat zehaztu behar du, aurrerapena frogatu ahal izateko.
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Gauzatzen diren prozesuetako bakoitza hainbat eragilek,
pertsonak eta taldek osatuko dute, eta bitartekaritza-talde batek dinamizatuko, koordinatuko eta erraztuko du,
jorratu beharreko gaien arabera berariaz osatuta.

Bitartekaritza-lana heldu gura zaion erronkaren eta bete
gura diren helburuen arabera egingo da beti.

Egiten diren bitartekaritza-lanen artean, honako hauek nabarmentzen dira:

Prozesua osatzen duten eragile guztiei
modu aktiboan entzutea.

Egin beharrekoak egituratzea.

Taldeak, ekimenak eta jarduerak antolatzea.

Esperientzietan eta tresnetan oinarritutako
ezagutza ematea.

Pertsonak eta baliabideak dinamizatzea.

Egindako lana sistematizatzea
eta dokumentatzea.

Prozesuaren garapena jakinaraztea.

Bitartekaritza-lanak egiteaz arduratzen diren pertsonak,
aldi berean, eragile ere badira prozesu bakoitzean, eta
prozesuaren garapena eta emaitzak ikertzeko ardura
dute, sistematizazioaren eta une bakoitzean lortutako
datuen bidez.

eragileei autonomia-espazioak uztea, eta prozesuan
parte hartzea une batzuetan bigarren maila batean uztea,
kolektiboak ekintzak modu independentean gauzatu
ahal izan ditzan.

Bitartekaritza-taldea erronka bakoitzari aurre egiten dion
taldeko beste kide bat da, baina ezinbestekoa da gainerako

Formatu honetarako jarduera nagusiak honako hauek izango dira:
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Erronka ezartzea eta modu
zehatzean definitzea.

Tailerrak edo bestelako jarduera praktikoak.

Prozesuan parte hartuko duten eragileen
mapa hautatzea eta egituratzea.

Emaitzak aurkeztea.

Herritarrek parte hartzeko lan-saioak.

Datuak jakinaraztea eta helaraztea.
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PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK
Prestaketa-fasea
Sarrerako fase horrek zerikusia izan du partaidetza-proposamena Bilboko 4. lineako partaidetza prozesuaren
premietara eta benetako interesetara egokitzearekin, eta
baita prozesuari hasiera emateko beharrezkoak diren
aurretiazko zereginetara egokitzearekin ere.
Besteak beste, fase horretan, Informazio Azterlanean
proposatutako bi aukerei buruzko informazio guztia
eman zioten ETSk eta erredakzio-taldeak partaidetza

prozesuaz arduratzen den taldeari. Gainera, hasierako
une honetan, emandako informazioan oinarrituta, parte
hartzeko tresna eta alternatiba egokienak definitzeari
amaiera eman zitzaion.
Fase horretan, komunikazio- eta atzemate-fasean erabili diren
komunikazio-elementu guztiak gauzatu ziren, hala nola:

Parte hartzeko prozesuaren irudia

www.linea4bilbao.eus webgunea

Formulario digitalak eta fisikoak

Barrutietako Udaltegietan dauden
komunikazio-elementuak.

Komunikazioa eta atzematea
Fase horren helburua partaidetza prozesua modu publikoan martxan jartzea izan zen. Fase horretan, partaidetza-saioen aurretik, banaketa-prozesuaren berri eman
zen eta topaketetan parte hartu gura zuten pertsonen
izen-emateak jaso ziren.

Helburu
zehatzak
fase honetan:
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Fase hori otsailaren 15ean hasi eta martxoaren 2an itxi zen.
Martxoaren 3tik amaierara, hau da, martxoaren 17ra, arte,
ezarritako topaketetarako atzematean jarraitu zen lanean.

01.

02.

03.

Barrutiko eragileei
partaidetza prozesu
bat abian jarri dela
jakinaraztea.

Dinamiketan parte
hartu duen talde
eragilea sortzea.

Parte hartzeko
espazioak sortzea.
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Egindako
jarduerak

Webgunea martxan jartzea
Espazio digitala sortu zen, eta bertan jarri
zen planteatutako alternatibei buruzko
informazio guztia, eta baita partaidetza
prozesuaren barruan aurreikusitako fase
eta jarduera guztiak ere. Webgune honek
topaketa digitaletarako izen-emateak
egiteko balio izan zuen.

Prentsa-oharrak bidaltzea
ETSk prentsa-ohar bat bidali zuen Bilboko
eta Bizkaiko komunikabide nagusietara,
herritarren partaidetza prozesuaren berri
izan zezaten.

MAILING-a
Bilboko eta Alonsotegiko udalei informazioa bidali zitzaien, informazio hori haien
datu-baseetan erregistratutako eragile
sozialen eta elkarteen artean zabal zezaten.

4. lineari buruzko mailing-a
info@linea4bilbao.eus helbide elektronikotik parte hartzeko prozesuarekin
erlazionatutako zalantzak eta helbide
horretara idatzi duten pertsona guztiei
proposatutako alternatibak aztertu dira.
Helbide horretatik, topaketetan parte
hartzeko beharrezko informazioa bidali
zaie izena eman dutenei.
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Herritarren partaidetza
Herritarren partaidetza prozesua hiru modutan gauzatu
da martxoaren 3tik apirilaren 11ra:

Aurrez aurreko dinamikak

Galdetegi digitalak

Galdetegi fisikoak

Aurrez aurreko dinamikak
Aurrez aurreko partaidetzaren proposamenak metodologia berritzaileetako bat eta azterlanaren proposamenei
ahalik eta ekarpen gehien eta askotarikoak egitea uztartzearen aldeko apustua egin du.

Begiraden, iritzien eta pertzepzioen aniztasunari balioa
emateaz gain, ahalik eta pertsona gehienek parte hartzea
eta lehenestea errazten du, aurrez zehaztutako irizpide
batzuen arabera.

Ahal diren iritzi guztiak integratuz, ingurunea, haren
ezaugarriak, aukerak eta ahalmenak askoz hobeto ikasi
eta uler daitezkeen prozesua da, azterlanean egindako
proposamenei parte-hartzaileen ikuspegia eman eta
kontrastatu ahal izateko.

Lankidetzarako eta entzuteko gune bat ahalbidetzen du,
pertsonen eta erakundeen berezko balioa sortzeko. Parte
hartzeko prozesuetan, dibergentzia- eta bateratze-uneak
tartekatzen ditugu, azterlanean aurreikusitako alternatiba
bakoitzerako ahalik eta ekarpen gehien sortzen eta ezarritako irizpideen arabera zehazten laguntzeko.

Lankidetzazko eraikuntzarako eztabaidak
Lankidetzazko eraikuntzak ezagutza eraikitzeko prozesu
sozial gisa ulertzen du proposamenen ekarpena. Prozesu
horretan, hirugarrenek egindako ekarpenek norberarenak
elikatzen dituzte eta banaka ikusi ezin daitezkeen agertoki
berriak sortzea ahalbidetzen dute.
Elkarlaneko ekarpenaren ezaugarri nagusien artean
honako hauek daude: elkarrekintza; izan ere, ideiak eta
ikuspuntuak trukatzen diren prozesuaren lehen etapako ideia-truketik ikasten da, eta, bertan, hausnarketa
indibidualerako espazio bat dago, geroago komunikatu
daitekeena.

Eztabaidek ideien elkarrekintza horren informazioa
izango dute, eta banakako ekarpenak egiteko espazio
bat sortuko dute.
Plataformek eta inkestek lagundutako lankidetza-sorkuntzako esperientzien arabera, ekarpenen ideia ezagutza
elkarlanean eraikitzeko gizarte-prozesu gisa ulertzen
da, kasu honetan, Bilbo hegoaldeko auzoetarako garraio metropolitar sistema baten diseinuaren zerbitzura.
Gainera, elkarlaneko ikaskuntzak partaidetzaren kultura
indartzen du.

Guztira, sei topaketa egin dira, bat 4. lineako aukeretan
proiektatutako geltoki bakoitzaren inguru bakoitzeko:

3

martxoa

10

martxoa

16

martxoa

14

ALONSOTEGI
BASURTO
IRALA

4

ZORROZA

11

REKALDE

martxoa
martxoa

17

martxoa

ABANDO

Bilera guztiek 90 minutuko iraupena izan dute,
18:00etatik 19:30era, eta egitura hau izan dute:

1

Prozesua
aurkeztea

2

Alternatibak
aurkeztea

3

Ekarpenak
biltzea

4

Zalantzak
eta argibideak

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

Galdetegi fisikoak
Otsailaren 22tik apirilaren 11ra, biak barne, Zorrotza, Basurtu, Errekalde eta Irala barrutietako udaltegietan eta
Alonsotegiko Kultur Etxean galdera-sorta fisikoa jasotzen
duten informazio-panel batzuk jarri dira.

Galdetegi digitalak
www.linea4bilbao.eus webgunean herritarren ekarpenak jasotzeko inkesta digitala argitaratu zen. Galdetegi
fisikoaren berdina den galdetegi hau otsailaren 22tik
apirilaren 11ra arte gaitu zen.

Galdetegi horiek proiektatutako geltokien inguruetan
bizi diren pertsonen inpresioak eta iritziak jasotzeko
diseinatu ziren, eta baita egungo mugikortasun-ohiturak
jasotzeko ere.
II. eranskinean, ekarpenak jasotzeko formularioa partekatzen da.

Sozializazioa
Herritarren partaidetza prozesua amaitu ondoren,
prozesuaren emaitza ezagutu gura duten pertsona guztiekin sozializatzeko unea dator. Gardentasunaren eta
jardunbide egokien ariketa egin behar da, jasotako eta
azterlana idatzi duen taldeari helarazitako informazio
guztia herritarrekin partekatzean.

Proiektuaren fase horretara egokitzeko, www.linea4bilbao.eus atariak bere atalak eguneratu ditu, prozesuaren
emaitzari buruzko informazio orokorra emateko.

Topaketa digitaletan sortutako informazioa eta galdetegien bidezko bilketa oinarritzat hartuta, dokumentu
hau jaso da, eta bertan partekatuko dira partaidetza
prozesu osoan zehar jarraitutako metodologia eta
bildutako ekarpen guztiak. Txostenaren edukiaren
hedapena errazteko, txostenaren edukia modu bisualean laburbiltzen duen infografia bat ere egin da.

Herritarren partaidetza prozesuan parte hartu eta izena
eman duten pertsona guztiei esker oneko mezu elektroniko
bat bidali zaie, eta bertatik prozesuaren infografia eta
memoria deskargatu ahal izan dituzte.

Bi ekintza mota gauzatu dira herritarren partaidetza
prozesua gizarteratzen laguntzeko.

Gainera, web-atalaren edukia eguneratu da, aipatu bezala.

Bi dokumentu horiek www.linea4bilbao.eus webgunean
argitaratu dira, eta bi dokumentuak deskargatzeko
estekaren bidez eskerrak bidali zaizkie topaketaren
batean izena eman eta formularioa modu digitalean
edo/eta fisikoan entregatu duten pertsona guztiei.
15
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lortutako
emaitzak

Herritarren partaidetza prozesuan lortutako emaitza
nagusiak aurkezteko orduan, bi kategoriatan banakatu
dira: datu kuantitatiboak eta datu kualitatiboak.

DATU KUANTITATIBOAK
Lehen formatu honetan, herritarren partaidetza prozesuak
eman dituen datu objektiboak sartu ditugu.
Prozesuan parte hartzeari dagokionez, 1.206 pertsonak
parte hartu dute, modu batera edo bestera, gauzatutako
jarduera batzuetan; 131 pertsonak egindako topaketa

Topaketa digitalak

digitaletan parte hartzea erabaki dute, eta 995 pertsonak, berriz, emandako formulario fisiko edo digitalaren
bidez parte hartu dute.
Lehen aipatu bezala, herritarrek parte hartzeko hiru kanal
ezarri dira.

Formulario fisikoak

Formulario digitalak

Topaketa digitalak
Topaketa digital horiei begira, 487 lagunek eman dute
izena topaketetan parte hartzeko, eta guztira 131 pertsonak
parte hartu dute.

Topaketa bakoitzeko datuak banakatuta, hauxe izan da
emaitza:

16 27 15 25 37 11

PERtSONA

PERtSONA

PERtSONA

PERtSONA

PERtSONA

PERtSONA

ALONSOTEGI

ZORROTZA

BASURTO

ERREKALDE

IRALA

ABANDO

%20.6

%11.5

%12.2

guztizkoaren
17

guztizkoaren

guztizkoaren

%19 %28.3

guztizkoaren

guztizkoaren

%8.4

guztizkoaren
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Topaketa horiei esker, interesdunek proposatutako bi trazadura-aukerei buruzko ekarpenak egin dituzte. Guztira,
197 ekarpen jaso dira, honela kategorizatuta:

Mugikortasuna

Intermugikortasuna

%31,9

%27,9

guztizkoaren

%24,5

guztizkoaren

63

55

EKARPEN

Gizarte
dinamizazioa

Hirigintza

%15,7

guztizkoaren

guztizkoaren

48

EKARPEN

31

EKARPEN

EKARPEN

Horiek bildu diren topaketari dagokionez, honela
banatuko lirateke:

85 50 22 19 13 8
ekarpen

ekarpen

ekarpen

ekarpen

ekarpen

ekarpen

IRALA

ERREKALDE

BASURTO

ABANDO

ALONSOTEGI

ZORROTZA

%43.2 %25,3

guztizkoaren

guztizkoaren

%11.2

guztizkoaren

%9.8

guztizkoaren

%6,5

guztizkoaren

%4

guztizkoaren

27 Pertsona
8 Ekarpen

15 Pertsona
22 Ekarpen

16 Pertsona
13 Ekarpen

18

25 Pertsona
50 Ekarpen

11 Pertsona
19 Ekarpen
37 Pertsona
85 Ekarpen
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Formulario fisikoak
Bilboko Barrutiko Udaltegi desberdinetan eta Alonsotegiko Kultur Etxean modu fisikoan emandako galdetegiei
dagokienez, 309 galdetegi bildu dira. Zentroen araberako
partaidetza honako hau izan da:

Gune horietan jasotako formularioen artean, Kastrexanako pertsonek bildutako 23 galdetegi aurkitu dira
gutxienez, bildutako guztien % 7,5.

149 74 33 16 14 23
GALDETEGI

GALDETEGI

GALDETEGI

GALDETEGI

GALDETEGI

GALDETEGI

ZORROTZA

ERREKALDE

IRALA

BASURTO

ALONSOTEGI

KASTRESANA

%48.2 %23,9

guztizkoaren

%10.7

guztizkoaren

guztizkoaren

%5.2

guztizkoaren

%4,5

guztizkoaren

%7.5

guztizkoaren

Formulario digitalak
Guztira, 686 formulario bildu dira www.Línea4bilbao.eus
webgunean gaitutako formulario digitalaren bidez.

Formulario horietatik, eta emandako posta-kodeen arabera, barruti hauetatik bidali dira.

480012
ERREKALDE
eta AMETZOLA

48810
ALONSOTEGI eta
KASTREXANA

48013
BASURTO eta
ZORROTZA

GALDETEGI

GALDETEGI

GALDETEGI

170

101

%24,8
guztizkoaren

79

%14,7
guztizkoaren

%11,5
guztizkoaren

48002
ERREKALDE
eta ALTAMIRA

48003
IRALA eta
SAN ADRIÁN

GALDETEGI

GALDETEGI

142

%20,7
guztizkoaren

BESTE
BATZUK

94

100

%13,7
guztizkoaren

%14,6
guztizkoaren

GALDETEGI

ETSk emandako kanal ofizialen bidez parte hartzeaz
gain, 4. lineako Plataformatik aldeko 3.382 iritzi eman
zaizkio A alternatibari.
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DATU KUALITATIBOAK
Herritarrek parte hartzeko abiarazi den prozesuak lortu
du mobilizatu gura zen publikoarengana iristea. Galdetegi
fisikoei zein digitalei erantzun dieten pertsonen % 88, 4.
linearen proposamena igarotzen den auzoetan bizi da.
Horrek erraztu egiten du alternatibak zerbitzuaren erabiltzaile potentzialen ekarpenekin elikatzea eta inguruko
pertsonen kezkak eta ardurak barne hartzea.
Aurkeztutako 4. lineako aukerek parte-hartzaileen
mugikortasun beharrak asetzen dituzte, eta hala jakinarazi du parte-hartzaileen % 87k. Alde horretatik, A
alternatiba, % 36ko babesarekin, da aukerarik gogokoena;
% 32ri, berriz, berdin zaie A eta B alternatiben artean, eta
% 7 baino ez dago B alternatibaren alde.
Bai A alternatiban bai B alternatiban proposatutako
trazadura-aukera guztiz dator bat 4. linearen inguruko
pertsonen mugikortasun-ohiturekin. Inkestan eta topaketetan parte hartu duten pertsonak maiz joaten dira
Bilbo erdialdera; erantzunen % 53k uste dute euren
denbora libreko helmugarik ohikoena dela, eta % 40
lan-arrazoiengatik joaten da. Ildo horretan, proposatutako trazadurak Abandoko Geltoki Intermodalarekin
eskaintzen duen konexioa balioesten da Bilboko erdigunean duen kokapenarengatik (parte-hartzaileen %
33), Bizkaitik mugitzeko beste garraiobide batzuekin
konektatzeko aukerarengatik (% 30), eta % 20,6k Bilbotik
mugitzeko beste garraiobide batzuekin konektatzeko
aukerak eskertzen ditu.
Sarbide- eta ibilbide-denborei dagokienez, lehenengo
kasuan argi ikusten da lotura dagoela zerbitzua erabiltzeko probabilitatearen eta geltokira sartzeko behar den
denboraren artean. Zenbat eta denbora gehiago behar
zerbitzua hartzeko, orduan eta gutxiago erabiliko dute
herritarrek zerbitzua. Zentzu horretan, geltokirako sarbidea
5 minutu baino gutxiagora badute, erabiltzeko aukera
oso handia da, eta onargarria da geltokira heltzeko 10
minutura arte. 10 minututik aurrera, herritarrek zerbitzua
erabiltzeko probabilitatea nabarmen jaisten da. Hori bat
dator topaketa digitaletan egindako ekarpen asko proposatutako geltokietara sarbidea hobetzera bideratuta
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egotearekin, hainbat elementu mekanikoren bidez.
Ibilbide-denborari dagokionez, ez da 4. linea erabiltzeko
edo ez erabiltzeko hain faktore erabakigarria.
Ildo horretan, eta intermodalitatea errazte aldera,
herritarren partaidetzarako topaketetan, Basurtuko geltokia Bilbo Intermodalarekin lotzeko aukera eman da,
Bilbo Metropolitarraren ezkerraldeko eta eskuinaldeko
lekualdaketak errazteko, eta baita bertatik jarduten duten
garraiobideekin konektatu ahal izateko ere.
Horregatik, 4. lineak beste garraiobide batzuen erabiltzaileak erakartzeko duen gaitasunari buruz galdetzean, erabiltzaileak galduko lukeen garraiobide nagusia ibilgailu
pribatua izango litzateke, eta ondoren Bilbobus zerbitzua,
formularioen bidez jasotako erantzunen arabera.
Inkestari erantzun dioten pertsona gehienak bat datoz
geltokien inguruneak hirigintzan berroneratzeko 4. linea
aukera paregabea izan daitekeela esatean. Hala diote
inkesten % 84k. Horretarako, igogailuak eta eskailera edo
korridore errodagarriak jartzea da hobekuntza nagusia,
eta, horrekin batera, oinezkoentzako bideak jartzea eta
kaleetako argiztapena hobetzea.
Hobekuntza horiek guztiek inguruko egoiliarren segurtasun-pertzepzioa hobetzeko ere balioko dute, jasotako
erantzunen % 92ren arabera.
Dinamizazio sozialari dagokionez, denda txikiek, ostalaritzak eta jatetxeek 4. lineak berak sortutako jarduera
handiagoa baliatu ahal izango dute nagusiki.

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

HERRITARREN
EKARPENEN
AZTERLANA

Parte hartzeko prozesuan zehar jasotako ekarpenen artean, proiektua idatzi duen taldeak, 4. linea
Bilbo metropolitarrean dauden garraio publikoko
sareetarako sarbideetan gabezia bereziak izan dituzten eremuetara hurbiltzea ahalbidetuko luketenak, edo aurkeztutako proposamenetan geltokiak
dauden ingurunean hobeto integratzeko aldaketak
sustatzen dituztenak, hautatu ditu.

Barrutien arabera, hauek izan dira ekarpen
nabarmenenak, interes orokorra dutelako.

BASURTO
Basurtuko geltokiaren eta Bilbo Geltoki Intermodal berriaren arteko lotura ezartzea.
Auzo Garaietarako sarbidea hobetzea, Basurtuko
geltokia azpiegitura osagarriz hornituz.
Basurtuko Geltokirako oinezkoentzako sarbideak
hobetzea.

IRALA
4. lineako eragin-eremua Juan de Garaytik harago
zabaltzea, 4. linea San Adrian auzora hurbilduz.

ERREKALDE
4. lineako Errekaldeko geltokira sartzeko ahoetako bat Ametzolako egungo geltokira hurbiltzea,
Ametzolako eremua METRO linea berrian sartzeko.
Aurreikusitako fosteritoa Errekalde Plazan birkokatzea, aukeratutako kokapenak asko erabiltzen
den plazaren eremu bati eragingo liokeelako.

SANTA ÁGUEDA eta KASTREXANA
Geltokiak 4. lineak eskaintzen duen METROzerbitzuari gehitzea, eta geltokien irisgarritasuna
eta funtzionaltasuna hobetzea.

BESTE GAI BATZUK
Garraio aldaketak eta truke modalak errazten
dituen txartel bakarra ezartzea, garraiobide desberdinak erabiltzeagatik hobariak emanez eta
guneka tarifatuz.
Linea berriaren inguruan BilboBiziko geltoki bat
gehitzea, gutxienez.
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Jarraian, proposamen horiek ikuspegi tekniko, funtzional
eta ekonomikotik aztertu dira. Lehen azterketa hau ekarpen
horietako askori erantzuteko baliagarria izan da.

BASURTO
4. lineako Basurtuko geltokia Bilbo Intermodalarekin lotzea
Auzoetan izandako topaketetan errepikatzen den proposamenetako bat, Basurtuko geltokiaren eta Bilbo
Intermodaleko geltokiaren artean (Termibus zaharra)
lotura zuzena sortzea da. Lurpeko ibilbide bat sortzea
proposatu da, bi geltokien arteko komunikazioa bizkortzeko
pasabide gurpildunarekin, Basurtuko geltokia Abandoko
geltokiaren alternatiba bihurtuz Hegoaldeko auzoak
METROaren 1. eta 2. lineekin, Bizkaibusekin eta RENFEren
lotzeko.

eta Erizaintza Fakultate berria ezartzea dago aurreikusita.
Fakultate horrek badu Hiri Antolamenduko Plan Berezi
bat, 2021eko martxoko behin betiko onarpen-datarekin.
EHUk sustatzen du jarduketa hori, eta gaur egun Eraikuntza Proiektua garatzen ari da. Basurtuko 4. lineako
geltokiaren eta intermodal berriaren arteko lotura
zuzenena gaur egun aparkalekua ospitaletik bereizten
duen bidearekin bat etorriko litzateke.

Gaur egun, Basurtuko Ospitaleko langileen aparkalekuak
kale mailan banatzen ditu bi geltokiak. Aparkaleku horrek
hiruki formako partzela bat hartzen du ospitalearen
aurrean. Hala ere, lursail horretan EHUren Medikuntza

OHARRAK :
NOTAS :
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2
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Sigue

3

9LVWDDpUHDGHVGHHOVXUHVWH

2020ko uztaileko Hasierako Onarpeneko Dokumentuan
jasotako informazioaren arabera, espazio hori esparru
berrian integratzea proposatzen da, eta, horretarako,
aparkalekuko bi solairu erdi eta fakultate berria eta Ospitalea lotuko dituen korridore estali bat sortzea.

9LVWDDpUHDGHVGHHOQRUWH

Gaur egungo Basurtuko geltokiko bost minutuko
isokronoak Basurtuko Ospitalea barne hartzen du, eta
Bilbo Intermodaleko geltokitik 50 metro eskasera dago.
Korridore errodagarrien kokapena eta ibilbide estalia
ibilbide hori arintzeko eta atseginagoa egiteko bitarteko
gisa planteatu da, eta Irauregi, Zorrotza eta baita Erre-

kaldeko geltokietako erabiltzaileei geltoki hori RENFEren
metro edo aldiriko lineekin lotzeko aukera eman zaie,
Abandoko geltokirainoko ibilbidea osatu eta konexioa
bertan egin beharrean.
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PLANTA - LONGITU
ALTERNAT
ISOCRONA

Soluzio posible bat lurpean dagoen eta fakultate berrian
aurreikusitako obrekin bateragarria den korridore
errodagarri bat integratzea izango litzateke, Basurtu eta
Termibus arteko ibilbidea arintzeko. Basurtuko geltokitik
irteteko, geltokiaren beraren egitura funtzionala hartu
behar da kontuan, egungo konfigurazioan geltokiaren
barruko lotura-ibilbideari ekitea eragozten baitu. Egungo
geltokirako sarrera eta intermodal berriaren eraikinaren
aurreko azalerako irteera izango dituen lurpeko korridore errodagarri bat proposatzen da. Bi geltokien arteko
ibilbidea arindu egingo litzateke estalitako 180 metroko
korridore errodagarriekin, eta bi muturretan igogailuak
jarriko lirateke mugikortasun urriko pertsonentzat.
Ezaugarri horiek dituen konexioa kalearen azpitik eta
korridore errodagarriekin, lurperatuta egiteko inbertsioa,
neurri handi batean, medikuntza fakultate berriaren
proiektuan sartzeko aukeraren eta integrazio-mailaren
araberakoa izango da, eta aldez aurreko zenbatespen
batean 14 milioi euro jaso ahal izango dira lizitaziooinarriaren aurrekontuan, BEZ barne, jarduketa horrekin
batera egiteko aukera kontuan hartu barik.
Konexio horrek A alternatibari lotutako eskarian izan ditzakeen ondorioei buruzko lehen hurbilketa bat egin da.
Hala, eskaera egunean 800 bidaiari inguru handitzea lortu
da, eta eskaria gehiago birbanatu da Abandoko geltokietan (112 erabiltzaile gutxiago) eta Basurtun (525 erabiltzaile gehiago egunean). Zorrotzako, Errekaldeko eta
Iralako geltokiek ere Zorrotzan, Errekalden eta Iralan
aurreikusitakoak baino erabiltzaile gehiago izango
dituzte (111-145 erabiltzaile gehiago eguneko). Efektu

erantsi bat gehitu beharko litzateke, gaur egun eskuragarri
dagoen informazioarekin estimatzen zaila den arren.
Fakultate berriak gehituko lituzkeen erabiltzaile berriak
dira, horietako batzuk 4. linea erabiliko baitute garraiorako
aukera gisa.
4. lineako geltokietako bidaiarien gehikuntza eta birbanaketa L1 eta L2 metro lineekin eta C-1 eta C2 RENFEko
lineekin lotzeko ordezko ibilbideetako denbora-diferentzian oinarrituko litzateke, konexioa Basurtun ala Abandon
egitea erabakitzen den kontuan hartuta.
4. linean dauden ibilbide-denborak eta Basurtun metroarekin eta RENFErekin lotzeko aurreikusten diren
denborak kontuan hartuta, Kadaguatik eta Zorrotzatik
datozen erabiltzaileek 6 minutu eta 5 minutu inguru
aurreztuko lituzkete RENFErekin, Basurtun Bilbo Intermodalerako konexioa erabiltzea erabakitzen bada.
Errekaldeko erabiltzaileek 2 minutu aurreztuko lituzkete
metroaren konexioan eta minutu bat RENFEren konexioan.
Iralan, konexiorik azkarrena Abandoko geltokitik igaroko
litzateke.
Edozelan ere, ez da ahaztu behar Abandoko konexioak
geltokien barrualdetik igarotzen direla oso-osorik;
Basurtu-Bilbo intermodalean, berriz, kanpoko zatiren
bat egongo litzateke, ziurrenik. Baldintza atmosferikoen
arabera, ibilbide bat edo bestea aukeratzeko erabakia
lortutako denbora aurrezteak baldintzatuta egon daiteke.

Basurtuko gune garaietako sarbidea hobetzea 4. lineako Geltokitik
Basurtuko geltokiak, egungo sarbideekin eta konfigurazioarekin, geltoki horren eta A-8 autobidearen arteko
eremua ia estaltzen ez duen 5 minutuko isokronoa izango
luke, eta Lezeaga auzoa, geltokitik 5 minutu baino
gutxiagora bizi den eremutik kanpo geratuko litzateke.
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Arrazoia, geltokiaren eta autobidearen beste aldeko
auzoen eta A-8 autobidearen artean kota alde handia
dagoela da. Izan ere, hesi gisa, A-8 errepidearen gaineko
oinezkoentzako pasabidearen eta Lezeagarako ibilgailuentzako sarbidearen azpiko pasabidearen arteko loturak
mugatzen ditu.

Basurtu eta Errekalde eremuetako parte-hartzaileekin
izandako topaketetan adierazi zen komeni zela mugikortasun bertikaleko elementu mekanikoak ezartzea, Lezeagarainoko eta Karmelo mendirainoko ibilbidea errazteko,
auzo horiek lurraldearen gainerakoarekin 4. linearen eta
Basurtuko geltokiaren bidez lotuz.
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Geltoki bati zuzenean lotuta ez dauden jarduketa horiek
informazio-azterlanaren irismenetik kanpo daude, trenbide eremua gainditzen dutelako, eta auzoen irisgarritasuna
hobetzeko esparruan sartzen dira. Proposamen interesgarritzat eta 4. linearen osagarritzat jotzen dira, baina Bilboko
Udalak berak eta inplikatutako beste administrazio batzuek
koordinatu eta babestutako soluzioak eskatzen dituzte.

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

Altamira auzotik 4. linearako sarbideen hobekuntza
Jasotako proposamenek, halaber, 4. lineak Altamira
auzoari zerbitzua eman ahal izateko proposatutako
alternatibak aldatzeko aukera ematen zuten. Proposatutako aukerak auzoa Basurtuko geltokira edo N-634
errepideko gasolindegien inguruko 4. lineako geltoki
berri batera hurbiltzen zuten bitarteko mekanikoetatik
igarotzen ziren.

Hurrengo planoan, trazatutako soluzioa agertzen da, 4.
linearako geltoki berri batekin, linea aire zabalean igarotzen den tartean. Linearen trazadura pixka bat aldatuz
lortzen da, nasak alboetan dituen geltoki bat hartzeko
moduko zuzengune bat sortzeko. Nasak elkarren artean
eta N-634 errepidearekin lotuko lituzkeen pasabide bat.

Ildo horretan jasotako proposamen guztiak aztertu dira,
eta, bideragarritasuna baloratzeko, Olabeagako gasolindegien aurrean 4. lineako beste geltoki bat egiteko
proposamena txertatu da.

Hegoaldeko tranbide sahiesbidea
Olabeagako adarra
(Azterlan fasean)

Altamira

distantzia 200 m
Altamira maila +110m
Olabeaga geltokia maila 21m

A-8

distantzia150 m
Altamira maila +110m
Olabeaga geltokia maila 18,50m

F.F.C.C CERCANCÍAS FEVE

N-634
F.F.C.C CERCANCÍAS RENFE

Olabeagako geltoki berria
(Azterlan fasean)

Olabeaga
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bilboko itsadarra
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Altamira auzoko balizko erabiltzaileentzat leku horretan geltoki berri bat egotea benetan egokia ote den planteatzen
da. Geltoki horren eta auzoko erdigune neuralgikoaren
arteko distantzia, lerro zuzenean, 200 metro ingurukoa
izango litzateke, bi puntuen arteko 89 metroko altuera
-aldearekin.
Aitzitik, Altamira auzoaren inguruan geltoki berri bat
gauzatzea dago aurreikusita RENFEko C.1 eta C-2 aldiriko lineetarako, Olabeagako geltoki berria. Une honetan
jarduketa Bideragarritasuna Aztertzeko Fasean dago.
Geltokia 150 metroko distantziara geratuko litzateke

Altamira auzotik lerro zuzenean, eta 91,5 metro inguruko
altuera-aldea gainditu beharko litzateke.
Bi kasuetan, geltokiaren eta Altamira auzoaren arteko lotura inguru horretan bat egiten duten bide- eta trenbide
-azpiegitura ugariek baldintzatzen dute, hainbat mailatan
gurutzatuz. Soluzioak pasabideak eta igogailuak konbinatu beharko lituzke, auzoaren eta geltokiaren arteko
lotura ahalik eta zuzenena izan dadin.

200 m

89 m

Horregatik, uste dugu, aurreko kasuan bezala, Auzoaren
irisgarritasun-arazoa dela, eta baita mugikortasun bertikala
eta dauden oztopoak konpontzen dituzten hiri-soluzioak
ezartzekoa ere, Eusko Jaurlaritzako Azpiegitura Sailaren
eskumenetatik aparte. Bilboko Udalari helaraziko zaio auzo
altu horien irisgarritasuna hobetzeko Partaidetza-prozesuan jasotako proposamena, eta era berean, kontuan hartu
behar da trenbide lotura egokiagoa izan dezakeela etorkizuneko Olabeagako geltokitik, 4. lineatik baino.

du, eta baita zenbait kale berriro urbanizatzeko ere, ibilgailu
eta oinezkoen artean partekatutako trafikoko plataforma
bakarreko bide bihurtzeko eta oinezkoentzako bide bat
egokitu eta zabaltzeko. Planteatutako jarduketa guztiak auzoaren irisgarritasuna hobetzera daude bideratuta, Altamira auzoa osatzen duten plataformen artean komunikazio
-ibilbide irisgarriak sortuz.

Bilboko Udalak dagoeneko badu “Altamira auzoko irisgarritasuna hobetzeko proiektua”, 2020ko apirilekoa. Proiektuaren jarduketa-eremua Altamira auzoaren barruko 6
gune independentetan dago, eta 4 igogailu bertikal
panoramiko ezartzeko obretarako oinarri gisa balio gura

Basurtuko geltokiko sarbideen hobekuntza
Prozesuan parte hartu zutenek agerian utzi gura izan
zituzten, halaber, Basurtuko FEVEko geltokira sartzeko
eta irteteko gaur egun dauden oinezkoentzako kanpoko
sarbideen gabeziak, eta etorkizuneko 4. linearen diseinuan
kontuan hartzeko eskatu zuten.
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Horri dagokionez, 1. fasean aurreikusitako jarduketen
artean, geltokien egokitzapena eta sarbideen eta instalazioen optimizazioa barne hartzen dituen Zorrotza eta
Abandoko linearen egokitzapena dago.

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

erREKALDE
1. alternatibako geltokietara sartzeko kanoiak luzatzea,
zerbitzua Ametzola auzora hurbiltzeko
Eremuan jasotako lehenengo proposamen zehatzak
1. alternatibak Ametzola inguruan edo Mozart Plazan
sarbide bat izatea eskatzen zuen, eta, horretarako, Errekaldeko eta Iralako 4. lineako geltokietan aurreikusitako
sarbideren bat aldatzea.

gelto

kia

mozart plaza

irala

ambulategia
errekalde

Proposamen hori aztertzen hasteko, gaur egun inguru
horietan dauden azpiegiturak aztertu behar dira. Proposamenaren xede den eremuko 5 minutuko isokronoen irudian ikus daitekeenez, Errekaldeko eta Iralako
geltokietarako proposatutako sarbideek, Ametzolako
geltokiarekin batera (RENFEko C-1 eta C-2 lineekin
funtzionatzen jarraituko luke), nabarmen estaltzen dute
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proposamenaren xede den eta geltoki horietakoren batetik
bost minutu baino gutxiagora geratuko litzatekeen eremua.
Bestalde, proposatutako puntuetatik Errekaldeko eta Iralako
geltokietara sartzeko ehunka metroko sarbideak beharko
lirateke, eta, gainera, zerbitzua penalizatuta geratuko litzateke geltokietatik gertuen dagoen eremuan.
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Errekalde Plazako Fosteritoa 1. Alternatiban birkokatzea
Errekalde auzoan jasotako proposamenetako batek Errekalde Plazako Fosteritorako aukeratutako kokalekuaren
egokitasunari egiten zion erreferentzia. Aukeratutako
kokapenak Plazaren oinezkoentzako ibilbide nagusietako
bat oztopatzen zuela aipatu zen, eta, beraz, Plazaren
egungo erabilerak gehiago errespetatuko dituen beste
aukera bat eskatu zen.
Hasteko, aipatu behar da Informazio Azterlanean jasotako
hiri-integrazioak ez duela behin betiko soluzioa jasotzeko
borondaterik; aitzitik, teknikoki bideragarriak diren aukera
ugarietako bat planteatzen du, eta sarbide-puntu ezin
hobea aukeratzen du geltokiaren ikuspuntu teknikotik eta
funtzionaletik.
Eraikuntza-proiektuak jasotzen duen sarbidearen behin
betiko kokapena, ohi bezala, udal-arduradunekin koordinatutako soluzio bat izango da, eta bertan aurreikusitako
erabilerak bermatuko dituen ingurunearen berrantolaketaren eta urbanizazioaren egongo da.

Nolabaiteko malgutasuna dago kanoiaren azken zatiaren
trazaduran, eta horrek irteera-puntua azalera aldatzea
ahalbidetuko luke. Horri esker, kanoia egungo kokapenari erantsitako edozein lorategitan birkokatu ahal izango
litzateke, eta, horrela, plazaren egungo oinezkoentzako
ibilbideekin jarraitu ahal izango litzateke.
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Azkenean erabakitako soluzioa baldintzatuko duen
alderdietako bat Errekalde Plazaren inguruan dauden
zerbitzu-sareak izango dira; horiek, eta zein kokaleku
komeni den erabaki ahal izango da. Erabaki hori, nolanahi
ere, Udalarekin koordinatuta hartuko da.
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Alternatibak diseinatzeko prozesuan hainbat aukera aztertu ziren, auzoa FEVE eta RENFEren egungo lineekin
eta 4. linea berriarekin lotzeko. Inguruan dauden trenbide azpiegiturei eta 4. lineari berari dagokienez, auzoan
zenbait aukera proposatu ziren, batez ere RENFEko C-3
lineako Miribillako geltokiari eta 4. lineari berari lotuta,
bere bi bertsioetan.
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Aurreko faseetan egindako eskariaren azterketak alternatiba hori ere aztertzen zuen eskariaren ikuspuntutik,
San Adrianerako anezka eta Herritarren Partaidetzako 1.
Alternatiba konbinatuz. Lortutako emaitzak eskari osoa
zekarren, bi geralekuen batura, 1.200 erabiltzaile/eguneko
ingurukoa, eta 51,5 milioi euro inguruko jarduketaren
kostua.

bolumena eta behar den inbertsioa, zalantzan jartzen
da alternatiba horrek gaur egun duen errentagarritasun
sozioekonomikoa. Kontuan izan behar da, gainera, gaur
egun Bilbobusek ematen diola zerbitzua eremu horri, eta
Bilboko Merkantzien Hegoaldeko Saihesbidea ezartzeak
C-3 lineak bere zerbitzuak ezartzea ahalbidetuko duela,
maiztasunak gaur egun dauden METRO-zerbitzuen
maiztasunetara hurbilduz.

Kontuan izanda auzoaren parte bat Miribillako geltokiko
5 minutuko isokronoan dagoela, jasotako eskariaren
euskal trenbide sarea
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kastrexana
4. lineako zerbitzua Kastrexanako eta Santa Agedako geltokietara luzatzea
FEVEren egungo Bilbo-Balmaseda lineak bi geraleku ditu
Santa Ageda eta Kastrexana herriguneetatik igarotzean.
Bi geralekuen arteko distantzia 725 metro ingurukoa da.
Herritarren parte-hartzearen fasean, parte-hartzaileek
behin eta berriro eskatu zuten Kastrexanako eta Santa
Agedako egungo geralekuak metroaren 4. linea berriaren
geltoki gisa integratzea. Argudiatzen zenez, funtsezkoak
dira inguruko biztanleentzako zerbitzu gisa, Irauregi eta
Zorrotzarekin lotura soziosanitario handiak baitituzte,
eta, horrez gain, Kadaguako bi ertzetan dauden industrialdeetako industria-jarduera berreskuratzeko pizgarri
gisa ere badira.
Ildo horretan, etorkizuneko BZ (04.2) jarduera ekonomikoen azpieremu bat dagoela aipatu behar da, eta beste
bat PROFUSA enpresaren lurzoruetan, Barakaldoko
Udalarekin Bateragarritasun plan baten bidez garatu
beharrekoa. Hirigintza-jarduketa bat planteatzen da,
eta horren erabilerak eta intentsitateak oraindik zehaztu
gabe daude eta jarduera ekonomikoak eta industrialak
berreskuratzea ahalbidetuko luke.
Topaketa digitaletan parte hartu zutenek azpimarratu
zuten beharrezkoa zela Kastrexanako geltokiaren ondoan dagoen lurrazaleko aparkaleku publikoa disuasio
-aparkaleku gisa erabiltzea. Aparkaleku hori 4. linean
Park&Drive gisa sar zitekeen, Kadaguako haraneko bizilagunak 4. linearen bidez Bilbora hurbiltzeko.

Erabaki hori egindako eskari-azterketan oinarrituta hartu da. Azterketaren emaitzek adierazten dutenez, geltoki horiek 4. lineako zerbitzuetan sartzeak, linea
osoan bidaiariak gehitzetik urrun, erabiltzaileak kentzea
dakar, bi geltoki gehigarritan geratzeak bidaia-denboran
dakarren penalizazioa dela eta.
Santa Agedako geltokiko hobekuntzak oinezkoentzako
arrapala bat hartuko luke, trenbidearen bi aldeetan dauden
oinezkoentzako ibilbideak lotzeko eta geltokiko nasetarako
sarbideak antolatzeko.
Kastrexanako geltokia eta haren ingurua birmoldatzeak
nasarako sarbideak hobetzea ekarriko luke, egungo
eskailerak birmoldatuz, igogailu bat barne, eta nasarako
bigarren sarbide bat erantsiz errepidearekiko paraleloa
den oinezkoen ibilbidetik.
Kastrexanako bigarren sarbidea sartzeari esker, geltoki
horietako edozeinetatik bost minutu baino gutxiagora
bizi diren biztanleak 380 inguru izango lirateke, Barakaldon
eta Bilbon bizi direnak batuta. Kopuru horri geralekuen
inguruko enpresei lotutako erabiltzaile potentzialak
gehituko litzaizkioke.

Gaur egun, 2. Fasean 4. linearako proposatutako soluzioak,
zerbitzuak Irauregiko geltokia barne hartzen duenean,
Kastrexana eta Santa Ageda auzoetatik igarotzean,
trenbidea, instalazioak eta geltokiak berritzea eta Santa
Agedako trenbide pasagunea kentzea barne hartzen du.
Hala ere, geltoki horiek ez dira 4. linearen zerbitzuen
barruan sartuko, Balmaseda-Bilbo linearen egungo
zerbitzuei eutsiko baitiete. Ez da inola ere aurreikusten
gaur egun dituzten zerbitzuak ezabatzea.
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Informazio-azterlanaren zati gisa garatutako eskariaren
azterketaren esparruan, 4. linea berrirako aukera ugari eta
askotarikoak aztertu ziren bere bi faseetan. Eskariaren
ereduan aztertutako aukera batzuen artean, 2. fasean,
Kastrexanako eta Santa Agedako geltokiak zeuden, hainbat
maiztasunekin, baita Kastrexanako disuasio-aparkalekuaren aprobetxamendua ere.
Lortutako emaitzek, kasurik onenean, eguneko 25
erabiltzaile inguru erakartzen zituzten Santa Agedako
geltokian eta 50 Kastrexanan, horretarako linea osoan
bost minutuko maiztasuna eraginez. Hala ere, geraleku
horiek sartuz gero, beste geltoki batzuetan atzemandako
erabiltzaileen kopuruak behera egin dezake linea osoan,
beste bi geltoki sartu ondoren Zorrotza eta Irauregi
artean bidaiatzeko denborak gora egiten baitu.
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Beraz, erabilitako eskariaren datuek ez lukete justifikatuko, a priori, Santa Agedako eta Kastrexanako geltokiak
4. lineako zerbitzuan sartzea, eta geltoki horietarako
txandakako gelditze zerbitzuak ematea planteatzen da,
bi zerbitzutik bat, eta horrek Balmaseda-Bilbo lineari dagozkion egungo maiztasunak areagotzen ditu. Hala ere,
geltoki horiek METRO maiztasunetan sartzeko erabakia
etorkizunean aldatu liteke, baldin eta garraio publikoaren
garapenen, jarduketen edo aldaketen aurreikuspenaren
ondorioz linea osoan behar adinako erabiltzaile eta
errentagarritasun sozioekonomikoko parametro arrazoizkoak biltzen badira. Adibidez, etorkizunean Barakaldoko
edo Bilboko Udalak aurreikusitako hirigintza-garapenak
ezartzeko aukera, edo gaur egun ingurunean aktibo ez
dauden industria-eremuak berraktiba ditzaketen jarduera
ekonomikoak edo industrialak.

Kastrexanan Park&Ride izenekoa sartzeak, bere aldetik,
Kastrexanako geltokian 320 erabiltzaile inguru gehitzea
ekartzen zuen. Kasu horretan, aztertu dugun egoerak,
edukiera murrizketarik gabeko disuasio-aparkaleku bat
egotea zekarren.
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BESTELAKO EKARPENAK
Herritarren partaidetzarako prozesuan, beste mota bateko proposamenak ere sortu dira, linearen etorkizuneko
ustiapenarekin lotutakoak, baina prozesuaren xede den
informazio-azterlanaren eremua gainditzen dutenak.

Txartel bakarra
Errepikatu den gaietako bat, garraio aldaketa eta truke
modaletarako intermodalitateari mesede egingo dion
txartel bakarra behar dela da, garraiobide desberdinen
erabilera hobarituz eta guneen arabera tarifikatuz,
ibilbidean erabilitako garraiobide kopurua eta egindako
garraio aldaketak kontuan izan barik. Eremuan zeuden
garraio publiko guztiak txartel bakarrean sartzea eskatzen
zen: Metroa, EuskoTren, Tranbia, BilboBus, Renfe aldiriak,
FEVE aldiriak…

Eskaera horrek gainditu egiten ditu informazio-azterlana
sustatzen duen erakundearen eskumenak; hala ere,
ETSk eskari hori helaraziko die Garraio Partzuergoari
eta Bizkaiko Garraioen Agintaritza Bakarrari, kontuan
har dezaten.

BILBOBIZI
Jasotako beste proposamen batek linea berriaren inguruan BilboBiziko geltoki bat gehitzea eskatzen zuen,
Termibusen daudenek eta EHUkoak benetan erabilgarri
dagoen eskaintzak baino eskari handiagoa dutela iritzita.

gainditzen ditu. Proposamena Garraio Partzuergoari
bidaliko zaio, BilboBizin eskumenak dituzten erakundeei
helarazteko.

Eskaera hori bereziki interesgarria da ETSrentzat, erakunde
horrek intermodalitatearen eta garraio jasangarriaren
alde egiten duen apustua dela-eta, baina bere eskumenak
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ONDORIOAK
Jarraian, txostenetik lortutko ondorioak laburbiltzen
dira:
Termibusekin konektatzea: ekarpen interesgarria.
Informazio Azterlan fasean herritarren partaidetza
prozesuan jasotako proposamena sartuko da, aztertu
eta baloratzeko, azken dokumentuan sar dadin.
Basurtuko auzune garaiak: Basurtuko geltokiko irisgarritasun-arazoak ez dira informazio-azterlanaren
xede, trenbide eremua gainditzen dutelako. Hala ere,
proposamen interesgarriak dira, eta horien balioa nabarmentzeko Udalarekin eta inplikatutako beste administrazio batzuekin koordinatu beharko litzateke.
Altamira auzoa: Jasotako proposamenek ere informazio
-azterlanaren eremua gainditzen dute. Edozelan ere,
auzoaren kokapena dela eta, auzoak Bilboko gainerako
auzoekin trenbidea lotzeko hautabideek 4. lineaz
bestelako soluzioetarantz jotzen dute, RENFEko C1-C2
lineen hurbiltasunean oinarrituta. Gaur egun, trenbide
arloko beste azterlan batzuk egiten ari dira, eta ildo
horretan soluzioak jorratzen dituzte.
Basurtuko FEVEren geltokira sartzeko eta bertatik
irteteko oinezkoentzako kanpoko sarbideen gabeziak
konpontzea: Bilboko Udalarekin koordinatutako
soluzioak bilatuko dira sarbideak optimizatzeko.
Sarbide-kanoien luzapena 1. alternatiban, zerbitzua
Ametzola auzora hurbiltzeko. Aukera hori baztertu
egin da, eremu osoa 4. linean edo RENFEko C-1/C-2an
dagoen tren-geltoki batetik bost minutu baino gutxiagora geratzen delako oinez, eta kanoi horien luzapenak
Errekaldeko geltokitik gertuen dauden erabiltzaileak
zigortuko lituzkeelako.

jasota geratuko dira, eta udal arduradunekin aurrez koordinatutako soluzioaren ondorio izango da.
Kastrexanako eta Santa Agedako geltokiak: geltokiak
berritu egingo dira, 2. fasea martxan jartzeari begira.
Hala ere, egindako eskari-azterketen arabera, geltokiak
4. lineako zerbitzuetan sartzeak, bidaiariak linea osoan
gehitzetik urrun, erabiltzaileak kentzea ekar lezake,
bi geltoki gehigarritan geratzeak bidaia-denboran
eragiten duen penalizazioa dela eta. Nolanahi ere,
4. linean txandakako zerbitzuetarako geralekuek
ingurune horretarako egungo mugikortasun-egoera
hobetzea ekarriko dute, ez bakarrik ordutegien erregulartasunarengatik eta dauden zerbitzuekiko maiztasunaren hobekuntzarengatik, baita Santa Agedako
eta Kastrexanako egungo geltokiak modernizatzeagatik ere, eta horrek geraleku horien irisgarritasuna eta
funtzionaltasuna hobetzea ekarriko du. Egoera horrek,
inguruko hiri-garapenek edo garapen ekonomikoek
justifikatzen badute, sortutako eskarira egokitzen diren
maiztasunak egokitzea ekar lezake etorkizunean.
Guneen araberako txartel bakarra, doako intermodoarekin: ETSk Bizkaiko Garraio Partzuergoari eta
Garraioen Agintaritza bakarrari helaraziko die proposamena, kontuan har dezaten.
Linea berriaren inguruan BilboBiziko geltoki bat gehitzea: eskaera hori bereziki interesgarria da ETSrentzat,
erakunde horrek intermodalitatearen eta garraio jasangarriaren alde egiten duelako. Hala ere, bere eskumenak
gainditzen ditu. Proposamena Garraio Partzuergoari
bidaliko zaio, erakunde eskudunei helarazteko.

Errekalde Plazako kanoia: Informazio Azterlanean
jasotako hiri-integrazioak ez du behin betiko soluzioa
garatzea bilatzen, horren bideragarritasuna aztertu
besterik ez. Fosteritoaren kokapen zehatza eta inguruaren berrantolaketa geltokiaren eraikuntza-proiektuan
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I. ERANSKINA
JASOTAKO
EKARPENAK

MUGIKORTASUNA
Kastrexanan gelditu ahal izanez gero, maiztasunak
asko hobetuko lirateke, eta horrek garraio publikoa
erabiltzea erraztuko luke, ibilgailu pribatuaren aurrean.
FEVEren eta ETSren lineak elkarrekin biziko badira,
komeni da operadoreen ordutegiak eta maiztasunak
koordinatzea, erabiltzaileen itxaronaldiak minimizatzeko.
Errazagoa da jendea Basurtuko ospitalera garraio publikoan etortzea, eta horrek murriztu egin dezake gaur
egun mugitzen diren ibilgailu pribatu kopurua.
Mugikortasun jasangarriari dagokionez, pauso kualitatiboa izango litzateke Basurtuko auzorako, eta metroak
Bilbo Metropolitarrarekin lotuko luke.
Etorkizuneko 4. lineak EZ luke egungo Bilbobusen
maiztasuna murriztu behar zonaldean, funtzionamenduaren lehen urtean, gutxienez.
Zalantzarik gabe, hobekuntza esanguratsua litzateke,
FEVEren zerbitzua betidanik penagarria izan delako
eta maiztasun handiagoko zerbitzua eta Metro Bilbaoren
kalitatea izatea oso onuragarria izango litzateke.
5 minutuko metro-maiztasuna bat dator gainerako
metro-lineekin; beraz, zerbait positiboa da.

Basurtuko barrutian “auzo altu” batzuk daude:
Altamira, Bentazarra, Lezeaga, Santa Ana, Santiago auzoa. Funtsezkoa litzateke etorkizuneko
metro-geltokiarekin azpiegitura hornitzea auzo
horien irisgarritasuna hobetzeko.

Garraioaren maiztasuna handitzea.
4. Lineako Metro Plataforma gisa, gure ekarpen guztietan,
A alternatibari buruz hitz egingo dugu. B alternatiba
alternatiba gisa ez dugu aintzat hartu.
Bilboko herritar gehienek bezala, beste udalerri batzuekin
lotuko gaituen garraio azkarra eduki ahal izatea.
Ni Amezolako geltokiaren ondoan bizi naiz, baina
hobeto irudituko litzaidake B aukeran eskaintzen den
konexioa mantenduko balitz. Hau da, nahasketa bat.
Ezin al da JADA 5 minutuko maiztasuna jarri Amezolan?
2 aukeretako edozein amaitu arte.

Plazaren ahoa pixka bat mugitu beharko litzateke,
plazaren erdian dagoenez, auzoko bizitza ez oztopatzeko.

Larraskituko autobusen maiztasuna oso txarra da, batez
ere asteburuan. Basurtura edo Termibusera joan behar
duen adineko jendeak bi autobus hartu behar ditu. Beraz, ordubete arte behar da Basurtura iristeko.
Gainerako eremuekiko konektibitatea zabaltzen du.
2. aukera. Garraio aldaketa gehiago. Trenen arteko
denborak. Nahiz eta eskariaren araberakoa izan, itxaronaldiak luzatu egingo dira.
Zalantzak sortzen dizkit linea hauetan hiru operadore
egoteak eta maiztasun laburrak eman ahal izateak.
B lineako funikularra txantxetakoa iruditzen zait.

Basurtun auzo altuak daudela kontuan hartzea gustatuko litzaidake: Altamira, Bentazarra Lezeaga, Santa
Ana Etxealdea, Santiago auzoa.

Maiztasunak mugikortasun-patroien arabera egokitzea.
Auzoko mugikortasuna, batez ere, Termibus aldera
egiten da; horregatik, garrantzitsua da puntu horretara iritsi ahal izatea garraio-aldaketa beharrik gabe
eta kalera irten ahal izatea Basurtun. Puntu horretara
iristeko denbora hobetuko duen zuzeneko konexioa
beharrezkoa da.
Egungo garraioak eramaten ez gaituen eremuetara
iristea, adibidez, Termibusera, unibertsitateetara, hondartzetara, ezkerraldera...
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Iralak ez du gaur egun Jesusen Bihotza, San Mames eta
Sarrikorako garraio-konexiorik. Autobusak Zazpikaleetara eta Moyuara baino ez ditugu. Linea San MamesTermibusekin konektatuz gero, eremu horretarako
mugikortasun-arazoak konponduko lirateke eta betiko
autobus-aldaketak kenduko lirateke.
B aukerak esan gura du beharrezkoa ez den garraioaldaketa egin beharko litzatekeela metrora heltzeko.
Horregatik, oinarria A aukera izan beharko litzateke.
Bizi-kalitatea lanera joateko orduan. Miribillakoa naiz
eta Elorrietan egiten dut lan. 45/50 minutu behar ditut 71.
autobusean iristeko. Metroak egunero 20 batez beste
minutuko aurreztuko lizkidake.
Zabalan ez hain gaizki, baina San Adrian eta Miribillan
geltokia oso aparte geratzen da.
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A aukera nahiago, zalantzarik gabe.

Ibilgailu gutxiago zirkulatzen.

Arazo larria da milaka pertsona Abandora mugitzea,
eta gero kontrako norabidean eramatea, Bilboko
beste eremu batzuetara, ezkerraldera edo eskuinaldera. Ezinbestekoa da, halaber, Basurtu metroarekin eta
RENFErekin lotzea.

Auto gutxiago.

San Adrian edo Miribilla bezalako auzoentzat oso bultzada handia izango litzateke, orain arte ditugun garraio
publikoaren alternatibak hobetuz, urriak baitira.
Autoak kentzea eta metroaren eta bizikleten alde egitea.
Rementeria jaunak esan zuen trena, bizikleta eta zapatila.
Orain, emandako hitza bete behar da.
Iralako behealdean eta Zabalburun ez dago linea
horretarako sarbiderik.

A aukera argi eta garbi hobea da mugikortasuna errazteko.
Elorrietara lanera autoz joan behar izatea saihestuko
nuke.
5 kilometroko ibilbidea ordu erdi baino gutxiagoan
egitea (orain behar dugun denbora etxetik metrora oinez
bagoaz eta San Inazion jaisten bagara, adibidez).
B aukera....... bat da. Ez dut hitz itsusirik esan gura.
Laneko arrazoiengatik hainbat lekutara, hondartzetara
eta abar, erosoago joateko aukera.
Auto gutxiago eta kutsadura gutxiago.

Lanera joateko denbora murriztu nahiko nuke, baina
Abandora oinez edo autobusez joateko baino denbora
gehiago behar badut konexioan, ez du merezi, nik ez
nuke B aukera erabiliko.
Lanera, unibertsitatera eta abarrera joateko denbora
murriztea. Iralakoa naiz, Sarrikon ikasten dut, eta 30/35
minutu inguru behar izaten ditut unibertsitatera iristeko.
Autobusentzako 20 minutuko itxaronaldiak gehiegi
dira, eta, metroari esker, maiztasuna handituko litzateke
eta gure itxaronaldia murriztu.
Erdigunera 5 minutu baino gutxiagoan iristea eta
garraio publikoko beste linea batzuekin transbordatu
ahal izatea.
Oso garrantzitsua da ospitalerako autobusaren maiztasuna murriztea; hori metroaren 4. linearekin lortzen da.
Arkitektura-oztopoak kentzea, nolabait. Azkar/eroso
jaitsi/igo daiteke Abandora, pisurik kargatu gabe.
Autobusen behar gutxiago.

B aukeran, Txurdinagara joan gura izanez gero, funikularra hartu beharko litzateke, ondoren 4. linea, Abandon
L1 edo L2 hartu, zazpi kaleetan jaitsi eta 3. linea hartu.
Tren-aldaketa larregi izango lirateke tren bakoitzean
hain denbora gutxi egiteko. Nik nahiago dut A alternativa.
Konexio-gabeziak daude egungo 3. linearekin eta
etorkizuneko 5. linearekin (Usansolora hedatzea), eta
baita Txorierriko, Donostiako eta Bermeoko lineekin
eta etorkizunean aireportura hedatuko denarekin ere,
eta linea horren etorkizuneko erabiltzaileek 2 transbordo
egin beharko dituzte zerbitzu horietako edozeinetarako.
3. linearen bailarako maiztasuna 7,5 minutuz behingoa
da lanegunetan; 4. linearen maiztasuna 20 minutuz
behingoa bada, egungo egoera zertxobait hobetuko
litzateke.
80ko hamarkadatik indarrean dagoen Matiko-Errekalde
jatorrizko planeko Unibertsitateko, Parkeko eta Moyuako
geltokiak galtzen dira.
Zabalburuko geltokia falta da.
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Hasteko, Matiko-Moyua tartea Europako funtsekin
eraiki liteke, eraikuntza-proiektua eginda dagoelako,
eta, ondoren, Errekalde edo Zorrotzaraino jarraitu.
Maiztasunak hobetzea, 5 minutuz behingoa puntako
orduan ondo dago, baina 20 minutuz behingoa bailarako orduetan oso gutxi da, 10 minutuz behingoa
gutxienez, 1., 2. eta 3. lineetan bezala.
Maiztasunak urriak dira, bailarako orduetan batez ordu.
20 minutuz behingoa aldiriko trenarena da, baina inola
ere ez metro batena Bilbo bezalako hiri baten barruan.
FEVE Amezolako geltokitik kentzen da, inauguratu eta

Ahal den neurrian, ahoren bat Amezolara hurbiltzea,
eta Iralako eta Errekaldeko geltokien kokalekuak
aldatzea.
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Beste lineekiko interkonexioa Konkordian edo Abandon
izan dadila.
Mugikortasunerako ahalmena handitzea, maiztasun
handiagoengatik.
Garraio-bonuak bateratzea.
Kastrexanako pertsonentzat, 4. linea oso aukera ona
izango litzateke gaur egun iristeko gaitasunik ez duten
udalerrietara heltzeko.
Aho bat, Antonio Trueba kalearen paraleloan dagoen
oinezkoentzako kalean. Tren-geltokitik gertu dagoenez, lurpeko sarbidea izan liteke, intermodalitatea
erraztuz eta tren-zerbitzua Errekalde eta Irala auzoetara hurbilduz.
Irala plazako sarbideko ahoaren ordez Mozart plazan
jartzea, lehen adierazitakotik oso hurbil.

FEVE Amezolako geltokitik kentzen da, inauguratu eta
23 urtera baino ez.

Mure zubiarekin lotzeko bide berria, Alonsotegin
saihesbide bat sortzeko.

Linea hainbat alderdik baldintzatzen dute: Transferentziek, AHTaren geltokiak, Zorrotzako geltokiak. Lehen
proiektuarekin (Matiko-Errekalde) ez zen horrelakorik
gertatuko.

Alonsotegiko Trenbide zabalgunea lurperatzea.
Irauregiko kotxetegiak Perixeta auzoan instalatzea.
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BARNE-MUGIKORTASUNA
Kastrexanako geltokiak disuasio-aparkalekua aprobetxatuko luke eta Enkarterri Bilborekin lotuko luke.
Maiztasunak eta ordutegiak behar bezala kudeatuz
gero, Bilbon aisia, erosketak eta abar errazago izango
lirateke, asteburuetan eta jaiegunetan batez ere.

Gutxienez BilboBiziko geltoki bat gehitu beharko
litzateke, Termibusekoa eta EHUkoa gainezka daudelako (eskari handia dago eskaintza mugatuaren
aurrean).

Proiektuan premiazkoa da Basurtuko geltokia Termibusekin (hiriaren lotura intermodal garrantzitsuarekin)
lotuko duen “korridore” bat eraikitzea.

Termibusekin konektatzea.
Termibusekin konektatzea, Enkarterrira Bizkaiko gainerako lekuetatik sartzeko aukera handiagoa emango
lukeelako.
Basurtu funtsezkoa da espazio intermodal gisa,
Termibus, autobus-geltokiak eta Euskotrenen San
Mameseko geltokia daudelako. Zorrotzako eta Enkarterriko sarbidea erosoagoa izatea aurrerapen handia
izango da.

FEVE Basurtuko geltokira sartzeko/irteteko kanpoko
oinezkoentzako sarbideak hobetu egin behar dira.

Ezinbestekoa da trazadura Termibusetik igarotzea 1.
eta 2. lineekin konektatzeko, baita Bizkaibusekin, nazio
eta nazioarteko autobus guztiekin, San Mamesekin,
unibertsitateekin, hondartzekin, industriekin, merkataritza
-guneekin eta abarrekin ere.
Abandoko konexioa ez da lotura naturala Errekalderentzat. Fluxuak San Mames, Termibus, Sarriko, hondartzak
eta abarretara bideratzen dira, eta beharrezkoa ikusten
dugu 1. eta 2. lineak Termibus inguruko 4. linearekin lotzea.

Ezinbestekoa da Basurtuko geltokia intermodalarekin
lotu ahal izatea.

Uste dut Zabalburun geltoki bat egitea (hasieran
proiektatuta zegoen bezala) beharrezkoa dela, eta
are gehiago orain Renfekoa kenduko dutela jakinda.
Renfeko geltokia desagertzeak geltoki horren beharrari
garrantzi handiagoa ematen diola uste dut.
Positiboa, zuzeneko konexioak ditugunean. Abandoko
konexioa oso positiboa da. Penagarria da Intermodala
konektatuta ez izatea, eskerrak RENFE daukagun.
1. aukerak metroarekin konektatzen du, eta Abandon
aukera intermodala dago. 2. linea zuzenean lotzen da
eremu intermodal batekin, baina ez dut hobekuntzarik
ikusten lehengoaren aldean.
Indautxutik kostaldera geratzen den guztiarekin lotzeko
alferrikako bi aukera. Lehenago iritsiko ginateke hara
oinez.
B alternatiban ez da irabazten Errekalde eta Iralaren arteko konektibitaterik. Hurbil daudela esan dezakegu, baina
auzo bakoitzak soluzio independente bat izango luke.
Beharrezkoa ikusten dut Errekalde intermodalarekin
lotzea.
Ezinbestekoa da metroa Termibusekin lotzea, Bizkaiko
gainerako lurraldeekin lotuko baikintuzke, eta beharrezkoa da unibertsitateetara, lanera, hondartzetara eta
abarretara joateko.
Oso beharrezkoa da Basurtuko geltokia Termibusen
metroaren 1. eta 2. lineekin lotzea.
Garrantzitsua da garraio-aldaketa kopurua oso txikia
izatea, horregatik uste dut A aukera (Iralako eta Errekaldeko geltokiak, anezkarik gabe) egokiagoa dela
gure auzorako.
Metroaren irteera, San Adrianera eta Miribillara hurbiltzea.

Txartel bakarra garraio-aldaketetarako eta hobaria
garraiobide desberdinak (adibidez, metro-Bilbobus...)
erabiliz gero, doakoak gune bererako.

Positiboa da minutu pare batean Abandora iristea.
Bilboko edozein lekutara 10 minutu baino gutxiagoan
iritsi ahal izatea ekartzen baitu.
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Basurtuko eta Termibuseko konexioa, kalera irten
beharrik gabe. Benetako konexio bat ez da geltokitik irtetea, kalean 200 metro ibiltzea eta beste geltoki
batean sartzea.
Ezinbestekoa da Basurtun L4 intermodalarekin, L1 eta
L2rekin eta aldiriko C1 eta C2rekin konektatzea.
Berebiziko garrantzia du Basurtu intermodalaren konexioak, bi aldiz baliozkotu beharrik gabe. Unamunon
bezala zinta mekaniko bat jartzeko aukera.
Etorkizuneko Basurtuko geltokia San Mameseko Intermodalarekin lotzeko zinta mekanikoa; horrela,
ezkerraldera edo eskuinaldera joan gura izanez gero,
minutu batzuk aurreztuko lirateke, Abandon garraio-aldaketa egitearekin alderatuz.

Juan de Garay eta Askatasuna arteko izkinan aho bat
egon beharko litzateke, San Adrian eta Miribillako bizilagunak metrora hel daitezen.
Inguruko auzo guztietan geltoki guztietarako irisgarritasuna erraztea, elementu mekanikoekin.
Renfe eta FEVE hilekoekin integratzea, eta baita doako
garraio-aldaketa ere, hilekorik ez badago.
Hobekuntzak, hala nola linea San Mamesetik igarotzea
(Termibusekiko lotura, L1 L2 metroa, eta ospitaleko
irteera).
Iralaren kasuan, auzoko alde zaharretik metrorako
sarbidea hobetzea.
Hasierako proiektuan L4 aireportuan amaitzen zen.

Hobe litzateke Termibusekin konektatzea Abandora
iritsi gabe 1. eta 2. lineekin konektatzeko, Moyuarekin
konektatzeko jatorrizko proiektua baztertuz gero
(itxuraz egin den bezala).

Non dago aukera hori?
Termibusekin konektatzea ere funtsezkoa da.
Nire ustez, A aukera hobea da anezka gutxiago izateko.

Bilboko beste auzo batzuekiko lotura hobetzea, Iralatik
Txurdinagara joateko, bi garraio aldaketa egin beharko lirateke: Irala-Abando, Abando-Zazpi kaleak, Zazpi
kaleak-Txurdinaga. Baloratu beharko litzateke Bilboko
beste auzo batzuetara sartzeko behar den denbora
ahalik eta txikiena eta ahalik eta kostu txikienarekin
izatea. Beste garraiobide batzuen (Bilbobus...) maiztasuna hobetzea.
B aukera etengabeko garraio-aldaketak dira, eta Bilboko erdigunetik urrunen dauden auzoak zigortzen
ditu, beti bezala.

A aukera egin daiteke, baina Bilbo hegoaldeko auzo
asko kanpoan geratzen dira, hala nola Abusu, Bilbo
Zaharra, San Frantzisko... eta Zabalburu.
Beste metro-linea batzuekiko konexioak, Renfe eta
FEVE, oso beharrezkoak baitira auzo horiek erdigunera
eta Bilbo Handiko beste eremu batzuetara hurbiltzeko.
Termibusekin konektatzea.
A aukera B aukera baino erabilgarriagoa da, metroa
baita benetan behar duguna.

Metro-irteera San Adrian eta Miribilla auzoetara.
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Garraio-aldaketaren ondorioz hainbesteko kosturik
ez egotea.

Beharrezkotzat jotzen dut Matikorekin konektatzea,
metroaren ipar-hego ardatza sortzeko.

Benetako konexioa Abandon, metrora iritsi arte bueltak eta bueltak eman behar gabe.

Euskotrenen sare orokorretik isolatutako linea, Matiko
-Errekaldeko lehen aukerarekin ez zen horrelakorik gertatzen, eta material mugikorra linea artean partekatu
ahal izango litzateke, Alonsotegiko kotxetegirik gabe.

Irisgarritasuna eskailera edo arrapala mekanikoetatik,
adineko pertsonak.
Inguruko auzo guztietan, elementu mekanikoekin,
geltoki guztietarako irisgarritasuna erraztea.
Iralako pertsona batek, A aukerarekin, 2 garraioaldaketa egin beharko ditu Gernikara edo Sondikara
iristeko eta, ondoren, aireportura. B aukeran 3 transbordo
izango lirateke, eta hori ez da inolaz ere operatiboa.
4. lineak ere lotura izan behar du 3. linearekin eta Euskotrenen sarearekin.
Amezolako FEVE eta Renfe arteko konexioa kendu
egin da Enkarterritik datozen bidaiarientzat.
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Azpiegitura isolatuak sortzen dira. Kotxetegi berriak
eta abar, normaltasunez beharrezkoak izango ez
liratekeenak.
Tunel bat sortzea Basurtuko geltokia Termibusekin
lotzeko, beste garraiobide batzuekin eta beste linea
batzuekin konektatu ahal izateko.
Irauregiko geltokian, bidegorria gehitu bide berriari
eta Arbuiorekin lotu.
Bizkaibusen eta 4. linearen ordutegiak bat ez etortzea
Irauregiko geltokian.
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HIRIGINTZA

Irauregiko geltokiaren egungo eraikinarekin jarraitzea,
ahal den neurrian.
Oinezkoentzako zuzeneko sarbidea planteatzea zubi
zaharretik (Irauregi).
4. lineak Kastrexanan eta Santa Agedan geldituz gero,
Profusa zaharraren eremura eramango luke eremua
berrurbanizatzean.
Kastrexanako geltokian igogailuak jartzea irisgarritasuna
hobetzeko.
Gaur egun martxan dauden geltokiak leheneratzeko
aukera (Kastrexana eta Santa Ageda).

Auzoan A alternatiba hobetzea.
B alternatiba alferreko gastua iruditzen zait auzoan,
adarra jotzea.
Errekaldeko plazaren ahoa lekuz aldatzea, eta anbulatorio
edo eliza aldera gehiago hurbiltzea.
Funikularren B aukera alferrikakoa eta aparatosoa dela
uste dut, denbora gutxiago behar baita Ametzolara
oinez iristeko funikularrez baino. Metroa gura dugu,
azkartasunarengatik eta maiztasunarengatik, eta funikularrarekin azkartasuna galdu egiten da. Garraio bat
zenbat eta zuzenago, hobe.
Auzoa modernizatzea.

Herritarrei eta hiriari abantailak azaltzea, azpiegitura
jasangarri bat eskaintzen dela, 4. Linea, hain zuzen ere
(egunean zenbat ibilgailu murriztuko dituen, zenbat
energia aurreztuko duen eta abar kuantifikatzea).
Printzipioz, ez dago inolako eraldaketarik, FEVEko
geltokiak bere horretan jarraitzen duelako, ezta?
Termibusekin konexioa (lurpekoa?) egitea lan gehigarria
litzateke. Adibidez, Medikuntza eta Erizaintzako fakultate
izango denaren eraikuntza aprobetxatuz?
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Metroa aukera paregabea da auzora azpiegitura berriak erakartzeko.
Adineko pertsonen eta mugikortasun-arazoak dituztenen irisgarritasunerako zailtasunak ezabatzea.
1. aukera. Metroko konexioa duten Bilboko gainerako
auzoekin parekatzea.
Zalantzarik gabe, aukerarik onena A da.

Irisgarritasun handiagoa ekarriko luke, Enkarterrirekin
hobeto eta gehiago komunikatuko litzatekeelako, batez
ere. Hirigintza-eraldaketari dagokionez, FEVEko geltokiak
bere horretan jarraituz gero, jada lurpean, uste dut ez
litzatekeela aldaketa handirik egongo; baina autobusen
maiztasun txikiagoa ekar lezake, trafikoaren arintasun
handiagoa eta kutsadura gutxiago eraginez.

Ikusten dudanez, nik uste dut denok A aukeraren alde
gaudela B aukeraren aurrean.

Elementu mekaniko berriak sortzea, metroaren
ahoetatik urrun dauden auzoko guneetara sartzeko
(gune altuetara, batez ere).

2. aukera. Ametzola aldea indartzea, Errekalde eta
Iralaren aurrean, baztertuta geratzen baitira.

Ni Larraskitun bizi naiz, eta auzo horretan gero eta adineko jende gehiago bizi da, mugitzeko zailtasunak dituena.
Metroarekin hondartzara eta Bilboko beste leku batera
joan daitezke.
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Auzoa eraldatzea.... baina auzoa kontuan hartuta.

Iralaren goiko aldean dagoen ahoa hurbiltzea, zinta
mekanikoen bidez edo Ezkurze plazatik gertu beste
sarrera gehigarri bat eginez, San Adrian eta Miribilla
hurbiltzeko.

Arriskutsua da funikularrak edukitzea arazo mekanikoengatik. Hala gertatzen da Bilboko igogailuekin.
Ondo legoke Begoñakoa (Mallonako igogailuak) bezalako irteera bat egitea Zazpikaleetako metro geltokitik
Uretamendira iristeko.
Metroko ahoetan eskailera mekanikoak gehitzea, Irala
eta Miribillako goialdeetara joateko. Adibidez, Ezkurze
plazara.
Metro-irteera San Adrian eta Miribilla aldera hurbiltzea.
Zoomeko saio hauetan ez dira San Adrian eta Miribilla
auzoak kontuan izan. Metroa gure auzora hurbiltzeak
bultzada bat izango litzatekeela uste genuen.
Baliabide mekanikoak erabiltzea, Zazpikaleetarako irisgarritasuna hobetzea eta baita Zabalburutik gertuen dagoen Iralako zatia ere, Iralako geltokiko sarreretaraino.
Bitarteko mekanikoen bidez (ez eskailera normalak)
kanpora irtetea, adineko jende asko baitago auzoan.
Ezkurze, Jaen eta Diaz Enparantzako industria-pabiloiei
erabilera berriak emateko aukera paregabea. Konexio
onak baditugu, instalazioak baditugu, baina erabat desaprobetxatuta daude.
Ukitutako auzoetan lokalak irekitzera animatuko liratekeen negozioak egongo lirateke.
Iralan aldapa asko daude, eta irisgarritasuna ere hobetuko litzateke.
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Beharretara gehiago egokitzen den eremua eraldatzen da.
Eraikinak birgaitzen dira.
Hobekuntza zonaldeko langileentzat.
Obra aprobetxatzea auzoko goiko aldeen irisgarritasuna
hobetzeko.
Zabalburu inguruan tunel bat “prest” uztea Abandora
iritsi aurretik, aurrerago Zorrotza-Matiko L4a errazago
egin ahal izateko (hasiera batean, 4. linea Abandora
iritsiko da, eta etorkizunean Matikora).
Bilbao Arenan edo pilotalekuan ekitaldiak daudenean,
ingurua gaizki aparkatutako autoz beteta ez egotea.
L4ak ez dakar inolako berritasunik Abandoko eremuko
hirigintzari dagokionez, Abandoko geltoki intermodalaren etorkizuneko jardueran integratuta baitago, inolako
balio erantsirik sartu barik.
Benetan, Abandoko geltokia lurperatzea izango da hirigintza-eraldaketaren zatirik handiena ekarriko duena;
beraz, 4. lineak ez du eragin zuzenik izango Abandoko
hirigintzan.
Trenbide pasaguneak kentzea eta Zorrotzako goiko
auzoetarako irisgarritasuna hobetzea.
FEVEren egungo lineako industria-eremua leheneratzea.
Santa Ageda ingurua eta Kastrexanako geralekua
leheneratzea.
Disuasio-aparkalekua erabiltzea, Kastrexanan Kadaguako
korridore korapilotsuaren ondoan zerbitzua emanez.
Geltoki ondoko aparkaleku alternatiboak.
Irauregiko geltoki berrian oinezkoentzako konexioa
hobetzea.
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Gizarte-dinamizazioa
Kastrexanan eta Santa Agedan geralekuak egiteko
beharra, eremu hori gizartearen ikuspegitik dinamizatzeko (aisialdia, etab.).

Mekanikoak ez diren eskaileren kanporako irteerak
saihestea; adineko jende asko dago auzoan, eta mugikortasunerako oztopoak dira. Halaber, igogailuak
saihestu eta arrapala mekanikoak sustatu. Erosoagoak,
azkarragoak, seguruagoak eta higienikoagoak dira.

Kastrexana eta Alonsotegiren artean komunikazio ona
egiteko beharra, kontsulta medikoetara joan ahal izateko.

Bisiten eta familien garraioa hobetuko litzateke. Ez da
ahaztu behar gaur egun Miribillan eta San Adrianen
dauden instalazioen erabilera errazten duela, hala nola,
Bilbao Arena, Bizkaia pilotalekua eta abar.

Alonsotegirako dinamizazioa eta Kastrexanako pertsonek erosketak, aisialdiko bizitza eta abar norantz egin
aukeratu ahal izatea.
Beste udalerri batzuetako pertsonak Alonsotegira
erakartzeko aukera.
Garellanoko 4 dorreak sortu ondoren, bosgarrenaren
faltan, biztanleria asko handitu da Basurtuko barrutian.
Gainera, Medikuntza eta Erizaintza fakultate berriak
are gehiago areagotuko du pertsonen kontzentrazioa.
FEVEren geltokia 4. linearako berrerabiltzea oso positiboa
izango da zentzu horretan.

Metroa auzoa birsortzeko aukera berria da. Horregatik, oso
garrantzitsua da Irala metroaren mapan egotea, geltoki
propioarekin. Hori ahalbidetuko lukeen aukera bakarra A
aukera da, Errekalde eta Iralako haitzuloetako geltokiak.
Auzoa ekonomikoki biziberritu behar da. 4. lineak merkataritzarako eta kultura- eta gizarte-jardueretarako
aukera berriak ekarriko lituzke; izan ere, Irala ingurua
eta haren industria-pabiloiak aukera-gune handia dira,
eta une honetan alferrik galtzen ari dira, Iralak ez baitu
komunikazio onik.
Gure adinekoentzako mugikortasuna.

Zenbat eta errazagoa izan Enkarterritik eta Zorrotzatik
Basurtura sartzea, herritarrak gehiago animatuko dira
Basurtura joaten erosketak egitera, aisialdira, etab.
Auzoetako jarduera sozioekonomiko-kulturalak 4.
Linearen operatibara lotzea.
Auzoaren eta metroaren inguruan dauden Bizkaiko
gainerako eremuen arteko lotura.
A aukerak auzora jendea/jarduera erakartzeko aukera
emango luke. Nire iritziz, B aukerak auzotarrek Bilborekin konektatzeko duten erabilera esklusiboagoa izango
litzateke; azken batean, ez litzateke hain erakargarria
izango.
Auzoan dinamizazio sozioekonomiko handia sortuko
litzateke. Bizi diren pertsona berriak erakarriz eta jarduera hobetuz, auzoa metroaren mapan jartzeari esker.
Metroak bultzada handia emango lioke auzoari, motor
ekonomiko eta sozial gisa.

Metro seguruak intermodalitatea hobetzeko dinamizazioa
sortzen du, baina, horretarako, benetako txartel bakarra
lortu behar da: distantzia bera, prezio bera, operadorea
edozein dela ere.
Metro-geltokirik gabeko auzoak ez dira existitzen negozio-aukeretarako edo bizitzeko alternatiba gisa. Komunikazio ona ezinbestekoa da, Iralako geltoki propioa (A aukera).
Nire kasuan, errazagoa izango litzateke beste auzo
batzuetako lagunak konbentzitzea auzora etor daitezen zerbait hartzera, jatera, paseatzera. Gaur egun
kexatu egiten dira, oso gaizki komunikatuta dagoelako.
Auzoetara pertsona gehiago ekar ditzake, eta hori lagungarria izan daiteke auzoak biziberritzeko.
Irala leku ezagunagoa izan liteke, lagunak eta senideak
errazago etor litezkeelako bertara, Indautxutik ibili beharrik gabe.

Dinamizazioa gizarte- eta familia-harremanei dagokienez.
Gure ekarpen guztietan, 4. lineako metro-plataforma gisa,
A alternatiba aipatuko dugu. B alternatiba alternatiba gisa
ere ez dugu hartuko.

Bizitasuna auzoaren garapen sozioekonomikorako.

Auzoaren dinamizazioa hobea izango litzateke A aukeran.

Auzoetako merkataritza sustatzen du.

Adineko jende asko dago Iralan bere mugikortasunean
mugatuta, garraio erosoa falta delako.

Zorrotzako pertsonen arteko kohesio handiagoa,
trenbide pasaguneak kentzeagatik, eta Zorrotzatik
igarotzen diren pertsonen joan-etorri handiagoa, eta
hori Zorrotzako dinamizazio sozial eta ekonomikorako
aukera izan daiteke.

Auzo periferikoak izateari utziko zaio.
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Auzorako benetako irisgarritasuna, igogailuek lagundu
egiten dute, baina Irala oraindik ez da oso erabilgarria.
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II. eranskina
FORMULARIOAREN
adibidea

PARTE HARTZEKO formularioA

Izena

Emaila

Zer lotura duzu etorkizuneko 4. linearen ingurunearekin?

Posta-kodea

Egoiliarra naiz.

Lana.

Beste bat.

Mugitzeko ohiturak
Zelan mugitzen zara batez ere zure aisialdian? Aukeratu hiru ohikoenak.
Oinez noa.

Bizikletan.

Ibilgailu pribatuan.

Bilbobusean.

Bizkaibusean.

Tranbian.

Metroan.

Trenean.

Taxian.

Beste garraiobide batean.

Zein da zure denbora librerako lekurik ohikoena? Aukeratu hiru ohikoenak
Nire barrutia.

Ondoko barruti bat.

Bilbo erdialdea.

Bizkaiko beste udalerri bat.

Beste bat.

Zelan mugitzen zara zure laneko jardunean? Aukeratu hiru ohikoenak.
Oinez noa.

Bizikletan.

Ibilgailu pribatuan.

Bilbobusean.

Bizkaibusean.

Tranbian.

Metroan.

Trenean.

Taxian.

Beste garraiobide batean.

Zein da zure laneko jomuga ohikoena?
Nire barrutia.

Ondoko barruti bat.

Bilbo erdialdea.

Bizkaiko beste udalerri bat.

Beste bat.

4. linea
4. linea Balmasedako linea oinarri hartuta proiektatu da.
Jasangarritasunaren ikuspegitik jardunbide egokia iruditzen al zaizu hori?

Bai.E

z.

Ez dakit.

Zenbat aukera daude zuk 4. linea berria erabiltzeko, geltokira heltzeko behar duzun denbora kontuan izanda?
Oso litekeena da

Litekeena da

Aukera gutxi

Ez dago aukerarik

5 minutu baino gutxiago
5 eta 10 minutu artean
10 eta 15 minutu artean
15 minutu baino gehiago
Zure ustez, nola murriztu daiteke denbora hori, zure barrutiko geltokiaren kokapena aldatu barik?
Igogailuen bidez.

Arrapala edo eskailera mekanikoen bidez.

Bilbobizi puntuak lekutuz.

Ez dago aukerarik.

Bilbobuseko lineak aldatuz.

Beste batzuk:

Zenbat aukera daude zuk 4. linea berria erabiltzeko, bidaia egiteko behar duzun denbora kontuan izanda?
Oso litekeena da

Litekeena da

Aukera gutxi

Ez dago aukerarik

5 minutu baino gutxiago
5 eta 10 minutu artean
10 eta 15 minutu artean
15 minutu baino gehiago
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Aurretiazko azterlanen arabera, 4. lineak beste garraiobide batzuetako bidaiariak erakar ditzake.
Zure kasuan, utziko al zenioke beste garraiobideren bat erabiltzeari 4. linea erabiltzeko?
Ez.

Bizikleta utziko nuke.

Tranbia utziko nuke.
Ibilgailu pribatua utziko nuke.

Bilbobusa utziko nuke.

Bizkaibusa utziko nuke.

Oinez ibiltzeari utziko nioke.

Trena utziko nuke.

Taxia utziko nuke.

Metroko 1, 2 eta 3 lineak utziko nituzke
.

Beste batzuk:

4. lineari lotutako alderdi hauetatik, zein da zuretzat garrantzitsuena? Aukeratu hiru aurkezten dizkizugunen artetik.
Segurtasun handiagoa joan-etorrietan.

Ibilgailuen (kotxeak, motoak, autobusak…) zirkulazioa murriztea.

Kutsadura akustikoa murriztea.

Bidaiatzeko denbora murriztea.

Ibilbidearen kostua hobetzea.

Bidaiatzeko denborak hobetzea.

Erosotasun handiagoa joan-etorrietan.

Isurketak murriztea.

Mugikortasun handiagoa eta hobea.

Garraioaren irisgarritasuna hobetzea.

4. linean planteatutako alter natibek zure beharrak asetzen dituztela uste duzu?
Bai, bi alternatibek betetzen dituzte.

A aukerak bakarrik.B

aukerak bakarrik.

Ez.

Ez dakit.

Abandoko geltokia izango da Bilboko erdigune intermodalik garrantzitsuena, mugikortasunerako aukera
ugari eskainiko baititu. Zer da Abandorekiko lotura honetatik gehien nabarmentzen duzuna?
Abandok hiriaren erdigunean duen kokapena.
Bilbotik mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera.
Bizkaian zehar mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera.
Bizkaitik kanpo mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera.
Bat ere ez

Beste batzuk:

HIRIGINTZA E TA TOKIKO DINAMIZAZIOA
Lagundu al dezake 4. lineak zure barrutiko hiri-berroneratzean?

Bai.

Ez.

Ez dakit.

Horrela bada, zelan lagun dezake 4. linea berriak zure barrutiko hiri-berroneratzean? Adibidez, igogailuak, eskailera mekanikoen
tarteak, argiztapena hobetzea, kaleak oinezkoentzat jartzea edo/eta plazak sortzea…edo…

Zure ustez, 4. lineak balio dezake barrutiko ekonomia- eta gizarte-sarea aktibatzeko?

Bai.

Ez.

Ez dakit.

Hala balitz, zeintzuk izango lirateke onuradunak?
Ikastetxeak.

Elkarte-mugimenduak.

Ostalaritza eta jatetxeak.O

Saltoki txikiak.

statuak.

Beste batzuk:
4. lineako geltokiek azpiegitura horrekin bat datozen segurtasun-elementuak izango dituzte;
zaintza- eta larrialdi-zerbitzuak, komunikazio-ekipoak, argiztapena, osasun-ekipoak.
Elementu horiek lagungarri izan al daitezke herritarrek segurtasunaren inguruan duten pertzepzioa hobetzeko?

Bai.
Ez.
Ez dakit.

linea4bilbao.eus

eskerrik asko
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III. eranskina
jasotako
beste ekarpen
batzuk

BARAKALDOKO UDALA
Barakaldoko Udalak Amaia del Campo Berasategi alkateak
sinatutako idatzi bat bidali du, Santa Ageda eta Kastrexanako geltokiak Alternatiben Azterlanean sartzeko eskatuz.

METRO LÍNEA 4 PLATAFORMA
Datu kualitatiboen atalean aipatzen den bezala, Línea 4
Plataformak herritarren partaidetza prozesuan aurkeztutako alternatiben azterlanean proposatutako hautabideari
auzoko 3.382 laguntza eman zaizkio Errekaldeko eta
Iralako Udaltegietan.
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Gainera, Metro Línea 4 Plataformak honako aldaketa
hauek eskatu dizkio aurkeztutako alternatibari:

01.

02.

03.

04.

4. linea San Mamesetik
pasatzea. (Termibusekin eta 1. eta 2. Lineekin
konexioa eta Ospitalerako
irteera)

Etorkizuneko geltokirako
sarbidea bermatzea,
inguruko auzoetan elementu
mekanikoak instalatuz.

Iralaren kasuan, a
uzoko alde zaharretik
geltokirako sarbidea
hobetzea.

San Adrian eta Miribillako
sarbidea hobetzea. Ahoa
San Adrian eta Miribillako
sarrerako biribilgunera
hurbiltzea.
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IV eranskina
formularioen
emaitzak

Hurrengo atalean, modu digitalean eta espazio
fisikoetan prestatutako formularioen bidez jasotako
inkestekin egindako grafikoak aurkezten dira.

EMAITZA OROKORRA
Zerk lotzen zaitu 4. linearen ingurunearekin?

7%

2%

3%

88%

Soy residente / Egoiliarra naiz

Soy residente
/ Egoiliarra naiz
3% Trabajo / Lana
Trabajo
Otros / Besteak
7% Otros / Besteak
No contesta / Ez du erantzuten
2%

No contesta / Ez du erantzuten

88 %

Zelan mugitzen zara batez ere aisialdian?
Aukeratu zugan ohikoenak diren aukerak, hiru, asko jota.
Voy caminando /
Oinez noa
Viajo en Bilbobus /
Bilbobusean
Utilizo el vehículo privado /
Ibilgailu pribatuan
Voy en metro /
Metroan
Viajo en tren /
Trenean
Viajo en Bizkaibus /
Bizkaibusean
Utilizo la bicicleta /
Bizikleta erabiltzen dut
Utilizo el tranvia /
Tranvian
Pido taxi /
Taxian
Otro /
Beste

0

53

175

350

525

700
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EMAITZA OROKORRA
Zein da zure denbora libreko lekurik ohikoena?

10 %

3%

53%

17 %

Bilbao centro / Bilbo erdialdea

Un distrito colindante, o municipio en
Bilbao
/ Bilbo erdialdea
17% el centro
caso de Alonsotegi / Ondoko barruti
edo Udalerri
bat Alonsotegiko
kasuan barru
Un distrito
colindante
/Ondoko
Otro municipio
Bizkaiko
beste...
Otro municipio/de
Bizkaia /
17% Bizkaiko beste udalerri bat
Mi propio distrito / Nire barrutia...
Mi propio distrito, o municipio en el
Otro
Beste
bat
10% /caso
de Alonsotegi / Nire barrutia edo

53 %

17 %

udalerria Alonsotegiko kasuan

3%

No contesta / Ez du erantzuten

Zelan mugitzen zara batez ere aisialdian?
Aukeratu zugan ohikoenak diren aukerak, hiru, asko jota.
Utilizo el vehículo privado /
Ibilgailu pribatuan
Voy caminando / Oinez noa
Viajo en Bilbobus /
Bilbobusean
Voy en metro / Metroan
Viajo en tren / Trenean
Viajo en Bizkaibus /
Bizkaibusean
Utilizo la bicicleta /
Bizikleta erabiltzen dut
Utilizo el tranvia / Tranvian
Pido taxi / Taxian
Otro / Beste

0

54

100

200

300

400

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

EMAITZA OROKORRA
Zein da zure helmugarik ohikoena lanarengatik?

6%

40%

8%
40 %

13 %

4. linea Balmasedako linea oinarri hartuta proiektatu da.
Jardunbide egokia iruditzen al zaizu hori jasangarritasunaren ikuspegitik?

Bilbao centro /
Bilbo erdialdea

8%

67%

6%

Si / Bai

Bilbao centro
/ Bilbao de
erdialdea
Otro municipio
Bizkaia /

Sí / Bai No sé / Ez dakit
Bizkaiko de
beste
udalerri
bat
20%
Otro municipio
Bizkaia/
Bizkaiko
beste udalerri bat
34%
20 %
No sé / Ez dakit
Un distrito colindante o municipio en el caso de Alonsotegi/ Ondoko barruti edo Udalerri bat Alonsotegiko kasuan
No / Ez
Mi propio
o municipio en el caso de Alonsotegi / Nire barrutia edo udalerria Alonsotegiko kasuan
Un distrito,
distrito colindante,
No contesta / Erantzunik gabe
Otro / Beste
bat en el caso
o municipio
67 %
No / Ez

13%
34 %

6%

de Alonsotegi / Ondoko
barruti edo Udalerri bat
Alonsotegiko kasuan

8%

Mi propio distrito, o municipio en el caso de Alonsotegi
/ Nire barrutia edo udalerria
Alonsotegiko kasuan

6%

Otro / Beste bat

8%

No contesta /
Erantzunik ez

Zenbateko aukera dago 4. linea erabiltzeko geltokira
heltzeko behar duzun denbora kontuan izanda?

Muy probable /
oso litekeena da

Poco probable /
Aukera gutxi

Muy probable / Oso litekeena da

90 90

Probable / Litekeena da

Probable /
Litekeena da

Poco probable / Aukera gutxi

300
67,5

45 45

45
200

22,5
22,5

100
22,5

0 0

00

5 minutu
baino
gutxiago
Menos de
5 minutos

Entre
y 10 minutos
5 eta
10 5minuturen
artean

90
240

40090

67,5
180

67,5
300

45
120

20045

22,560

22,5
100

0

55

Nada probable / Ez dago aukerarik

400
90

67,5
67,5

0

Nada probable /
Aukerarik ez

10 eta
1510
minuturen
artean
Entre
y 15 minutos

0

0
15Más
minutu
baino
gehiago
de 15
minutos

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

EMAITZA OROKORRA
Zure ustez, zelan murriztu daiteke denbora hori zure
barrutiko geltokiaren kokapena aldatu barik?
Mediante rampas o escaleras mecánicas /
Arrapala edo eskailera mekanikoen bidez
Mediante ascensores /
Igogailuen bidez
Ninguna / Ez dago aukerarik
Otro / Beste
Ubicando puntos Bilbobizi o aparcamientos específicos de bicicletas. /
Bilbobizi puntuak lekutuz
Modificando las líneas de Bizkaibus /
Bizkaibuseko lineak aldatuz

0

125

250

375

500

Zenbateko aukera dago 4. linea erabiltzeko bidaiatzeko
behar duzun denbora kontuan izanda?
Muy probable /
oso litekeena da

Poco probable /
Aukera gutxi
Muy probable / Oso litekeena da

600
90

67,5
525

450
67,5

45350

45
300

175
22,5

150
22,5

Entre
y 10 minutos
5 eta
10 5minuturen
artean

90
340

67,5
300

255
67,5

45
200

45
170

22,5
100

22,585

0

Nada probable / Ez dago aukerarik

00
5 minutu
gutxiago
Menos baino
de 5 minutos

90
400

0

Nada probable /
Aukerarik ez

Poco probable / Aukera gutxi

90700

0 0

56

Probable / Litekeena da

Probable /
Litekeena da

0
10 eta 15 minuturen artean
Entre 10 y 15 minutos

0

15 minutu
baino
gehiago
Más de
15 minutos

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

EMAITZA OROKORRA
Atariko azterlanen arabera, 4. lineak beste garraiobide batzuetako erabiltzaileak erakar
ditzake. Zure kasuan, 4. linea erabiltzeko garraiobideren bat erabiltzeari utziko zenioke?

No utilizaría mi vehículo privado /
Ibilgailu pribatua utziko nuke
Dejaria de ir en Bilbobus /
Bilbobusa utziko nuke

Dejaría de ir en Tren /
Trena utziko nuke
Dejaría de ir caminando /
Oinez ibiltzeari utziko nioke
Dejaría de ir en Bizkaibus /
Bizkaibusa utziko nuke
No utilizaría el tranvía /
Tranbia utziko nuke
No utilizaría la bicicleta/
Bizikleta utziko nuke
No pediría Taxi / Taxia utziko nuke
No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro /
Metroko 1 ,2 edo 3. linea erabiltzeari
utziko nioke
No / Ez

Otro / Beste

0

15

30

45

60

4. lineari lotutako alderdi hauetatik, zein da zuretzat garrantzitsuena?

Reducción del tráfico rodado. (Coches y motos) / Ibilgailuen (kotxeak, motoak, autobusak...) zirkulazio murriztea.
Reducción de las emisiones /
Isurketa murriztea
Mejora de los tiempos de viaje /
Bidaiatzeko denborak hobetzea
Mayor comodidad en el desplazamiento /
Erosotasun handiagoa joan-etorrietan
Reducción del tiempo de viaje /
Bidaiaren denborak murriztea
Reducción de la contaminación acústica /
Kutsadura akustikoa murriztea
Mayor y mejor movilidad /
Mugikortasuna handiagoa eta hobea
Mejora de la accesibilidad del transporte /
Garraioaren irisgarritasuna hobetzea
Mejora del coste de viaje /
Ibilbidearen kostea hobetzea
Aumento de la seguridad de los desplazamientos /
Segurtasuna handiagoa joan-etorrietan

0

57

20

40

60

80
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EMAITZA OROKORRA
4. linean planteatutako alternatibek zure mugikortasunbeharrak asetzen dituztela uste duzu?

7%

32%

5%

Abandoko geltokia izango da Bilboko erdigune intermodalik
garrantzitsuena, mugikortasun aukera ugari eskainiko
baititu. Zer da Abandorekiko lotura honetatik gehien nabarmentzen duzuna?

Si, cualquiera de las dos
alternativas / Bai, bi alternatibek betetzen dituzte
2%2%

32 %

10 %
11 %

2%
3%

12dituzte
%
14
Si, cualquiera
de las Ados
Sólo la opción
/ alternativas / Bai, bi alternatibek betetzen
A
aukerak
bakarrik
Sólo la opción A / A aukerak bakarrik
No / Ez
No sé / Ez dakit
21
Sólo la opción B / B aukerak bakarrik
20 %
%
No / Ez/ Erantzunik gabe
No contesta

32
35%
%

36%
11%

36 %

10%
7%

Sólo la opción B /
B aukerak bakarrik

5%

No contesta /
Erantzunik gabe

Lagundu al dezake 4. lineak zure barrutiko hiriberroneratzean?

84%

3%
3%

11 %

30%
%
26

No sé / Ez dakit

La posibilidad d
Bizkaian zehar mugi
La ubicación de Aba

Bilbao centro / Bilbo
La posibilidad de
Un distrito colindante
Bilbotik mugitzeko b
Otro municipio / Bizk
La posibilidad de
Mi propio distrito / N
Bizkaitik kanpo mug
Otro / Beste bat
NInguna / Bat ere ez
Sin título 1
Otra / Beste

35%

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos
para moverme por Bizkaia / Bizkaian zehar mugi- tzeko beste garraiobide
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

26%

La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren
erdigunean duen kokapena

20%

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos
para moverme por Bilbao / Bilbotik mugitzeko beste garraiobide publiko
batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

14%

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos para
moverme fuera de Bizkaia / Bizkaitik kanpo mugitzeko beste garraiobide
publiko ba- tzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

2%

Ninguna / Bat ere ez

2%

Otra / Beste

Si / Bai

11%

Sí / Bai No sé / Ez dakit
No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe
No / Ez

84 %

3%
3%

No contesta /
Erantzunik gabe

Horrela bada, zelan lagun dezake 4. lineak zure barrutiko
hiri-berroneratzean?

Zure ustez, 4. lineak barrutiko sare ekonomiko eta soziala
aktibatzeko balio dezake?

Hona hemen erantzun guztien artean gehien errepikatzen diren 5 erantzunak:

Irisgarritasuna hobetzea.

87%

4%

Si / Bai

3%

7%

Kaleak oinezkoentzat erreserbatzea.

No sé / Ez dakit
7%SíNo/ séBai
/ Ez dakit

Eskailera mekanikoak jartzea.
Igogailuen kokapena.
Argiztapena hobetzea.

58

No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

3%

No / Ez

86 %

4%

No contesta /
Erantzunik gabe
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EMAITZA OROKORRA
Hala balitz, zeintzuk izango lirateke onuradunak?

Hostelería y restauración /
Ostalaritza eta jatetxeak
Pequeño comercio / Saltoki txikiak
Centros educativos / Ikastetxeak

Movimientos asociativos /
Elkarte-mugimenduak
Alojamientos / Ostatuak
Otro / Beste

0

175

4. lineako geltokiek azpiegitura horren araberako
segurtasun-elementuak izango dituzte; zaintza- eta
larrialdi-zerbitzuak, komunikazio-ekipoak, argiztapena,
osasun-ekipoak...

350

525

92%

3%

Si / Bai

2%
3%

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
3%

No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

Elementu horiek lagundu al dezakete herritarrek segurtasunari buruz duten pertzepzioa hobetzen?

2%
92 %

59

700

3%

No / Ez

No contesta /
Erantzunik gabe

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

EMAITZA BARRUTIKO
Formularioetan bildutako posta-kodeetan oinarrituta,
entregatu diren ingurunearen arabera segmentatu
dira. Formularioak eremu hauetatik batu dira nagusiki:

48002

48810.

48013

48012

48003

ALONSOTEGI

BARAKALDO,
KASTREXANA
eta ZORROTZA

ZORROTZA
eta BASURTO

erREKALDE
eta AMETZOLA

IRALA eta
MIRIBILLA

48002 ALONSOTEGI

Zerk lotzen zaitu 4. linearen ingurunearekin?

1%

1%

1%

96%

Soy residente / Egoiliarra naiz

Soy residente
/ Egoiliarra naiz
1% Trabajo / Lana
Trabajo
OtrosOtros
/ Besteak
/ Besteak
1%
No contesta / Ez du erantzuten
1%

No contesta / Ez du erantzuten

96 %

60
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48002 ALONSOTEGI
Zelan mugitzen zara batez ere aisialdian?

Voy caminando /
Oinez noa
Viajo en Bilbobus /
Bilbobusean
Voy en metro / Metroan
Utilizo el vehículo pribado/
Ibilgailu pribatuan
Viajo en tren / Trenean
Utilizo la bicicleta /
Bizikleta erabiltzen dut
Utilizo el tranvia / Tranvian
Viajo en Bizkaibus /
Bizkaibusean
Pido taxi / Taxian
Otro / Beste

0

45

90

135

180

Zein da zure denbora libreko lekurik ohikoena?

11 %
22 %

14 %

61

2%

52%

52 %

Bilbao centro / Bilbo erdialdea

Un distrito
colindante
/Ondoko
barrutia
14%
Bilbao
centro
/ Bilbo
erdialdea
Un distrito
colindante /Ondoko barr
Otro municipio de Bizkaia /
22%
OtroBizkaiko
municipio
/ Bizkaiko
beste...
beste udalerri
bat
Mi propio distrito / Nire barrutia...
distrito, / Nire barrutia
11%
OtroMi/ propio
Beste
bat

2%

Otro / Beste bat

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

48002 ALONSOTEGI
Zelan mugitzen zara batez ere zure eguneroko lanean?
Aukeratu zugan ohikoenak diren aukerak, hiru, asko jota.
Voy caminando / Oinez noa

Viajo en Bilbobus / Bilbobusean
Voy en metro / Metroan
Utilizo el vehículo privado /
Ibilgailu pribatuan
Viajo en tren / Trenean
Viajo en Bizkaibus /
Bizkaibusean
Utilizo el tranvia / Tranvian

Utilizo la bicicleta /
Bizikleta erabiltzen dut
Pido taxi / Taxian
Otro / Beste

0

30

Zein da zure helmugarik ohikoena lanarengatik?

8%

Bilbao centro /
38% Bilbao
Bilbo erdialdea
centro / Bilbao erdialdea

5%

12 %

38 %

90

6%

Ondoko barruti edo Udalerri bat30
Alonsotegiko
kasuan 56 %
%
Un distrito colindante, o
Mimunicipio
propio distrito,
o municipio
en el caso de Alonsotegi /
en el caso
de
Nire barrutia
edo udalerria
Alonsotegi
/ Ondoko
barruti Alonsotegiko kasuan.
edo/ Udalerri
bat AlonsoteOtro
Beste bat
giko kasuan

8%
5%

Mi propio distrito, o municipio en el caso de Alonsotegi
/ Nire barrutia edo udalerria Alonsotegiko kasuan.

56%

Si / Bai

30%

Sí / Bai
No sé / Ez dakit

8%

municipio de Bizkaia /
37% UnOtro
Bizkaiko beste udalerri bat
distrito colindante, o municipio en el caso de Alonsotegi /

37 %

120

4. linea Balmasedako linea oinarri hartuta proiektatu da.
Jardunbide egokia iruditzen al zaizu hori jasangarritasunaren ikuspegitik?

Otro municipio de Bizkaia / Bizkaiko beste udalerri bat

12%

62

60

No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik

8%

No / Ez

6%

No contesta /
Erantzunik gabe

Otro / Beste bat

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

48002 ALONSOTEGI
Zenbateko aukera dago 4. linea erabiltzeko geltokira
heltzeko behar duzun denbora kontuan izanda?
Muy probable /
oso litekeena da

Poco probable /
Aukera gutxi

Muy probable / Oso litekeena da

Probable /
Litekeena da

Probable / Litekeena da

Nada probable /
Aukerarik ez

Poco probable / Aukera gutxi

90160

Nada probable / Ez dago aukerarik

160
90

67,5
120

67,5
120

45 80

4580

22,540

22,540

00

00

Entre
5 y 10 minutos
5 eta
10 minuturen
artean

5 minutu
baino
gutxiago
Menos de
5 minutos

160
90

90
160

120

120
67,5

67,5

80

80
45

22,540

40
22,5

45

00

00

Entre
y 15 minutos
10 eta
15 10
minuturen
artean

Más debaino
15 minutos
15 minutu
gehiago

Zure ustez, zelan murriztu daiteke denbora hori zure
barrutiko geltokiaren kokapena aldatu barik?

Mediante rampas o escaleras mecánicas /
Arrapala edo eskailera mekanikoen bidez
Mediante ascensores /
Igogailuen bidez
Ninguna / Ez dago aukerarik
Modificando las líneas de Bilbobus /
Bilbobuseko lineak aldatuz
Ubicando puntos Bilbobizi o aparcamientos específicos de bicicletas /
Bilbaobizi puntuak lekutuz.
Modificando las líneas de Bizkaibus /
Bizkaibuseko lineak aldatuz
Otro / Beste

0

63

30

60

90

120
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48002 ALONSOTEGI
Zenbateko aukera dago 4. linea erabiltzeko bidaiatzeko
behar duzun denbora kontuan izanda?
Muy probable /
oso litekeena da

Poco probable /
Aukera gutxi
Muy probable / Oso litekeena da

Probable /
Litekeena da

Probable / Litekeena da

90
160

Poco probable / Aukera gutxi

Nada probable / Ez dago aukerarik

90
160

67,5
120

67,5
120

4580

45

80

22,540

00

Nada probable /
Aukerarik ez

22,540

00
Entre
5 y 10 minutos
5 eta
10 minuturen
artean

5 minutu
baino
gutxiago
Menos de
5 minutos

160
90

160
90

120

67,5120

67,5

45 80

4580

22,5 40

22,540

0 0

00

Entre
y 15 minutos
10 eta
15 10
minuturen
artean

Más de
15 minutos
15 minutu
baino
gehiago

Atariko azterlanen arabera, 4. lineak beste garraiobide
batzuetako erabiltzaileak erakar ditzake. Zure kasuan, 4.
linea erabiltzeko garraiobideren bat erabiltzeari utziko
zenioke?
Dejaría de ir en Bilbobus / Bilbobusa utziko nuke
No utilizaría mi vehículo privado /
Ibilgailu pribatua utziko nuke
No / Ez
Dejaría de ir caminando / Oinez ibiltzeari utziko nioke
Dejaría de ir en Tren / Trena utziko nuke
No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro /
Metroko 1 ,2 edo 3. linea erabiltzeari utziko nioke
No pediría taxi / Taxia utziko nuke
No utilizaría el tranvía / Tranbia utziko nuke
Dejaría de ir en Bizkaibus / Bizkaibusa utziko nuke

Otro / Beste

0
64

22,5

45

67,5

90
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48002 ALONSOTEGI
4. lineari lotutako alderdi hauetatik, zein da zuretzat
garrantzitsuena?

Mayor y mejor movilidad /
Mugikortasuna handiagoa eta hobea
Mejora de los tiempos de viaje /
Bidaiatzeko denborak hobetzea
Reducción del tiempo de viaje /
Bidaiaren denborak murriztea
Reducción del tráfico rodado. (Coches y motos) / Ibilgailuen (kotxeak, motoak, autobusak...) zirkulazio murriztea.
Mayor comodidad en el desplazamiento /
Erosotasun handiagoa joan-etorrietan
Mejora de la accesibilidad del transporte /
Garraioaren irisgarritasuna hobetzea
Reducción de las emisiones / Isurketa murriztea
Reducción de la contaminación acústica /
Kutsadura akustikoa murriztea
Aumento de la seguridad de los desplazamientos /
Segurtasuna handiagoa joan-etorrietan
Mejora del coste de viaje / Ibilbidearen kostea hobetzea

0

4. linean planteatutako alternatibek zure mugikortasun
-beharrak asetzen dituztela uste duzu?

30

60

90

120

Abandoko geltokia izango da Bilboko erdigune intermodalik garrantzitsuena, mugikortasun aukera ugari
eskainiko baititu. Zer da Abandorekiko lotura honetatik
gehien nabarmentzen duzuna?

2%
5%
8%

21%
21 %

5%

Si, cualquiera de las dos
alternativas / Bai, bi alternatibek betetzen dituzte

2%

14 %

Si, cualquiera de las dos alternativas / Bai, bi alternatibek betetzen dituzte
la opción A /
Sólo Sólo
laaukerak
opción
A / A aukerak bakarrik
A
bakarrik
No / Ez
No sé / Ez dakit
20 %
Sólo la opción B / B aukerak bakarrik
No
/
Ez
No contesta / Erantzunik gabe

58%
5%
58 %

65

26 %

8%

No sé / Ez dakit

5%

Sólo la opción B /
B aukerak bakarrik

2%

No contesta /
Erantzunik gabe

La posibilidad de
Bizkaian zehar mugitze
La ubicación de Aband

2%

35 %

La posibilidad de tran
Bilbotik mugitzeko best
La posibilidad de tra
Bizkaitik kanpo mugitze
NInguna / Bat ere ez
Otra / Beste

35%

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos
para moverme por Bizkaia / Bizkaian zehar mugi- tzeko beste garraiobide
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

26%

La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren
erdigunean duen kokapena

20%

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos
para moverme por Bilbao / Bilbotik mugitzeko beste garraiobide publiko
batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

14%

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos para
moverme fuera de Bizkaia / Bizkaitik kanpo mugitzeko beste garraiobide
publiko ba- tzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

2%

Ninguna / Bat ere ez

2%

Otra / Beste
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48002 ALONSOTEGI
Lagundu al dezake 4. lineak zure barrutiko hiriberroneratzean?

82%

3%

Si / Bai

Zure ustez, 4. lineak barrutiko sare ekonomiko eta soziala
aktibatzeko balio dezake?

10 %

14 %

85%

3%

Si / Bai

2%

Sí / Bai
No sé / Ez dakit
14%
No sé / Ez dakit

Sí / BaiNo sé / Ez dakit
2%
No sé / Ez dakit

No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

3%

No / Ez

1%

No contesta /
Erantzunik gabe

10%

82 %

No / Ez

85 %

3%

No contesta /
Erantzunik gabe

Hala balitz, zeintzuk izango lirateke onuradunak?

Pequeño comercio / Saltoki txikiak

Hostelería y restauración /
Ostalaritza eta jatetxeak
Centros educativos / Ikastetxeak
Movimientos asociativos /
Elkarte-mugimenduak
Alojamientos / Ostatuak

Otro / Beste

0

40

4. lineako geltokiek azpiegitura horrekin bat datozen segurtasun-elementuak izango dituzte; zaintza- eta larrialdi-zerbitzuak, komunikazio-ekipoak, argiztapena,
osasun-ekipoak…

80

120

2%

90%

3%

Si / Bai

3%

Bai sé / Ez dakit
5%Sí / No

No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

Elementu horiek lagundu al dezakete herritarrek segurtasunari buruz duten pertzepzioa hobetzeko?
92 %

66

160

3%

No / Ez

2%

No contesta /
Erantzunik gabe
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48810 BARAKALDO, KASTREXANA eta ZORROTZA

Zerk lotzen zaitu 4. linearen ingurunearekin?

1%

96%

Soy residente / Egoiliarra naiz

Soy residente / Egoiliarra naiz
0% Trabajo / Lana
Trabajo
Otros / Besteak
1% Otros / Besteak
No contesta / Ez du erantzuten
0%

No contesta / Ez du erantzuten

99 %

Zelan mugitzen zara batez ere aisialdian?

Viajo en tren / Trenean

Utilizo el vehículo privado /
Ibilgailu pribatuan
Viajo en Bizkaibus /
Bizkaibusean
Voy caminando / Oinez noa
Voy en metro / Metroan
Utilizo el tranvía / Tranbian
Viajo en Bilbobus /
Bilbobusean
Utilizo la bicicleta /
Bizikleta erabiltzen dut
Pido taxi / Taxian
Otro / Beste
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48810 BARAKALDO, KASTREXANA eta ZORROTZA
Zein da zure denbora libreko lekurik ohikoena?

9%

Bilbao
centro
/ Bilbo erdialdea
centro / Bilbo erdialdea
64% Bilbao

2%

9%

Un
o municipio
e
Un distritocolindante,
colindante /Ondoko
barrutia
16%distrito
Ondoko barruti edo Udalerri bat
Otro municipio de Bizkaia /
Otro
de Bizkaia
/ Bizkaiko
9% municipio
Bizkaiko beste udalerri
bat

16 %

64 %

Mi propio
distrito / Nire
barrutia
9%propio
Mi
distrito,
o municipio
en el
Nire barrutia edo udalerria Alons
/ Bestebat
bat
2% /Otro
Otro
Beste

Zelan mugitzen zara batez ere zure eguneroko lanean?
Aukeratu zugan ohikoenak diren aukerak, hiru, asko jota.
Utilizo el vehículo privado /
Ibilgailu pribatuan
Viajo en tren / Trenean
Viajo en Bizkaibus /
Bizkaibusean
Voy caminando / Oinez noa
Voy en metro / Metroan
Utilizo el tranvía / Tranbian
Viajo en Bilbobus /
Bilbobusean
Utilizo la bicicleta /
Bizikleta erabiltzen dut
Pido taxi / Taxian
Otro / Beste

0
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48810 BARAKALDO, KASTREXANA eta ZORROTZA
Zein da zure helmugarik ohikoena lanarengatik?

4. linea Balmasedako linea oinarri hartuta proiektatu da.
Jardunbide egokia iruditzen al zaizu hori jasangarritasunaren ikuspegitik?

Bilbao centro /
45%
BilbaoBilbao
centroerdialdea
/ Bilbao erdialdea

7%
8%

89%

4%

Otro municipio
de
Otro municipio
de Bizkaia/
Bizkaiko beste udalerri bat

10 %

45 %

Bizkaia/ Bizkaiko beste
30%
udalerri
bat
Un distrito
colindante,
o municipio en el caso de Alonsotegi /

Sí / BaiNo sé / Ez dakit
7%
No sé / Ez dakit

No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

Ondoko
barruti edo Udalerri bat Alonsotegiko kasuan
Un distrito colindante,
Mi propio
distrito, en
o municipio
en el caso de Alonsotegi /
o municipio
el caso
de Alonsotegi
/ Ondoko
Nire
barrutia edo
udalerria Alonsotegiko kasuan
edo Udalerri bat
Otro / barruti
Beste bat

10%

30 %

Alonsotegiko kasuan

8%
7%

Si / Bai

7%

0%

89 %

4%

Mi propio distrito, o
municipio en el caso de
Alonsotegi / Nire barrutia
edo udalerria Alonsotegiko
kasuan

No / Ez

No contesta /
Erantzunik gabe

Otro / Beste bat

Zenbateko aukera dago 4. linea erabiltzeko geltokira
heltzeko behar duzun denbora kontuan izanda?
Muy probable /
oso litekeena da

Poco probable /
Aukera gutxi

Muy probable / Oso litekeena da

90 90

Nada probable /
Aukerarik ez

Poco probable / Aukera gutxi

Nada probable / Ez dago aukerarik

90 90

67,567,5

67,5
67,5

45 45

45 45

22,522,5

22,5
22,5

0 0
5 minutu
gutxiago
Menosbaino
de 5 minutos
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9090

9090
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67,5

67,5
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4545

4545
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Entre
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15 10
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Probable /
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Zure ustez, zelan murriztu daiteke denbora hori zure barrutiko
geltokiaren kokapena aldatu barik?
Ninguna / Ez dago aukerarik
Mediante rampas o escaleras mecánicas
/ Arrapala edo eskailera mekanikoen
bidez
Ubicando puntos Bilbobizi o aparcamientos específicos de bicicletas./ Bilbobizi puntuak lekutuz
Modificando las líneas de Bizkaibus /
Bizkaibuseko lineak aldatuz
Mediante ascensores /
Igogailuen bidez
Modificando las líneas de Bilbobus /
Bilbobuseko lineak aldatuz
Otro / Beste
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Zenbateko aukera dago 4. linea erabiltzeko bidaiatzeko
behar duzun denbora kontuan izanda?
Muy probable /
oso litekeena da

Poco probable /
Aukera gutxi
Muy probable / Oso litekeena da

90 90

Nada probable /
Aukerarik ez

Poco probable / Aukera gutxi

Nada probable / Ez dago aukerarik

90 90

67,5
67,5
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45 45
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67,5
67,5

45
45

4545

22,5
22,5

22,5
22,5

00
10minuturen
y 15 minutos
10Entre
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48810 BARAKALDO, KASTREXANA eta ZORROTZA
Atariko azterlanen arabera, 4. lineak beste garraiobide
batzuetako erabiltzaileak erakar ditzake. Zure kasuan, 4.
linea erabiltzeko garraiobideren bat erabiltzeari utziko
zenioke?
No utilizaría mi vehículo privado /
Ibilgailu pribatua utziko nuke
Dejaría de ir en Tren / Trena utziko nuke
Dejaría de ir en Bizkaibus / Bizkaibusa utziko nuke
No pediría Taxi / Taxia utziko nuke
No / Ez
Dejaria de ir en Bilbobus / Bilbobusa utziko nuke

No utilizaría el tranvía / Tranbia utziko nuke
No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro /
Metroko 1 ,2 edo 3. linea erabiltzeari utziko nioke
Dejaría de ir caminando / Oinez ibiltzeari utziko nioke

No utilizaría la bicicleta / Bizikleta utziko nuke

No utilizaría la bicicleta / Bizikleta utziko nuke
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4. lineari lotutako alderdi hauetatik, zein da zuretzat
garrantzitsuena?

Mayor y mejor movilidad /
Mugikortasuna handiagoa eta hobea
Mejora de los tiempos de viaje /
Bidaiatzeko denborak hobetzea
Mayor comodidad en el desplazamiento /
Erosotasun handiagoa joan-etorrietan
Reducción del tráfico rodado. (Coches y motos) / Ibilgailuen
(kotxeak, motoak, autobusak...) zirkulazio murriztea.
Reducción del tiempo de viaje /
Bidaiaren denborak murriztea
Mejora de la accesibilidad del transporte /
Garraioaren irisgarritasuna hobetzea
Reducción de las emisiones / Isurketa murriztea
Mejora del coste de viaje / Ibilbidearen kostea hobetzea
Aumento de la seguridad de los desplazamientos /
Segurtasuna handiagoa joan-etorrietan
Reducción de la contaminación acústica /
Kutsadura akustikoa murriztea

0
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4. linean planteatutako alternatibek zure mugikortasun
-beharrak asetzen dituztela uste duzu?

Si, cualquiera de las
dos alternativas / Bai, bi
betetzen
Bilbaoalternatibek
centro / Bilbao
erdialdea
dituzte

%
76 %
%
88 %

64%

10 %
14 %
3%

45 %

64 %

4%
30 %

8%

1%

21 %

4%

La posibilidad de trans
Bilbotik mugitzeko beste
La posibilidad de tran
Bizkaitik kanpo mugitzek
NInguna / Bat ere ez

3%

49 %

8%

Sólo la opción B /
B aukerak bakarrik

21%

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos
para moverme por Bizkaia / Bizkaian zehar mugitzeko beste garraiobide
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

6%

No contesta /
Erantzunik gabe

49%

La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren
erdigunean duen kokapena

19%

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos
para moverme por Bilbao / Bilbotik mugitzeko beste garraiobide
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

8%

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos
para moverme fuera de Bizkaia / Bizkaitik kanpo mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

2%

NInguna / Bat ere ez

1%

NInguna / Bat ere ez

86%

1%

3%

Zure ustez, 4. lineak barrutiko sare ekonomiko eta soziala
aktibatzeko balio dezake?

Si / Bai
4%

1%

11%Sí / BaiNo sé / Ez dakit
3%

No / Ez

1%

No contesta /
Erantzunik gabe

95%

Si / Bai

Sí / BaiNo sé / Ez dakit
4%

No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

86 %

Otra / Beste

No sé / Ez dakit

Lagundu al dezake 4. lineak zure barrutiko hiriberroneratzean?
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La posibilidad de tr
Bizkaian zehar mugitzeko
La ubicación de Abando

2%

Otro
municipiodedelas
Bizkaia/
Bizkaiko beste
bat
Si,
cualquiera
dos alternativas
/ Bai,udalerri
bi alternatibek
betetzen dituzte
Sólo la opción A /
Sólo laAopción
A / A aukerak bakarrik
19 %
aukerak bakarrik
Un/ distrito
colindante, o municipio en el caso de Alonsotegi /
No
Ez
Ondoko
barruti edo Udalerri bat Alonsotegiko kasuan
No sé
/ Ez dakit
Mi propio
distrito,
municipio
en el caso de Alonsotegi /
Sólo
la opción
B / Bo aukerak
bakarrik
No barrutia
/ Ez/ Erantzunik
Nire
edo udalerria
No contesta
gabe Alonsotegiko kasuan
Otro / Beste bat

14%

11 %

Abandoko geltokia izango da Bilboko erdigune intermodalik
garrantzitsuena, mugikortasun aukera ugari eskainiko
baititu. Zer da Abandorekiko lotura honetatik gehien
nabarmentzen duzuna?

95 %

0%

No / Ez

1%

No contesta /
Erantzunik gabe
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Hala balitz, zeintzuk izango lirateke onuradunak?

Hostelería y restauración / Ostalaritza eta jatetxeak
Pequeño comercio / Saltoki txikiak
Alojamientos / Ostatuak
Centros educativos / Ikastetxeak
Movimientos asociativos / Elkarte-mugimenduak
Otro / Beste

0

4. lineako geltokiek azpiegitura horrekin bat datozen segurtasun-elementuak izango dituzte; zaintza- eta larrialdi-zerbitzuak, komunikazio-ekipoak, argiztapena,
osasun-ekipoak…
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50

3%

2%

96%

100

Si / Bai

3%Sí / BaiNo sé / Ez dakit

No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

Elementu horiek lagundu al dezakete herritarrek segurtasunari buruz duten pertzepzioa hobetzeko?
96 %

73

75

0%

No / Ez

2%

No contesta /
Erantzunik gabe
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48013 basurto eta ZORROTZA

Zerk lotzen zaitu 4. linearen ingurunearekin?

99%

Soy residente / Egoiliarra naiz

Soy residente
Egoiliarra naiz
0,5% Trabajo // Lana
Trabajo
Otros / Besteak
Otros0,5%
/ Besteak

99 %

0%

No contesta / Ez du erantzuten

Zelan mugitzen zara batez ere aisialdian?
Viajo en Bilbobus /
Bilbobusean
Voy caminando / Oinez noa
Viajo en tren / Trenean
Utilizo el vehículo privado /
Ibilgailu pribatuan
Viajo en Bizkaibus /
Bizkaibusean
Voy en metro / Metroan
Utilizo la bicicleta /
Bizikleta erabiltzen dut
Utilizo el tranvía / Tranbian
Pido taxi / Taxian
Otro / Beste
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48013 basurto eta ZORROTZA
Zein da zure denbora libreko lekurik ohikoena?

12 %

Bilbao centro / Bilbo erdialdea
45% Bilbao centro / Bilbo erdialdea
Un distrito colindante, o municipio en
Un distrito colindante /Ondoko barrutia
22%Ondoko
barruti edo Udalerri bat A
Otro municipio
Bizkaia
/ Bizkaiko b
Otro municipiode
de Bizkaia
/
18% Bizkaiko beste udalerri bat

2%

45 %

18 %

Mi12%
propio
distrito, o municipio en el c
Mi propio distrito / Nire barrutia
Nire barrutia edo udalerria Alons
Otro
Beste
bat
/ Beste bat
2% / Otro

22 %

Zelan mugitzen zara batez ere zure eguneroko lanean?
Aukeratu zugan ohikoenak diren aukerak, hiru, asko jota.
Viajo en Bilbobus /
Bilbobusean
Utilizo el vehículo privado /
Ibilgailu pribatuan
Viajo en tren / Trenean
Voy en metro / Metroan
Voy caminando / Oinez noa
Viajo en Bizkaibus / Bizkaibusean
Utilizo la bicicleta /
Bizikleta erabiltzen dut
Utilizo el tranvía / Tranbian
Pido taxi / Taxian
Otro / Beste
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48013 basurto eta ZORROTZA
Zein da zure helmugarik ohikoena lanarengatik?

41%

7%
10 %
41 %

13 %

4. linea Balmasedako linea oinarri hartuta proiektatu da.
Jardunbide egokia iruditzen al zaizu hori jasangarritasunaren ikuspegitik?

Bilbao centro /
Bilbao erdialdea
Otro municipio de

4%

78%

12 %

Si / Bai

Bilbao centro
/ Bilbao
erdialdea
6%
Bizkaia/
Bizkaiko
beste
Sí / BaiNo sé / Ez dakit
Otro municipio
udalerride
batBizkaia/ Bizkaiko beste udalerri bat
No sé / Ez dakit
Un distrito colindante, o municipio en el caso de Alonsotegi / Ondoko barruti edo
NoUdalerri
/ Ez bat Alonsotegiko kasuan
distrito ocolindante,
Mi propioUndistrito,
municipio en el caso de Alonsotegi / Nire barrutia edo udalerria
Alonsotegiko
kasuan gabe
No contesta
/ Erantzunik
o
municipio
en
el
caso
Otro / Beste bat
No / Ez

29%
13%

29 %

10%
7%

6%

de Alonsotegi / Ondoko
barruti edo Udalerri bat
Alonsotegiko kasuan

4%

78 %

12%

Mi propio distrito, o
municipio en el caso de
Alonsotegi / Nire barrutia
edo udalerria Alonsotegiko
kasuan

No contesta /
Erantzunik gabe

Otro / Beste bat

Zenbateko aukera dago 4. linea erabiltzeko geltokira
heltzeko behar duzun denbora kontuan izanda?
Muy probable /
oso litekeena da

Poco probable /
Aukera gutxi

Muy probable / Oso litekeena da

90160

Probable / Litekeena da

Probable /
Litekeena da
Poco probable / Aukera gutxi

Nada probable / Ez dago aukerarik

90160

67,5120

67,5120

45 80

45

22,5 40

80

22,5 40

0 0

0 0
5 etaEntre
10 minuturen
artean
5 y 10 minutos

5 minutu
gutxiago
Menosbaino
de 5 minutos

160
90

160
90

125
67,5

67,5
120

4590

4580

22,555

22,5
40

020

00
Entre
y 15 minutos
10 eta
15 10
minuturen
artean
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Nada probable /
Aukerarik ez

Más de
15 minutos
15 minutu
baino
gehiago
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48013 basurto eta ZORROTZA
Zure ustez, zelan murriztu daiteke denbora hori zure barrutiko
geltokiaren kokapena aldatu barik?
Mediante rampas o escaleras mecánicas
/ Arrapala edo eskailera mekanikoen
bidez
Mediante ascensores / Igogailuen bidez
Ninguna / Ez dago aukerarik
Modificando las líneas de Bizkaibus /
Bizkaibuseko lineak aldatuz
Ubicando puntos Bilbobizi o aparcamientos específicos de bicicletas./ Bilbobizi puntuak lekutuz
Modificando las líneas de Bilbobus /
Bilbobuseko lineak aldatuz
Otro / Beste
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Zenbateko aukera dago 4. linea erabiltzeko bidaiatzeko
behar duzun denbora kontuan izanda?
Muy probable /
oso litekeena da

Poco probable /
Aukera gutxi
Muy probable / Oso litekeena da

90160

Poco probable / Aukera gutxi

Nada probable / Ez dago aukerarik

120
67,5

45 80

45 80

22,5 40

22,540

0 0

Nada probable /
Aukerarik ez

90160

67,5120

5 minutu
gutxiago
Menosbaino
de 5 minutos

0 0

160
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160
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120
67,5

120
67,5

80
45

4580

40
22,5

22,540

00
10minuturen
y 15 minutos
10Entre
eta 15
artean
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Probable / Litekeena da

Probable /
Litekeena da

5 etaEntre
10 minuturen
artean
5 y 10 minutos

00
Más debaino
15 minutos
15 minutu
gehiago
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48013 basurto eta ZORROTZA
Atariko azterlanen arabera, 4. lineak beste garraiobide
batzuetako erabiltzaileak erakar ditzake. Zure kasuan, 4.
linea erabiltzeko garraiobideren bat erabiltzeari utziko
zenioke?
No utilizaría mi vehículo privado /
Ibilgailu pribatua utziko nuke
Dejaria de ir en Bilbobus / Bilbobusa utziko nuke
Dejaría de ir en Bizkaibus / Bizkaibusa utziko nuke
Dejaría de ir en Tren / Trena utziko nuke
No / Ez
Dejaría de ir caminando / Oinez ibiltzeari utziko nioke

No pediría Taxi / Taxia utziko nuke
No utilizaría el tranvía / Tranbia utziko nuke
No utilizaría la bicicleta / Bizikleta utziko nuke

No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro /
No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro
Otro / Beste
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4. lineari lotutako alderdi hauetatik, zein da zuretzat
garrantzitsuena?

Mayor y mejor movilidad /
Mugikortasuna handiagoa eta hobea
Mejora de los tiempos de viaje /
Bidaiatzeko denborak hobetzea
Reducción del tráfico rodado. (Coches y motos) / Ibilgailuen (kotxeak, motoak, autobusak...) zirkulazio murriztea.
Reducción del tiempo de viaje /
Bidaiaren denborak murriztea
Mayor comodidad en el desplazamiento /
Erosotasun handiagoa joan-etorrietan
Reducción de las emisiones / Isurketa murriztea

Mejora de la accesibilidad del transporte /
Garraioaren irisgarritasuna hobetzea
Reducción de la contaminación acústica /
Kutsadura akustikoa murriztea
Mejora del coste de viaje / Ibilbidearen kostea hobetzea

Aumento de la seguridad de los desplazamientos / Segurtasuna handiagoa joan-etorrietan

0
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4. linean planteatutako alternatibek zure mugikortasun
-beharrak asetzen dituztela uste duzu?

52%

10 %

Abandoko geltokia izango da Bilboko erdigune intermodalik
garrantzitsuena, mugikortasun aukera ugari eskainiko
baititu. Zer da Abandorekiko lotura honetatik gehien nabarmentzen duzuna?

Si, cualquiera de las
dos alternativas / Bai, bi
alternatibek betetzen
dituzte

1%

16 %

5%

11%

11 %

52 %

11%

11 %

Si, cualquiera de las dos alternativas / Bai, bi alternatibek betetzen dituzte 34 %
Sólo la opción A /
Sólo
la opción
A / A aukerak bakarrik
A aukerak
bakarrik
No / Ez
No sé / Ez dakit
21 %
Sólo la opción B / B aukerak bakarrik
/ Ez
NoNo
contesta
/ Erantzunik gabe

11 %

11%
5%
10%

26 %

86%

La posibilidad de tr
Bilbotik mugitzeko be
La posibilidad de tr
Bizkaitik kanpo mugit
NInguna / Bat ere ez
Otra / Beste

Sólo la opción B /
B aukerak bakarrik

34%

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos
para moverme por Bizkaia / Bizkaian zehar mugitzeko beste garraiobide
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

No contesta /
Erantzunik gabe

26%

La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren
erdigunean duen kokapena

21%

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos
para moverme por Bilbao / Bilbotik mugitzeko beste garraiobide
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

16%

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos
para moverme fuera de Bizkaia / Bizkaitik kanpo mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

1%

NInguna / Bat ere ez

2%

NInguna / Bat ere ez

Zure ustez, 4. lineak barrutiko sare ekonomiko eta soziala
aktibatzeko balio dezake?

88%

Si / Bai
7%

Si / Bai

2%
3%

Sí / Bai No sé / Ez dakit
7%

Sí / Bai No sé / Ez dakit
3%

No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

86 %

79

La posibilidad de
Bizkaian zehar mugitz
La ubicación de Aban

No sé / Ez dakit

Lagundu al dezake 4. lineak zure barrutiko hiriberroneratzean?

7%
7%

2%

0%

No / Ez

7%

No contesta /
Erantzunik gabe

88 %

2%

No / Ez

3%

No contesta /
Erantzunik gabe

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

48013 basurto eta ZORROTZA
Hala balitz, zeintzuk izango lirateke onuradunak?

Pequeño comercio / Saltoki txikiak
Pequeño comercio / Saltoki txikiak
Alojamientos / Ostatuak
Centros educativos / Ikastetxeak
Movimientos asociativos / Elkarte-mugimenduak
Otro / Beste

0

4. lineako geltokiek azpiegitura horren araberako
segurtasun-elementuak izango dituzte; zaintza- eta
larrialdi-zerbitzuak, komunikazio-ekipoak, argiztapena,
osasun-ekipoak...

32,5

65

1%

87%

9%

130

Si / Bai

2%

Sí / BaiNo sé / Ez dakit
2%

No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

Elementu horiek lagundu al dezakete herritarrek segurtasunari buruz duten pertzeten pertzepzioa hobetzeko?
87 %

80

97,5

1%

No / Ez

9%

No contesta /
Erantzunik gabe

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

48012 ERREKALDE ETA ametzola

Zerk lotzen zaitu 4. linearen ingurunearekin?

1%

1%

98%

Soy residente / Egoiliarra naiz

Soy residente
Egoiliarra naiz
1% Trabajo // Lana
Trabajo
Otros1%
/ Besteak
Otros / Besteak
0%

No contesta / Ez du erantzuten

98 %

Zelan mugitzen zara batez ere aisialdian?

Voy caminando /
Oinez noa
Viajo en Bilbobus /
Bilbobusean
Voy en metro / Metroan
Utilizo el vehículo privado /
Ibilgailu pribatuan
Viajo en tren / Trenean
Utilizo la bicicleta /
Bizikleta erabiltzen dut
Pido taxi / Taxian
Utilizo el tranvía / Tranbian
Viajo en Bizkaibus /
Bizkaibusean
Otro / Beste

0

81

45

90

135

180

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

48012 ERREKALDE ETA ametzola
Zein da zure helmugarik ohikoena zure aisialdian?

8%

2%

20 %
60 %

10 %

60%

Bilbao centro / Bilbo erdialdea

10%

Un distrito colindante /Ondoko barrutia

20%

Otro municipio de Bizkaia /
Bizkaiko beste udalerri bat

8%

Mi propio distrito / Nire barrutia

2%

Otro / Beste bat

Zelan mugitzen zara batez ere zure eguneroko lanean?
Aukeratu zugan ohikoenak diren aukerak, hiru, asko jota.
Voy caminando / Oinez noa

Utilizo el vehículo privado /
Ibilgailu pribatuan
Viajo en Bilbobus /
Bilbobusean
Voy en metro / Metroan
Viajo en tren / Trenean
Utilizo la bicicleta /
Bizikleta erabiltzen dut
Viajo en Bizkaibus /
Bizkaibusean
Utilizo el tranvía / Tranbian
Pido taxi / Taxian
Otro / Beste

0

82

27,5

55

82,5

110
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48012 ERREKALDE ETA ametzola
Zein da zure helmugarik ohikoena lanarengatik?

37%

5%

9%
10 %

37 %

Bilbao centro /
Bilbao erdialdea
Otro municipio de

4. linea Balmasedako linea oinarri hartuta proiektatu da.
Jardunbide egokia iruditzen al zaizu hori jasangarritasunaren ikuspegitik?

54%

6%

Si / Bai

9%

Bilbao centro
/ Bilbao
erdialdea
Bizkaia/
Bizkaiko
beste
Sí / Bai No sé / Ez dakit
Otro municipio
udalerride
batBizkaia/ Bizkaiko beste udalerri bat
No sé / Ez dakit
Un distrito colindante, o municipio en el caso de Alonsotegi / Ondoko
/ Ez bat Alonsotegiko kasuan
54 %barruti edoNoUdalerri
distritoocolindante,
Mi propioUndistrito,
municipio en el caso 30
de Alonsotegi
/ Nire barrutia edo udalerria
Alonsotegiko
kasuangabe
No contesta
/ Erantzunik
%
o
municipio
en
el
caso
Otro / Beste bat
No / Ez

40%
10%

40 %

9%
5%

30%
9%

de Alonsotegi / Ondoko
barruti edo Udalerri bat
Alonsotegiko kasuan

6%

Mi propio distrito, o
municipio en el caso de
Alonsotegi / Nire barrutia
edo udalerria Alonsotegiko
kasuan

No contesta /
Erantzunik gabe

Otro / Beste bat

Zenbateko aukera dago 4. linea erabiltzeko geltokira
heltzeko behar duzun denbora kontuan izanda?
Muy probable /
oso litekeena da

Poco probable /
Aukera gutxi

90180

180
90

67,5
135

135
67,5

45

90

4590

22,545

22,5
45

0

0

5 minutu baino gutxiago
Menos de 5 minutos

0
0

Nada probable /
Aukerarik ez

5 eta 10 minuturen artean
Entre 5 y 10 minutos

90
180

90
180

67,5

67,5
135

45

90

45
90

22,545

22,5
45

135

00
10minuturen
y 15 minutos
10 Entre
eta 15
artean

83

Probable /
Litekeena da

0
0

15 minutu
baino
gehiago
Más de
15 minutos

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

48012 ERREKALDE ETA ametzola
Zure ustez, zelan murriztu daiteke denbora hori zure barrutiko
geltokiaren kokapena aldatu barik?
Mediante rampas o escaleras mecánicas
/ Arrapala edo eskailera mekanikoen
bidez
Mediante ascensores / Igogailuen bidez
Ninguna / Ez dago aukerarik
Modificando las líneas de Bilbobus /
Bilbobuseko lineak aldatuz
Ubicando puntos Bilbobizi o aparcamientos específicos de bicicletas./
Bilbobizi puntuak lekutuz
Modificando las líneas de Bizkaibus
/ Bizkaibuseko lineak aldatuz
Otro / Beste

0

35

70

105

140

Zenbateko aukera dago 4. linea erabiltzeko bidaiatzeko
behar duzun denbora kontuan izanda?
Muy probable /
oso litekeena da

Poco probable /
Aukera gutxi
Muy probable / Oso litekeena da

90160

Nada probable /
Aukerarik ez

Poco probable / Aukera gutxi

Nada probable / Ez dago aukerarik

160

90

67,5120

120
67,5

45 80

45 80

22,5 40

22,540

0 0
5 minutu
gutxiago
Menosbaino
de 5 minutos

0 0

90
160

90
160

67,5
120

67,5
120

80
45

4580

22,540

22,540

00
Entre
y 10 minutos
10 eta
155minuturen
artean

84

Probable / Litekeena da

Probable /
Litekeena da

5 etaEntre
10 minuturen
artean
5 y 10 minutos

00
Más debaino
15 minutos
15 minutu
gehiago

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

48012 ERREKALDE ETA ametzola
Atariko azterlanen arabera, 4. lineak beste garraiobide
batzuetako erabiltzaileak erakar ditzake. Zure kasuan, 4.
linea erabiltzeko garraiobideren bat erabiltzeari utziko
zenioke?
No utilizaría mi vehículo privado /
Ibilgailu pribatua utziko nuke
Dejaria de ir en Bilbobus / Bilbobusa utziko nuke
Dejaría de ir caminando / Oinez ibiltzeari utziko nioke
No / Ez
No pediría Taxi / Taxia utziko nuke
Dejaría de ir en Tren / Trena utziko nuke

Dejaría de ir en Bizkaibus / Bizkaibusa utziko nuke
No utilizaría el tranvía / Tranbia utziko nuke
No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro /
No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro
No utilizaría la bicicleta / Bizikleta utziko nuke

Otro / Beste
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120

4. lineari lotutako alderdi hauetatik, zein da zuretzat
garrantzitsuena?

Mayor y mejor movilidad /
Mugikortasuna handiagoa eta hobea
Mejora de los tiempos de viaje /
Bidaiatzeko denborak hobetzea
Reducción del tráfico rodado. (Coches y motos) / Ibilgailuen (kotxeak, motoak, autobusak...) zirkulazio murriztea.
Mayor comodidad en el desplazamiento /
Erosotasun handiagoa joan-etorrietan
Reducción del tiempo de viaje /
Bidaiaren denborak murriztea
Mejora de la accesibilidad del transporte /
Garraioaren irisgarritasuna hobetzea
Reducción de las emisiones / Isurketa murriztea
Reducción de la contaminación acústica /
Kutsadura akustikoa murriztea
Aumento de la seguridad de los desplazamientos /
Segurtasuna handiagoa joan-etorrietan
Mejora del coste de viaje / Ibilbidearen kostea hobetzea

0
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48012 ERREKALDE ETA ametzola
Zure ustez, 4. linean planteatutako alternatibek zure
mugikortasun-beharrak estaltzen dituzte?

5%

12 %

15 %

2%

15%

Abandoko geltokia izango da Bilboko erdigune intermodalik
garrantzitsuena, mugikortasun aukera ugari eskainiko
baititu. Zer da Abandorekiko lotura honetatik gehien nabarmentzen duzuna?

Si, cualquiera de las
dos alternativas / Bai, bi
alternatibek betetzen
dituzte

4%
5%

10 %

Si, cualquiera de las dos alternativas / Bai, bi alternatibek betetzen dituzte 30

Sólo la opción A /
la opción
A / A aukerak bakarrik
61% Sólo
A aukerak
bakarrik

5%

5%
61 %

5%
12%
2%

No / Ez
No sé / Ez dakit
Sólo la opción B / B aukerak bakarrik
/ Ez
NoNocontesta
/ Erantzunik gabe

10 %

88%

1%

23 %
28 %

Otra / Beste

Sólo la opción B /
B aukerak bakarrik

30%

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos
para moverme por Bizkaia / Bizkaian zehar mugitzeko beste garraiobide
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

No contesta /
Erantzunik gabe

28%

La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren
erdigunean duen kokapena

23%

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos
para moverme por Bilbao / Bilbotik mugitzeko beste garraiobide
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

10%

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos
para moverme fuera de Bizkaia / Bizkaitik kanpo mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

1%

NInguna / Bat ere ez

5%

NInguna / Bat ere ez

Zure ustez, 4. lineak barrutiko sare ekonomiko eta soziala
aktibatzeko balio dezake?

90%

Si / Bai
2%
3%

Si / Bai

5%

/ Bai
sé / Ez dakit
10% Sí No

1%
88 %

86

La posibilidad de t
Bilbotik mugitzeko be
La posibilidad de t
Bizkaitik kanpo mugi
NInguna / Bat ere ez

No sé / Ez dakit

Lagundu al dezake 4. lineak zure barrutiko hiriberroneratzean?

1%

%

La posibilidad d
Bizkaian zehar mugit
La ubicación de Aban

1%

No sé / Ez dakit
5%SíNo/ séBai
/ Ez dakit

No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

No / Ez

No contesta /
Erantzunik gabe

90 %

3%

No / Ez

2%

No contesta /
Erantzunik gabe

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

48012 ERREKALDE ETA ametzola
Hala balitz, zeintzuk izango lirateke onuradunak?

Pequeño comercio / Saltoki txikiak
Hostelería y restauración / Ostalaritza eta jatetxeak
Alojamientos / Ostatuak
Centros educativos / Ikastetxeak
Movimientos asociativos /
Elkarte-mugimenduak
Otro / Beste

0

4.lineako geltokiek azpiegitura horrekin bat datozen
segurtasun-elementuak izango dituzte; zaintza- eta larrialdi-zerbitzuak, komunikazio-ekipoak, argiztapena,
osasun-ekipoak.

45

90

1%

2%

2%

95%

180

Si / Bai

Sí / BaiNo sé / Ez dakit
2%

No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

Elementu horiek lagungarri izan al daitezke herritarrek
segurtasunari buruz duten pertzepzioa hobetzeko?
95 %

87

135

2%

No / Ez

1%

No contesta /
Erantzunik gabe

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

48003 MIRIBILLA eta IRALA

Zerk lotzen zaitu 4. linearen ingurunearekin?

4%

1%

4%

91%

Soy residente / Egoiliarra naiz

Soy residente / Egoiliarra naiz
4% Trabajo / Lana
Trabajo
Otros / Besteak
4% Otros / Besteak
No contesta / Ez du erantzuten
1%

No contesta / Ez du erantzuten

91 %

Zelan mugitzen zara batez ere aisialdian?

Voy caminando /
Oinez noa
Viajo en Bilbobus /
Bilbobusean
Utilizo el vehículo privado /
Ibilgailu pribatuan
Voy en metro / Metroan
Viajo en tren / Trenean
Utilizo la bicicleta /
Bizikleta erabiltzen dut
Viajo en Bizkaibus /
Bizkaibusean
Pido taxi / Taxian
Otro / Beste

0
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Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

48003 MIRIBILLA eta IRALA
Zein da zure denbora libreko helmugarik ohikoena?

9%

Bilbao centro / Bilbo erdialdea
61% Bilbao centro / Bilbo erdialdea
Un distrito colindante, o municipio e
Un distrito colindante /Ondoko barrutia
13% Ondoko
barruti edo Udalerri bat
Otro municipio
Bizkaia
/ Bizkaiko
Otro municipiode
de Bizkaia
/
12% Bizkaiko beste udalerri bat

4%

13 %
61 %

12 %

Mi
distrito, o municipio en el c
Mi propio distrito / Nire barrutia
9%propio
Nire barrutia edo udalerria Alons
Otro
/ Beste bat
4% Otro / Beste bat

Zelan mugitzen zara batez ere zure eguneroko lanean?
Aukeratu zugan ohikoenak diren aukerak, hiru, asko jota.
Voy caminando / Oinez noa

Utilizo el vehículo privado /
Ibilgailu pribatuan
Viajo en Bilbobus /
Bilbobusean
Voy en metro / Metroan
Viajo en tren / Trenean
Utilizo la bicicleta /
Bizikleta erabiltzen dut
Utilizo la bicicleta /
Bizikleta erabiltzen dut
Viajo en Bizkaibus /
Bizkaibusean
Utilizo el tranvía / Tranbian
Otro / Beste

0
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27,5

55

82,5
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48003 MIRIBILLA eta IRALA
Zein da zure helmugarik ohikoena lanarengatik?

4. linea Balmasedako linea oinarri hartuta proiektatu da.
Jardunbide egokia iruditzen al zaizu hori jasangarritasunaren ikuspegitik?

Bilbao centro /
41%Bilbao
Bilbao
erdialdea
centro
/ Bilbao erdialdea

6%

4%

12 %

41 %

4%

52%

9%

municipio
de
OtroOtro
municipio
de Bizkaia
/ Bizkaiko beste udalerri bat

Bizkaiko beste
37%Un Bizkaia/
udalerri
bat
distrito colindante,
o municipio en el caso de Alonsotegi /

Ondoko barruti edo Udalerri bat Alonsotegiko kasuan
Un distrito colindante,
35 %de Alonsotegi /
Mi propio
distrito,
o municipio
en el caso
o municipio
en el
caso
de
Alonsotegi
Ondoko
Nire
barrutia/edo
udalerria Alonsotegiko kasuan
edo
Udalerri bat
Otrobarruti
/ Beste
bat

Sí / BaiNo sé / Ez dakit
35%
No sé / Ez dakit

52 %

No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

12%
37 %

Si / Bai

4%

No / Ez

9%

No contesta /
Erantzunik gabe

Alonsotegiko kasuan

4%
6%

Mi propio distrito, o
municipio en el caso de
Alonsotegi / Nire barrutia
edo udalerria Alonsotegiko
kasuan
Otro / Beste bat

Zenbateko aukera dago 4. linea erabiltzeko geltokira
heltzeko behar duzun denbora kontuan izanda?
Muy probable /
oso litekeena da

Poco probable /
Aukera gutxi

Muy probable / Oso litekeena da

9090

67,5
67,5

67,5
67,5

45 45

4545

22,5
22,5

22,5
22,5

5 minutu
gutxiago
Menosbaino
de 5 minutos

00

9090

9090

67,5
67,5

67,5
67,5

4545

4545

22,5
22,5

22,5
22,5

00
Entre
y 15 minutos
10 eta
1510
minuturen
artean

Nada probable /
Aukerarik ez

Poco probable / Aukera gutxi

90 90

0 0

90

Probable / Litekeena da

Probable /
Litekeena da

Nada probable / Ez dago aukerarik

5 eta
10 minuturen
artean
Entre
5 y 10 minutos

00
Más de baino
15 minutos
15 minutu
gehiago

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

48003 MIRIBILLA eta IRALA
Zure ustez, zelan murriztu daiteke denbora hori zure barrutiko
geltokiaren kokapena aldatu barik?
Mediante rampas o escaleras mecánicas
/ Arrapala edo eskailera mekanikoen
bidez
Mediante ascensores / Igogailuen bidez
Ubicando puntos Bilbobizi o aparcamientos específicos de bicicletas./
Bilbobizi puntuak lekutuz
Ninguna / Ez dago aukerarik
Modificando las líneas de Bilbobus /
Bilbobuseko lineak aldatuz
Modificando las líneas de Bilbobus /
Bilbobuseko lineak aldatuz
Otro / Beste
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Zenbateko aukera dago 4. linea erabiltzeko bidaiatzeko
behar duzun denbora kontuan izanda?
Muy probable /
oso litekeena da

Poco probable /
Aukera gutxi
Muy probable / Oso litekeena da

9090

67,5
67,5

67,5
67,5

45 45

4545

22,5
22,5

22,5
22,5

5 minutu
gutxiago
Menosbaino
de 5 minutos

00

90
90

9090

67,5
67,5

67,5
67,5

45
45

4545

22,5
22,5

22,5
22,5

0
y 15 minutos
10Entre
eta 1510minuturen
artean

Nada probable /
Aukerarik ez

Poco probable / Aukera gutxi

90 90

0 0

91

Probable / Litekeena da

Probable /
Litekeena da

Nada probable / Ez dago aukerarik

5 etaEntre
10 minuturen
artean
5 y 10 minutos

00
Más de
15 minutos
15 minutu
baino
gehiago

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

48003 MIRIBILLA eta IRALA
Atariko azterlanen arabera, 4. lineak beste garraiobide
batzuetako erabiltzaileak erakar ditzake. Zure kasuan, 4.
linea erabiltzeko garraiobideren bat erabiltzeari utziko
zenioke?
No utilizaría mi vehículo privado /
Ibilgailu pribatua utziko nuke
Dejaria de ir en Bilbobus / Bilbobusa utziko nuke
No / Ez
Dejaría de ir en Tren / Trena utziko nuke
Dejaría de ir caminando /
Oinez ibiltzeari utziko nioke
No pediría Taxi / Taxia utziko nuke

Dejaría de ir en Bizkaibus / Bizkaibusa utziko nuke
No utilizaría el tranvía / Tranbia utziko nuke
No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro /
No utilizaría las líneas 1, 2 ó 3 de Metro
Otro / Beste
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4. lineari lotutako alderdi hauetatik, zein da zuretzat
garrantzitsuena?

Mayor y mejor movilidad /
Mugikortasuna handiagoa eta hobea
Mayor comodidad en el desplazamiento /
Erosotasun handiagoa joan-etorrietan
Mejora de los tiempos de viajr /
Bidaiatzeko denborak hobetzea
Reducción del tráfico rodado. (Coches y motos) / Ibilgailuen
(kotxeak, motoak, autobusak...) zirkulazio murriztea.
Reducción del tiempo de viaje /
Bidaiatzeko denborak murriztea
Mejora de la accesibilidad del transporte /
Garraioaren irisgarritasuna hobetzea
Aumento de la seguridad de los desplazamientos /
Segurtasuna handiagoa joan-etorrietan
Reducción de las emisiones / Isurketa murriztea
Mejora del coste de viaje / Ibilbidearen kostea hobetzea

Reducción de la contaminación acústica /
Kutsadura akustikoa murriztea

0
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48003 MIRIBILLA eta IRALA
4. linean planteatutako alternatibek zure mugikortasun
-beharrak asetzen dituztela uste duzu?

11 %

3%

11%

2%
11 %

Abandoko geltokia izango da Bilboko erdigune intermodalik
garrantzitsuena, mugikortasun aukera ugari eskainiko
baititu. Zer da Abandorekiko lotura honetatik gehien nabarmentzen duzuna?

Si, cualquiera de las
dos alternativas / Bai, bi
alternatibek betetzen
dituzte

1%

2%

16 %

34 %

Si, cualquiera
de las dos alternativas / Bai, bi alternatibek betetzen dituzte
Sólo la opción A /
Sólo la
opción bakarrik
A / A aukerak bakarrik
A aukerak
No / Ez
No sé / Ez dakit
21 %
Sólo la opción B / B aukerak bakarrik
No / Ez / Erantzunik gabe
No contesta

66%

8%

8%
66 %

11%
3%
2%

26 %

82%

3%

11 %

Otra / Beste

Sólo la opción B /
B aukerak bakarrik

32%

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos
para moverme por Bizkaia / Bizkaian zehar mugitzeko beste garraiobide
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

No contesta /
Erantzunik gabe

31%

La ubicación de Abando en el centro de la ciudad / Abandok hiriaren
erdigunean duen kokapena

25%

La posibilidad de transbordo con otro medios de transporte públicos
para moverme por Bilbao / Bilbotik mugitzeko beste garraiobide
publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

9%

La posibilidad de transbordo con otros medios de transporte públicos
para moverme fuera de Bizkaia / Bizkaitik kanpo mugitzeko beste garraiobide publiko batzuekin garraio-aldaketa egiteko ematen duen aukera

2%

NInguna / Bat ere ez

2%

NInguna / Bat ere ez

Si / Bai

Sí / BaiNo sé / Ez dakit
11%

Zure ustez, 4. lineak barrutiko sare ekonomiko eta soziala
aktibatzeko balio dezake?

8%

80%

2%

11 %

5%

No / Ez

3%

No contesta /
Erantzunik gabe

Si / Bai

No sé / Ez dakit
11%Sí / Bai

No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

8%

No / Ez

2%

No contesta /
Erantzunik gabe

80 %

82 %

93

La posibilidad de tr
Bilbotik mugitzeko be
La posibilidad de tr
Bizkaitik kanpo mugit
NInguna / Bat ere ez

No sé / Ez dakit

Lagundu al dezake 4. lineak zure barrutiko hiriberroneratzean?

5%

La posibilidad de
Bizkaian zehar mugitz
La ubicación de Aban

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea

48003 MIRIBILLA eta IRALA
Hala balitz, zeintzuk izango lirateke onuradunak?

Hostelería y restauración / Ostalaritza eta jatetxeak
Pequeño comercio / Saltoki txikiak
Centros educativos / Ikastetxeak
Movimientos asociativos / Elkarte-mugimenduak
Alojamientos / Ostatuak
Otro / Beste

0

4. lineako geltokiek azpiegitura horrekin bat datozen
segurtasun-elementuak izango dituzte; zaintza- eta larrialdi-zerbitzuak, komunikazio-ekipoak, argiztapena,
osasun-ekipoak.

22,5

45

92%

2%

90

Si / Bai

6%

Sí / Bai No sé / Ez dakit
6%

No sé / Ez dakit
No / Ez
No contesta / Erantzunik gabe

Elementu horiek lagungarri izan al daitezke herritarrek
segurtasunari buruz duten pertzepzioa hobetzeko?
92 %

94

67,5

0%

No / Ez

2%

No contesta /
Erantzunik gabe

Herritarren partaidetza prozesua bilboko 4.linea
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