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Aurkezpena

Euskadin, estatistikek erakusten digute emaku-
meek gizonek baino gehiago erabiltzen dute-
la garraio publikoa, eta segurtasunik eza, bai 

espazio publikoetan, bai garraioan, nabarmenago 
hautematen dutela emakumeek, eta horrek eragina 
duela haien mugikortasunean.

Euskal trenbide sarean ere emakumeak erabiltzaile 
guztien % 63 dira gaur egun.

Abiapuntu horrekin, hainbeste aldiz isilarazia izan 
den euren iritzia jasotzera eta euren eskaerak 
eta beharrak kontuan hartzera behartuta geun-
den.

Eta horixe egin dugu. Gure azpiegituren diseinuan 
genero-ikuspegia txertatu dugu. Emakumeen mu-
gikortasun-patroiak analisiaren erdigunean jarri di-
tugu.

Badakigu eguneroko joan-etorri asko emakumeek 
euren gain hartzen dituzten zaintza-lanengatik egi-
ten direla, hala nola seme-alabak ikastetxera era-
mateko, mendeko gurasoei arreta emateko, familia-
ri osasun-zentroetara laguntzeko, erosketak edo 
administrazio-kudeaketak egiteko.

Arrazoi gehiagorengatik lekualdatzeko behar hori 
dela-eta, emakumeen mugikortasuna gizonena bai-
no handiagoa izateaz gain, garraio publikoaren era-
bilerari dagokionez ere handiagoa da.

Garraio-azpiegituren erabileran eta sarbidean 
(trenbide-pasaguneak, lurpeko pasaguneak, gelto-
kiak eta nasak, tranbiaren geltokiak...) dagoen bel-

dur sentsazioaren ondorioz, emakumeek mugatu 
egiten dute euren mugikortasuna.

Horregatik hartu dira kontuan irisgarritasuna, ar-
giztapena, garbitasuna, langileen presentzia edo 
ikuspena, mugimenduen askatasuna bermatzeko 
erabakigarriak direlako.

Baina, era berean, ikusi da erosotasuna eta irisga-
rritasuna funtsezkoak direla pertsonek umetxoen 
orgatxoekin, erosketa-poltsekin edo gurpildun aul-
kiekin bidaiatzeko aukera izan dezaten.

Liburu Zuri hau, beraz, gure geltoki guztiak genero-
ikuspegi horretatik aztertzearen, gure instalazioen 
arazoak eta puntu kritikoak diagnostikatzearen eta 
soluzio globalak eta espezifikoak proposatzearen 
emaitza besterik ez da.

Aurkezten den dokumentuak, geltoki berrietan eta 
lehendik daudenak birgaitzeko edo hobetzeko era-
giketetan obrak egiteko orduan ezartzen du jar-
duketa-esparrua.
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Horrela, bada, tren eta tranbia geltokien diseinuan, 
bai instalazioen barruan, bai kanpoan, kanpoko 
ingurunean, esku hartzen duten profesional 
guztientzako gida bihurtzen da.

Egia da askotan arazoa inguruko espazioan dagoela, 
geltokietarako sarbideak direla segurtasunaren 
ikuspegitik gabeziak dituztenak, batez ere emaku-
meentzat, eta hor ere jardun beharko da, eta Udalen 
eskutik egin beharko da lan.

Ildo horretan, gida honek, inguruko espazio pu-
blikoaren urbanizazioari dagokionez elkarrekin jar-
duteko zenbait jarraibide emanez baliagarri izan 
nahi du.

Azken batean, emakumeen mugikortasunari erre-
paratu nahi izan zaio, hau da, pertsona guztien mu-
gikortasunari. Orain arte ezkutuan zegoen erreali-
tatea ikusarazten saiatu gara. Izan ere, agerian 
geratu denean, euskal trenbide zerbitzuan funtsezko 
hobekuntzak egiteko balio izan du. Eta hori parte-
katu nahi dugu.

Ernesto Martínez de Cabredo

Zuzendari Nagusia

Diseinu-irizpideen gida honen helburua euskal 
trenbide sarearen erabiltzaile guztientzat 
konponbideak ezartzea da, haien adin, ge-

nero edo gaitasun-baldintzak edozein direla ere, 
espazioak eta zerbitzuak modu seguru eta erosoan 
erabili ahal izan ditzaten.

Liburu Zuri honetan, ETSren sareko geltoki berrie-
tan obrak egiteko orduan eta aurretik daudenak 
birgaitzeko eta egokitzeko orduan kontuan hartu 
beharreko diseinu-irizpideen dekalogoa bateratzen 
saiatu gara.

Diseinuaren aurkikuntzaren ezartzeak eta hedatzeak 
funtsean, ingurune horietan zuzenean esku hartzea 
dagokien profesionalek behar duten prestakuntza 
jasotzea esan nahi du, genero-ikuspegia txertatzeak 
planteatzen dituen arazoetarako irtenbide eraginko-
rrak bereizi ahal izateko. 

1 
XEDEA ETA EGOKITASUNA
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publikoari eta, bereziki, euskal trenbide garraioari 
buruzko estatistikak adierazgarriak dira. Euskotre-
nen zerbitzuetan ere emakumeak dira erabiltzaile 
nagusiak, guztien % 63 baitira.

Ordutegi zabalak eta garraioaren funtzionamendua-
ren maiztasunak, garraio-trukagailuen kalitateak 
erraztu eta erosoago egiten dute zerbitzu hori bidaia-
ri guztientzat. Erosotasuna, ergonomia eta irisgarri-
tasuna bezalako alderdiak genero-ikuspegitik ere 
kontuan hartu behar dira, baina batez ere, segurta-
sunean eragin behar da; izan ere, segurtasun bal-
dintza eta segurtasun pertzepzio egokia izatea fakto-
re erabakigarria da emakumeek garraiorako sarbidea, 
berdintasun-baldintzetan izatea bermatzeko.

Trenbide azpiegiturak diseinatzeko irizpide zehatzak 
ezarri aurretik, generoari eta espazio fisikoari da-
gokienez segurtasun-esparrua zehaztea komeni da; 
izan ere, espazio publikoan zein garraioan pertsonen 
segurtasunari eta segurtasun-pertzepzioari dago-
kienez, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak egin-
dako inkesten emaitzek erakusten dute segurtasun-
ezaren sentimendua handiagoa dela emakumeen 
artean (% 19,7) gizonen artean baino (% 3,8).

Genero-ikuspegitik azpiegituren segurtasunaz ari 
garenean, segurtasun eta osotasun fisikoaren es-
kubideaz ari gara. Eskubide horrek lotura estua du 
giza eskubideen errespetuarekin eta bizitza duin, 

Euskal trenbide sareko geltokiak diseinatzeko 
irizpideak arautuko dituzten oinarrizko prin-
tzipioak honako hauek izango dira:

• Seinaleztapen egokiak: Non gauden eta nora goa-
zen jakitea.

• Ikuspen egokiak: Ikusi eta ikusia izan.

• Pertsona kopurua: Entzutea eta entzuna izatea.

• Laguntza formala eta laguntzarako sarbidea: Ihes 
egin ahal izatea eta laguntza lortzea. 

• Azpiegituraren plangintza eta mantentze lanak: 
Giro garbi eta abegikorrean sortzea.

Printzipio horiez gain, instalazioek eta zerbitzuak 
segurtasunaren pertzepzioa hobetzera bideratuta 
egon beharko dute, hainbat alderdi azpimarratuz, 
hala nola geltokien eta sarbideen garbitasun eta 
mantentze egokia, eta segurtasuneko eta zaintzako 
langile gehiago egotea. ETSren hiri barruko eta hi-
riarteko garraio-zerbitzua hobetzeko jarduketa ho-
riek herritar guztien bizi-kalitatea hobetzen lagun-
duko dute, eta, bereziki, emakumeena, eurak 
baitira gehien erabiltzen dituztenak. Oro har, garraio 

2 
EUSKAL TRENBIDE SAREKO 
GELTOKIAK DISEINATZEKO 

IRIZPIDEAK  
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2.1 

 DISEINU-IRIZPIDEAK GELTOKIEN         
 TIPOLOGIARI DAGOKIONEZ 

• Lurpeko geltokiek ez dute lotura bisualik inguruko 
espazio publikoarekin, eta horrek mugatu egiten du 
erabiltzaileen eta espazio publikoko gainerako ki-
deen ikusizko kontrola. Horrek zaintza pasibo eta 
segurtasun arazoak ekar ditzake. Hori dela eta hobe 
da geltokiak gainazalean egitea, kalearen kotan.

Posiblea ez bada edo trenbide sarea hirietan inte-
gratzeko arrazoiak direla medio, geltokiak igo edo 
lurperatu egin behar badira, neurri zuzentzaileak 
hartuko dira instalazioen barruko zirkulazioei, ikus-
men-iragazkortasunari eta segurtasunari dagokio-
nez. Horretarako, barne-espazioak ondo dimentsio-
natuko dira, sarbideak kontrolatzeko sistema 
ezarriko da, bideozaintza egingo da eta argiztapen 
egokia ipiniko da, geltokian segurtasun-maila on bat 
lortzeko, trenbidearen trazadurak hiri-ehuneko gi-
zarte-bereizketaren haustura ekiditeko.

• Lurpean ez egon arren lubakian dauden geltokiek, 
puntu itsuak eta pertsonak kanpotik ez ikusteko 
guneak edo alderantziz sortzen dituzte. Gainera, 
lubakian dauden geltokiek hondoratuta daudenez, 
eustormak eta desnibelak izaten dituzte, ez beti 
behar bezala ebatziak.

errespetuzkoa, independentziadun eta aukera aska-
tasunarekiko errespetuarekin, besteak beste.

Segurtasuna edo emakumeen pertzepzioa ze-
harkako faktore eta egoera konplexu batzuen ondo-
rioa da; faktore eta egoera horiek gizarte osoaren 
balioak, hezkuntza, ahalduntzea, ikusgarritasuna 
eta errespetua barnean hartzen dituzte.  

Espazio fisiko eta emakumeen segurtasun-pertzep-
zioaren arteko lotura ulertu eta aztertzeko orduan, 
beharrezkoa da onartzea eta aitortzea gizartea 
baldintzatzen duten oinarrizko gai sinboliko eta 
kultural desberdinak daudela. Dimentsio hau nahi 
bada, patriarkala da eta horregatik, batzuetan, 
genero-irizpideak aintzat hartuta espazioak hobe-
tzea, edertzea edo sortzea ez da nahikoa emaku-
meen segurtasun pertzepzioa handitzeko. Horrek 
ez du esan nahi espazio fisikoaren hobekuntza al-
ferrikakoa denik, hau da, segurtasunaren pertzep-
zioa hobetzean eragin positiboa dute espazio ho-
rien mugaketak, argiztapenak, hartzen dituzten 
erabilerek eta abarrek. 

Tren edo tranbia geltokiak espazio publikoko ele-
mentuak dira eta ez da beti kontuan hartu “izatea 
eta ikusia izatea” printzipioa. Azpiegitura horien 
diseinu-motak eta ingurunearekin duten loturak se-
gurtasun ezaren hautematea lagundu dute eta on-
dorioz, garraio publikoaren erabilera mugatu ere 
bai.

Geltokiek ingurunearekin duten loturaz gain, gelto-
kien barneko diseinua ere aztertu beharreko 
funtsezko elementua da. Geltokia diseinatu aurretik, 
garrantzitsua da pentsatzea erabiltzaileei zein ele-
mentuk lagun diezaioketen segurtasun handiagoa 
eskaintzerako orduan. Horretarako, zeharka eta 
modu osagarrian baloratu beharko da hobekien zein 
irtenbide mota egokitzen den eskakizun horretara 
eta ondoren besteak beste azalduko ditugu. 
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• Lurgaineko geltokiek espazio publikoa inbaditzen 
ez duten arren, negatiboak dira iragazkortasunaren 
eta genero-ikuspegiaren aldetik. Lehenik eta behin 
lubaki geltokiekin gertatzen den bezala, geltokia 
lurgainean  dagoenan bertan zer gertatzen den ka-
learen mailatik ez da ikusten. Gainera lurrazalean 
geltoki eta trenbideak igarotzen dituzten zubien 
egiturak oso elementu itsuak izaten dira eta gelto-
kiaren behealdean, jende gutxi dabilen puntu itsu-
dun espazio itzaltsuak sortzen dira, geltokiaren 
inguruneko puntu kritiko bihurtzen direnak.

• Geltokiek gutxienez honako elementu hauek izan 
beharko dituzte:

• Oinezkoentzako sarbide egokitu garde-
na. 

• Bizikletentzako aparkalekua.

• Ibilgailuak (ibilgailuentzako konexioa 
baldin badute) edo bizikletak aparkatzeko 
edo gelditzeko gunea. 

• Sarrerako atari itxia. Atari horiek behar 
bezala hornituta egon beharko dute sar-
bide-kontrol, geltokiko langileentzako ka-
bina, itxaron edo bidaiariak jasotzeko fun-
tzioetarako eta garraio-tituluak lortzeko 
eta balioztatzeko espazioekin.

• Nasak. Behar bezala ekipatuta egon be-
harko dira unitateen itxaronaldiak egite-
ko, hesituta eta kanpoko espaziotik ba-
bestuta ere.

• Orokorrean sareko instalazio guztietarako honako 
hau ezartzen da: 

• Irisgarritasun unibertsala bermatzeko 
legez eskatzen diren zehaztapenak bete 
behar dituztela.

• Argiztapen-maila egokia izatea, kontsu-
mo txikiko eta argi zuriko LED teknologia-
ren bidez.

• Geltokien barruan eta kanpoan seina-
leak jartzeko irizpide komunak bateratzea 
eta finkatzea.
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 2.2.2  SARRERA ATARIEN DISEINUA

• Geltokiek sarbideen kontrol arautua izan beharko 
dute, barrutirako irisgarritasun unibertsala berma-
tuko duen alboko irekiera-sistema duten tornuen 
bidez.

• Sarbideen kontrol hori gutxienez estalita egon 
beharko da eta geltokietako sarrerako atarietan 
kokatu beharko da.

• Leihatilako espazioa atarietan, edo atariaren eta 
nasen artean jarri beharko da, kontrol-puntu horren 
eta gainerako instalazioen arteko ikusizko harrema-
na bermatzeko.

• Tituluak saltzeko eta balioztatzeko makinak ahal 
bada, atariko egituran sartuta jarri behar dira, 
zokoak sor ez ditzaten.

• Geltokiak bidaiarientzako bainugela edo komuna 
izan behar badu, txarteldegitik gertu kontrolatutako 
eta zaindutako gune batean egotea gomendatzen 
da, ahal bada geltokiko atarietan bertan eta betiere 
sarrera kontrolatua duen esparruaren barruan.

2.2

 GELTOKIETAKO EKIPAMENDUARI   
 BURUZKO DISEINU-IRIZPIDEAK

 2.2.1  APARKALEKU-ZUZKIDURA

• Geltoki guztiek aparkaleku-gunea izatea komeni-
garria da, urrun bizi diren pertsonentzako sarbide 
segurua hobetzeko.

• Aparkaleku horiek (UNE 120 cm-ko zabalerako 
arauen arabera) ezarritako gidariak albotik hur-
biltzeko lekua izan beharko dute. 

• Aparkalekuen zoladura kontuan hartu beharko da, 
errazago garbitzeko eta euria egiten duen egunetan 
itsutu ez daitezen.

• Zoladuraren gainazalak uniformea eta ez du irre-
gulartasunik izan behar objektuak (maletak, gurpil-
aulkiak, gurdiak, etab.) ibili, errodatu edo mugitze-
ko. Baldintza horrek eskailera isolatuak jartzea 
debekatzea dakar.

• Lur bigunak behar bezain trinkotuta egon beharko 
dira hondoratzeak eragozteko, bereziki gurpil-aul-
kien gurpilak, haurren edo erosketa orgatxoak, ma-
letak eta abar.

• Erdiguneko eremuetan edo bizikletaren erabilera 
zabalduta dagoen lekuetan dauden geltokiek 
aparkatzeko gunea izan behar dute 

• Ibilgailuak eta bizikletak aparkatzeko eremuetan 
geltokietako oinezkoentzako sarbideetatik hurbil 
egongo dira, oinezkoentzako ibilbide seguruekin lo-
tuta. 
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 2.2.3  ITXAROTE-GUNEEN DISEINUA

• Geltoki gehienetan itxaronaldia 10 minututik go-
rakoa da; beraz, garrantzitsua da trenaren zain dau-
den erabiltzaileek eroso eserita egon ahal izatea eta 
aire zabalean dauden geltokietan gainera, euritik 
eta haizetik babestuta egon beharko dute markesi-
nen bidez.

• Aire zabaleko geltoki guztiek aterpea eskaintzen 
duten markesinak izan beharko dituzte eta gainera, 
honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

• Nasako itxarote-eremu guztiek estaltze-
ko adinako garapena izan beharko dute, 
mugikortasun urriko pertsonentzako ere-
muak barne.

• Markesina horiek edozein lekutatik ira-
gazkorrak izan beharko dute, hau da, ber-
tatik gainerako instalazioetaraino ikus-
men-kontrola bermatu beharko da, baita 
geltokiaren kanpoko espazioa ere.

• Markesinen altuerak eskatzen den gu-
txieneko altuera errespetatu behar du, 
istripuak saihesteko eta erabiltzaileei gel-
tokitik igarotzen laguntzeko.

• Geltoki guztiek nasan mugikortasun urriko pertso-
nentzako itxaron gune mugatua izan beharko dute, 
beraientzat prestaturiko puntuetan bagoietara sar-
tu ahal daitezen. Mugikortasun urriko pertsonen-
tzat mugatutako eremu horiek eremu estalian 
egon beharko dute eta itxarote-bankuak izan be-
harko dituzte.

• Geltokiek itxaron gunea izan behar dute, altuera 
desberdinetan dauden eserlekuekin, mugikortasun 
urriko pertsonentzat, adinekoentzat eta haur txikie-
kin bidaiatzen dutenentzat. Geltokietako eserlekuek 
altuera egokian eta bizkarraldea izan behar dute eta 

aire zabaletik babestutako teilatu edo estalkia duten 
guneetan jarri behar dira.

 2.2.4  EKIPAMENDUAREN HORNIDURA

• Geltoki guztiek behar den ekipamendua izan be-
harko dute zerbitzu egokia emateko. Gutxienez ho-
nako elementu hauek izango dituzte:

• Paperontziak.

• Argiztapen-sistema nahikoa. 

• Edozein pertsonentzako egokia eta erra-
za den tituluak saltzeko eta balioztatzeko 
ekipoa. 

• Informazio-seinaleak, instalazioaren 
elementuak (atariak, igogailuak, nasak, 
etab.) eta zirkulazioaren norabideak (ir-
teerak, sarrerak, nasetarako sarbidea, 
atarietarako sarbidea, igogailu edo eskai-
leretarako sarbidea, komunetarako sarbi-
deak, etab.) adierazten dituztenak.

• Unitateen etorrera ohartarazteko siste-
ma akustikoa eta bisuala eta itxaron den-
bora jasotzen duten kartelak ere.
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• Zerbitzuaren ordutegidun Informazio-
panelak linea eta norabide trazadurekin, 
geltokiaren kokapen-plano eta abarrekin. 

• Geltokietan komunik ez jartzea gomendatzen da, 
ahal den neurrian bainugelak izatea saihestea ko-
menigarria da, segurtasun eta mantentze arazoen-
gatik. Irtenbide gisa, zerbitzu hori trenek izatea 
proposatzen da.

2.3

 GELTOKIETAKO ZIRKULAZIOEI    
 BURUZKO DISEINU-IRIZPIDEAK

 2.3.1  ZOLADURA ETA DESNIBELAK

• Kanpoko espazio publikoetako zoladurak ez la-
baingarriak izan behar dira, 3. motatakoak eta le-
rradurarekiko erresistentzia Rd>45 izan behar dute, 
CTEren DB-SUAn adierazitakoaren arabera. Obran 
zehar probak egin behar dira.

• Geltokietan irrist eginez gero, zoladurako eremu 
hondatuenei saioak egin beharko litzaieke.

• Martxaren noranzkoarekiko paraleloki dauden 
sareta-hustulekuak gurpil aulkiekin, haurren orga-
txoekin eta abarrekin trabatzeko modukoak dira. 
Horregatik, hustulekuek saretak martxarekiko per-
pendikularrak izan behar dituzte, erretikulan, etab.

• Geltoki guztiek oinezkoentzako ibilbide irisgarri 
bat izan behar dute gutxienez eta desnibelak egonez 
gero, CTE-DB-SUA eta Eusko Jaurlaritzaren 68/2000 
Irisgarritasun Dekretuaren eskakizunak betetzen 
dituzten igogailuekin edo arrapalekin libratu behar 
dira.

• Baldintza horiek batez ere, arrapalaren luzerari, 
zabalerari eta maldari dagozkie, eskudelak bi aldee-
tan eta altuera bikoitzean jartzea eta zoladuran 
desnibela seinaleztatzeari ere, araudiarekin bat da-
tozen baldosa podotaktilekin ere.

• Sarreretan alfonbrak jarriz gero, zoladurarekin 
berdinduko dira.

• Ibiltzeko aurreikusitako gainazaletan erabiltzen 
diren zoladurak labainkor eta islatzaile gaitzak izan 
behar dira.

• Desnibelek babestuta egon behar dute erorikoak 
saihesteko, arrapalek eta eskailerek eskudelak izan 
behar dituzte, araudiaren arabera mugikortasun 
urriko pertsonen joan-etorria errazteko.

• Babes-eskudelak ez dira eskalagarriak izango, 
baldin eta desnibelak CTE-SUA eta Eusko Jaurla-
ritzaren 68/200 Irisgarritasun Dekretuan adiera-
zitako altuera gainditzen badu.

• Arrapalen eta eskaileren eskudelek krokadurarik 
sor ez dezaten bukaera izan behar dute. 

 2.3.2  KOMUNIKAZIO BERTIKAL ETA    
 HORIZONTALEKO ELEMENTUAK

2.3.2.1 Eskaileren diseinua

• Geltokietarako sarrerak kalearen mailarekin bat 
egon behar du edo bi mailak lotzen dituen arrapala 
txiki baten bidez libratua. 

• Kontra-aztarnarik gabeko eskailerak ere ez dira 
seguruak, krokadurak eta estropezuak eragin 
ditzaketelako. Hala ere, geltokietan bozelik gabeko 
eskailerak erabiltzearen arrazoia iragazkortasun 
handiagoa lortzeko dela ulertzen da eta horrek 
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ikuspena hobetzen eta ondorioz, segurtasuna han-
ditzen laguntzen du.

• Eskaileren azpialdeak ixteko moduren bat jarri 
behar da eta zoladura pododaktilak jarri behar dira, 
kolpeak eta burukadak saihesteko.

• Eskaileretan eta arrapaletan erabiltzen den zola-
dura irristagaitza izan behar da. Mailen ertzak behar 
adinako zabalera duten material irristagaitzez hor-
nitzea gomendatzen da eta gainera, eskailera eta 
arrapalen zoladuren kolorea eta testura gainerako 
zoladuretatik bereiziko dira, hasieran behintzat.

2.3.2.2  Igogailuen diseinua

• Geltoki batzuetan inguruko beste gune edo auzo 
batzuekin konektatzeko bitarteko bakarra diren igo-
gailuak daude. Horregatik, funtsezkoa da haien fun-
tzionamendua egokia izatea eta matxuratuta ez 
egotea, geltokirako sarbidea mugatuko bailuke.

• Igogailuetarako sarbideak agerikoa izan behar du 
eta zirkulazio-fluxu nagusira bideratuta egon behar 
du beti, ondo seinaleztatuta, ez da ezkutuan geratu 
behar.

• Igogailuek gurpil-aulkian dagoen pertsona bat 
eroso sar dadin ahalbidetzeko beharrezko neurriak 

bete behar dituzte eta ateak aurrez aurre izan behar 
dituzte sarbidea eta sartzea erraztearren. 90º-ko 
sarbideak dituzten igogailuak saihestu egin behar 
dira edo gutxienez, araudian eskatutako gutxieneko 
neurriak bete behar dituzte.

• Igogailuaren nasarako lehorreratzeak maniobra-
espazio nahikoa izan behar du eta ez da eskailere-
tan ezkutatuta geratu behar. Maniobra-espazio hori 
nasatik babestu behar da babes-eskudel baten bi-
dez.

• Ahal dela, kristalezkoak edo material gardenekoak 
izango dira.

2.3.2.3 Korridore eta igarobideak diseinatzea

• Igarobide eta maniobra espazioek ez dute ozto-
porik izan behar, erabiltzaileen joan-etorria eragotz 
baitezakete. 

• Ez dira maniobra espazioen barrualdea inbaditzen 
duten eskegitako objektuak jarri behar. Saihestu 
egin behar dira hormei itsatsitako objektuak, hor-
maren azaleratik irteten badira; hori ezinezkoa de-
nean, zoladuraren gainean objektuaren proiekzio 
bertikalaren espazioa hartzen duen beste elementu 
batzuk erabili ahal izango dira, ikuspen txikia duten 
pertsonek hauteman ahal izateko.

• Zoruan edo hormetan edozein elementu mota 
finkatu behar denean, elementu hori behar den be-
zala nabarmendu behar da, argi eta garbi hautema-
teko moduan. Hala ere, elementu horiek ikusmen 
murriztua duten pertsonentzat arriskutsuak izan 
daitezkeenean, haiek berehala identifika ditzaketen 
beste irtenbide batzuk erabili behar dira.
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 2.3.3  NASAK

• Okertuta dauden nasak saihestu behar dira, tre-
naren eta nasaren arteko distantzia konstantea eta 
segurua izan dadin. Hori ere garrantzitsua da sarbi-
de, atarte eta nasaren arteko ikusizko jarraitutasu-
na bermatzerako orduan.

• Komeni da mugikortasun urriko pertsonentzako 
nasaren itxarote-eremua geltokiko sarbidetik ahalik 
eta hurbilen egotea. 

• Nasaren ertzarekiko segurtasun-distantziako le-
rroa marraztuko da.

• Nasek eskatutako gutxieneko zabalera bete behar 
dute eta bi pertsona modu seguru eta erosoan gu-
rutzatzeko aukera eman behar dute. 

• Markesinaren posizioak nasaren gutxieneko zaba-
lera errespetatu behar du eta ezin du bidea ez inba-
ditu ezta estutu ere. Markesinen egitura ahalik eta 
arinena eta iragazkorrena izan behar du, nasa ez 
estutzeko eta pertsonen bidea ez eteteko moduan 
kokatuta egon behar du.

• Nasetara sartzeko, eskailerak eta igogailuak na-
sen pasabidea ez estutzeko moduan diseinatu behar 
dira.

• Nasetan publizitate-kartelak badaude, bidea 
itotzen eta eteten duen estugunerik ez sortzeko 
moduan jarriko dira.

• Geltokiko ekipamenduari dagozkion gainerako ele-
mentuek hala nola altzari, garraio-tituluak saltzeko 
makina eta gainerako instalazioek, bidea ez estutu 
ezta eteteko moduan ere, kokatu behar dira.

• Instalazioetako armairuak eta garraio-tituluak 
saltzeko makinak ahal izanez gero atarien egiture-
tan sartuko dira.

• Zirkulazio-guneen zabalera UNE arauetan ze-
haztutakoa izango da, erabiltzaileek erraz zirkulatu 
ahal izan dezaten.

• Korridoreek araudian zehaztutako zabalera librea 
izan behar dute: 120 cm edo 90 cm kasu batzuetan.

• Korridoreen edo egoteko eremuen luzera handia 
bada, barra moduko euskarriak eta abar izan behar 
dituzte.

• Ibilbideak gutxienez 220 cm-ko altuerakoak izan 
behar dira oztoporik gabe.

• Korridoreetako edo egoteko eremuetako zorua-
ren gainean eserlekuak, paperontziak edo beste-
lako objektuak jarri ahal izango dira, baldin eta 
zirkulatzeko gunearen zabalera ezarritako mugen 
azpitik murrizten ez bada.

• Ibilbideen zeharkako maldak ezin du %3a gaindi-
tu.

• Geltokiak dituen zerbitzu eta instalazioek ukipen 
nahiz ikusmenez adierazita egon behar dute.

• A puntu baten eta beste B puntu baten arteko 
zirkulazio-ibilbideak begi-kolpe batez hautematerik 
ez dagoen geltokietan, norabide-seinaleak jarri be-
harko dira ibilbideen hasiera eta amaieran, tarteko 
norabide-aldaketetan ere.
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• Pertsiana sistemen bidez gordetzen diren Makina 
saltzaileen guneek nasa estutzen dute eta barruan 
espazio eta zoko zikinak sortzen dira, ezkutaleku 
bihur daitezkeenak. Aukera gisa, beste irtenbide 
hobeak edo konplexuagoak alde batera utzita, pro-
posatzen da makina-saltzailea bera makinaren neu-
rrietara egokitutako pertsiana-sistema batez inte-
gratzea, nasako gune atzeraemangarrietan kokatuz 
pasabidea inoiz ez estutzeko, eta haien kokapena 
ondo aztertzea kubikuluen alboetan zokorik sor ez 
dadin eta kanpoko espazioaren ikusmena ez ezku-
tatzeko ere.

Komenigarria litzateke makina-saltzaileak ikuspena 
ken ez dezaten sinpleagoak, arinagoak eta altuera 
txikiagokoak izateko aukera aztertzea.

2.3.3.1  Nasen arteko loturak diseinatzea

• Trenbide pasaguneen ordez pasabide egokituak 
edo lurpeko pasabideak jartzea gomendatzen da.

• Segurtasunaren ikuspegitik, lurpeko pasaguneak 
trenbide-pasaguneak baino hobeak dira baina era 
berean, geltokietan puntu kritikoak ere badira, ez 
geltokiko ezta kanpoaldearen ikuspenik ere ez bai-
tago. Geltokietara sartzeko edo geltokietako ibilbi-
deen barruan lurpeko pasabideak jartzea saihestea 
gomendatzen da.

• Nasen arteko konexioak, ahal bada, pasabide go-
ratu irisgarrien bidez egingo dira. Irizpide gisa, ir-
tenbide hori lehenetsiko da beste edozeinen aurre-
tik.

• Nasak komunikatzen dituzten oinezkoentzako pa-
sabideek igogailuak izan behar dituzte ibilbidea 
arrapalen bidez egin beharrean eskaileren bidez 
egiten bada.

• Nasak zeharkatzeko oinezkoentzako pasabiderik 
jarri ezin bada, hobe da behar besteko zabaleradun 
erdiko nasa bakarra izatea. Faktore hori kontuan 
hartu beharko da trenbide-trazaduraren proiektua 
egin aurretik.

• Geltoki barruko ibilbideak ahalik eta laburrenak, 
zuzenenak eta garbienak izan behar dira, zirkulazioa 
eta ikuspena eragozten edo oztopatzen duten ele-
mentu edo altzaririk gabe.

• Lurpeko geltokiak ahalik eta gutxien sakontzea 
gomendatzen da, sarbideetan eta irteeretan joan-
etorri luzeak saihesteko.

• Korridoreekin gertatzen den bezala, geltokietan 
luzera handiko arrapalak eta eskailera mekanikoak 
puntu kritikoak dira eta beraz, horrelako irtenbideak 
saihestu beharko dira. Ibilbide horiek zatitzea pro-
posatzen da, aukerako ontziratze eta lehorreratze 
puntuak errazteko.

• Geltokietara sartzeko atarietan ateak erabiltzen 
direnean, ate horiek irekiera automatikoko eta bei-
razko lerragarriak izan behar dira, mugikortasun 
urriko pertsonei sarbidea errazteko eta barrualdea-
ren eta kanpoaldearen arteko ikuspena errazteko.
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ikusi beharrik gabe eta bestetik, mantentze-lanei 
dagokienez abantailak dituzte. Hala ere iragazkor-
tasun mailari begira, beira opako horiek horma 
itsuak baliran bezala funtzionatzen dute eta ez 
dute uzten mugatzen duten espazioa osorik ikus-
ten.

Nasetako markesinek ahalik eta iragazkorrenak 
eta irekienak izan behar dira. Hormak ez dira 
opakuak izan behar eta beirazkoak izatekotan 
hobe da gardenak izatea. 

• Markesinaren egiturak barne-espazioaren ikus-
garritasunean eta ingurunearekin duen eragina 
ahalik eta gutxien murriztuko duten konponbideak 
bilatuko dira. 

• Geltokiaren eta kalearen arteko lotura bisuala 
garrantzitsua da segurtasun-sentsazioa hobetze-
ko. 

• Kaleranzko  edo barneranzko ikusmena izatea 
eragozten duten eta  iragazkortasuna oztopatzen 
duten lorezaintzako edo landaretzako elementuak 
saihestu egin behar dira.

• Eraikinak eta sarrerako atariak ahalik eta gar-
den eta iragazkorrenak izan behar dira. Sarrerako 
atariak diseinatzean, ahalik eta elementu opako 
gutxien egon behar da eta kalearekin eta nasekin 
zuzeneko konexioa lortu behar da.

2.4.

 GELTOKIETAKO IKUSMEN-   
 IRAGAZKORTASUNARI BURUZKO   
 DISEINU-IRIZPIDEAK

 2.4.1  ELEMENTU ETA MATERIAL GARDEN EDO   
 ZEHARRARGIEKIN DISEINATZEA

• Lur gaineko geltokietan lotura zuzena eta arina 
egon behar da geltokien barnealdearen eta kanpoko 
espazio publikoaren artean.

• Geltoki askotan beira opakuak erabiltzen dira bei-
ra gardenen ordez; izan ere, alde batetik, argia pa-
satzen uzten dute, beste aldean zer gertatzen den 
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• Beste kasu batzuetan beira gardenak erabiltzen 
dira haize-babeseko edo fatxadako elementu gisa. 
Kasu horietan, argiztapen-maila bera egon behar da 
beiren bi aldeetan, iragazkortasun-funtzioa galaraz-
ten duten erreflexuak saihesteko, beste aldean ger-
tatzen dena gardentzen ez duten elementu itsu ez 
bihurtzeko. Garrantzitsua da argiztapena zaintzea, 
elementu beiratuak dituzten puntu itsuak saiheste-
ko.

 2.4.2  PUNTU ITSUAK EZABATZEA

• Geltokiaren barrualde, kanpoalde eta inguruko 
ikus eremuei buruzko azterketa egingo da. Ikus-
eremuei buruzko azterlan honek zerbitzuaren era-
biltzaile eta langileen ikus-eremuan ezkutatuta dau-
den angelu hil eta ezkutatutako eremuak 
detektatzeko eta zuzentzeko balio beharko du. 

• Iragazkortasun gutxiko gunerik egonez gero, ikus-
men handiagoa ahalbidetzen duten ispiluak jarri 
behar dira eta bideozaintzako kamerak ere bai.

• Ibilbide luzeko eskailera eta arrapal arrunt edo 
mekanikoetan bideozaintzako kamerak eta izu-bo-
toiak instalatu behar dira, kamera, bozgorailu eta 
mikrofono bidez kontrol-zentroarekin berehala ko-
nektatzeko.

• Era berean, behar bezain iragazkorrak izan ez 
daitezkeen arrapala eta eskaileren eskailera-buruak 
aztertzea gomendatzen da, ezkutalekuak eta segur-
tasunik gabeko guneak saihesteko.

• Eskaileren azpiko eremuak ere ikusten ez diren 
hondar-guneak dira, eta pertsona bat ezkuta daite-
ke horietan. Beraz, komeni da zokorik sortu gabe 
itxita geratzea.

• Hondar eta ezkutuko espazioak saihestu behar 
dira, segurtasun ezaren sentsazioa sor baitezakete; 
beharrezkoak ez badira, kendu edo itsutu egin be-
harko lirateke.

• Geltoki baten proiektua osatzen duten elementu 
guztiak barru eta kanpoko espazioak mugatzen di-
tuzten paramentuekin berdintzea garrantzitsua da.

• Igogailuen nukleoek ahalik eta gardenenak izan 
behar dute, espazioaren ikuspena ken ez dezaten.

• Nasa igotzeko eskailerek ez dute estali behar nasa 
edo igogailuetarako sarbidearen ikuspena.

• Arrapala edo eskailerak ikuspena kentzen duten 
horma edo elementu itsuekin mugatzea saihestu 
behar da.

Eskailera baten behealdea erabili nahi bada buruka-
da saihesteko, kontuan izan behar da eremu hori 
ixteak ez diola kalterik egingo espazio eta inguru-
nearen iragazkortasunari.

• Espazioaren ikuspena kendu edo zokoak sortuko 
dituen Vending-makina solteak jartzea saihestu be-
har da.

• Geltokiaren kanpoaldean instalazio-armairuak ja-
rriz gero, garrantzitsua da ikuspena ez oztopatzea 
eta ezkutalekurik ez sortzea.
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• Komunak sexuen arabera bereizita badaude, ez 
dute ataria partekatu behar; hau da, atari bereiziak 
izan behar dituzte.

• Kanpoaldean dauden komun-esparruak askoz ere 
segurtasun gutxiagokoak dira, inork ez baititu kon-
trolatzen. Geltokiaren kanpoaldean komunak jartzea 
saihestu behar da. Gainera, ez dira izan behar ozto-
po bat eta ez dute geltokiaren edo ingurunearen 
ikusmena estali behar.

• Komunak eraistearen ordezko irtenbide gisa, zer-
bitzu hori distantzia ertain eta luzeko tren-unitateek 
hartzea proposatzen da.

• Publizitate-kartelak handiak eta opakoak direnean 
ikusgarritasunari kalte egiten diote. Gainera, tran-
bia-geltokien kasuan gertatzen den bezala, horiek 
lurzoru-mailaraino iristen direnean, puntu kritiko 
bihurtzen dira, ikusten ez den pertsona bat arazorik 
gabe ezkuta baitaiteke.

• Generoaren ikuspegitik, arkupeak segurtasunik 
gabeko guneak dira, iragazkortasun gutxikoak eta 
saihestu beharreko puntu itsuak dituztenak.

• Komunak puntu itsuak dira edozein geltokitan 
bereziki, sarrera-kontrol, segurtasun-langile edo 
leihatilarik ez daudenetan. Premisa gisa, hobe da 
geltokietan komunik ez jartzea.

Hala ere, kasu batzuetan larrialdi puntualetarako 
komunak egotea beharrezkoa dela ulertzen da. Ho-
rrela, komunetarako sarbide orokorra ixtea propo-
satzen da eta behar-beharrezkotzat jotzen diren 
kasuetan soilik baimentzea, hala nola goiburuko 
geltokietan, trukagailuetan edo bidaiari-fluxu han-
diko geltokietan.

• Sarbide-kontrola igaro ondoren eta kontrolatutako 
eremu batean kokatu beharko dira, geltokiko edo-
zein lekutatik erraz ikusteko modukoak izan beharko 
dute. Leihatilako espazioarekin zuzeneko kontrol 
bisuala izatea gomendatzen da eta bideo atezain 
automatikoa duen sistema eduki beharko dute, la-
rrialdietan bakarrik sartu ahal izateko.
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2.5

 GELTOKIETAKO ZAINTZA ETA    
 SEGURTASUNARI BURUZKO DISEINU- 
 IRIZPIDEAK

 2.5.1  PUNTU KRITIKOAK EZABATZEA EDO     
 ARINTZEA

• Tren-geltokietan inor kontrolik gabe sar ez dadin, 
sartzeko tornuak jartzea gomendatzen da. Geltoki 
batek sarbide-tornurik ez izateak eta puntu des-
berdinetan irisgarria izateak segurtasun ezaren 
sentsazioa sortzen du.

• Edozein pertsona ez sartzeko nasak babesturik 
eta itxita egon behar dira. Itxitura hori behar bezain 
altua eta irmoa izan behar da baimen gabe pertso-
na batek salto egin edo irekiera baten bidez sar ez 
dadin ekiditeko.

• Gomendagarria da nasen erdian identifikatzeko 
kolore errazdun laguntza edo izu botoia instalatzea 
(adibidez, kolore morea genero-berdintasunaren 
defentsarekin lotuta dago), behar bezala seina-
leztatutako kamera eta mikrofonoarekin, bereziki 
sartzeko tornurik ez duten geltokietan. Laguntza 
botoia zerbitzuaren segurtasun-kontroleko zen-
troarekin konektatuta egon beharko da.

• Igogailu, lurpeko pasabide, korridore, arrapala eta 
eskaileren ibilbide luzeetan, komun, zoko, hondar-
gune edo segurtasun ezaren sentsazioa sor de-
zakeen edozein eremutan, kamera, mikrofono eta 
bozgorailuarekin kontrol-zentroarekin komunikatzen 
den laguntza-botoi morea instalatzea gomendatzen 
da. Botoi horrek gainera, gizartea kontzientziatzeko 
tresna gisa balio du.

• Geltokien diseinuan bainugelak jarri behar badira, 
bai linearen hasiera edo amaiera delako, edo hala 
justifikatzen duen bidaiari-fluxudun geltoki nagusiak 
direlako, neurri espezifikoak hartuko beharko dira 
esparru eta sarbide horietan segurtasun-sentsazioa 
hobetzeko.

Sarrerako atarietan jarri beharko dira, zuzeneko 
ikus-harremana izan beharko dute geltokiko langi-
leen leihatila edo gelekin. Barruan zer gertatzen den 
identifikatu ahal izateko material zeharrargiak era-
biltzea gomendatzen da, erabiltzaileen intimitatea 
arriskuan jarri gabe.

Komenigarria da komunek atari opakorik ez izatea 
eta are gutxiago aurretiazko ataria gizon eta emaku-
mek partekatua izatea.

Gainera, garbiketa-automatikodun eta bideo-ate-
zain sistema izatea gomendatzen da.
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• Nasak estalita dituzten kanpoko geltokietarako 
argiztapen artifiziala egunez ere piztuta izatea go-
mendatzen da.

 2.5.3. ZAINTZA AKTIBORAKO GOMENDIOAK

• Etengabe langileak dituzten geltokiak segurua-
goak dira Euskotrenen langilerik ez duten gelto-
kiak baino. Geltoki batek hainbat puntu kritiko 
izan ditzake, baina pertsona bat lanean ari bada, 
segurtasun-pertzepzioa hobetu egiten da.

• Geltoki ez seguruenetan segurtasuneko langileen 
ordutegiak handitzea gomendatzen da, batez ere 
gauez. 

 2.5.4 ZAINTZA PASIBORAKO GOMENDIOAK

• Pertsona batek gorabeheraren bat izanez gero, 
oso garrantzitsua da gertatzen dena “ikusi eta 
entzun” ahal izatea, baina baita “ikusia eta entzu-
na” izatea ere. Pertsona-fluxu handiak dituzten 
edo barruan merkataritza duten geltokiek segur-
tasun-sentsazio handiagoa sortzen dute mugi-
mendu gutxiko geltokiek baino, non bakardade eta 
abandonu sentsazioa dagoen.

 2.5.2. ARGIZTATZE GOMENDIOAK

• Genero-ikuspegiaren aldetik argiztapena puntu-
rik garrantzitsuenetako bat da. Emakumeen 
aurkako eraso edo istilu gehienak gauez gertatzen 
dira eta bidaietan ordutegi horretan sentitzen dute 
emakumeek segurtasun falta gehien. Espazioa oso 
ondo diseinatuta eta pentsatuta egon daiteke baina 
argiztapen egokirik ez badu, segurtasunik gabe 
geratzen da. Bestalde badira puntu itsu, zoko edo 
itxuraz seguruak ez diren gune batzuk, argiztape-
na hobetzearekin batera kritiko izatea uzten diote-
nak.

• Garrantzitsua da dagoen argiztapenak behar 
bezala funtzionatzea eta matxurak berehala kon-
pontzea.

• Geltokiak argi zuriz argiztatuta egon behar dira, 
farola altuak eta argi laranjadunak saihestu behar 
dira. Era berean, gainerakoa itzalpean utzita lurra 
bakarrik argiztatzea saihestu behar da.

• Itzalak egotea saihestu behar da, espazio guztia 
behar bezala argiztatuta eta modu homogeneoan 
egon behar da.

• Garrantzitsua da gaueko orduetan seinaleak 
erraz ikustea eta gainerako espazioarekiko na-
barmentzea. Horretarako, geltokien seinaleak 
erretroargiztatu (barnetik) behar dira. Geltokia 
barnealdekoa bada eta esparruaren argiztape-
na nahikoa bada seinaleak identifikatzeko, bar-
netik argiztatutako kartelak baztertu ahal izan-
go dira.

• Espazio publiko eta geltokietan orain arte oso 
ohikoa izan den argi horia edo laranja, argi zuri ho-
mogeneoarekin ordeztu behar da, egon daitezkeen 
arriskuak identifikatzeko kolore eta forma gehiago 
hautemateko aukera ematen baitu.
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• Tipologiak horretarako aukera ematen duen gel-
tokietan, espazio publikoen eta geltokiaren arteko 
ikus-harremana erraztuko da; hori aire zabalean eta 
kaleko kotan dauden geltokien kasua da. Horri es-
ker, oinezkoen eta zerbitzuaren erabiltzaileen arte-
ko elkarrizketa egotea utziko du.

• Geltoki guztiek bideozaintza-sistema izan behar 
dute, baita tranbia-sistemek ere. Gainera, detekta-
tutako puntu kritiko edo segurtasunik gabeko gu-
neek kamera bidezko kontrola dutela egiaztatu be-
har da.

• Joan-etorri gutxi eta geltokiko langilerik gabeko 
geltokietan, bideozaintza sistema on bat, laguntze-
ko botoia hainbat puntutan eta sarbide-kontrola 
izatea gomendatzen da.

• Igogailu edo sarbide-tornuen ondoan dauden la-
guntza-telefonoak ez dira nahikoak laguntza edo 
sorospena eskatu behar izanez gero. Kokapenaren 
arabera, bertara iritsi orduko ibilbideak luzeegiak 
dira eta baliteke, geltokiko beste leku batzuetatik ez 
antzematea. Genero-ikuspegiaren aldetik, nasako 
hainbat gunetan haien luzeraren arabera sorospen-
telefonoak jarri beharko lirateke, su-itzalgailuak 
jartzeko eta suteen kasuan larrialdiko seinaletika 
jartzeko erabiltzen diren distantzia-irizpideak adibi-
de moduan hartuta.

 2.5.5  MANTENTZE-LANAK BEHAR BEZALA   
 EGITEKO GOMENDIOAK

• Geltoki baten garbiketa zuzenean lotuta dago era-
biltzaileengan sortzen duen segurtasun-sentsa-
zioarekin. Garbi eta ondo zaindutako eremuek ban-
dalismo gutxiago izatea laguntzen du eta segurta-
sun-sentsazio handiago bat sortzen du.

• Geltokien mantentze-lanak zaindu behar dira, he-
zetasunak eta filtrazioak konpondu, grafitiak kendu 
eta estaldurak eta altzariak zaindu.

• Estaldura eta akaberen materialak erresistenteak 
eta iraupen handikoak izan behar dira.

• Kolore argidun estaldurak erabiltzea gomendatzen 
da, batez ere lurpeko geltokietan, argitasun handia-
goa lortzeko.

• Geltoki berrietako fatxada eta estalduretan era-
biltzen diren morteroek ez dute kaltzifikaziorik sor-
tu behar.

• Geltokietako elementu metalikoak, hala nola ba-
randak eta eskudelak, altzairu herdoilgaitzezkoak 
izatea gomendatzen da.

• Grafiti moduko bandalismo-ekintzek ere segurta-
sun-faltaren sentsazioa sortarazten dute, komeni da 
agertzen diren bakoitzean garbitzea, margotu dai-
tezkeen eremuetan kamerak jartzea eta beha-
rrezkotzat joz gero pintaketen aurkako tratamen-
duak aplikatzea.

• Beirak oso elementu mesedegarriak dira iraga-
zkortasunaren ikuspegitik baina ez mantentze-lanen 
ikuspegitik ordea, oso garestia baita. Horregatik 
nahitaezkoa ez den eremuetan bere erabilera sai-
hestu egin behar da, adibidez markesinen estalkie-
tan, gainera udan bero-sentsazioa areagotzen la-
guntzen baitute.

• Trabatutako hustubideek ez dute segurtasun fal-
taren sentsaziorik sortzen, baina malda dagoen ere-
muetan, hala nola arrapaletan, ataskaturiko hus-
tubide batek putzuak sor ditzake, erorketa edo irris-
tatzeak eraginez.
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• Geltoki guztiek izan behar dute izena, sarrera 
nagusi eta bigarren sarbide bakoitzean, barnetik 
argiztatutako kartel batekin. Ildo guztietarako iriz-
pide bakar bati jarraitzea gomendatzen da.

Sarbide desberdinak badaude, guztiek geltokiaren 
izena adierazi behar dute, baita igogailuetan ere.

• Jende gutxi ibiltzen den hiriguneetako edo landa-
eremuetako geltokietan, argi eta garbi adierazi be-
har da geltokirako sarbidea.

 2.6.2  BARNE SEINALETIKARAKO GOMENDIOAK

• Seinaleztapen Plan bat egin beharko da non neu-
rri, kolore, barne argiztapen, tipografiari eta letra-
tamaina, sinbologia eta abarri dagokionen seina-
leztapen mota bateratzearren. Seinaleztapen horrek 
intuitiboa izan behar du, edozein distantziatik 
irakurtzeko erraza eta geltokiko edozein tokitatik 
ikusteko modukoa. 

• Erabilitako seinaleek eta publizitate-panelen edu-
kiak sexistatzat har daitezkeen sinbolorik edo me-
zurik ez izatea zainduko da.

• Orokorrean geltokiaren barru aldea behar bezala 
seinaleztatuta egon behar da, erabiltzaileak modu 
autonomoan orientatzeko gai izan daitezen. Hori ez 

• Egoera txarrean dauden altzariek ere deserosoa 
izateaz gain segurtasun ezaren sentsazioa area-
gotzen laguntzen dute.

• Geltokietako komunen mantentze-egoera oroko-
rrean ez da egokia. Zaila da komun publiko batean 
mantentze-lanak ondo egitea, garbitasuna hobetu 
edo gehitu arren, beti dira segurtasun gabeko es-
parruak.

• Lorezaintzako edo landarediko proposamenak 
txertatzen dituzten irtenbideek kontrolagarriak eta 
erraz mantentzeko modukoak izan behar dira, 
kontserbatzea zaila delako eta utzikeria eta aban-
donu-sentsazioa transmititu dezaketelako.

2.6

 GELTOKIEN SEINALETIKA ETA     
 SEINALEZTAPENAREN DISEINU-   
 IRIZPIDEAK 

 2.6.1  KANPO SEINALEETARAKO GOMENDIOAK

• Seinaleztapen Plan bat egin beharko da non neu-
rri, kolore, barne argiztapen, tipografia eta letra-
tamaina, sinbologia eta abarri dagokienen seina-
leztapen mota bateratzearren. Irudiaren 
homogeneotasunak trenbide-sare osoan zerbitzu 
bera jasotzearen pertzepzioa errazten du.

• Geltokiak kaletik eta inguruko ibilbide nagusieta-
tik ikusi behar dira. Landarediak ezin ditu ezkutatu 
eta ez dira ibilbide nagusietatik urrun dauden gune 
ezkutuetan kokatu behar.

• Geltokia behar bezala seinaleztatu behar da, urru-
titik ikusteko moduan egon dadin. Gauez argidun 
seinaleak jartzea gomendatzen da.
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zaie sarrera eta irteerei bakarrik aplikatzen, baizik 
eta nasen kokapen eta norabideari, komunikazio-
guneen kokapenari, komun, itxarote gune, geltokiko 
langileen armairu, kabina, etabarrei ere.

Edozein erabiltzailek jakin behar du zuzenean nora 
jo, azkar eta modu autonomoan, horrek segurtasun-
sentsazioa hobetzen laguntzen baitu, batez ere 
gauez.

• Atari eta nasetan igogailuak erraz ikusteko mo-
duan egon behar dira, baita behar bezala seinalezta-
tuta ere.

• Geltoki bakoitzeko ordutegiak adieraztea garran-
tzitsua da eta argi azaldu behar dira. Ez dute nahas-
terik sortu behar. Tren geltoki guztietan ordutegiak 
irakurtezineko formatuan daude, letra txikiz eta 
gainera, ulertzeko zaila da.

• Itxarote denbora edo trena iristeko ordua nasa 
bakoitzean seinaleztatuta egon behar da linearen 
noranzkoarekin batera.

• Partekatutako bi norabideetako nasa bakarreko 
geltokietan funtsezkoa da teleadierazlea egotea na-
hasterik egon ez dadin.

• Tranbiaren kasuan, telepantailen tamaina ez de-
lako nahikoa eta erreflexuak sortzen dituelako, itxa-
ronaldia bertan ez seinalatzea gomendatzen da. 
Gainera, pantaila horiek nasaren alde baterantz 
daude zuzenduak bakarrik eta ezin dira edonondik 
ikusi. Tren-geltokien antzeko sistema teleadierazlea 
instalatzea gomendatzen da, bi aldeetatik ikusteko 
modukoa, baina, tren-geltokietan ez bezala, unita-
tea iristeko geratzen den denbora adieraziko duena.

• Argi eta erraz adierazi behar da zein lineari dago-
zkien une bakoitzean zirkulatzen ari diren unitateak, 
batez ere linea bat baino gehiago igarotzen diren 
partekatutako tarteetan.

• Unitatea iristeko falta den denbora geltokiko sar-
bidetik ikustea gomendatzen da, bai kanpoan eta 
bai atarian ere. 

• Markesinek argi eta garbi adierazi behar dituzte 
geltokiaren izena eta linearen noranzkoa. 

• Geltoki guztietan linearen noranzkoa adierazi be-
har da, letra-tamaina nahikoarekin.  

• Linearen hainbat norabideek nahasmena sortzen 
dutela Ikusi da, linearen hasierako eta amaierako 
erreferentzia ematen duten geltokien izena behar 
bezala ez adierazteagatik. Adibidez, “Matiko” adie-
razi beharrean “Matiko-Bilbao” adieraztea komeni-
garria litzateke. Gauza bera gertatzen da Uribarriko 
geltokian “Lezama” eta “Donostia” hitzekin. Bilbora 
joateko jendea nahas daiteke “Lezama”koa hartu 
behar duelakoan.

• Linea-noranzkoaren mapak atarietan jarri be-
harko dira, nasara sartzeko sarbide-tornuak igaro 
aurretik eta ez ondoren. Horrek barrura sartu au-
rreko ulermen eta erabakitzeak erraztuko ditu.

• Geltoki guztietan ikur espezifiko baten bidez 
irteera nagusia zein den adieraztea komeni da, 
bertan leihatila eta geltoki-burua daudela esanez; 
izan ere, horrek gorabeheraren bat izanez gero 
segurtasun-sentsazio handiagoa sortzen lagun-
duko luke eta erdiguneko irteera eta zaintza han-
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diagoa duenera joateko orientabidea erraztuko 
luke.

• Irteera eta sarrera bakoitza seinaleztatu behar 
da, ematen duen kalearen izena edo balio duen bes-
te izenen bat erreferentzia moduan gehituz.

Ingurune turistikoetako geltokien kasuan, irteere-
tatik zeinek eramaten duen ingurune turistiko ho-
rietara zehaztea komeni da.

• Bidai txartelak saltzeko makinek mapa izan behar 
dute, erabiltzailearen kokapena argi eta garbi adie-
razten duena eta zein lineatan.

3 
GELTOKI ETA HIRI

INGURUNEA DISEINATZEKO 
IRIZPIDEAK

Garraio publikoko edozein nodo ezarri, birgai-
tu edo berregituratzeko, azpiegitura ingu-
ruko eremuan babestu eta integratzeko 

berean-beregi egindako plan batekin joan beharko 
du. Garraio-nodo seguruak sortzeko, plan honen 
helburua geltokien inguruan genero-ikuspegiaren 
eskakizunekin bat datorren jarduketa-esparru bat 
ezartzea izango da, urbanizazio eta babes-neurriak 
bermatuko dituena,  ikastetxeen inguruan esparru 
seguruak sortzeko egiten den bezala:

• Inguruko trafikoa planifikatzea, bidegorrietan 
arreta berezia jarrita.

• Geltokietako sarbideak hobetzea.

• Segurtasun-irizpideak kontuan hartuz Inguruko 
eremua urbanizatzeko baldintzak hobetzea. 

Geltokiak hiriguneetan kokatzea gomendatzen da eta 
ahal den neurrian, landa-ingurune isolatuak edo in-
dustrialdeak saihestea.

Geltokia erabilera ezberdinak dauden hiri-eremue-
tan kokatzeak, aipatutako hiriguneak kasu, ordu 
jakin batzuetan gune hutsetan bihurtzea saihesten 
du, baina egia da ere, zaila dela egoera horiek sai-
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• Ahal den neurrian sarrerako kota, harrera edo 
atari-gunearen plano berean egon beharko dira, 
mailarik gabe.

• Sarrerako ateen ondoko espazioen neurriak arau-
diak zehaztutakoak izango dira (UNE arauek 150 
cm-ko diametroa duen zirkulu bat inskribatu ahal 
izatea gomendatzen dute) eta horrela, gurpil-aulki 
batek maniobrak egin ahal izango ditu.

• Eraikinaren sarreran sarbide-tornuak moduko 
sarrera kontrolatzeko mekanismoak edo barrura 
sartzea oztopatzen duten elementuak badaude, 
mugikortasun urriko pertsonentzako ordezko pa-
sabide-sistemak aurreikusi beharko dira.

 3.1.3  IBILBIDE IRISGARRIAK

• Orokorrean ibilbideek gutxienez irisgarria den bat 
izatea bermatu behar da, Eraikuntzaren Kode Tek-
nikoaren definizioaren arabera.

• Garraio zerbitzuak eta oinezkoak ibil daitezkeen 
bideetako zabalerak, biek aldi berean igaro ahal 
izateko segurtasun-tarte nahikoa bermatu beharko 
da.

• Ibilgailuen plataforma eta geltokietako sarbideen 
artean behar besteko zabalera egon beharko da, 

hestea industrialdeetan zerbitzua ematen duten 
geltokietan. Puntu horietan, seguruak ez diren in-
guruneak gutxitu edo ezabatzen dituzten neurri be-
reziak hartu beharko dira kontuan.

3.1

 SARBIDE ETA ZIRKULAZIOEI BURUZKO  
 IRIZPIDEAK

 3.1.1  ESPALOI ETA HIRI-ALTZARIAK

• Mugimendu-espazioen neurriek dagozkien UNE 
arauetan zehaztutako betekizun aplikagarriak bete 
behar dituzte eta erabiltzaileen balizko mugimendu 
eta aurreikusten diren eragiketen arabera zehaztuko 
dira.

• Hiri-altzariek eta komunek UNE arauetan ezarri-
tako betekizun aplikagarriak bete behar dituzte.

• Erabilitako altzari guztiek lurrean behar bezala 
finkatuta egon behar dute eta adinako egonkortasun 
eta erresistentzia-maila izan behar dute, euskarri 
gisa erabiltzeko.

 3.1.2  ERAIKINETARAKO SARBIDEAK

• Geltokietarako sarrera oztopoz libre egongo da, 
bai plano horizontalean eta baita bertikalean ere.

• Denbora laburreko itxaronaldi guneak, beste gel-
tokiren batetik iristen diren pertsonak jaso ahal 
izateko, edo baita trenez beste norako batera joa-
teko kotxez hurbildutakoentzat ere.
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Oinezkoentzako pasealeku isolatu, estu edo bide 
ondokoak ere saihestu eta itxi egin behar dira. Itxi 
ezin bada, bere segurtasuna handitu behar da ar-
giztapen, bideozaintza-sistema eta laguntza-bo-
toien bidez.

• Geltoki inguruetan trenbideei, kalezuloei eta aba-
rrei itsatsita dauden pasabide estu edo pasaguneek, 
segurtasun ezaren sentsazioa eragiten dute berezi-
ki gauez eta pertsona asko dira, batez ere emaku-
meak, geltokira hurbildu edo geltokian jaistera au-
sartzen ez direnak.

• Trenbidea gurutzatzen duten bidezidor inprobisa-
tuak saihestu behar dira eragozten dituzten itxitu-
ren bidez.

• Espaloiek gurpil-aulkian doazen bi pertsonek gu-
rutzatu ahal izateko adinako zabalera izan behar 
dute.

3.2

 IKUSMEN-IRAGAZKORTASUNARI    
 BURUZKO IRIZPIDEAK

• Geltokiaren inguruneetako ikusmen-arroen iker-
keta egin beharko da, puntu itsu edo hilak antze-
mateko. Ikerketa horiek beharrezko diren neurri 
zuzentzaileak proposatuko dituzte eta espazioa 
berrurbanizatzea aukeratuz gero, urbanizazio-
proiektu eta ikusmen-arroen proiektu bateratu bat 
egingo da, arazoa errotik saihesteko. 

• Irizpide orokor gisa inguruko espazio publikoak 
diseinatzerakoan, saihestu egin beharko dira espa-
zioaren ikusmen osoa izatea eragotziko duten kie-
bro, zoko, ezkutaleku, hondar-espazio eta maila-
aldaketak.

erabiltzaileak segurtasun-baldintzetan bildu eta gu-
rutzatu ahal izateko.

• Geltokien inguruak desnibelak baditu, oi-
nezkoentzako ibilbide irisgarri bat izan behar du 
gutxienez, edonork geltokira modu seguru eta au-
tonomoan iristeko aukera izan dezan.

• Desnibelak CTE-DB-SUA eta Eusko Jaurlaritzaren 
68/2000 Irisgarritasun Dekretuaren eskakizunak 
betetzen dituzten eskudelez eta arrapalen bidez 
gainditu behar dira.

• Oinezkoentzako pasabideak espaloien mailarekin 
berdinduak egon behar dira eta baldosa podotaktil 
batez seinaleztatuta.

• Trafiko handiko guneetan dauden geltokiek segur-
tasun ezaren sentsazioa sortzen dute, beraz beha-
rrezkoak izango dira desbideratu edo lasaitzeko 
neurriak hartzea. Trafiko handiko eremuetan, auto-
en abiadura moteltzearren oinezkoen pasabideen 
segurtasuna bermatzeko semaforoak, badenak edo 
antzeko elementuak jarriz.

• Geltokien inguruetan, trenbide edo lurrazpiko pa-
sagune edo zubipeak puntu kritikoak dira beti, gel-
tokietara iristeko modu bakarra bada are gehiago. 
Egotekotan, behar bezala seinaleztatu, semaforiza-
tu eta argiztatuak egon behar dira. Ispilu eta bideo-
zaintzako kamerak jartzea gomendatzen da.
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• Bereziki ibiltzeko oztoporik ez egotea bermatuko 
da, hala nola landaredi, seinale, hiri-altzari eta 
aparkatzeen aurkako elementu edo bolardoak, es-
pazioaren ikuspegia edo oinezkoen ikuspena ozto-
patzen edo eragozten dutenak..

• Ibilbide nagusiek ikusmen-kontrol egokia izatea 
ahalbidetu behar dute, ikusmena eten dezaketen 
tarteko elementuak saihestuz, hala nola publizitate-
kartel, landaredi, instalazioen nitxo, zutabe, edu-
kiontziak, etab.

• Geltoki inguruetan hostozabaleko landaredia du-
ten berdeguneak saihestu egin beharko dira, gune 
ezkutuak eta itzalak eragiten dituztelako segurtasun 
ezaren sentsazioa sortuaz. Landaredia ikuspena gal 
ez dadin behar den bezala diseinatu, mantendu eta 
kontrolatuta egon behar da.

• Edozein elementu trinko eta opakoek, hala nola 
arkupe, zubien zutabe, horma, igogailuen kaxa, es-
kaileren karel, instalazioen armairu eta abarrek, 
geltokiaren inguruko espazioaren ikusizko kontrola 
izatea eragozten dute puntu kritikoak sortu ditzake 
larik. Horregatik, geltokien inguruneak ahalik eta 
diafanoenak izatea gomendatzen da, hiri-altzariak 
angelu hil edo puntu ezkuturik ez sortzeko moduan 
integratuz. Plazen eta etxebizitzen arkupeak ere 
segurtasun-falta sor dezaketen puntu kritikoak dira 
bereziki gauez, merkataritza-lokalak itxita daude-
nean.

• Kale mailako etxeen atari, garaje edo erakuslei-
hoen sarbideek eragindako atzeraemanguneak sai-
hestu beharko dira. Elementu horiek fatxadekin 
berdinduta egotea gomendatzen da. Gainera, ingu-
ruko bazter, hondar-gune eta kalezuloak ere itxi edo 
kontrolatu beharko dira.

• Aparkaleku-hondartzak ere saihestu beharreko 
elementuak dira autoen masek ikuspena kentzen 
dutelako, zoko edo ezkutalekuak sortuz eta segur-
tasun-ezaren sentsazioa areagotuz. Neurri zu-
zentzaile gisa, arreta berezia jarriko da espazio 
horien zaintza eta argiztapenean.

• Edukiontziak geltokietako irteeretan ikuspena ez 
eragozteko moduan jarri behar dira. Ez da ez zoko 
ezta hondar-espaziorik sortu behar beraien ingu-
ruan.

• Proposamen gisa, komenigarria izango litzateke 
geltokietan jarritako laguntza-botoi more berberak, 
geltokien inguruetan antzematen diren puntu kri-
tikoetan instalatzea ere. 
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udal-plangintzei, erabilera horiek murrizteari dago-
kionez, bai eta Liburu Zuri honen argiztapen-, ikus-
pen- eta segurtasun-irizpideak geltokien ondoko 
espazio publikoetan sartzeari dagokionez ere.

• Ingurunearen zaintza, zoladura, horma eta hiri-
altzarien egoera, grafiti, bandalismo edo zikinkeria 
seinaleak egotea ala ez, oso garrantzitsua da ingu-
runea segurua izateko edo ez.

• Pasabide arriskutsuak (goiko, trenbide eta kale-
zuloetako pasaguneak,…) oso ondo argiztatuak egon 
behar dira kolore zuri, homogeneodun argiekin eta 
mantentze-lan egokiarekin. 

3.3

 ZAINTZA ETA SEGURTASUNARI  
 BURUZKO IRIZPIDEAK

• Genero-ikuspegitik, garrantzitsua da argiztapena 
behar bezala lantzea, segurtasun eza saihesteko 
puntu garrantzitsuenetarikoa baita. Bestela, edo-
zein espazio, ez segurua bihurtzen da puntu kritikoa 
bilakatuz. Argi kopurua behar adinekoa izan behar 
da eta modu homogeneoan banatuta egon behar da, 
altuera egokidun kale-argiekin (altuek ez dute zorua 
argiztatzen eta itzal gehiago sortzen dituzte) eta 
modu homogeneoan banatzen den LED motako argi 
zuriarekin, itzal-eremuak sortzen dituzten eta behar 
beste argiztatzen ez duten tonu laranjak saihestuz.

• Itzalik sortu ez dadin, kale eta espazio publiko 
guztietan etengabeko argiztapen egokia lortu behar 
da. Inguruneetan antzemandako puntu kritikoak 
seinaleztatzea eta argitzea gomendatzen da, espa-
zio publikoan ikusteko moduko eragina izan deza-
ten.

• Behe solairuko garaje eta sotoko garajeetako ir-
teerek, joko-areto, bingo, etab. dituzten merkata-
ritza-etxabeek edo erabilera industrialeko, hala nola 
autoen lantegiek segurtasun eza sor dezakete. 

• ETSk udalekin koordinatuko ditu jarduketak, eta 
iradokizunak egingo dizkie berrikusten ari diren 




