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HItzAURREA

Garraioaren garrantzia inoiz baino handiagoa da. Globalizazioaren ondorioz, ia edonon ekoi-
tzitako gaiak ia edonon erabiltzeko saltzen dira. Bestalde, hirietako auto-pilaketak dira hirie-
tako zirkulazioko arazorik larrienetako bat, bai eta garraioak jasaten dituen kanpoko eragin 
negatibo nagusietako bat ere. Irakasgai honetan, agerian jarri nahi da auto-pilaketek 
—kanpoko eragin negatiboa diren aldetik— garrantzi handia dutela garraioaren sektore-
rako; gainera, pilaketa horiek gutxitzeko neurriei buruz dagoen literaturarik berriena azter-
tuko da. Hain zuzen ere, gaur egun garraioaren inguruan gero eta gehiago aztertzen diren 
gaiak jorratzen ditu liburu honek.

Garraioaren gaia, oso zabala denez, zenbait ikuspegitatik azter daiteke. Batetik, oro har, 
garraio-moten ezaugarri teknikoak azter daitezke: aire-garraioa, hodi bidezko garraioa, 
garraio publikoa, trenbide bidezkoa, errepidekoa, itsasokoa eta abar. Nolanahi ere, ikuspegi 
orokor hori oso azalekoa edo funtsik gabekoa gerta daiteke. Beste ikuspegi batetik, 
garraioaren beste osagai batzuk kontuan hartuta azter daiteke gaia: ibilgailuak, garraiobi-
deak, geltokiak, kostua, eskaera, horniketa, giza faktoreak, administrazioa, finantzaketa, 
konponketak edo eraikitze-lanak, eta abar. Beste aukera bat da garraio-mota bat bereiztea 
eta haren ezaugarriak nabarmentzea, garraio-mota bat bereizi eta haren ezaugarriak nabar-
mendu daitezke: errepide bidezko garraioa, aire bidezko garraioa eta trenbide bidezko 
garraioa.

Lan honetan, azken ikuspegi hori aukeratu dugu, eta Zirkulazioaren Ingeniaritzaren arloa 
eta errepideak aztertu ditugu. Ikuspegi hori Ingeniaritza Zibilaren esparruko alor nagusia da. 
Beraz, ibilgailuek zer arazo sortzen dituzten ikusi ahal izango dute lizentziatura horretako 
ikasleek.
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Lau ataletan banatu ditugu liburu honetako 15 gaiak:

I. ATALA: “Bide-sistemaren oinarrizko ezaugarriak” izeneko lehenengo atalean, garraioaren 
oinarriak, garraioak gizartean duen garrantzia eta eguneroko bizitzan duen 
eragina aztertu ditugu. Bide-sistemaren oinarrizko osagaiak izan ditugu hizpide: 
bide-sarea, ibilgailuak eta gidariak, besteak beste. Halaber, garraio-ingeniariek 
lantzen dituzten oinarrizko arloak ere hartu ditugu aintzat: operazioak, zirkula-
zioaren administrazioa, planifikazioa, diseinua, eraikuntza eta mantentze-lanak.

II. ATALA: Behin zirkulazioaren oinarrizko osagaiak barneratuta, zirkulazioaren ezaugarriak 
aztertu ditugu, errepidearen egoera zein den jakiteko eta zirkulazioa antolatu 
eta arautu ahal izateko; horretarako, neurketak eta azterketak egin behar dira 
errepideetan. Hori guztia landu dugu “Zirkulazioaren azterketa” izeneko 
atalean.

III. ATALA: “Zirkulazio jarraituko bideetako zirkulazio-ahalmena eta zerbitzu-maila” izeneko 
atalaren helburua da irakurlea gai izatea errepide-mota desberdinetako zirkula-
zio-ahalmenak eta zerbitzu-mailak aztertzeko eta interpretatzeko. Hala, alde 
batetik, autobideak, autobiak eta galtzada bananduak dituzten beste errepide 
batzuk aztertu ditugu, eta, bestetik, errepide arruntak.

IV. ATALA: Azkenik, errepide-zati txirikordatuak, autobideetako sarrera- eta irteera-adarrak, 
gurutzagune semaforodunak, lehentasun-seinaleak dituzten gurutzaguneak eta 
elkargune zirkularrak aztertu ditugu. Bost gai horiek “Lotuneetako zirkulazio-
ahalmena eta zerbitzu-maila” izeneko atalean bildu ditugu.

Liburu hau Ingeniaritza Zibileko Graduko eta Herri Lanetako Ingeniaritzako ikasleei zuzen-
duta dago, batik bat; gidariaren, ibilgailuaren eta bidearen ezaugarriak ezagutzeaz gainera, 
horiek elkarren artean duten eragina ere jakin beharra baitaukate.



EsKER onA

Liburu honetako bi egileok etxekoei eskertu nahi diegu modu batera edo bestera eskaini 
diguten laguntza. Haiei, gure eskerrik beroenak.





BIDE-sIstEmAREn oInARRIzKo 
EzAUgARRIAK

1. kapitulua: BIDE-SAREAK

2. kapitulua: ERREPIDEEN PLANGINTZA ETA PLANIFIKAZIOA

3. kapitulua: BIDE-ADMINISTRAZIOA

4. kapitulua: IBILGAILUAK

5. kapitulua: GIDARIA ETA OINEZKOA

I. atala





1BIDE-sAREAK

1.1 Garraioa: sarrera

1.2 Errepide bidezko garraioa

1.3 Errepide-sareak eta haien funtzioak

1.4 Errepideen osagaiak

1.5 Errepide-motak





191 bide-sAreAk

1.1 GARRAIOA: SARRERA
Garraio-jarduerari esker, pertsonak eta salgaiak leku batetik bestera eraman daitezke. Lurrez, 
airez edo itsasoz egin daiteke, eta, horretarako, auto pribatua, autobusa, kamioia, trena, 
hegazkina, itsasontzia eta abar ditugu. 

Garraio-jarduerak azpiegiturak behar ditu (errepideak, autobideak, autobiak, airepor-
tuak, trenbideak eta kaiak). Gainera, garraio-mota bakoitzak bere azpiegitura behar du.

Gaur egungo garraioa azkarra dela kontsidera dezakegu, garraia dezakeen kantitatea, 
tonatan neurtua, handia da, eta, gainera, garraiatzen duen salgaiari egokituta dago 
(izozkailu-kamioia, erregaia garraiatzen duten kamioiak…). Bestalde, autonomoa, erosoa eta 
segurua da.

Garraio-sareak hiri garrantzitsuekin bat egiten duten ardatzez eta lineaz osatuta daude. 
Gehienetan, hirigune handietatik urrun dauden landa-eremuetan komunikazio-ardatz 
bakanduak egoten dira, eta haien egitura errepide xume bat izaten da. Zenbat eta gertuago 
egon hirigune garrantzitsutik, sareak gehiago egituratzen eta zailtzen dira; eta hirietan linea 
ugari topatzen ditugu. Herrialde txiroetan, aldiz, ez da gauza bera gertatzen; horrelakoetan, 
populazio handia duen hiri bateko sarea ez da egoten batere egituratua.

1.1.1	 Errepide	bidezko	garraioa

Errepide bidezko garraioa batez ere erabiltzen da gertu edo ez oso urruti eraman behar 
diren pertsonak eta salgai industrialak garraiatzeko. Jarduera honek duen abantailetako bat 
da ordutegi malgua duela eta pertsonak eta salgaiak zuzenean heltzen direla behar den 
tokira. Bestalde, desabantailak ere baditu; adibidez, ez du zama-ahalmen handirik eta gertu 
dauden hiri eta herrialdeen artean egiten da. Gainera, garraio-mota honek handitu egiten 
du errepideetako zirkulazioa, eta istripuak izateko arriskua handia izaten da. Horrez gain, 
oso kutsatzailea da. 
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Herrialde bateko garapen-maila garraio-azpiegituren bidez neur daiteke; kasu horretan, 
errepideak mailarik oinarrizkoenak dira. Herrialde aberatsetan, bizitzeko egokiak diren ia 
txoko guztietara heltzen diren errepide zolatuak daude. Herrialde txiroetan, aldiz, sarea 
eskasa izaten da, eta ez dago ondo egokituta, autoa ondasun garestia baita. 

1.1.2	 Tren	bidezko	garraioa

Bidaiariak eta salgaiak gertuko tokietara edo urrutira eramateko balio du. Tren-sare egokia 
mantentzeko azpiegitura garestia da, baina behin instalatuta dagoenean, edozer garraiatuko 
du azkar eta era seguru batez, eta oso gutxi kutsatzen du.

Oso garraiobide eraginkorra da, zirkulazio arazorik gabe bidaiatzen delako, erosoa eta 
merkea delako eta salgaia garraiatzeko eta banatzeko kostuak merkatzen dituelako. Bestalde, 
XX. mendearen erdialdean protagonismoa galdu zuen, errepideak eta aire bidezko garraioak 
izan zuten hazkundea dela eta.

1.1.3	 Itsaso	bidezko	garraioa

Itsasontziek garrantzi handia izan dute bai bidaiariak bai salgaiak garraiatzeko. Gaur egun, 
salgaiak garraiatzeko erabiltzen da batez ere; bidaiariak ere garraiatzen dira, baina gutxia-
gotan.

Salgaiak astunak eta handiak badira, oso egokia da distantzia handietan itsasontziz 
garraiatzea. Garraiobide-mota honen abantailetako bat da, gainerakoekin konparatuz, zama 
handia eraman dezakeela eta merkea dela; baina, bestalde, motelagoa da. Batzuetan kutsa-
tzailea izan daiteke, adibidez, petrolioa garraiatzen duen itsasontzi bat matxuratu eta hondo-
ratzen denean.

1.1.4	 Aire	bidezko	garraioa

Bidaiariak eta salgai arinak eta tamaina txikikoak garraiatzen dira batez ere. Garraio azkarra 
eta segurua da, eta ez du lurreko baldintzetara egokitu behar airetik joateko. Mantentzeak 
diru-inbertsio handia eskatzen du, hegazkinak garestiak direlako, eta baita kontsumitzen 
duten erregaia ere. Garraio-mota garestia eta kutsatzailea da.

Garraio-mota honek azpiegitura garrantzitsuak behar ditu. Aireratzeko eta lur hartzeko 
pistak, bidaiarientzako itxarongelak, zamarako terminalak eta bidaiariak edo salgaiak garraio-
bide batetik bestera eramaten dituzten loturak (hegazkinetik autobus edo trenera, adibidez). 
Horrek guztiak, gainera, bestelako azpiegiturak sortzen ditu inguruan, hala nola hotelak, 
jatetxeak eta dendak.

Datozen orrialdeetan errepide bidezko garraioa aztertuko dugu.
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1.2 ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOA
Gaur egun, errepideko garraioa, bidaiariena eta salgaiena, barne-garraio mota nagusia da 
munduko herrialde guztietan. Haren erabilera, gainera, handitzen joan da azken urteotan.

Errepideko garraioak duen garrantzia azpimarratzeko, datu batzuk aztertuko dira ondo-
rengo lerroetan. Salgai-bolumenak, garraiatutako bidaiariak eta ibilitako distantziak azal-
duko dira lehenik eta behin.

Urtero, errepidez, trenez, airez eta itsasoz zenbat bidaiari garraiatzen diren adierazteko, 
bidaiari-kilometro unitatea erabiliko da. Bestalde, urtero errepidetik, trenbidetik, itsasotik 
eta hodietatik garraiatzen diren salgai-kantitate totalak adierazteko, tona-kilometro unita-
teak erabiliko dira.

1.1 taula. Bidaiarien barne-garraioa (milaka milioi bidaiari-kilometro)

BIDAIARIEN HIRI ARTEKO GARRAIOA, GARRAIOBIDEAREN ARABERA 
(milaka milioi bidaiari-kilometro)

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Errepidea 207,8 297,0 304,3 322,3 321,0 341,3 352,9 359,7 364,3 373,1 385,6 392,6 392,5 405,1

Trenbidea 16,7 16,6 16,8 17,9 18,9 19,7 20,2 20,8 21,2 21,1 20,8 21,6 22,1 21,9

Aire-
garraioa

7,1 10,0 11,1 13,2 13,1 14,5 17,0 17,8 17,3 18,8 20,5 23,2 25,9 24,0

Itsas 
garraioa

1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6
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BIDAIARIEN HIRI ARTEKO GARRAIOA, GARRAIOBIDEAREN ARABERA
(milaka milioi bidaiari-kilometro)

Errepidea
Trenbidea
Aire-garraioa
Itsas garraioa
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Iturria: Errepideetako Zuzendaritza Nagusia. Sustapen Ministerioa.

1.1 irudia. Bidaiarien barne-garraioa (milaka milioi bidaiari-kilometro)

1.2 taula. Salgaien barne-garraioa (milaka milioi tona-kilometro)

SALGAIEN HIRI ARTEKO GARRAIOA, GARRAIOBIDEAREN ARABERA  
(milaka milioi tona-kilometro)

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Errepidea 151,0 213,0 221,3 228,4 276,3 279,6 297,6 322,6 324,2 337,9 334,1 367,5 368,3 352,5

Trenbidea 11,6 1,4 10,4 11,5 11,8 11,8 12,2 12,3 12,2 12,4 12,0 11,6 11,6 11,1

Hodiak 6,4 8,2 8,2 9,0 6,9 8,9 9,9 10,2 10,4 10,2 11,4 12,7 12,8 12,6

Itsas 
garraioa

33,0 38,0 35,1 36,5 32,3 32,3 35,9 38,4 38,2 39,7 43,1 43,8 42,5 44,0
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SALGAIEN HIRI ARTEKO GARRAIOA, GARRAIOBIDEAREN ARABERA
(milaka milioi tona-kilometro)

Errepidea
Itsas garraioa
Trenbidea
Hodiak
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Iturria: Errepideetako Zuzendaritza Nagusia. Sustapen Ministerioa.

1.2 irudia. Salgaien barne-garraioa (milaka milioi tona-kilometro)

1990etik bidaiarien barne-garraioaren bolumen totala (bidaiari-kilometro) % 94,6 hazi 
da. Salgaiena, berriz, % 107,9 (t·km) igo da. 2000-2007 epean, bidaiari-garraioaren eskaera 
% 15,6 igo zen; salgaiena, aldiz, % 18,2. Aurreko urtearekin alderatuta, 2006. urtean gertatu 
zenaren kontra, 2007. urtean bidaiarien garraio totala salgaiena baino gutxiago hazi zen 
(% 2,4 eta % 5,2, hurrenez hurren). 2006. urtearekin alderatuta, 2007. urtean bidaiarien 
errepideko garraioaren eskaeraren hazkundea % 3,2 izan zen, eta itsasokoa, % 6,1. Bestalde, 
trenbide-sisteman % 1,1 eta aireko garraioan % 7,1 jaitsi zen eskaera. Salgaietan, aldiz, 
errepideko garraioa % 6,3 hazi zen, eta itsas garraioa, % 1,2. Trenbide eta hodi bidezko 
garraioak % 4,1 eta % 1,2 jaitsi ziren, hurrenez hurren.

2007. urtean ere, errepideko garraioa eskakizun handieneko garraio-mota izan zen; 
% 89,6, bidaiarietan, eta % 83,9, salgaietan.

2.1. irudian ikus daitekeen moduan, trenbide eta aire bidezko garraioek antzeko garran-
tzia daukate (% 5 inguru). Bestalde, itsas garraioak ez dauka ia garrantzirik (% 0,4).

Salgaien garraioan ere errepidea izan zen 2007. urtean garraio-mota garrantzitsuena 
(% 83,9). Atzetik, itsas eta hodi bidezko garraioa izan zituen. Bestalde, aire-garraiorik ez zen 
ia izan (% 0,2).
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Errepidea
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2007 (%)

Iturria: Errepideetako Zuzendaritza Nagusia. Sustapen Ministerioa.

1.3 irudia. Bidaiari eta salgaien garraio-banaketa

Aurreko datuak alde batera utzita, eta garraioak garapen ekonomikoan eta bizitza-
kalitatean alde positiboak eskaintzen dituela aipatu ondoren, alde negatiboak ere badituela 
esan beharra dago: istripuak eta ingurumenean duen eragina.

1.3 taula. Errepideetan eta hirietako kaleetan izan diren istripuak

Istripuak arriskuaren eta bide-motaren arabera

Biktimak eragin dituzten istripuak Biktima-kopurua

Guztira

Errepidean Hirigunean

Guztira

Errepidean Hirigunean

Guztira
Hilda-
koak
(%)

Guztira
Hilda-
koak
(%)

Guztira
Hilda-
koak
(%)

Guztira
Hilda-
koak
(%)
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2000

2001
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2003

2004

2005
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 7,6
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1,3

1,2

1,3

1,3

1,2
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6,0
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5,6

5,3

5,1
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75.416

73.747
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68.193

64.810
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1,4

1,3

1,2

1,3

1,3

0,9

1,1

Iturria: Errepideetako Zuzendaritza Nagusia. Sustapen Ministerioa.

2006. urtean, hiritik kanpo 49.221 istripu gertatu ziren, eta haietatik % 6,3an hildakoak 
izan ziren. Hiri barnean, berriz, 50.576 istripu izan ziren, eta haietatik % 1ean izan ziren 
hildakoak.
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Istripu-kopurua jaisteko, bide-sareak egoera onean mantentzea da lehen pausoa, hazten 
ari den eskariari aurre egiteko. Horrek guztiak, inbertsio handia behar du, bai dauden azpie-
gituren kontserbaziorako, baita berrien eraikuntzarako ere. Adibidez, 2008-2011 epean, biak 
barne, 8.820 milioi e inbertituko dira azpiegituren eraikuntzan.

Ondorio moduan zera esan daiteke: garraioa izugarriz hazi da, hazkunde ekonomikoaren 
oso gainetik, gainera. Horri errepideko garraioak duen nagusitasuna gehitzen badiogu, 
konturatuko gara azken hamarkadetan zeharo handitu direla errepideko garraioari lotutako 
ingurumen-eraginak, eragin sozialak eta eragin ekonomikoak: auto-ilarak, emisio kutsaga-
rriak, galdutako landa-lurrak, kontsumo energetikoa, lurralde-zatiketa, baliabide ekonomi-
koak azpiegitura berrietan xahutzea, etab.

1.3	 ERREPIDE-SAREAK	ETA	HAIEN	FUNTZIOAK

1.3.1	 Sarrera

Informazioa, ondasunak eta pertsonak garraiatzen dituzten sistemak funtsezkoak dira 
eskualde baten garapen ekonomikoa behar bezala ulertzeko. Guk errepideko azpiegitura-
sareaz jardungo dugu zehazki —alegia, sare fisikoez (kapital fisikoko inbertsioak termino 
ekonomikoetan)—, eskualde jakin bati barne-kohesioa emateaz gain, beste eskualde eta 
espazioekiko oinarrizko kanpo-loturak osatzen baitituzte.

Errepide-sarea eskualde eta lurraldeen arteko lotura-beharren arabera eta beste herri 
eta lurralde batzuekiko merkataritza- eta ekonomia-erlazioen arabera eratuz joan da histo-
rian zehar. Hala, errepideen egitura bat sortu da. Haien bitartez, herriak eta hiriak elkarrekin 
lotuz joan dira, produkzioguneak euren hornitze-lekuekin eta merkatuekin erlazionatzen 
dira, eta pertsonak ere ibiltzen dira joan-etorrian, eta haiekin batera informazioa eta kultura, 
zentzurik zabalenean.

Errepide-sare baten bilakaera estuki lotuta dago garraio-sare osoarenarekin. Ezin ahantz 
dezakegu historikoki, eta gaur egun ere, zer-nolako garrantzia izan duten portuek, ezta trena 
sartzeak eta hark herrialde baten industrializazioari ematen dion bultzada ere. Zer esanik 
ere ez dago egun aireportuek duten funtsezko garrantziaz, beste herri eta hiriekiko konexio-
puntu handi gisa, munduko toki urrunenetara gerturatzen baikaituzte.

Merkataritza-harremanak izan dira une historiko jakin batean, garraioaren azpiegituren 
garapena eta errepideen hedapena bultzatu dutenak. Garapen ekonomikoa herrialde osoan 
zabalduz doan neurrian, errepide-sarea gero eta dentsoagoa bilakatuz joango da, automo-
bilaren erabilera orokortzen da eta geografiako azkeneko txokoraino iritsiko da.
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1.3.2	 Errepide-sare	baten	funtzioak

Ibilgailuak bideetatik mugitzen dira, eta bidea da, hain zuzen, errepideko garraio-
garapenerako oinarrizko elementua. Zirkulazioa segurua, erosoa eta arina izateko, beha-
rrezkoa da:

a) Prestatuta dagoen eremu bat izatea. Eremu horrek ibilgailuen mugimendurako 
kondizio batzuk bete behar ditu, ibilgailuak abiadura jakin bat era egokian har dezan, 
gidatzea neketsua izan gabe.

b) Toki batean (hiri, eskualde, estatu batean) dauden bide-taldeen artean lotura nahikoa 
duten bideen sarea sortzea. Horrela, ibilgailuak bi punturen artean mugitu ahal 
izango dira.

c) Bide-sare horrek behar bezain dentsoa izan behar du, bide-sareak barne hartzen 
duen edozein bizitokitatik sarera iristeko sarbide erraza izateko.

Hala, bide-sareak bi funtzio betetzen ditu:

MUGIKORTASUNA: modu azkarrean, erosoan, ekonomikoan eta seguruan zirkulatu • 
ahal izatea.
IRISGARRITASUNA: bide-sareak barne hartzen duen edozein bizitokitara iristeko • 
sarbidea izatea.

Aurreko bi funtzioak bete ahal izateko, errepideek bi kondizio kontraesankor bete behar 
dituzte. Mugikortasuna hobetzeko egokia izan daitekeena desegokia izan daiteke irisgarrita-
suna bermatzeko, eta alderantziz. Horregatik, bide-sare desberdinak espezializatzen dira:

Batzuek mugikortasuna asetzea dute helburu.• 
Beste batzuek, aldiz, lurralde-zati handienera iritsi ahal izatea dute helburu • 
nagusi.

1.3.3	 Errepideen	eta	kaleen	sailkapen	funtzionala

Hirietan eta hirietatik kanpo dauden bide-sareen artean desberdintasun ugari daude.

Hiri-sareak, nagusiki, kalez osatuta daude, eta motozikletak eta oinezkoak ibiltzen dira 
gehien. Haien abiadura ezberdinak direla eta, zirkulazio-mota desberdinak sortzen dituzte.

Hiri barnean, maiz, ezaugarri hauek aurkitu ditzakegu:

Elkarguneak daude.• 
Aldameneko eraikinetatik sarera iristeko sarbideak aurkitzen dira.• 
Ibilgailuek ibilbide motzak egiten dituzte.• 

Hiritik kanpoko sareak, aldiz, errepidez osatuta daude. Errepide bat jabari eta erabilera 
publikoko bidea da, eta automobilen zirkulaziorako egina dago.
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Ezaugarri hauek ditu:

Motorra duten ibilgailuak dira nagusi zirkulazioan.• 
Oinezkoak eta bizikletak oso gutxi azaltzen dira (herriren baten ondoko tarteetan • 
izan ezik).
Sareko lotuneen arteko distantziak, askotan, kilometro batzuetakoak izaten dira.• 
Aldameneko puntuetatik errepidera iristeko sarbide gutxi daude.• 
Ibilgailuek distantzia luzeak ibiltzen dituzte.• 

Herrialde bateko errepideak bere funtzioaren arabera sailka daitezke, faktore hauek 
kontuan izanik:

Errepideetatik egiten den ibilbide-mota.• 
Errepideek betetzen duten tokia.• 

1.3.3.1 Errepideen sailkapen funtzionala

Kategoria txikiko bideak.•	  Auzo batera edo etxe batera heltzeko balio duten bideak. 
IRISGARRITASUNA da bide horien funtzio bakarra.

Toki-intereseko errepideak•	 . Herri txikien eta kategoria handiko errepideen arteko 
lotura bermatzen dute. Errepide horietako zirkulazioa errepideek lotzen dituzten 
herrietako joan-etorriek sortzen dute, herri horietako jendeak eragiten du zirkula-
zioa batik bat. Errepideok dentsitatea, trinkotasuna, ematen diote sareari; hurbi-
leko udalerri eta eskualdeen arteko lotura ahalbidetzen dute, eta lurralde osoa 
irisgarri egiten laguntzen dute. Beraz, IRISGARRITASUNA da errepide horien funtzio 
nagusia.

Eskualde-intereseko errepideak edo bigarren mailako errepideak•	 . Eskualde 
bateko jarduera-zentro nagusiak lotzen dituzte, eta toki-errepideen bitartez herri 
txikietatik jarduera-zentroetara sartzeko aukera ematen dute. Distantzia txiki eta 
ertaineko zirkulazioa izaten da. MUGIKORTASUNAk eta IRISGARRITASUNAk antzeko 
garrantzia daukate errepide hauetan.

Interes nazionaleko errepide nagusiak•	 . Jarduera-zentro nagusiak edo herrialde 
bateko herri nagusiak lotzen dituzte. MUGIKORTASUNA (distantzia luzeko zirkula-
zioa) da funtzio nagusia.

Autobide-sareak•	 . Distantzia luzeko zirkulazioa bermatzen dute modu azkar eta 
seguruan. Berariazko funtzioa MUGIKORTASUNA da.

Herrialde garatu batean, errepide-sareak nahiko garatuak egoten dira. Baina, errepideko 
garraioaren etengabeko hazkundeak desegokiak bihurtzen ditu sareko zati batzuk. Erakunde 
eskudunek hutsune horiek zuzendu behar dituzte jardueren bitartez, epe motz edo ertai-
nera aurreikus daitezkeen beharretara egokituz sareak. 
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1.3.3.2 Kaleen sailkapen funtzionala

Bizitegi-kaleak. •	 IRISGARRITASUNA da haien berariazko funtzioa. Kale horiek erabil-
tzen dituzte batez ere bertan jatorria duten ibilgailuek eta bertan helmuga duten 
ibilgailuek. Ibilbideak motzak dira, eta abiadura txikia.

Kale biltzaileak edo banatzaileak. •	 Bizitegi-kaleetan sortzen den zirkulazioa jaso-
tzen dute. Zirkulazioko zati handienak ibilbide motzak egiten ditu, eta ez dute jato-
rria/helmuga kale honetan, baina zati handi bat kale honetan hasten/bukatzen da. 
MUGIKORTASUNA eta IRISGARRITASUNA, bi funtzioek dute garrantzia.

Bide arterialak.•	  Hiri txikietan (<200.000 biztanle), sare nagusia sortzen dute. Haien 
funtzio nagusia MUGIKORTASUNA da, eta hiriko tokiak lotzen dituzte bata bestea-
rekin. Zirkulazioaren zati handiena kale horietatik joango da, baina kale horietan 
geratu gabe. Normalean, kaleotan 2 km baino gehiago egiten dira.

Hiriko	autobideak.	•	 Metropoli-barruti handietan eraikitzen dira (milioi bat biztan-
leko edo gehiagoko hirietan). Bi galtzada edo gehiago dituzten hiribideekin batera, 
hiriko autobideek bide azkarren sarea osatzen dute. 5 km baino gehiagoko ibilbi-
deak egin daitezke horietan. Bertatik pasatzeko beharra daukaten ibilgailuek erabil-
tzen dute berariaz, ezinezkoa baita autobidetik bertatik ondoko eraikinetara zuze-
nean sartzea.

Hirien etengabeko hazkundea dela eta, hiri-sareek etengabeko zabalkuntza jasaten dute, 
eta bide berriak eraiki behar dira hiritik kanpo geratzen diren tokietan. Gainera, hiriguneko 
bideetan ibilgailu-pilaketak sortzen dira. Zirkulazioaren arau eta kontrol berriak jarri behar 
dira, dauden bideak aprobetxatzeko, oso zaila baita hiriguneetan bide berriak eraikitzea.

1.3.4	 Errepide-sarea	Espainian

Gaur egun, errepide-sarea zenbait administrazioren eskumena da. Horrek haien arteko 
koordinazioa eskatzen du sarea diseinatu, garatu eta kudeatzeko orduan. Elkarlanik eza eta 
lankidetza falta kezkagarria ekarri du, sarritan interes politiko hutsengatik.

Taula honetan, eskumenaren arabera eta bide-motaren arabera errepide-sareak dituen 
kilometroak aztertzen dira.
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1.4 taula. Eskumen eta bide-motaren araberako errepide-sareak

Unitateak: kilometroak 2008

SARE NAZIONAL TOTALA

 Totala 165.011

 Zirkulazio-bolumen handia har dezaketen bideak 15.113

 Gainerako sarea 149.898

ESTATUKO BIDE-SAREA

 Totala 25.390

 Zirkulazio-bolumen handia har dezaketen bideak 10.759

 Gainerako sarea 14.631

AUTONOMIA-ERKIDEGOEN BIDE-SAREAK

 Totala 70.935

 Zirkulazio-bolumen handia har dezaketen bideak 3.339

 Gainerako sarea 67.596

FORU-ALDUNDIEN BIDE-SAREAK

 Totala 68.686

 Zirkulazio-bolumen handia har dezaketen bideak 1.014

 Gainerako sarea 67.672

Iturria: Errepideetako Zuzendaritza Nagusia. Sustapen Ministerioa.

2008. urtean errepide eta hiribideen multzoak 665.000 km zituen Espainian.

Estatuko bide-sarea Sustapen Ministerioaren menpe dago Errepideetako Zuzenda-• 
ritza Nagusiaren bidez. 25.390 km ditu, eta distantzia luzeko garraioa ziurtatuta 
dago.

Autonomia Erkidegoen menpe dauden sareek 70.935 km dituzte.• 

Foru Aldundien menpe 68.686 km daude.• 

Gainerako sarea errepideek, kaleek eta bideek osatzen dutena da. Sarearen zati • 
hori zenbait erakunderen menpe dago, batez ere udalen menpe. Hiriko eraikine-
tara, instalazio industrialetara, nekazaritza- eta baso-ustiapenetara heltzeko balio 
dute.
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1.4 ERREPIDEEN OSAGAIAK
Bideak luzetarako marra zuzen bat osatzen du, eta honela defini daiteke:

Bidearen luzetarako ardatzaren goitiko bista.• 
Luzetarako ardatzaren albotiko bista. • 
Aurretiko bista.• 

1.4.1	 Goitiko	eta	albotiko	bistak

a)	 Goitiko	bista

GOITIKO BISTA

LZ

LZ

KZ

TK

1.4 irudia

Kurba pixkanaka aldatuz doa errepideetan:

• LZ: lerrokadura zuzena

• KZ: Kurba zirkularra

• TK: Trantsizio-kurba

b)	 Albotiko	bista

ALBOTIKO BISTA

Malda
Malda

Malda

Lotune
parabolikoa

Lotune
parabolikoa

1.5 irudia

Lotune parabolikoen bitartez lotuta dauden 
malda desberdineko zatiek osatzen duten 
lerro poligonala.

Malda positiboa duen zatian, ibilgailuaren noranzkoa kontuan hartuta, aldapan gora 
joango da ibilgailua.

Malda negatiboa duen zatian, ibilgailuaren noranzkoa kontuan hartuta, aldapan behera 
joango da ibilgailua.
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Bista hauek proiektatzean kontuan hartu behar da ibilgailuak zer abiadura izan behar 
duen, hau da, zer abiadura espezifiko, edo segurtasun-kondizio onetan ibiltzeko ibilgailuak 
gehienez zer abiadura izan behar duen. Hori guztia eguraldi onarekin eta zirkulazio-egoera 
onarekin. Beraz, ibilgailuari bidearen ezaugarri geometrikoak ekarriko dio muga bakarra.

Errepidearen zatia osatzen duten osagaien abiadura espezifiko minimoari proiektu-
abiadura deritzo, eta geometriak definitzen du.

1.4.2 Aurretiko	bista

erreia erreia

bazterbidea galtzada bazterbidea

plataforma

1.6 irudia

Oro har, osagai hauek izango dira:

GALTZADA:

Ibilgailuen zirkulaziorako tokia.• 
Luzetarako bi zerrendatan banatzen da. • 
Zerrenda bakoitzak ibilgailu-ilara baten zirkulazioa ahalbidetzen du.• 
Zerrenda bakoitzari errei deitzen zaio.• 
Erreiak zoladuran margotutako lerroz banantzen dira.• 

BAZTERBIDEA:

Ibilgailuen zirkulaziorako erabiltzen ez den zerrenda.• 
Galtzadaren kanpoko ertzaren eta plataformaren ertzaren artean dago.• 

BERMA:

Errepideetako zerrenda.• 
Zolatuta dagoen bazterbidearen kanpoko ertzaren eta areka edo lubetaren artean • 
dago.
Seinaleak, argiak, oharrak jartzen dira han.• 

PLATAFORMA = GALTZADA + BAZTERBIDEAK

Galtzadak eta bazterbideek osatzen dute plataforma.• 
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Errepideak eta kaleak honela osa daitezke:

GALTZADA BAKARRA: aurkako noranzkoan dabiltza ibilgailuak.• 
GALTZADA BANANDUAK: zirkulazioaren noranzko bakoitzerako galtzada bat dute. • 
Galtzada horiek erdibitzailearen bidez bananduak daude, eta zirkulazio handiko 
bideetan kokatzen dira. 

Errepidearen zati batzuetan, erabilera berezi batzuetarako prestatzen da galtzadaren zati 
bat; normalean, galtzadaren zati bat zabaltzen da errei berri bat sortuz. Errei hori honeta-
rako erabili daiteke:

Aldapa handiak daudenean, ibilgailu geldoentzat.• 
Autobideetako sarreretan abiadura hartzeko.• 

1.4.3	 Lotuneak

Hiru errepide edo kale baino gehiago elkartzen diren puntuak dira. Bide-sareko puntu kriti-
koak osatzen dituzte; izan ere, han elkartzen dira noranzko ezberdinetatik datozen ibilgai-
luak.

Honela sailkatzen dira lotuneak:

ELKARGUNEA: mugimendu guztiak altuera berean egiten dira.• 
LOTUNEAK: mugimenduak maila ezberdinetan egiten dira.• 

1.5	 ERREPIDE-MOTAK

1.5.1	 Autobideak

Ibilgailu automobilak bakarrik zirkulatzeko sortu, eraiki eta seinaleztatzen diren errepideak 
dira. Kondizio hauek betetzen dituzte:

Ez dago aldameneko onibarretatik autobiderako sarrerarik.• 
Ez da maila berean gurutzatzen, ez beste autobiderik, ezta bestelako biderik ere.• 
Zirkulazioaren noranzko bakoitzerako galtzada bat dute, eta lur-zerrenda batekin • 
banantzen dira.

1.5.2	 Autobiak	eta	galtzada	bananduak	dituzten	beste	errepide	batzuk

Ibilgailu automobilen eta ez besteren zirkulaziorako sortu, eraiki eta seinaleztatzen diren 
errepideak dira. Autobiek ez dituzte autobideen kondizio guztiak betetzen, baina batzuk bai. 
Ezaugarri hauek dituzte:



331 bide-sAreAk

Zirkulazioaren noranzko bakoitzerako galtzada bananduak dituzte.• 
Aldameneko onibarretatik autobidera iristeko sarrerak mugatuak daude.• 
Ez dago ordaindu beharrik.• 
Maila ezberdinetan gurutzatzen dira.• 

Galtzada bananduak dituzten beste errepide batzuek, ordea, ez dituzte autobien kondizio 
berberak betetzen. Honako ezaugarri hauek dituzte:

Maila bereko elkarguneak dituzte.• 
Aldameneko onibarretatik biderako sarrerak ez daude mugatuak.• 
Ez dago ordaindu beharrik.• 
Hirietan izan ohi dira.• 

1.5.3	 Galtzada	bakarreko	errepideak

Errepide azkarrak eta errepide konbentzionalak bereizten dira. 

Errepide azkarrek ezaugarri hauek dituzte:

Galtzada bakarra.• 
Aldameneko onibarretara joateko sarrerak erabat mugatuak daude.• 
Maila bereko elkargunerik gabeak dira.• 

Errepide konbentzionalen ezaugarriak hauek dira:

Bi errei dituzte galtzada bakarrean.• 
Maila berean gurutzatzen dira.• 
Aldameneko onibarretara joateko sarrera zuzenak daude.• 

Ezbehar-kopurua dela eta, ez dira erabiltzen hiru errei, lau errei, bost errei edo gehiago 
dituzten galtzada bakarreko errepideak.

Horiez gain, zirkulazio gutxi dagoen tokietan, badira oso galtzada estua dutenak, non 
ibilgailuak gurutzatzeko bazterbidea eraikitzea beharrezkoa den.

1.5.4	 Hiriko	bideak

Metropoli-barruti handietako hiribideetan, ezaugarri hauek dituzten autobide eta autobiak 
sortzen dira:

Lotuneak gertuago daude hiri kanpokoetan baino.• 
Abiadura txikiagoan joan liteke.• 

Hiriko bide nagusiek galtzada bananduak dituzte, eta ez dituzte autobien ezaugarriak 
betetzen semaforoak daudelako.
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Hirietan, askotan, noranzko bakarreko kaleak aurkitu daitezke. Hala ere, galtzada 
bakarreko eta noranzko bakoitzerako bi errei dituzten kaleak ere badaude. Gainera, galtza-
daren ondoan ibilgailuak aparkatuak egoten dira maiz, nahiz eta zirkulazio askoko lekuetan 
hori ekiditea komeni izan. Espaloi eta lotuneen kopurua oso handia da.
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2.1 ERREPIDEAREKIN ERLAZIONATUTA DAUDEN JARDUERAK
Beste edozein lanetan bezala, errepide baten eraikuntza lanetan ere beharrezkoa da aurrera 
eraman beharreko jardueren plangintza bat egitea eta aurrerago jarduera horiek nola exeku-
tatu definitzea. Bi pauso horiei errepide baten plangintza eta planifikazioa deritze, hurrenez 
hurren.

Errepide bat eraiki dadin eta bere funtzioa bete dezan, beharrezkoa da jarduera batzuk 
aurrera eramatea:

bide-sareen garapenerako planak prestatzea −
bide berrien proiektua egitea eta eraikitzea −
aurretik existitzen diren bideak ustiatzea. −

Horren guztiaren plana egin ostean, lan horretarako kontratatutako enpresa eraikitzai-
leak eraikuntza-lanak egiten ditu. Enpresa horiek euren proiektua aurkezten dute, kostuak 
eta epea adieraziz, eta dagokion administrazioak proiektu onena aukeratzen du. Hala, 
enpresak errepide bihurtu beharko du lur-zati bat, lan hauek eginez:

lur-zatia garbitu −
irispiderako eta materialen hornikuntzarako bideak prestatu −
drainatu eta isurbide-lanak egin −
lur-erauzketen indusketa-lanak eta betelanak egin −
egiturak eraiki −
bide-zoruak egin eta bertan jarri −
errepideko hornikuntzak jarri (seinaleak…) −
lanaren hondarrak garbitu eta amaitu. −

Aurretik aipatu dugun bezala, bi pauso nagusiri jarraitu behar zaie errepide baten erai-
kuntza gauzatzeko garaian.
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2.2	 BIDE-SAREEN	PLANGINTZA
Eskualde bateko errepideek bide-sare bat osatzen dute, eta errepideetan gauzatzen diren 
jarduerek eragina dute gainerakoetan; horregatik, edozer egiten hasi aurretik, garrantzi-
tsuena da etorkizunean lortu nahi denaren irudi garbi bat izatea.

Horrez gain, hurrengo pausoa plangintza egitea litzateke, zeinak helburu bat lortzeko 
jarraitu beharreko jarduerak eta ditugun baliabideak definitzen dituen.

Errepide baten plangintzan egin beharrekoa, bide-sarean eta ustiapen-arauetan alda-
ketak ezartzea da, hala, etorkizunean pertsonen eta salgaien errepide bidezko garraio 
seguru, azkar eta eroso bat lortu ahal izateko.

Plangintza batean pauso batzuei jarraitu behar zaie, eta lehenengoa litzateke lortu nahi 
duguna definitzen duten helburuak ezartzea. Helburuok zehatzak izan beharko dute, eta 
garraio-plangintzan oinarritu beharko dugu. Garraio-politikaren helburu nagusia eskaerari 
aurre egitea da; hortaz, lehen helburua garraio eroso, seguru, azkar eta ekonomiko baten 
eskaerari erantzuna ematea litzateke. Hori helburu nagusia izango litzateke, baina badaude 
beste batzuk ere, adibidez:

eraikuntza-prozesuek ingurumenean duten eragina gutxitzea −
alde sozial desberdinen artean ondare-banaketa hobetzea −
… −

Hala ere, badaude helburu espezifikoago batzuk ere:

garraioaren kostuen murrizketa −
segurtasunaren kontrol estuagoa −
itxura estetikoa −
… −

Plan bat garatzen hasi ostean, oso garrantzitsua da planaren garapenari eta eboluzioari 
jarraipena egitea, aurretik ezarri diren helburuak betez doazen edo ez ikusteko eta lana nola 
doan ebaluatzeko.

Egindako planetik aldentzen ari garela ikusiz gero, aldaketa batzuk egin beharko dira 
planaren garapena egoera berrietara moldatu ahal izateko.

Adibidez: klimak izugarrizko eragina du eraikuntzaren garapenean, jarduera batzuk ezin 
baitira gauzatu euria ari badu, izotzarekin… Hala, aurretik egindako planetik urrundu egin 
gaitezke, lanak ez baititugu pentsatutako daten barruan egingo, eta, nahiz eta hori guztia 
pentsatuta izan, klima kontrolatzea oso zaila denez, eraikuntza-lanak atzeratu egin daitezke, 
eta plana aldatu beharko genuke, agian.
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Plangintza hori guztia ezin du edonork egin, eta gehienbat bi taldek garatzen dute 
plana:

organismo eskudunek −
aholkularitza-enpresek. −

Organismo eskudunak etorkizuneko egoeraren analisiaz, aukeren ebaluazioaz, helbu-
ruen ezarpenaz eta plan barruan dauden jardueren azken aukeraketaz arduratzen dira; ahol-
kularitza-enpresak, bestalde, etorkizuneko egoeraren analisiaz eta aukeren ebaluazioaz 
arduratzen dira, hau da, zati txikiago batez; eta azken hitza organismo eskudunek dute.

Plangintzaren arduradunek kontuan hartu behar dute bide-sarearen plangintza hauekin 
erlazionatuta dagoela, eta hauen emaitzetan oinarritu behar dutela gauzak aurreikusi eta 
kalkuluak egiteko:

gainerako garraiobideen planifikazioa −
zoruaren erabileraren plangintza −
jarduera ekonomiko orokorren plangintza −
lurralde-banaketaren plangintza. −

2.3 PLANIFIKAZIOA
Aurretik finkatu ditugun helburuak lortzeko zer jarduera gauzatu beharko dugun eta zer 
baliabide beharko ditugun aurreikusi ondoren, planifikazio deritzona egin beharko da; hau 
da, definitu beharko da jarduera horiek zer forma izan beharko duten eta nolakoak izan 
behar duten. 

Hona hemen plangintzaren eta planifikazioaren arteko desberdintasunak: 

Plangintzan helburuak eta helburuok lortu ahal izateko gauzatu beharreko jarduerak 
finkatzen dira, eta planifikazioan, ordea, jarduera horien nondik norakoak definitzen dira, 
sakonago aztertuz. Plangintza orokorragoa litzateke, eta planifikazioa, berriz, zehatzagoa.

Plangintzan bezalaxe, planifikazio-lan batean ere pauso batzuk egin beharko dira, ziur-
tatu ahal izateko haren emaitzek era egokienean lagunduko dutela helburuak lortzen:

1.- Egungo egoeraren analisia: baliabideen inbentarioa eginez (autoak, azpiegiturak…) 
eta haiek emango duten errendimendua (lortutako zerbitzuaren kalitatea, kostuak…) 
eta haien erabilera kontuan hartuz.

2.- Etorkizuneko egoeraren analisia: etorkizunean eraiki nahi dugun errepidearen 
funtzionamendua eta zenbait egoeratan emango lukeen erantzuna aurreikusten 
lagunduko diguten ereduak, teknikak eta metodoak garatuz.
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3.- Normalean proiektu bat gauzatzeko aukera asko egoten dira, eta haietako bat auke-
ratu behar izaten da. Horretarako, aurreko pausoan diseinatzen diren metodo, 
teknika eta ereduak aplikatzen dira, eta, erantzun onena ematen duena egokiena 
dela joz, hori aukeratzen da.

4.- Hala ere, baliteke aukeratu duguna aukera onena ez izatea, ez baitu balio erantzun 
onena bakarrik ematea, proiektua gauzatzeko beharko diren baliabideen, kostuen 
eta abarren ebaluaketa ere egin behar baita. Gauza horiek guztiak baloratu ostean, 
aukera onena aukeratzen da, eta martxan jartzen da.

Finkaturiko helburua lortzeko beharrezko diren jardueren planifikazioa amaitzean, 
aukeratutako proiektuan erabiliko diren sistemak garatu eta kontrolatu behar dira eta 
lortutako emaitzen ebaluaketak egin behar dira, eta, hala, zerbait behar bezala ez badoa, 
beharrezkotzat jotzen diren aldaketak egin ahal izango dira.

Ondoren, orain aipaturiko fase horiek guztiak banan-banan azalduko ditugu, eta baita 
sistema eta emaitzen kontrol eta jarraipenaren xehetasunak ere.

2.4 EGUNGO EGOERAREN ANALISIA
Funtsezkoa da egungo bide-sistemaren egoera ezagutzea etorkizuneko edozein erabaki 
hartu aurretik. Horrek balioko digu ikusteko aurrezarritako helburuak zer ataletan ez diren 
betetzen, baita etorkizunean beteko ez diren zatiak ezagutzeko ere, hots, aurreikuspenak 
egiteko. Ezaguera horrek hiru alderdi bete behar ditu: egungo bide-sarearen deskribapen 
fisikoa, sarearen atal ezberdinetako zirkulazio-eskaeraren zenbaketa eta sarearen egungo 
funtzionamenduaren balorazioa.

Lehenengo alderdia, bide-sarearen deskribapen fisikoa, sareko errepide guztien inben-
tario fisiko bat eginaz aztertzen da. Horren arabera, errepide bakoitzak dituen zati guztien 
ezaugarri hauek aztertuko dira: ibilbidearen ezaugarri geometrikoak, egituren ezaugarriak, 
errepide-lanak, elkarguneen eta beste puntu berezien baldintzak, seinaleztapena eta insta-
lazio osogarriak, etab. Inbentario hori guztiz erabilgarria izan dadin, ezinbestekoa da egune-
ratua mantentzea; beraz, hobe da zenbait informazio galtzea, baldin eta hala azkarrago 
eguneratu badaiteke. 

Egungo eskaeraren berri izateko, berriz, errepideetako zirkulazio-edukiera zenbatekoa 
den jakin behar da, bide-sare bakoitza zenbat automobilek erabiltzen duten zehazteko. Izan 
ere, datu horiek ez dira nahikoak zenbait azterketetarako, eta errepideen erabiltzaileei 
inkestak egin behar izaten zaizkie, beraz. Galdeketa horien helburu nagusia sarean egiten 
diren bidaien jatorria eta helmuga ezagutzean datza, horrek zirkulazio-eskaeraren deskripzio 
hobeago bat egiten laguntzen baitigu.
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Azkenik, inbentarioan azaldutako sarearen ezaugarrien eta arauek aurrezarritako 
minimoen arteko konparaketak lagunduko digu ibilbide geometrikoaren eta lurraren 
ezaugarriei dagokien egungo egoeraren ebaluaketa egiten. Era berean, zirkulazio-edukieraren 
zenbaketak eta errepideak berez har dezakeen zirkulazio-bolumenak errepidearen 
auto-pilaketaren berri emango digu. Horrez gain, beste zenbait datuk, hala nola istripuen 
estatistikek, autoen abiadura-neurriek edota zarata- eta kutsadura-neurriek, errepidearen 
atalen funtzionamenduaren kalkulua osatuko dute, eta, horrenbestez, hutsune nagusiak 
hobeto azaleratu.

2.5 ETORKIZUNEKO EGOERAREN ANALISIA
Proposaturiko helburuak lortzen lagunduko diguten ekintzak aukeratu ahal izateko, beha-
rrezkoa da aurreikuspenak egiteko metodologia bat edukitzea eta errepide-sistemaren etor-
kizuneko funtzionamenduaren berri jakitea. Metodologia hori eredu matematiko batzuen 
garapenean datza, errepideko zirkulazioaren portaera aztertzen lagunduko diguna.

Hasteko, ezinbestekoa da etorkizuneko zirkulazio-eskaera aurrez jakitea, hau da, 
etorkizunean errepide bakoitza erabiliko duten ibilgailu-kopurua eta mota zehaztea. Era 
askotara egin daitezke halako aurreikuspenak, baina konplexuenetatik ere, aurreikuspen 
erlatibo bat bakarrik atera genezake, batez ere epe luzera. Horren arrazoia da 
zirkulazio-eskaera faktore askoren menpe dagoela, non horietako asko errepide-sarearekiko 
independenteak diren, hala nola garapen ekonomikoaren maila, ekintza industrialen 
kokapena, beste garraio-moten politika, berrikuntza teknologikoak, etab. Zirkulazioaren 
iragarpen zuzen bat egiteko, aipaturiko faktore guztien proiekzio zehatz bat beharko genuke; 
izan ere, kasu gehienetan ezinezkoa izango litzateke halako iragarpenik egitea. Gainera, 
horretarako beharrezkoak diren ekintzek eta beste hainbatek eragina izango lukete beste 
faktoreekiko, aurreikuspena oraindik gehiago zailduz. Adibidez, errepide baten 
eraikitze-proiektuak eskualde bateko garapen ekonomikoa ekar dezake, baina, ondorioz, 
errepideko garraioa handiagotuko luke. 

Errepide batek jasan behar duen eskaera aztertuta dagoenean, Zirkulazioaren 
Ingeniaritzaren metodoek lagunduko digute zirkulazioaren ezaugarriak iragartzen: 
abiadurak, istripuak, berandutzeak, etab. Aldi berean, bide-zoruaren portaera, fabrika-obrak 
eta zenbait gauza gehiago aurresatea posible izango da, eta zeren eraginpean egongo diren 
zehaztea.

Hala, egungo bide-sistemak etorkizunean eduki ditzakeen arazoak detektatuko dira, eta 
haiek sortu litzaketen ezbeharrak ekidin.

Izan ere, askotan, nahiz eta gure esku dauden iragarpen guztiak egin, kontuan eduki 
behar da errepidearen eraikitze-prozesuan proiektua aldatzera bultzatuko luketen egoerak 
aurkitu daitezkeela, adibidez, proiektuan detektatu gabeko arazo geoteknikoak, edota zirku-
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lazio-eskaeran aldaketak sortzea. Kasu horretan, unean bertan egingo lirateke ezinbeste-
koak diren aldaketak.

2.6	 AUKERA	POSIBLEAK	ETA	HAIEN	EBALUAKETAK
Plangintzaren eta planifikazioaren arrakasta lortzeko baldintza nagusietako bat da betetzeko 
dauden ekintzak ezin hobeak izatea; hau da, planteatutako arazoei irtenbidea ematen dieten 
aukera guztiak hartzea aukera posible gisa, bai eta proposatutako helburuak hoberen 
burutzen dituztenak ere. Ondorioz, planifikazioaren atal honetan, ezinbestekoa da zentzuaz 
eta esperientziaz baliatzea, soluzio posible asko baitaude, aukera desberdinekin, eta 
egokiena aukeratu beharko dugu. Beraz, gure xedea lortzeko, aukera guztiak edukiko ditugu 
kontuan, eta saihestuko dugu irtenbidea eman arren agian hoberenak ez direlakoan batzuk 
baztertzea eta gutxi batzuk bakarrik kontuan hartzea.

Aukera posibleak planteatuta daudenean, aurreko etapan garatutako ereduen aplika-
zioek lagunduko digute aukera bakoitzarekin sistemaren funtzionamendua nolakoa izango 
litzatekeen balioztatzen. Horrekin, bakoitzaren ebaluaketa bat egin ahal izango dugu. 
Aukeren ebaluaketa hori beharrezkoa izango da, eta kontuan eduki behar dira gastuak eta 
zenbat helburu betetzen diren. Zuzen ez egiteak mota askotako ondorioak ekar ditzake, hala 
nola eraikitze-, mantentze- eta garraio-kostu altuak; bideen erabilera-denbora laburra, etab. 
Hala, iragarpen bat egiten da gure helburua lortzeak ekarriko dituen abantailei eta desaban-
tailei buruz.

Azken pausoa aukera egokia hautatzea izango da, eta, harekin batera, denboran izango 
dituen ekintzen deskribapena eta horretarako beharko diren baliabideak zehatz-mehatz 
azaltzen dituen programa bat egin beharko da. 

2.7 AUKERA ONENAREN EBALUAKETA
Planifikazioaren hurrengo fasean, gure helburuak hobekien betetzen dituen aukera ebaluatu 
beharko litzateke. Izan ere, aurreko puntuan proiektu bat gauzatzeko dauden aukerak ikusi 
ditugu, eta puntu honetan, gure beharrak hobekien betetzen dituena aukeratuko dugu. 
Horretarako, zenbait faktore hartu beharko dira kontuan, besteak beste, proiektua egiteko 
behar diren baliabideak eta guztia burutzeko behar izango den denbora.

Izan ere, errepide bat eraikitzeko orduan, helburu batzuk finkatu behar ditugu, eta saiatu 
beharko genuke gure errepideak, ahal den neurrian, helburu horiek modu egokienean bete 
ditzan. Bete beharreko helburua bakarra eta kuantitatiboa bada, erabakia zuzena izango 
litzateke. Baina, oro har, helburuak bat baino gehiago direnez, gure erabakia zailagoa 
bilakatzen da.
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Kasu askotan, garrantzi handia ematen zaio arlo ekonomikoari (garraioaren eta azpiegi-
turen kostuak txikitzeari, adibidez), baina horrek ez du esan nahi aukera egokiena kostu 
txikienekoa dela; izan ere, aukera batekin lortzen diren onurak ere kontuan hartu behar dira. 
Askotan, hobe da garestiagoa den proiektu bat gauzatzea, bertatik lortu behar ditugun 
onurak handiagoak badira. Horri kostu-onura analisi deritzo.

Hala ere, diruarekin zerikusirik ez duten beste helburu batzuk ere kontuan hartu behar 
dira, besteak beste: garraioa ahalik eta seguru, eroso, ekonomiko eta azkarrena izatea; ingu-
rumenarekiko inpaktua txikitzea; ezberdintasun sozialak; errepidearen eraikuntzak eta 
ustiapenak inguruko biztanleen artean eragin ditzakeen kalteak txikitzea, etab. Eta ez hori 
bakarrik, alderdi estetikoak ere kontuan hartu behar dira. 

Arrazoi horiek direla eta, oso zaila da aukera onena zein den ebaluatzea, gauza asko izan 
behar direlako kontuan, eta denak betetzea zaila den arren, gehiengoa bete beharko lukee-
lako. Hori dela eta, erabakia aditu gutxi batzuen esku geratzen da, haiek baitakite inork 
baino hobeto gure beharrak betetzen dituen aukera egokiena zein den.

2.8 AUKERA GAUZATZEA. PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK
Aukera onena zein den dakigularik, aukera hori praktikan jartzen saiatu beharko dugu. Dena 
den, aukera hori ez da definituta egongo, ez denboran eta ez espazioan, eta proiektu edota 
aukera hori zenbat eta handiagoa izan, orduan eta gutxiago egongo da zehaztuta. 

Batzuetan, plan batzuk ezartzen dira planifikatutako ekintzak gauzatzeko. Plan horiek 
zenbait irizpideren arabera sailka daitezke: espazio-motaren arabera (erregionalak, 
probintziala, etab.), errepide-motaren arabera (autobideak, toki-intereseko errepideak, 
etab.), operazio-motaren arabera (kontserbazio-planaren arabera, seinaleztapen-planaren 
arabera, etab.), edota plana gauzatzeko denbora-epearen arabera (plan txikiak edo unekoak, 
ertainak, etab.).

Oro har, planifikatutako ekintza horiek gauzatzeko ordena bat zehaztu behar da, programa 
baten bidez. Ordenan ekintzak noiz, zer baldintzatan eta nola bete behar diren zehazten da. 
Era berean, gure proiektuak izango duen aurrekontua zehaztu behar da, hots, aipatu behar 
da zenbat diru gastatuko dugun, programazioaren atal bakoitzean. 

Azken pausoan, aurretik aipaturiko baldintza guztiak betetzen dituen proiektu bat 
aukeratu beharra dago. Proiektu horretan, ekintzaren ezaugarriak eta ekintzak gauzatzeko 
bete behar diren baldintzak zehazten dira.

Errepide baten eraikuntzari dagokionez, proiektuak ondorengo atalak eduki behar ditu 
zehaztuta: errepidearen trazadura edo trazatua, errepideak okupatuko duen lurralde-zatiaren 
forma eta zerrenda; plataforma eraikitzeko beharrezkoak diren egiturak eta lur-berdintzeak; 
isurbide eta drainatzeetarako behar diren elementuak; lurraren ezaugarriak (atal hau nahiko 



44 i. AtAlA: bide-sistemAren oinArrizko ezAugArriAk

garrantzitsua da, eraikuntzarako beharrezkoa baita jakitea zer lur daukagun, lurrak bai 
eraikuntzan eta bai etorkizunean eragin ditzakeen oztopoak aurreikusteko; adibidez, 
buztinak eta limoak lur txarrak direla jotzen da); seinaleztapena, balizak eta defentsarako 
elementuak; eta azkenik laguntza-instalazioak (argia, komunikazioa, etab.).

Hala ere, errepide baten eraikuntzaren proiektuan zenbait pauso konplexu bete behar 
dira, azken finean lurralde-zati bat ibilgailuak pasatzeko sare bat bilakatzen ari baikara. 
Hasteko, gure bidea nondik nora joango den zehaztu behar dugu. Ondoren, bide bat eraiki 
behar da hara eraikuntza-lanetarako behar ditugun baliabide guztiak eramateko, eta, gero, 
material eta tresneria guztia hara eraman behar da. Gero, lurra behar bezala aztertu 
ondoren, isurketa- eta drainatze-konponketekin hasi behar da. Hurrena, errepidea eraikiko 
den lur-zatia aldapan baldin badago, berdindu egin behar dugu, lur-erauzketaren bidez, eta 
handik kentzen dugun lurra beste leku batean jarri behar da. Hori egin ondoren, egiturak 
eraikitzen hasiko gara, errepidearen lurra prestatzen eta eraikitzen, eta errepidearen ezau-
garriak finkatzen (seinaleak, mugak, etab.). Azkenik, dena garbituko dugu, eraikuntza buka-
tutzat jotzen dugunean.

Errepidearen eraikuntza oso lineala da, pauso guztiak ordena jakin batean egin behar 
direlako; dena den, ez da dirudien bezain gauza erraza, azken uneko aldaketa edo oztopo 
asko gertatzen baitira. Horien artean, aipagarriena eguraldia da. Izan ere, elurra, izozteak 
edota euri asko egiten duen egunetan, eraikuntza-lanak gelditu egiten dira, eta horrek arazo 
larriak sortzen ditu, bai proiektuan eta baita aurrekontuan ere, baina, bereziki, lanak buru-
tzeko denboran.

Bestetik, aipatu beharra dago ekintza horiek guztiak nork egiten dituen, eta nola gerta-
tzen den prozesua. Hasteko, esan beharra dago horretaz guztiaz arduratzen diren enpresak 
eraikuntzakoak direla, baina, enpresa horietatik bat aukeratzeko orduan, zenbait irizpide 
hartu behar ditugu kontuan. Irizpide horiek ezartzeko, administrazioak interesatuta dauden 
enpresekin bilera bat egiten du, eta adierazten die zer baldintza bete behar dituen proiek-
tuak. Ondoren, enpresa bakoitzak bere proposamena aurkezten du, aurrekontua eta egiteko 
denbora argi utziz. Gero, proiektu horien artean, egokiena aukeratuko du administrazioak.

Aukera honetan, eskaintza egokiena aukeratzeko, eraikuntzaren garrantzia hartzen da 
kontuan. Izan ere, eraikuntza sinplea bada, eta aurrekontu txikia badu, aukeraketa enkante 
bidez egiten da, eta eskaintza merkeena egiten duenari ematen zaio proiektua. Eraikuntza 
garrantzitsua den kasuetan, ordea, lehiaketa baten bidez ematen da baimena, aurrekontuaz 
gain enpresaren esperientzia eta ezaugarriak kontuan hartuz. Eta eraikuntza oso garrantzi-
tsua bada, edota ezaugarri bereziak baditu, batzuetan proiektu eta eraikuntzen lehiaketa 
bidez egiten da. Hemen, aukeratutako enpresa arduratuko da proiektua idazteaz, eta erai-
kuntzaz.

Behin proiektua enpresari emanda, eraikitzen hasiko da, lehen aipaturiko puntuei 
jarraituz. Dena den, eraikuntza aurrera doan bitartean, enpresa eraikuntza osoaren buru 
den arren, administrazioak ere parte hartzen du. Izan ere, enpresa eraikitzen ari den bitar-
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tean, administrazioak eraikuntza kontrolatuko du, eta eraikuntza-lanen aurrerapenen 
arabera diru-kopuru bat emango dio enpresari. Eraikuntza bukatzean, eta errepidea funtzio-
namenduan jarri aurretik, administrazioak azken ikuskapena egingo du, eta dena ondo 
dagoela esaten duenean, errepidea enpresaren jabetzakoa izatetik, administrazioaren jabe-
tzakoa izatera pasatuko da.

Ondoren, dena bukatuta dagoenean, kostuaren azken balorazioa egiten da, eta adminis-
trazioak enpresari zor zaiona ematen dio. Hemen kontuan hartzen dira, halaber, eraikuntzak 
izan dituen oztopoak, zirkulazioaren aldaketak, proiektuan aurreikusi ez diren arazo geotek-
nikoak, etab. Oztopo horiek kontratuaren baldintzak aldatzen dituzte.

Laburbilduz, ikus dezakegu eraikuntza bat aukeratzeko orduan faktore asko hartu behar 
direla kontuan, eta dena prest dagoenean, ez dela beti uste bezain ondo ateratzen, proiektua 
egiteko orduan ezin baitira klima, garraioa eta beste hainbat faktore aurreikusi. Horregatik 
atzeratzen dira, oro har, eraikuntza guztiak, hasieran adostutako denbora-epea baino 
gehiago.

2.9 PLANIFIKAZIOAREN KONTROLA
Planifikazioa hitzartuta dagoen bezala egin dadin, organo berezi baten beharra dago, 
eraikuntzak programa betetzen duen, planifikazioan ezarri diren baliabideak erabiltzen diren 
eta abar ikusteko. Planifikazioaz arduratzen diren organoak aholkularitza-enpresak eta 
sarearen organo eskudunak izan ohi dira. Lehenengoa, etorkizuneko egoerak aurreikusteaz 
eta aukera ezberdinen ebaluazioaz arduratzen da, eta bigarrena, aurrekoaz ez ezik, helburuen 
ezartze-mailaz eta planarekin zerikusia duten ekintzak behin behinekoz aukeratzeaz 
arduratzen da.

Baina ekintzen kontrolarekin batera, eraikuntzaren garapena eta eboluzioa ikusi eta 
jarraitu beharra dago, aurretik ezarritako helburuak betetzen dituen ikusteko. Eta aldake-
tarik badago, eraikuntzaren garapena plan berrietara egokitu beharko da, egoera berriei 
aurre egiteko.

Beraz, ekintzak garatzeko behar adina malgutasun izan behar da, eraikitzen joan ahala 
beharrezkoak diren eta justifikatuta dauden aldaketa egokiak egiteko.

2.10	 ERREPIDEAREN	KONTSERBAZIO-LANAK
Behin errepide bat —autobide nahiz errepide— funtzionamenduan dagoela, ez da lana 
bukatu. Izan ere, errepideak, beste edozein obra publikotako lanak bezala, mantentze-lan 
sendo bat beharko du. Errepideko zirkulazioak modu askotan izan ditzake arazoak.
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Adibidez, ibilgailuek arazo mekanikoak izan ditzakete edozein unetan. Zirkulazio-
intentsitatea handia bada, eta errepidea modu egoki batean prestatuta ez badago, beste 
ibilgailuek arazoak izan ditzakete. Horregatik, nahitaezkoa da bazterbidea eta horrelako 
baliabideak egitea. Beste ibilgailuen artean ere istripuak gerta daitezke. Ahal den heinean, 
errepideak prestatuta egon beharko du istripuak ekiditeko eta, baten bat gertatzean, zirku-
lazioa ez geldiarazteko. Inguruneko faktoreek, hots, meteorologiak eta zoruaren degrada-
zioak ere garrantzi handia dute: errepidearen egoera aztertu beharra dago denborarekin; 
gainera, materialen erresistentzia aztertu eta uholdeak ekiditeko neurriak ezarri behar 
dira.

Beraz, argi dago errepide bat, eraiki ostean, modu egoki batean mantendu behar dela. 
Egun, badaude lan horretaz arduratzen diren enpresa espezializatuak, lehen aipatutako lan 
guztiak egiten dituztenak. Esan beharra dago kontserbazio-lanek, askotan, arazoak ekiditeko 
balio dutela; beraz, arazoak sortu baino lehen jarri behar dira martxan. Duela hainbat urte, 
errepideen ardura zuten administrazioek egiten zuten lan guztia, baina, gaur egun, lehen 
esan bezala, enpresa batzuen esku dago. Halere, administrazioek azken horien lana azter-
tzea dute helburu orain, hitzartutako guztia betetzen dela konprobatzeko.

2.10.1	 Enpresa	kontserbatzailearen	lana

Aipatutako enpresa horien kontserbazio-lanetan bi atal nagusi daude.

Ustiapena. Hauek zirkulazioa hobetzeko helburua duten jarduerak dira. Adibidez, meteo-
rologiaren nahiz zirkulazioaren beraren ondorioz errepidera iritsi diren objektuak kentzea 
eta garbitzea. Zirkulazioa, ahal den heinean, dinamikoa izateko behar diren neurriak hartzea, 
hots, gidariei lan honetan lagunduko dien informazioa ematea (seinaleak…).

Errepidearen defentsarako nahiz babeserako zuzendutako jarduerak. Zirkulazio handiko 
zonaldeen erabilera desegokia ekiditea; horretarako, beharrezkoa izango da poliziaren lana. 
Eskuragarritasunak ere garrantzi handia izango du. Errepidearen baldintzak betetzen ez 
dituen zirkulazioa ekiditea, eta, horretarako, altuera maximoko zubiak eta abar erabiltzea. 

2.10.2	 Zaintza

Kontserbazio-lan horiek guztiak ondo egiteko, beharrezkoa da zirkulazioaren baldintzen 
zaintza sakona egitea.

Hasteko, zirkulazioaren ezaugarriak nolakoak diren jakiten lagunduko duten detektagai-
luak instalatu beharko dira. Gailu horiek zirkulazioaren intentsitatea, ibilgailuen abiadura eta 
antzeko datuak modu azkar eta zehatz batean jasotzen lagunduko digute. Beraz, argi dago 
zirkulazioaren zaintza nahiz azterketa ustiapenaren arlo garrantzitsuak direla. Hala, gidariek 
egungo legeei eta errepidearen seinaleztapenei jarraituz gidatu beharko dute.
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Espainiako Ministerioaren datuak kontuan hartuta, ia 36.000 gidariri salaketa jarri 
zitzaien abiadura-zaintzako kontroletan, 2006ko urriaren 2 eta 15 bitartean. Halere, kontro-
latutako ibilgailuen % 97k errespetatu egin zituen abiadura-mugak. 

Halako datuak ikusi eta aztertu ahal izateko, detektagailuak erabiltzen dira —7. gaian 
aztertuko ditugu—.

2.10.3	 Gidariaren	jarrera.	Arau-hausteak

Printzipioz, gidarien jarrera aztertzerakoan, jotzen da gidariak legeak eta arauak errespetatuko 
dituela. Hala eta guztiz ere, jakina da hori ez dela egia. Horregatik, arau-hauste horiek 
ekiditeko (izan ere, beste gidarientzako arriskutsuak dira), lehen aipatutako zaintza eta 
zigorrak erabiltzen dira. Lehenengoa detektagailu mekanikoen nahiz polizia-agenteen bidez 
egiten da, eta haiek, legeak betetzen ez direnean, isunak jartzen dituzte, gidabaimena 
kentzen dute eta abar. Hau ez da, ordea, zirkulazioko poliziaren betebehar bakarra; 
zirkulazioko istripuen berri emateko nahiz erregulazio-neurriak ezartzeko ardura dute.

Laburbilduz, ustiapenaren helburu nagusia zirkulazioan segurtasuna mantentzea da. 
Istripuetan jartzen da segurtasuna jokoan, eta estatistikak esaten digu istripu gehienak gida-
rien erroreen erruz gertatzen direla. Beraz, errore horiek ekiditen badira, istripuen kopurua 
gutxitu egingo da.

Errore horiek modu egoki batean ekiditea izango da lanik zailena. Eta, hor, ezinbestekoa 
izango da legedia sartzea, gidarientzat seinale eta abisu guztiek zentzua izan dezaten, eta 
errespetatuak izan daitezen. Informazioak, baita ikusmenaren bidez jasotzen denak ere, 
eginkizun garrantzitsua betetzen du hemen. 

Arau-hauste horien guztien ondorioetako bat errepideetan izendatzen diren “puntu 
beltzak” dira. Zirkulazioko Jarraibideak esaten duenaren arabera, puntu beltz bat da urte 
batean 3 hildako edo gehiago egon diren errepide-puntua, 100 m-ko tartea hartuta. Puntu 
horiek kritikoak izango dira errepideen zonalde arriskutsuak era berezi batean ondo azter-
tzeko eta bertako informazioa egokitzeko.

2.10.4	 Ustiapena	eremu	urbanizatuetan

Ustiapen-lanak beharrezkoak dira hiriguneetan ere. Bertako zirkulazioa horren handia ez 
bada ere, hango faktore askok zailtasuna gehitzen diote. Esate baterako, gidariez gain oinez-
koak ere ibiltzen dira bertatik. Hori baino garrantzi handiagoa du, bestalde, ibilgailuek 
galtzadan bertan aparkatzen dutela, eta ohikoa da kargatzeko eta deskargatzeko ibilgailuak 
gelditzea (autobusak). Oinezkoen portaera, gainera, ibilgailuena baino zailagoa da aurrei-
kusteko, eta baita erregulatzeko ere. 

Eremu urbanizatuetan komenigarria da errepidea edo, hobe esanda, galtzada oinez-
koentzat ere moldatzea. Errepide bateko ibilgailuen mugimendua gidariaren menpe dago 
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beti, eta haren beharretara antolatuta dago, baina ezin denez zehazki aurreikusi gidariak 
egoeraren arabera izango duen jarrera, oinezkoek ere lehentasuna izan beharko dute 
zonalde askotan. 

Oinezkoen eta ibilgailuen arteko gatazkak ekiditeko ikerketa asko egin izan dira. Ikerketa 
horien bidez, ibilgailuen nahiz oinezkoen segurtasuna hobetzea bilatzen da. Hau da ikerketa 
horietatik atera den ondorioetako bat: semaforoak dituzten zonaldeetan, oinezkoa izaten da 
gatazken erruduna, eta, alderantziz, semafororik ez dagoenean, zebra-bideetan esate bate-
rako, auto-gidaria.

Kapitulu honi bukaera emateko, esan beharra dago errepideen kontserbazio-lana ez 
dela, beraz, lan makala. Ikusten da errepidea bera eraikitzea bezain garrantzitsua dela era 
egoki batean mantentzea. Azkenean, planifikazioa, eraikuntza bera eta kontserbazio-lanak 
behar bezala betetzea izango da ahalegin guztia biribilduko duena.
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3.1	 ADMINISTRAZIO	PUBLIKOETAKO	ERREPIDE-SAREAREN	
BANAKETA

Herrialde bateko bideak erabileraren arabera sailka daitezke, honela:

nazionalak• 
eskualdekoak• 
tokikoak• 
hiri-kaleak.• 

Oro har, bide-sare horien kudeaketa , zein bere lurraldean, beren eskumena duten admi-
nistrazio publikoen eginbeharra da:

Estatuko Administrazioak errepide nazionalak kudeatzen ditu.• 
Eskualdeko Administrazioak eskualdeko errepideez arduratzen dira.• 
Administrazio probintzialek beren esku dituzte tokiko errepideak.• 
Hiri-kaleak udalerrien erantzukizuna izango dira.• 

Banaketa aldatu egin daiteke herrialdearen egoeraren arabera, lurraldearen egitura eta 
sistema politikoak aldatu egiten baitira. Adibidez, estatuz gaindiko faktore bat kontuan 
hartzea errepide-sarea kudeatzeko prozesuan. Europako Batasunak Europan zeharreko 
sarea definitu zuen (TERN). Eginda zeuden errepideek, errepide berriek eta eraikitzen ari 
zirenek osatzen zuten sarea, eta 2010erako kalitate-maila zehatz bat lortu beharra zeukaten. 
Ordurako, 58.000 km-ko bide-sarea martxan egotea espero zen. Errepide horien eraikuntza 
eta hobekuntza, Europako Batasunaren laguntzarekin, Estatuko kideen esku dago. Hala, plan 
bateratu batekin, errazagoa izango da Europako errepideetan bidaiatzea, eta horrek 
europarren arteko batasuna indartuko du.

Badira, halaber, estatu federalak —adibidez, Estatu Batuak eta Suitza—, non gobernuek 
ia ez dituzten kudeatzen nazio mailako errepide-sareak, nahiz eta planifikatzeko eta finan-
tzatzeko eskumenak izan. Zuzeneko eskumena estatuen esku dago, eta haiek, normalean, 
enpresa pribatuen esku uzten dute errepideen kudeaketa.
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3.1 irudia. Europan zeharreko errepideen sarea.

Herrialde ez-federaletan, printzipioz, administrazio zentralaren menpe daude errepide 
nazionalak. Baina eskualdeko errepideei dagokienez, badira aldeak, eta administrazioaren 
deszentralizazioaren araberakoa izaten da kudeaketa.

Espainian adibidez: 

1980tik aurrera, autonomia-erkidegoak arduratzen dira eskualde-mailako errepi- −
deez. 
Probintzia-intereseko errepideez eta toki-intereseko errepideez aldundiak ardura- −
tzen dira. 
Probintzia bakarreko autonomia-erkidegoetan, berriz, eskualde- eta probintzia- −
intereseko errepideen eskumena erkidegoarena berarena da.
Kaleak udalerri bakoitzaren menpe geratzen dira. Hala, errazago betetzen dira herri- −
tarren beharrak, tokian tokiko administrazioek baitute erantzukizuna. Hala ere, hiriko 
bide batzuk beste administrazio batzuen eskumena izan ohi dira askotan.

Estatuko errepide edo errepide nazionaletako zeharbideak kasuan kasuko ardura-• 
dunaren menpe egongo dira.
Metropoli-barruti handietako bide-sarearen zati bat administrazio nazionalaren • 
eskumenekoa da, nahiz eta hiri barruko bidaia luzeak egiteko erabiltzen den erre-
pide-sarearen zati garrantzitsu bat izan.
Administrazio zentralaren eta tokikoaren artean hitzarmenak egiten dira hiri • 
barruko errepide-sare horien planifikazio eta garapenerako.
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3.2 irudia. Madrilgo sare arteriala.

3.2	 ADMINISTRAZIOEN	EGINBEHARRAK
Espainiar estatuan, Errepideetako Zuzendaritza Nagusia, Sustapen Ministerioaren menpe 
dagoena, estatu mailako errepide-sareez gain, hauez ere arduratzen da:

Planifikazioa: orain eta etorkizunean izango den eskaerari aurre egiteko behar • 
diren neurriak aztertzea, eta horretarako behar diren ikerketak egitea.
Araudia: errepide horiek bete behar dituzten arauak ezartzea, adibidez: segurta-• 
sun-arauak, ingurumen-kalteak murrizteko arauak, etab.
Proiektua: errepidea nondik joango den definitzea; horretarako, inguruko lurrak • 
aztertu eta bide egokiena aukeratu behar da, ahalik eta desjabetze gutxien eginik, 
etab.
Eraikuntza: errepidea.• 
Eraikuntza eta ustiapena: errepidea eraiki eta gero, errepidearen mantentze-lanak • 
egin behar dira.
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3.3 irudia. Espainiako errepide-sarea.

Trafikoko Zuzendaritza Nagusia, Barne Ministerioaren menpe dagoena, puntu hauez 
arduratzen da gehienbat:

Zirkulazioaren kontrola. Adibidez, abiadura kontrolatzeko radarrak, alkoholemia-• 
kontrolak, “irteera-operazioak”…
Gidabaimenak eman ala ez eta zirkulatzeko baimena nori eman erabakitzea. • 
Adibidez, ikusteko arazoak edo entzuteko arazoak badituzu, zure arazoaren 
mailaren arabera, gidabaimena edukiko duzu edo ez. Maila hori jartzea da haien 
eginbeharretako bat.
Arau-hausteak salatzea, gehienbat kontrolen eta radarren bidez. Gaur egun, • 
puntuen bidezko txartela jarri dute indarrean, eta lege horrekin arau-hauste 
kopurua jaistea lortu nahi dute, gidariek gidabaimena galtzeko arriskua baitute.
Herri barnekoak ez diren errepideez arduratzen dira. Autonomia-erkidegoek badi-• 
tuzte beren errepideetako zuzendaritza nagusiak, erkidego barneko errepideen 
planifikazioaz, proiektuez, eraikuntzaz, kontserbazioaz eta ustiapenaz arduratzen 
direnak. Autonomia bakoitzeko Zuzendaritza hori Garraio Kontseilaritzaren menpe 
dago, kasu batzuetan, eta Herrilan eta Azpiegitura publikoen menpe, besteetan.

Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoko barne-gobernua da, gizarteko arlo guztiez 
arduratzen diren sailez osatua. Sail horien artean Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 
daukagu; honako lan eta jardun-arlo hauek dagozkio:

a) Lurzorua eta hirigintza.
b) Etxebizitza.
c) Arkitektura, eraikuntza, jasangarritasuna eta eraikuntza-kalitatearen kontrola.
d) Irisgarritasuna sustatzea.
e) Trenbideak.
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f) Bide-sarea.
g) Lur, itsas, ibai eta kable bidezko garraioa.
h) Heliportuak eta aireportuak.
i) Portu-gaiak eta itsas gaiak.
j) Sailari atxikita dauden erakunde autonomoak, zuzenbide pribatupeko erakunde 

publikoak eta baltzu publikoak gidatzea, legeek eta arautegiek ezartzen dutenaren 
arabera.

k) Legeek eta arautegiek eman diezazkioketen gainerako ahalmenak.

Herrizaingo Sailari, berriz, honako lan eta jardun-arlo hauek dagozkio:

a) Ertzaintza.
b) Polizia Ikastegia.
c) Terrorismoaren biktimei laguntzea.
d) Larrialdiei aurre egitea.
e) Zirkulazioa.
f) Jokoa eta ikuskizunak.
g) Hauteskunde-prozesua.

Eraikuntza, kontserbazio eta ustiapenean, eskumenen banaketaren alderdi garrantzi-
tsuenetako bat finantzaketa da, hau da, lana nork eta nola finantzatuko duen. Obra guztia 
amaitu ondoren eta hari dagozkion kostu guztiak ordaindu ondoren, obra zaindu eta kontser-
batu egin behar da, eta horretarako ere dirua behar da. Nahiz eta gastuak handiak izan, 
azpiegiturek normalean onura handiak ematen dituzte.

Errepideak, denontzako direnez, hau da, publikoak direnez, betidanik eta oro har, admi-
nistrazio publikoen finantzaketari esker egin izan dira. Baina, hala ere, badira salbuespen 
batzuk, kontzesioen bidez ustiatutako errepideak, besteak beste. Hala, autobide ugari priba-
tuak dira, eta horiek erabiltzeagatik ordaindu egin behar da. Bestalde, badira administrazio 
publikoen menpeko diren autobideak ere, nahiz eta horiek, eskuarki, autobiak izan.

Oro har, administrazio zentralarentzat finantzaketa ez da arazoa izaten, diru-kantitate 
handiak elkartzeko gai baita.

Baina toki-administrazioek eta erregionalek arazo handiagoak izaten dituzte dirua elkar-
tzeko; izan ere, zenbat eta txikiagoa izan herria, orduan eta zailagoa da azpiegiturak egitea. 
Ez da berdina obra bat ehun pertsonaren artean ordaintzea edo hiri bateko biztanle guztien 
artean ordaintzea. Herri askotako administrazioek ezin izaten dute azpiegiturarik finantzatu 
beren herrietan, eta diru-laguntzak eskatu behar izaten dizkiote administrazio zentralari. 

Europako Batasunak diru-laguntzak ematen dizkie estatu kideei errepide berriak sortzeko 
eta daudenak kontserbatzeko edo hobetzeko. Diru-laguntza horiei esker, lortu nahi da 
Europako Batasuneko herrialde guztiek gutxieneko mailako azpiegiturak edukitzea. Horrela, 
Erkidegoan sartu berriak diren herrialdeek herrialde gisa garatzeko beharrezkoak diren 
azpiegiturak egin ditzakete.
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Eraikuntza-lan batean, egin beharreko ugari daude: planifikazioa, proiektua, eraikuntza, 
kontserbazioa eta ustiapena. Administrazioak hauez arduratu ohi dira betidanik:

planifikazioa• 
proiektua• 
kontserbazioa• 
ustiapena.• 

Eraikuntza egiteko ardura administrazioena izan arren, eraikuntza-enpresak kontratatzen 
dira eraikuntza-lanak egin ditzaten. Hau da, eraikuntza-enpresa pribatuek eraikitzen dituzte 
lan hauek, betiere administrazioko ingeniarien kontrolpean eta agindupean. Hala, haiek 
nahi duten bezala geratuko dela ziurtatzen dute.

Hala ere, gero eta gehiago, administrazioak enpresa pribatuak hasi dira kontratatzen 
eraikitze hutsa ez den beste eginbehar batzuk egiteko, besteak beste, proiektuak egitea, 
kontserbazioa edo mantentze-lanak.

Horregatik, administrazioek gero eta eginbehar gutxiago dute. Planifikazioaz eta arauak 
jartzeaz arduratzen dira gehienbat. Hala ere, eraikuntzan, kontserbazioan edo ustiapenean 
garrantzi handia izaten jarraitzen dute, administrazioko ingeniariak erabaki guztien gainetik 
baitaude eta haiek kontrolatzen baitituzte enpresa pribatuak.

Ondorioz, gero eta eginbehar gutxiago dutenez, administrazioak langile-kopurua eta 
urteko gastuak jaitsi ditu.

Gaur egun, zerbitzu-eskaera hazi egin da, eta, bestalde, baliabideak mugatuta daude. 
Hau da, behar edo eskaera gehiegi dago, dauden baliabide gutxiekin konparatuz gero. Ondo-
rioz, administrazioek arazo handiak dituzte errepideen eraikuntza eta kontserbazio-lanak 
finantzatzeko. Horregatik, eraikuntza finantzatzeko, enpresa pribatuetara jo beharra daukate 
administrazioek, haiek bakarrik ez baitira gai, normalean, azpiegitura horiek finantzatzeko, 
eta hori —3.3. puntuan ikusiko den bezala— kontzesioei esker lortzen dute.

3.3 ERREPIDEAK EGITEKO KONTZESIOAK
Kontzesioa da gobernuak partikular edo enpresa bati kanon baten truke jabari publikoko 
parte bat ustiatzeko edo zerbitzu publiko bat kudeatzeko eskubidea ematea.

Betidanik egin dira errepideak egiteko kontzesioak, baina 1950etik aurrera handiagotu 
egin da kontzesioen kopurua, hau da, lehenengo autobide-sareak eraikitzen hasi ziren 
garaitik aurrera.

Herrialde batzuek beren administrazioen aurrekontua baino ez zuten erabili 
errepide-sareak egiteko. Hori, gehienbat, antzina egiten zen, gobernuentzat irtenbide ona 
izan baitzen errepideak eraikitzea, langabeziari aurre egiteko. Lana ez zutenak, eta lana egin 
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nahi zutenak, errepideak egiten aritzen ziren gehienetan, bertan beti behar baita 
langile-kopuru handia.

Beste herrialde batzuetan, Espainian, Portugalen, Italian eta Frantzian besteak beste, 
kontzesioen sistema erabiltzen zuten. Hau da, administrazioek laguntza eskatzen diete 
enpresa pribatuei finantzaketa aldetik.

Kasu gehienetan, administrazioaren esku egoten da erabakitzea zer autobide ustiatuko 
den bidesariarekin. Horrez gain, proiektuak izango dituen ezaugarri nagusiak eta baime-
naren oinarriaren nondik norakoak ere berak jartzen ditu. 

Hala ere, legediak onartzen du erakunde publiko ez diren enpresek autobideak eraiki-
tzeko ekimen pribatuak aurkeztea, betiere proiektu horiek administrazioaren onespena 
badute.

Proiektua finkatutakoan, lehiaketa publiko bat egiten da eraikuntza eta ustiaketa zer 
enpresaren esku jarriko den zehazteko. Administrazioak lehiaketarako oinarri batzuk 
finkatzen ditu:

Autobidearen ibilbidea.• 
Eraikuntza-epeak.• 
Zerbitzu-martxaren hasiera eta kontzesioaren bukaera. • 
Tarifen egitura eta tarifek har ditzaketen balio maximoak. • 
Administrazioaren laguntza kontzesiodunari (emakidadunari).• 

Proiektuak bere gain hartu nahi dituzten enpresa lehiakideek zer tarifa-egitura jarriko 
luketen aurkeztu behar dute. Horrez gain, bakoitzak bere eraikuntza- eta ustiapen-planaren 
bideragarritasuna frogatuko duen ikerketa ekonomiko-finantzarioa ere aurkeztu behar 
dute.

Administrazioak enpresa guztiak aztertzen ditu, eta bere ikuspegitik haietatik egokiena 
zein den aukeratu beharko du. Enpresa hautatutakoan, administrazioak aurrez onetsitako 
proiektua eta epea beteko dituen autobidea eraikitzera beharturik egongo da enpresa, bere 
baliabideak soilik erabiliz.

Autobidearen zerbitzua martxan dagoela:

Enpresa kontzesioduna arduratuko da autobidearen ustiapenaz eta kontserba-• 
zioaz. 
Noizbehinka, administrazioak kontrolak egingo ditu, azpiegituren egoera, • 
kontserbazioaren egoera optimoak eta hasieran hitzartutako oinarriak betetzen 
diren ziurtatzeko. Hala ez bada, isunak edo beste erabateko neurriak ezarriko dira, 
oinarri horiek betearazteko.
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Autobidearen zerbitzua martxan jartzen den unetik aurrera, errepide horren erabiltzai-
leei bidesaria kobratzen hasten da enpresa. Horretarako bi modu daude: 

Irekia deritzona: hesien arteko ibilbidearen bidesariari dagokion prezioa ordain-• 
tzen da. 
Itxia deritzona: autobidera sartzeko unean txartel bat hartzen da, eta autobidetik • 
ateratzean txartela aurkezten da ordainlekuan, jakiteko zer ibilbide egin den eta 
haren araberako zenbatekoa ordaintzeko.

Obrak egiten ari den bitartean enpresak gastu handiak dituenez eta obra bukatu arte 
diru-sarrerarik ez duenez, baliabide finantzario handiak behar ditu:

Batez beste enpresa horien baliabideak gastu totalaren % 10era baino ez dira • 
iristen, eta horrenbestez, kanpotik lortu beharko du finantzaketa.
Hori dela eta, enpresa zorretan geratzen da bankuekin edo enpresa finantzatu • 
dutenekin.

Obrak bukatu eta bidesari-zerbitzua martxan jarri ondorengo lehen urteetako diru-
sarrera gehienak edo guztiak ustiapen-gastuak kentzeko eta enpresak kanpotik lortu behar 
izan dituen finantzaketak sortu dituen zorrak bueltatzeko erabiltzen dira.

Urte batzuen ondoren, zor guztiak ordaindu eta gero, enpresak lehenengoz irabaziak 
izango ditu. Enpresaren helburua une horretara ahalik eta lehen iristea izango da, hala, 
denbora gehiago izango baitu ustiapen-baimenaren epea amaitu arte, eta etekin gehiago 
lortu.

Hasiera batean eginiko kalkuluek ematen zutena baino automobil gutxiago igaro bada 
autobidetik, uste zena baino irabazi gutxiago izango du enpresak. Gainera, materialen 
prezioek merkatuan izan ditzaketen igoerek, istripuek, eraikuntza-lanen luzapenek eta eurite 
bortitzek edo eguraldiak sorturiko galerek uste baino gehiago handitu ditzakete eraikitze-
gastuak, eta, ondorioz, gerta liteke ustiapen-baimenaren epea bukatzerako inongo etekinik 
atera ez izatea.

Kontzesio-epea bukatzean, autobidea eta haren instalazio guztiak administrazioaren 
esku geratzen dira, eta, ordurako, enpresak inbertitutako guztia berreskuratua izan beharko 
luke.

Lehenago ikusi dugun bezala, inbertsio guztiak ez dira beti epea baino lehenago berres-
kuratzen, eta horren aurrean administrazioak modu askotara lagun diezaioke enpresari: 

Modurik arruntena zerga murrizteak izaten da; hala, enpresak dituen gastuak • 
gutxitzen, lehenago lor ditzake irabaziak.
Interes gutxiko maileguen batez ere inbertsioaren zati bat finantza daiteke; halako • 
maileguak ez dira bueltatzen enpresak lehen irabaziak izan arte. Metodo hau ez da 
oso arrunta. 
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Administrazioak inbertsioaren zati bat ordaintzea edo autobidearen zati bat berak • 
eraikitzea, bere kostu guztiak bere gain hartuz, eta enpresari errepide-zati horren 
gastuak kenduz. 
Administrazioak hasierako urteetako zirkulazio-bolumena ziurta dezake, eta zifra • 
horietara iritsi ezean, bermatutako zirkulazio horrekin lortuko ziren irabazien eta 
benetan lortu diren irabazien arteko diferentzia ordaintzen du; hala, enpresak 
berme handiagoa du, ez baitago zirkulazio-bolumenaren menpe, eta, horren-
bestez, modu seguruagoan kalkula baitezake, aurrez, zer diru-sarrera izango dituen, 
eta, gerora, ustekabeko gutxiago izango baititu. Metodo hau ere gutxi erabiltzen 
da.
Enpresak epea baino lehenago irabazirik ez badu, autobidea ustiatzeko baimena • 
luzatzea, enpresak irabaziak izan ditzan. Hala, inbertsioa errentagarria izango zaio. 
Horrez gain, administrazioak diru-laguntzak murrizten ditu. Metodo hau da erabi-
lienetako bat.

Gaur egun, Espainiako autobide bidesaridun gehienak estatuaren kontzesioak dira. 
Enpresa kontzesiodun espainiar horiek, zati handi batean, enpresa pribatuak dira, eta beren 
akziodunen artean hauek dira nagusi: bankuak, aurrezki-kutxak eta eraikuntza-enpresak.

Autobide bidesaridunen kontzesioen abantaila nagusia da Ogasun Publikoaren baliabi-
deak xahutu gabe autobide-sarea garatzen dela, eta, hala,baliabide horiek beste gauza 
batzuetarako erabili daitezkeela.

Baina, bestalde, baditu eragozpen batzuk ere: 

Ordezko ibilbideak beharrezkoak izaten dira bidesariak ordaindu nahi ez dituzte-• 
nentzat, eta ibilbide horiek luzeagoak izaten dira distantzian eta denboran.
Bidesaria ekidin nahi duten ibilgailuak asko badira, bidesarien prezio altuak bultza-• 
turik gehienetan, ordezko ibilbide horiek buxatu egiten dira, ez baitira egoten 
zirkulazio-bolumen handiak bideratzeko prest. 
Autobide bidesaridunak libreak baino garestiagoak izaten dira, bidesaria ordain-• 
tzeko lekuak jarri behar izaten direlako; gainera, ordainleku horiek gai izan behar 
dute puntako orduetan izaten den eskariari aurre egiteko, bestela, ilara luzeak sor 
daitezke, eta zirkulazioa geldiarazi.

Gaitasun handiagoa izateko, beharrezkoa da ordainketa-operazioa ahal den gehiena 
sinplifikatzea; ordaintzeko eragiketa mantsoa eta konplexua bada, zirkulazio-eragozpenak 
sortu daitezke, eta horrek autobideko bezeroen gaitzespena eragin dezake eta ordezko ibil-
bideak aukeratzeko arriskua dago, enpresaren kalterako. Ordaintzeko metodo hauek 
daude:

Ordainketa-metodo ohikoena txanponen bidezkoa da; denetan mantsoena da, • 
gidariak txanponak kontatu behar dituelako eta, gainera, kanbioen zain egon behar 
duelako.
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Erosoago eta azkarrago ordaintzeko, ordainleku gehienetan kreditu-txartel bidez • 
ordaintzeko aukera dago dagoeneko, banda magnetikoaren bidez. 
Azkenik, Teletac txartelaren bidez ere ordain liteke. Txartel hori autobideetako • 
bidesaria ordaintzera bideratua dago; ibilgailu barruan jarriz gero, gailu elektroniko 
batek urrutiko ordainketa egiten du, sistema hori ezarria duten ordainlekuetan, 
ibilgailua gelditu beharrik gabe. Hala, denbora eta dirua aurrezten da, gelditu gabe 
erregai gutxiago erretzen dugulako, eta, gainera, ingurumenari kalte gutxiago 
egingo diogu. Kreditu-txartelaren antzera funtzionatzen du, aldez aurretik ezarri-
tako saldo baten gainean.

Gaur egun, gero eta betebehar gehiago ematen zaizkio ekimen pribatuei gestioan eta 
finantzaketan. Egoera batzuetan, ez da komeni bidesaria kobratzea, adibidez, ordezko ibilbi-
derik ez dagoenean edo ordezko ibilbideak oso egoera txarrean dauden lekuetan, bidesaria 
ordaindu nahi ez duten ibilgailuek ezin izango baitute haietatik ondo igaro. Ondorioz, beste 
era bateko gestio- eta finantzaketa-sistemak garatu dira, bidesaria kobratu gabe ere enpresa 
pribatuek irabaziak izan ditzaten eta, hala, gestioan eta eraikuntzan parte har dezaten. 
Metodo nagusiak hauek dira:

Ezkutuko bidesaria: • 
Enpresa eraikuntzaz, mantentze-lanez eta ustiapenaz arduratzen da.  7
Autobidetik igarotzen diren ibilgailuak bidesaririk ordaintzen ez dutenez, bide- 7
saria administrazioak ordaintzen du —ibilgailu bakoitzeko hainbesteko bat, 
alegia—, hau da, zerga bidez finantzatzen da. 
Metodo hau, hasiera batean, autobideko bezeroentzat hobea bada ere, haiek  7
zuzenean ordaintzen ez dutelako, bidegabekoa ere bada autobidea erabiltzen ez 
dutenek ere ordaintzen dutelako zerga bidez. 

Metodo alemana: • 
Eraikitze kontratu honekin, eraikuntza bukatu ondoren ematen dio administra- 7
zioak enpresari zenbateko osoa.
Adostutako proiektuko errepidea bere baliabideekin finantzatu beharko du  7
enpresak.
Bukatzean eta administrazioak errepidea jasotzean, adostutako zenbatekoa  7
ordainduko dio enpresari, eta administrazioa bera arduratuko da ustiapenaz eta 
zaintzeaz.
Sistema hau Ekialdeko Alemaniako errepide-sarea hobetzeko erabili zen. 7
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4.1	 IBILGAILU-MOTAK
Zirkulazioa ekonomikoa, segurua eta erosoa izan dadin, errepideak proiektatzean ibilgailuen 
ezaugarriak kontuan hartu behar dira. 

Ibilgailuek oso ezaugarri desberdinak izan ditzakete, gaur egun ibilgailu-mota asko 
baitaude. Horregatik, azterketa sinplifikatzeko, antzeko ezaugarriak dituzten ibilgailuak 
taldekatzea komeni da.

Sailkapen-irizpidea helburuaren araberakoa da:

propultsio-sistema• 
garraioaren helburua• 
tamaina• 
pisua• 
mugikortasuna• 
eta abar.• 

Espainian, zenbaketak eta zirkulazio-azterketak egin ahal izateko, hurrengo orrian 
agertzen den ibilgailuen sailkapen erabiltzen da:
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4.1 taula

Mota Klasea Definizioa

Gurdiak A Animaliek tiratutako ibilgailuak

Zikloak B

(1) Bizikletak

(2) Bi, hiru edo lau gurpileko ziklomotorrak (50 
cm3-tik beherako zilindrada eta 45 km/h-tik 
beherako abiadura maximoa dituztenak)

I M
ot

or
ra

k

Motorrak 1
Sidekar gabeko motozikletak edo sidekardunak, 
scooterrak, motogurdiak eta hiru gurpileko beste 
motor batzuk

II 
Ib

ilg
ai

lu
 a

rin
ak

Autoak 2
Turismoak edo automobil pribatuak eta 
mikrobusak, gehienez 9 bidaiari garraiatzeko 
erabiliak

Kamionetak  
(lau gurpilekoak) 3

Salgaiak garraiatzeko lau gurpileko ibilgailuak; hau 
da, kamionetak (1.000 kg-tik beherako karga 
erabilgarria dutenak), kamioi arinak (1.000 kg-tik 
2.000 kg-ra bitarteko karga maximoa)

Nekazaritza-
traktoreak 4 Nekazaritza-traktore gurpildunak, atoi gabekoak 

edo atoidunak

III
 Ib

ilg
ai

lu
 a

st
un

ak

Atoi gabeko 
kamioiak 5

Salgaiak garraiatzeko kamioi zurrunak (zama 
maximoa 2 tona baino gehiagokoa dutenak), 4 
gurpil baino gehiagokoak eta atoirik gabekoak

Kamioi atoidunak 6 Kamioi zurrunak, atoi bakarrekoak edo bikoak, 
kamioi artikulatuak eta errepideko trenak

Autokarrak edo 
autobusak 7

Bederatzi eserleku baino gehiago dituztenak 
(gidariarena barne) eta bidaiariak eta ekipajea 
eramateko prest daudenak

4.2 MASA ETA DIMENTSIOAK
Errepidearen proiektua egiteko, oinarrizkoak dira datu hauek:

Errepidearen ezaugarri geometrikoak (galtzadaren zabalera, galiboak, eta abar) eta • 
errepideko instalazioen ezaugarri geometrikoak (aparkalekuak eta abar) errepi-
detik pasatuko diren ibilgailuen dimentsioen araberakoak dira. 
Ibilgailuen pisu osoak eta pisuak ardatzetan duen banaketak eragin handia dute • 
errepidearen zoruetan eta errepidearen egituretan.
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4.2 taula

S (m) L (m)

H (m)

4.1 irudia

L Luzera

(m)

S Zabalera

(m)

M Masa

(kg)

H* 
Garaiera 

(m)

AUTOAK

TXIKIAK ≈3,5 - 4 ≈1,5 - 1,65 ≈900 

1,4 - 1,8ERTAINAK ≈4 - 4,5 ≈1,75 ≈1.000 - 1.300

HANDIAK ≈4,8 - 5,5 ≈1,6 - 1,8 ≈1.500 - 2.000

KAMIONETAK Auto handien antzekoak M
autoa

 – M
kamioia

≈2

IBILGAILU ASTUNAK, 
AUTOBUSAK ETA 

KAMIOIAK
M,S, L eta H ≈ legezko muga

*Auto guztien garaiera H = 1,4 eta 1,8 m artean dago, hauetan izan ezik:
• Kirol-automobiletan H < 1,3 m
• Lur orotako automobiletan H ≈ 1,8 - 2 m

4.3	 IBILGAILU-MOTA
Errepide baten eta instalazioen proiektua egitean, ezinezkoa denez ibilgailu guztien 
ezaugarriak kontuan hartzea, bide horretan adierazgarriak diren ibilgailu-motak hartuko dira 
kontuan. Normalean, ibilgailu-mota hauek hartzen dira kontuan:

Tamaina handiko autoa.• 
Kamioi zurruna.• 
Artikulatutako kamioia.• 

Bizitegi-guneetan autoa da ibilgailu-mota aukeratua. Errepideetan, berriz, kamioiak 
izango dira ibilgailu-mota aukeratuak. Tokiko errepideetan, ibilgailu komertzial zurrunak 
hartzen dira kontuan. Eta ibilbide nagusietan eta autobideetan, azkenik, dimentsio handiko 
ibilgailu artikulatuak aukeratzen dira.

4.4	 MOMENTU	ERAGILEA	ETA	TRAKZIO-ESFORTZUA
Ibilgailu automobilek barne-errekuntzako motorra erabiltzen dute. Ibilgailu astunetan, diesel 
motorra erabiltzen da gehienbat, eta ibilgailu arinetan, berriz, Otto zikloa duten motorrak 
erabiltzen dira; baina diesel motorraren erabilera handituz joan da ibilgailu-mota horretan 
ere (% 50 eta % 50, hurrenez hurren).
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Ibilgailuaren aitzinamendu-abiadura

4.3 taula

Ibilgailuen aitzinamendu-abiadura

 
v =

p ·D ·w
motorra

k

D: gurpilen diametroa (m)

Wmotorra: motorraren biraketa-abiadura (bira minutuko: rpm)

k: transmisioko desbideratze-erlazioa

Gurpil eragilearen trakzio-esfortzua

4.4 taula

Gurpil eragilearen trakzio-esfortzua

F
T
=
ϕ ·M·k
p ·D

j: transmisioaren errendimendua

M: momentu motorra

D: gurpilen diametroa (m)

k: transmisioko desbideratze-erlazioa
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4.5	 AITZINAMENDU-ERRESISTENTZIA
Aitzinamendu-erresistentzia ekuazio honen bidez definitzen da:

4.5 taula

Ibilgailuen aitzinamendu-erresistentzia

Ra = RErrodadura + RAirea + RMalda RErrodadura RAirea RMalda

  
Ra = r ·P +

1
2
r·C ·A·v2 +

i·P
100

r · P
  

1
2
r·C ·A·v2

  

i ·P
100

Parametroak

Errodadura-koefizientea r (N/t)

Zoru onean 100-150

Zolatu gabeko 
errepideetan

200-300

Ibilgailuaren pisua P

Airearen dentsitatea r (kg/m3)

Koefiziente aerodinamikoa C

Linea 
aerodinamikoko 

autoak
≈0,3

Kamioiak ≈0,8

Zeharkako sekzioa A (m2)
Autoak 2 m2

Kamioiak 5-8 m2

Ibilgailuak airearekiko duen 
abiadura erlatiboa n (m/s)

Maldaren inklinazioa i (%)

4.6 SEGURTASUNA IBILGAILUETAN
Errepidean gertatzen diren istripu guztietatik oso gutxik dute jatorria ibilgailuak funtziona-
menduan dagoenean gertatzen den matxura batean.

Ia denak ibilgailuaren mantentze-egoera txarraren ondorioz gertatzen dira:

Leherketak.• 
Pneumatiko higatuak, irrist egiten dutenak.• 
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Freno eskasak.• 
Direkzio-apurketak.• 

Ibilgailuek baldintza minimo batzuk bete ditzaten, ibilgailuetan nahitaezko mantentze-
azterketa batzuk egin behar dira aldian behin. 

Bestalde, ibilgailuen segurtasunerako beste segurtasun-mota batzuk era badira: 
“SEGURTASUN PASIBOA” deritzenak. Istripua gertatzen bada, ibilgailuan datozenei kalte 
txikiena eragiten laguntzen duten neurriak dira (segurtasun-uhalak, airbagak, etab.)

Zenbat eta ibilgailuaren abiadura handiagoa izan, orduan eta zailagoa da segurtasun 
pasiboa lortzea. 

Bestelako	informazioa

4.6 taula

Unitate-bihurketak

1 ZP = 0,745 kW

1 N = 10 kg

1 N = 1 
  

kg ·m

s2
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4.7 taula

BIHURGUNE ALDAPATSU BATEN BARRURANTZ 
EZ IRAULTZEKO ABIADURA MINIMOA

mg sin q

mg cos qmg

z

Fb

Nb

Nk = 0

Fk = 0

  
m v2

R cosq

  
m v2

R

∑ Fy = 0
  
mg sinq −

mv2

R
cosq − Fb = 0

  
Fb = mg sinq −

mv2

R
cosq

∑ Fz = 0
  
mg cosq +

mv2

R
sinq − N

b
= 0

  
N

b
= mg cosq +

mv2

R
sinq

Mk ≥ Mautoa
  
N

b
 · 

b
 2 

≥ F
k
 · h

  

mg cosq +
mv2

R
sinq

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟ 

b
 2 

≥ mg sinq −
mv2

R
cosq

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟h
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5.1	 GIDATZE-PROZESUA
Ibilgailuen errepideko mugimenduak gidarien menpe daude batez ere. Beraz, zirkulazioaren 
kalitatea gidariaren trebetasunaren menpe dago, eta trebetasun hori lotuta dago ibilgai-
luaren mugimendua errepidearen ezaugarrietara moldatzearekin.

Horregatik guztiagatik beharrezkoa izango da, gidariaren portaeraren berri izatea eta 
portaeran eragiten duten faktoreak jakitea, errepideetako zirkulazioaren azterketak eta 
kontrola egiteko, eta bide-sareen plangintza eta proiektua gauzatzeko.

Baina faktore horiek asko aldatzen direnez, oso zaila da azterketa horiek egitea. Ez 
bakarrik gidari batetik bestera izaten diren ezberdintasunengatik, baizik eta gidari batek 
berak egoera ezberdinetan desberdin jokatzen duelako.

Gidariak modu eroso, seguru eta azkarrean joan nahi izango du puntu batetik bestera. 
Horretarako, ibilbidea eta errepidearen ezaugarriak izan behar ditu kontuan.

Oro har, gidari batek puntu batetik bestera joateko, prozesu jarraitu bat garatzen du, 
etapa nagusiak hauek izanik:

1. Zirkulazio- eta errepide-egoerari buruzko informazioa jaso (pertzepzioa): ikusme-
naren bitartez gehienbat.

2. Dagoen egoeraren interpretazioa (sentipena): jasotzen den sentipenen interpreta-
zioa.

3. Egoeraren analisia eta erabakia hartzea: egoeraren ulermena eta erabakiak hartzea.

4. Hartutako erabakiak gauzatzea.

Gidariak informazioa jasotzen duen unetik ibilgailuak erantzuna eman arte pasatzen den 
denbora erabakigarria da. Izan ere, oso luzea bada, istripuak gerta baitaitezke. Denbora 
horren barruan gidariaren pertzepzioa eta erreakzioa sartzen dira, ibilgailuaren aginteek 
erantzuna emateko behar duten denboraz gainera.
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5.2	 PERTZEPZIO-	ETA	ERREAKZIO-DENBORA	TOTALA
Gidariak informazioa jasotzen duenetik ibilgailuak erantzuna eman arte pasatzen den 
denbora da, eta aldatu egiten da gidari batetik bestera edo gidari beraren une batetik 
bestera.

Denbora-tarte horretan eragina dute esperientziak, motibazioak (bidaia-motak), neka-
tuta egoteak, sexuak, adinak (talde arriskutsuak 18-25, >60 urte) eta abarrek.

Kanpo-faktore batzuek ere eragin dezakete: gaua edo eguna den, eguraldia, bideak, 
etab.

Denbora-tarte horiek kontuan izan behar dira errepidea proiektatzeko orduan.

Daukaten garrantziagatik, bereiziki aztertu dira galgatze-maniobren erreakzio-
denborak:

Pistako saiakuntzetan egindako esperientzietan: • t = 0,5 segundo.
Zirkulazioaren egoera normaletan errepidetik doan ibilgailuaren saiakuntzetan: • 
t = 0,8-1 segundo.
Kondizio konplexuetan: • t = 2-3 segundo.

Beraz, errepideetako jarraibideek ibilgailua geratzeko behar den distantzia zenbatesteko 
kontuan hartzen duten erreakzio-denbora 2 segundo da. Hori kontuan hartzen da ibilbideen 
proiektuetan.

5.3 GIDARIAREN IKUSMENA
Ikusmenaren bitartez hartzen du gidari batek gidatzeko behar den informazioaren zatirik 
handiena. Horrenbestez, garrantzitsua da ikusmenaren propietate batzuk jakitea.

Gidaria hauek egiteko gai da:

Argitasunarekin, 11-18°-ko angeluko kono batean sartzen den guztia hautemateko. • 
Kono horretatik kanpo, gauzak ez dira hain argi ikusten.

Jotzen da nekatuta ez dagoen gidari baten ikusmenaz hau hautematen dela: • 
16 cm-ko oinarria eta 10 cm-ko garaiera duen lauki baten barnean, begietatik 
50 cm-ra kokatua dagoen zerbait. Eremu horretatik kanpo, gauzak ez dira hain argi 
ikusten, eta urrutiago, okerrago.

Nahiz eta modu lausoan, 120-160°-ko angeluko kono batean dauden gauzak haute-• 
maten dira. Eremu hori begiak finko edukita hautematen dena da.

Gidariak begiak eta burua mugitu behar ditu eremu horretatik kanpo dauden • 
gauzak ikusteko.
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Anplitude moderatuko mugimenduekin:
 <45° eskuinera edo ezkerrera
 <30° gora eta behera
Toki hauetan dauden gauzak ere ikus ditzakegu:
 120° eskuinera edo ezkerrera
 100° gora eta behera

Gidatzen ari garela, ez da komeni mugimendu zakarrik egitea. Ez da komeni begi-• 
rada aitzinamendu-norabidetik 5° baino gehiago desplazatzea (gehienez 10°).

5.4 GIDARIEN PORTAERA
Gidarien portaera oso aldakorra da, baina, oro har, egokia izaten da, eta gehienek bere 
helburua lortzen dute.

Hala ere, bada portaera desegokia duenik ere, eta horiek, kondizio txarretan, istripuak 
sortzen dituzte.

Batzuetan, egoera batean, istripua gerta daiteke, eta beste une batean, egoera berean, 
ez da ezer gertatzen. 

Horregatik, gidatzean gizakiaren portaerak duen eragina ikertu da. Aldagai batzuek 
eragiten dute gizakien portaeran, eta hiru multzotan azter daitezke:

Gidatzeko gaitasun • fisikoa.
Beharrezko • ezagutzak (esperientziarekin areagotu egiten dira).
Gidariaren kondizio • psikikoak (jarrera): eragin handiena du, baina ezinezkoa da 
aurreikustea.

5.5 OINEZKOAK
Hirietan, kale gehienak oinezkoek eta ibilgailuek erabiltzen dituzte batera. Abiadura desber-
dinak dituztenez, zirkulazioa banatu egiten da; baina bidegurutzeak ere badaude, eta hor 
arazoak sortzen dira. Bidegurutzeetan, oinezkoek ibilgailuentzako zonak erabili behar 
dituzte, eta alderantziz; eta, ondorioz, gatazkak sortzen dira.

Zailagoa da oinezkoen portaera aurreikusi eta erregulatzea. Zirkulazio konbinatu horren 
ondorioz, ibilgailuek pertsonak harrapatzeko arriskua dago, eta istripu larri horiek ekiditeko 
eta oinezkoen zirkulazioa erosoa izateko, haientzako zona bereziak jartzea beharrezkoa da 
(espaloiak, pasealekuak, etab.).
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6.1 ERREPIDEKO ZIRKULAZIOAREN AZTERKETA
Zirkulazioaren azterketak helburu hauek ditu:

Zirkulazioaren aldagaien arteko erlazioa deduzitzea (ibilgailu-kopurua eta abiadura). −
Errepideen egoera zein den jakitea. −
Zirkulazioa antolatzea eta arautzea.   −

Ibilgailuen zirkulazioaren gaineko hainbat azterketatatik hauek garatu dira:

Datu enpiriko multzo bat. −
Eredu teoriko batzuk.  −

Hala ere, baldintza ezagunetan lortutako datuak (adibidez, estatu batekoak) ezin dira 
beste baldintza batzuetan erabili (adibidez, beste estatu batzuetan). Horregatik, azterketak 
berriro egin behar dira; eta horren ondorioz, oso interesgarria da eredu teorikoak garatzea. 
Dena den, zirkulazioa oso konplexua denez, azterketa enpirikoetan oinarritutako datuak 
bateragarriak bihurtzen dira.

Zirkulazioa aztertzeko, zirkulazio-ezaugarriei lotutako aldagaiak erabiltzen dira. Ohikoenak 
hauek dira:

Intentsitatea: errepide-zati batean denbora-unitateko pasatzen den ibilgailu- −
kopurua. 
Ibilgailuen batez besteko abiadura. −

Beste aldagai batzuk:

Dentsitatea: Errepide-tarte baten luzera-unitateko ibilgailu-kopurua. −
Segidako ibilgailuen arteko tartea (denboran edo distantzian). −
Ibilbide batean egindako geldialdi-kopurua. −

Aldagai horien arteko erlazioak jakin behar ditugu.
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6.2 ZIRKULAZIOAREN INTENTSITATEA

6.2.1	 Definizioa

Definizioa: Errepide-zati batean denbora-unitateko pasatzen den ibilgailu-kopurua da. 
Unitate hauek erabiltzen dira:

Ibilgailu-kopurua orduko (orduko intentsitatea). −
Ibilgailu-kopurua eguneko (eguneko intentsitatea). −

Zirkulazio-ezaugarririk garrantzitsuena intentsitatea da, beste aldagai guztiak zirkula-
zioaren intentsitatearekin erlazionatuta baitaude. Intentsitatearen bidez, zirkulazio-motak 
bereiz daitezke; horregatik, zirkulazioaren ezaugarrien azterketa guztietan erabiltzen da. 
Zirkulazioaren intentsitatea neurtzeko, ibilgailu-kopuruaren zenbaketak egiten dira errepi-
de-zati jakin batzuetan denbora batean. 

Intentsitatearen denborarekiko aldaketa garrantzi handikoa da. Intentsitate-balio adie-
razgarri gisa Eguneko Batez besteko Intentsitatea (EBI) hartzen da. Normalean, zenbaketa-
epea urtebetera luzatzen da, eta urteko EBIa) da aldagai erabiliena. Urteko EBIa kalkula 
daiteke urte batean errepide-zati batetik pasatzen den ibilgailu-kopurua zati 365 eginez.

EBIaren bidez, errepideen garrantzia neurtu eta errepideak sailkatu daitezke. Gainera, 
erabilgarria da:

estatistikak egiteko −
joerak aztertzeko  −
zirkulazioaren bilakaera jakiteko −
azterketa ekonomikoak egiteko. −

6.2.2	 Intentsitate-aldaketak

6.2.2.1 Denborarekiko aldaketak

Jo daiteke errepide baten denborarekiko aldaketak hauen guztien araberakoak direla:

epe luzeko joeraren aldaketak −
oszilazio ziklikoen aldaketak      −
ausazko aldaketak. −

Errepide gehienetan, urte-multzo bateko EBIak geroz eta handiagoak dira. Epe motzean 
(bost urteko epean) EBIaren hazkunde-tasa konstantea dela jo daiteke. Epe luzeagoetan, 
ordea, EBIaren hazkunde-tasek aldaketa nabarmenak jasan ditzakete.
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Hauek dira EBIen igoeraren arrazoi nagusiak:

populazioaren hazkundea −
errentaren hazkundea  −
motorizazio-mailaren hazkundea. −

Garapen ekonomikoari nagusiki lotuta dago EBIaren hazkundea.

metropoli-barruti handietan −
garapen industrialeko zonetan  − } EBIaren hazkundea nabarmena da
zona turistikoetan −
zona landatarretan  −
krisialdi ekonomikoko egoeretan  − } 

EBIak jaitsiera jasan dezake

Urte batean gertatzen diren EBI-aldaketak hilabete bakoitzeko EBIen bidez azter daitezke. 
Oro har, udako hilabeteetako EBIak neguko hilabeteetako EBIak baino handiagoak dira. Zona 
turistikoetako udako EBIen igoerak zona industrialetakoak baino handiagoak izaten dira. Hiri 
handietako kaleetako EBIak urtean konstanteak izaten dira, abuztuan izan ezik, gainerako 
hilabeteetako EBIak baino txikiagoa baita. 

Hilabete	bateko EBIen alde nabarmenenak bereizten dira lanegunak eta jaiegunak alde-
ratzean. 

Hiriko kale gehienetako EBIak −
handiagoak dira lanegunetan jaiegunetan baino• 
handiagoak dira larunbatetan igandeetan baino.• 

Zona turistikoak lotzen dituzten errepideetako EBIak, ordea, −
handiagoak dira jaiegunetan lanegunetan baino• 
handiagoak dira igandeetan larunbatetan baino.• 

EBI-aldaketa horiek nabarmenagoak dira udako hilabetetan negukoetan baino.

Egun batean gertatzen diren intentsitate-aldaketak, EBIarekin aztertu ordez, orduko 
intentsitatearen bidez aztertzen dira.

Gauez, orduko intentsitateak oso baxuak dira, eta balio minimoak goizeko hiruretatik  −
bostak arte izaten dira.
Gero, orduko intentsitatea oso azkar hazten da goizeko zortziak edo bederatziak  −
arte.
Ordu horretatik aurrera, orduko intentsitatearen aldaketa bide-motaren eta kokape- −
naren araberakoa da.

Hiriko bideetan,•	  orduko intentsitatea konstantea mantentzen da gaueko zortziak 
arte (ordu batean edo ordu bietan gertatzen den igoera txiki bat eta ordu bietatik 
lauretara gertatzen den jaitsiera txiki bat izan ezik). Zortzietatik aurrera jaisten 
hasten da.
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Hiri	 handiko	 sarreretan•	 , orduko intentsitatearen balio maximo bat lortzen da 
goizeko zortzietan edo bederatzietan. Ordu horretatik aurrera, jaitsi egiten da. 
Arratsaldeko bostetan edo seietan, orduko intentsitatearen beste balio maximo 
bat lortzen da. Zazpietatik edo zortzietatik aurrera, berriro jaitsi egiten da.
Herriz kanpoko bideetan, orduko intentsitateak igotzen jarraitzen du goizeko • 
hamaikak edo hamabiak arte, non balio maximo bat lortzen baita. Ordu horretatik 
aurrera, jaitsi egiten da arratsaldeko hirurak arte, orduan balio minimoa lortzen 
baita. Hiruretatik aurrera orduko intentsitatea igo egiten da iluntzeko zazpiak edo 
zortziak arte, orduan beste balio maximo bat lortzen baita. Hortik aurrera, azkar 
jaisten da.

Ordubetetik	 beherako	 denbora-tarteetako intentsitate-aldaketak ere azter daitezke. 
Horretarako, ordu-laurden bateko edo bost minutuko tarteetan aztertzen dira intentsita-
teak. 

Oro har, ibilgailuz beteta ez dauden errepideetan orduko intentsitatea kontuan hartzea 
nahikoa den arren, intentsitate handiko bideetan kontuan hartu beharra dago intentsitate-
aldaketen ondorioz bideak ibilgailuz bete daitezkeela. Epe motzeko aldaketa horiek aintzat 
hartzeko, Puntako orduaren faktoreaz zatitzen da orduko intentsitatea.

Baldin eta puntako orduan intentsitateak hamabost minutuan behin neurtzen badira, 
zirkulazio gehieneko hamabost minutuetan pasatutako ibilgailu-kopurua I15 bada eta 
puntako ordu osoari dagokion intentsitatea I60 bada, puntako orduko faktorea ekuazio 
honen bidez defini daiteke:

  I60 Muturreko faktorea = ––––
  4I15

Bi errei dauzkaten galtzada bakarreko errepideetan, zirkulazioko bi noranzkoetako intentsi-
tateen batuketa da intentsitate osoa.

Onargarria da jotzea EBIak kontuan hartzen diren bitartean intentsitatea bi noranz- −
koetan berdin banatzen dela.
Orduko intentsitateak kontuan hartuz gero, alde handiak izan daitezke bi noranzkoen  −
artean.

Bi galtzada banatu dauzkaten errepideetan, jotzen da galtzada bakoitzeko bi intentsita-
teak ezberdinak direla. Galtzada bakoitzeko intentsitatea erreien artean banatzen da, eta 
banaketa hori intentsitate osoaren menpe eta zirkulazioaren osaeraren menpe dago.

Noranzko bereko bi erreiko galtzadetan intentsitatea baxua izanez gero, ibilgailu  −
gehienek eskuineko erreia (eskuineko erreian ibiltzen den estatuetan) erabiliko dute. 
Intentsitatea oso altua izanez gero, ezkerreko erreia maizago erabiliko da.
Gainera, zirkulazioaren osaera ezberdina da, eskuineko erreian ezkerrekoan baino  −
ibilgailu astun gehiago ibiltzen baita.
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Intentsitateak gora eginez gero, ibilgailu astunek eta motel doazen ibilgailu arinek  −
erabiliko dute eskuineko erreia; ezkerreko erreia, ordea, azkar doazen ibilgailu arinek 
erabiliko dute.

Errepide batean intentsitatea aldatzen da, lotuneetan eta sarbideetan ibilgailuak sartzen 
eta ateratzen direlako.

Autobideetan, sarbideak bakarrik lotuneetan daudenez, bi lotune jarraituren artean  −
konstantea izango da intentsitatea.
Zona landatarretako errepide nagusietan ibilgailuen sarbideak eta irtenbideak lotune  −
nagusietan daudenez, bi lotune nagusiren artean konstantea izango da intentsi-
tatea.
Hiriguneetatik hurbil dauden errepideetan, sarbide-kopuruak eta ibilgailuen  −
mugimenduak handiak direnez, intentsitatea oso azkar aldatzen da hiriguneetara 
hurbiltzean.

6.2.3	 Orduko	intentsitateen	maiztasun-banaketa

Orduko intentsitateek baldintzatu 
egiten dituzte bideak eskariari aurre 
egiteko izan behar dituen gutxieneko 
ezaugarriak. Dena den, orduko inten-
tsitateak oso aldakorrak direnez, ezin 
da epe luzeko batez besteko balioa 
erabili.

Bide bateko proiektuan interesa-
tzen zaigun intentsitatea aukeratzeko, 
intentsitatearen maiztasuna hartu 
behar da kontuan.
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6.1 irudia

Bi errepideren maiztasun-kurbak konparatzeko, orduko intentsitateen ordez, balio 
partzialeko orduko intentsitatearen eta EBIaren arteko erlazioak erabiltzen dira. Orduko 
intentsitate maximoa izan daiteke:

EBIa baino % 20 handiagoa, zona turistikoen arteko errepideetan. −
EBIa baino % 10 txikiagoa, auto-pilaketak izaten diren errepideetan. −
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Horregatik, ez da egokia izango orduko intentsitate maximoa aukeratzea, urte batean 
ordu-kopuru jakin batez gainditzen den intentsitate-balioa baizik.

Proiektuetarako intentsitatea aukeratzeko, ordu gutxitan gainditzen den intentsitate-
balioa aukeratu behar da. Dena den, hau izan behar da kontuan:

Ordu-kopuru aukeratua oso txikia bada, ordu-kopuru txiki horri dagokion intentsi- −
tatea altua izango da, eta proiektua garestituko da. 
Ordu-kopuru aukeratua oso handia bada, auto-pilaketak maiz gertatuko dira, nahiz  −
eta proiektua merkeagoa izan (intentsitatea txikiagoa delako).

Eskariari lotutako orduko intentsitate aukeratu hauek erabiltzen dira:

Herriz kanpoko errepideetan  − R 30 orduko intentsitatea aukeratzen da (urtean 
30 orduz gainditzen den intentsitatea)

Errepide gehienetan: • I30 EBIaren % 11 eta % 17 artean dago 
Hiri barruko bideetan: • I30 EBIaren % 8 baino txikiagoa da 
Zona turistikoen arteko errepideetan: • I30 EBIaren % 20 baino handiagoa da.

Hiri barruko bideetan  − R 50 edo 100 orduko intentsitatea (urtean 50 orduz edo 
100 orduz gainditzen den intentsitatea).

6.2.4	 Zirkulazioaren	osaera

Errepide batean zenbat ibilgailu dabilen jakiteaz gainera, sarritan, zer motatako ibilgailuak 
ibiltzen diren ere jakin beharra dago. Horregatik, ibilgailu-kopuruaren zenbaketak egitean 
erregistratutako ibilgailuak zenbait kategoriatan sailkatzen dira: motozikletak, ibilgailu arinak 
eta ibilgailu astunak bereizten dira.

Zirkulazioaren osaera definitzen da EBIaren mota bakoitzeko ibilgailu-kopuruaren 
proportzioaren bidez.

Oro har, zirkulazioaren zatirik handiena ibilgailu arinez osatuta dago; motorrek, ordea, 
ehuneko txikia osatzen dute (EBIaren % 5etik beherakoa). 

Ibilgailu arinetan, garrantzitsuenak autoak dira (ibilgailu arinen % 85-90 osatzen  −
dute).
Ibilgailu astunetan, garrantzitsuenak kamioiak dira (ibilgailu astunen % 90etik gora  −
dira).

Azkeneko urteetan, ibilgailu arinen garrantzi erlatiboak gora egin du; astunena, ordea, 
pixka bat jaitsi da. Motorizazio-maila handiko herrialdeetan, ibilgailu arinen proportzioa 
zirkulazio osoaren % 70 eta % 80 bitartekoa da. 

Zirkulazioaren osaera aldatu egiten da errepide batzuetatik beste batzuetara. 



876 zirkulAzioAren ezAugArriAk

Ibilgailu arinen proportzioa handiagoa da hiriguneetan errepideetan baino; hiri  −
handietako erdiguneetan % 90tik gorakoa izan ohi da. 
Ibilgailu astunen proportzioa: −

Hiri handietatik • hurbil dauden errepideetan, % 15 eta % 20 bitartekoa da.  
Hiri handietatik urrun dauden errepideetan, ibilbide nagusietan batez ere, % 20 eta • 
% 30 bitartekoa da.

Batez besteko osaera horiek aldatu egiten dira urtean zehar, egunean zehar eta abar. Oro 
har, intentsitatea jaitsiz gero, ibilgailu astunen proportzioa igo egiten da.

6.2.5	 Ibilgailuen	arteko	tarteak

Puntu finko batean bi ibilgailuren igaroaldiren arteko denbora neurtuz gero, batez 
besteko denbora-tartea dt lor daiteke, intentsitatearekin erlazionatuta dagoena.

dt = I–1

6.3 IBILGAILUEN ABIADURA

6.3.1	 Definizioa	eta	neurtzeko	modua

Errepide-tarte batean ibilgailuen abiadura oso aldakorra da, ibilgailu batetik batera. Alde 
batetik, ibilgailu baten abiadurari erreparatuz gero, abiadura ez da konstantea, nahiz eta 
gidariak konstante mantendu nahi izan. Bestetik, batez besteko abiadura-balioei errepara-
tzea interesgarriagoa da ibilgailuen abiaduraren bilakaerari erreparatzea baino.

Batez besteko abiadura horiek zenbait eratan kalkula daitezke, eta balio desberdinak 
lortzen dira; horregatik, komenigarria da zehaztea abiadura nola lortu den. Hemendik 
aurrera, definizio hauek erabiliko dira:

ALDIUNEKO ABIADURA: ibilgailu batek une batean duen abiadura. −
Ibilgailu baten IBILBIDE-ABIADURA: ibilgailu batek errepide-tarte batean ibili ondoren  −
lortutako batez besteko abiadura.
BATEZ BESTEKO ABIADURA DENBORAZKOA (V − d): denbora jakin batean errepideko 
zati bat zeharkatzen duten ibilgailuen batez besteko abiadura.
BATEZ BESTEKO ABIADURA ESPAZIALA (V − e): une batean errepide batean ibiltzen diren 
ibilgailuen batez besteko abiadura.
BATEZ BESTEKO IBILBIDE-ABIADURA: ibilbide jakin bat egin duten ibilgailu guztien  −
batez besteko abiadura.
Froga daiteke hau betetzen dela: −

BATEZ BESTEKO ABIADURA DENBORAZKOA (Vd) > BATEZ BESTEKO ABIADURA ESPAZIALA (Ve)
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6.3.2	 Abiaduraren	maiztasun-banaketa

Ibilgailu batzuen abiadura neurtuz gero, abiaduraren maiztasun-banaketak lor daitezke. 
Maiztasun-banaketak neurtzeko erabiltzen den metodoaren araberakoak dira.

Errepide-zati bat zeharkatzen duten ibilgailuen abiadura neurtuz gero,  − banaketa 
denborazkoa lortuko dugu. 
Une batean errepideko zenbait lekutan dauden ibilgailu guztien abiadura neurtuz  −
gero, banaketa espaziala lortuko dugu.
Komenigarria da banaketa horien arteko ezberdintasunak kontuan hartzea, metodo  −
ezberdinak erabiliz lortutako emaitzak konparatzen direnean.

Maiztasun-banaketaren erabilera erosoa izan dadin, banaketa horiek banaketa teorikoe-
tara moldatzea komeni da. Oro har, banaketa normalak erabiltzen dira, ibilgailu-multzo 
homogeneo bat kontuan hartuz gero (autoz bakarrik osatutako edo kamioiz bakarrik osatu-
tako multzoa), maiztasun-banaketak ongi doitzen dira banaketa normalarekin.

Nahiz eta banaketa normalak abiadura negatiboei probabilitate bat eman, normalean 
probabilitate hori baztergarritzat har daiteke. Dena den, probabilitate negatiboak saihes-
teko, banaketa logaritmiko normala erabiltzen da.

6.3.2.1	 85.	pertzentilaren	abiadura

Trazaduraren edo zirkulazio-arauen azterketak egiteko, askotan, ez da egokia batez besteko 
abiadura erabiltzea, ibilgailuen % 50 batez besteko abiaduraz baino abiadura handiagoz 
ibiltzen baita.

Ibilgailu gutxik gainditzen duten abiadura interesatzen zaigu. Oro har, 85. pertzentilaren 
abiadura erabiltzen da maiz, hau da, turismo ibilgailuen % 15ek gainditzen duen abiadura. 
85. pertzentilaren abiadura hori batez besteko abiadura baino % 20 handiagoa izaten da.
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6.2 irudia

6.3.2.2 Abiaduraren banaketetan eragina duten faktoreak

Batez besteko abiadurari dagokionez, hauek onar daitezke:

Errepide-mota ezberdinetan ezberdina da. −
Errepide berean ezberdina da klimaren eta zirkulazioko baldintzen arabera. −
Faktorerik garrantzitsuena zirkulazio-intentsitatea da. −

Abiaduraren eta intentsitatearen arteko erlazioa:

Intentsitatea baxua denean, gidariek nahiago duten abiadura aukera dezakete. −
Intentsitatea igotzen denean, gainerako gidarien menpe egongo da batez besteko  −
abiadura; normalean, batez besteko abiadura jaitsi egingo da.
Intentsitatea oso altua denean, errepidean auto-pilaketak izango dira, eta ibilgailu  −
guztien abiadura ia berdina izango da (oso baxua).

Intentsitatea oso baxua izanez gero, batez besteko abiaduran beste faktore batzuek 
eragin nabarmenagoa izango dute intentsitateak baino; trazaduraren eragina garrantzitsua 
da.

Autobideetan (trazadura ona). −
Autoen batez besteko abiadura 120 km/h ingurukoa da.• 
Ibilgailu astunen batez besteko abiadura 90 km/h ingurukoa da.• 
Mota bereko ibilgailu guztien batez besteko abiadurak ez dira aldatzen.• 
Eskuineko erreian ibiltzen diren ibilgailuen batez besteko abiadura ezkerrekoan • 
ibiltzen direnena baino txikiagoa izango da.
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Bi erreiko galtzada bakarreko errepidean. −
Autoen batez besteko abiadura 100 km/h ingurukoa da.• 
Ibilgailu astunen batez besteko abiadura, errepide lauan, 80 km/h ingurukoa izango • 
da; maldetan, ordea, asko murriztuko da.

Hiriguneetako batez besteko abiadurak errepideetakoak baino txikiagoak izango dira, 
hirietan errepideetan baino oztopo gehiago baitaude (semaforoak, oinezkoak eta abar). 
Hiri-erdiguneetan batez besteko abiadurak 20 km/h baino txikiagoak izaten dira.

Faktore klimatologikoek (euriak, lainoak, haizeak eta abarrek) abiadura murritzarazten 
dute. Gauez, batez besteko abiadura murrizten da, eta abiaduraren desbideratze karratua 
handitu. Horrek esan nahi du gauez gidari batzuek abiadura murrizten duten arren, beste 
batzuk egunez bezalako abiaduraz ibiltzen direla.

6.3.3	 Ibilbide-denborak	eta	atzerapenak

Hiriguneetan eta hiriz kanpoko errepideetan, asko alda daiteke ibilgailu bakoitzaren abia-
dura, eta zero izatera ere irits daiteke. Kasu horretan, aldiuneko abiadura ez da adierazgarri, 
eta komenigarriagoa da ibilbide-denborak edo batez besteko ibilbide-abiadurak erabiltzea.

Bi puntu finkoren arteko distantzia egiteko ibilgailu batek behar duen denbora da 
ibilbide-denbora. Ibilbide-denbora neurtzeko, interesgarria da bereiztea ibilgailua higitzen 
ari den bitarteko denbora eta geldi egon den denbora (atzerapen-denbora).

Batzuetan, lotuneetan adibidez, garrantzitsuagoa da ibilgailuak lotunea pasatzeko zain 
egon behar duen denbora, lotunea bera zeharkatzeko behar duen denbora baino. Horre-
gatik, lotuneetan, ibilgailuak lotunea pasatu baino lehen geldirik egon behar duen denbora 
neurtzen da.

Ibilbide-denboren edo atzerapenen maiztasun-banaketak, normalean, ezin dira bana-
keta normalarekin doitu, simetria axial handia baitute. Lotuneetako atzerapen-denboren 
maiztasunak ilararen teorian oinarritutako eredu teorikoetatik ateratako banaketekin doi 
daitezke.

6.4 ZIRKULAZIOAREN DENTSITATEA
Definizioa: Errepide-tarte baten luzera-unitateko ibilgailu-kopurua.

Errepide-tarte bateko argazki batean zenbat ibilgailu dagoen zenbatuz gero, zuzenean 
neur daiteke dentsitatea. Dena den, normalean dentsitatea ez da zuzenean neurtzen, abia-
duraren eta intentsitatearen balioetatik kalkulatzen da.  
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Dentsitate-balio maximo bat lor daiteke, ibilgailu guztiak geldi daudenean eta haien 
artean tarterik ez dagoenean.

Dentsitate maximoa ibilgailuen batez besteko luzerarekiko alderantziz proportzionala  −
izango da.
Baldintza horietan, ibilgailuak ezin dira higitu talkarik egin gabe. −

Zirkulazioaren dentsitateak eragin nabarmena du zirkulazioaren kalitatean.

Dentsitateak gora eginez gero, zaila izango da gidariak nahi duen abiadurari eustea,  −
eta gidatzea deserosoa izango da.
Dentsitatea balio maximotik hurbil egonez gero, motelago ibiliko dira ibilgailuak,  −
geldialdi askorekin.
Horregatik, errepide bateko zirkulazioaren kalitatea nolakoa den jakiteko erabiltzen  −
da dentsitatea.

Bi ibilgailu jarraituen arteko batez besteko distantzia (aurreko kolpe-leungailutik atzeko 
kolpe-leungailurainoko distantzia) dentsitatearekiko alderantziz proportzionala izango da. 
Ibilgailu jarraituen arteko distantziaren maiztasun-banaketak eta ibilgailuen arteko 
igaroaldi-denboraren maiztasun-banaketak antzekoak dira.

Okupazioa dentsitatearekin erlazionatuta dago:

Okupazioaren definizioa: Errepide-tarte batean dauden ibilgailu guztien luzera zati  −
errepide-tarteko errei erabilgarrien luzera osoa. 
Beraz, okupazioa = dentsitatea x ibilgailuen batez besteko luzera. −

6.5	 ZIRKULAZIO-ALDAGAIEN	ARTEKO	ERLAZIOAK
Joko da ibilgailu guztiak geldialdirik egin gabe higitzen direla errepide-tarte batean.

6.5.1 Hiru	aldagairen	arteko	oinarrizko	ekuazioa

Intentsitatearen, abiadura espazialaren eta dentsitatearen arteko ekuazioa honako hau dela 
frogatu daiteke: I = Ve · D

Ekuazio hau egoera guztietan baliagarria izango da.

Beraz, bi aldagai ezagunak badira, hirugarrena kalkula daiteke. −
Aldagai bat bakarrik bada ezaguna, beste erlazio bat beharko da besteak kalkula- −
tzeko, eta behaketa enpirikoetatik lortuko da.
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6.5.2 Abiaduraren	eta	dentsitatearen	arteko	erlazioa

Ideia hauetatik abiatuko gara:

Dentsitate baxua izanez gero  − R gidariaren esku egongo da abiadura aukeratzea.
Dentsitatea igoz gero  − R batez besteko abiadura murrizten da.
Dentsitatea maximoa izanez gero  − R ibilgailu guztien abiadura zero izango da.
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6.3 irudia

6.5.3 Zirkulazioaren	oinarrizko	erlazioa

Zirkulazioaren oinarrizko ekuazioa hartuz gero, intentsitatearen eta dentsitatearen arteko 
erlazioa deduzi daiteke: I = Ve · D

D = 0  − R I = 0
D maximoa  − R Batez besteko abiadura = 0 R I =0
Muturreko bi kasu horien artean intentsitatea maximo batera helduko da. Intentsita- −
tearen balio maximoari ZIRKULAZIO-AHALMEN deritzo, eta zirkulazio-ahalmenari 
dagokion dentsitateari dentsitate kritiko deritzo.
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6.4 irudia

Intentsitate-balio bakoitzari bi dentsitate-balio dagozkio:

Bata: dentsitate kritikoa baino txikiagoa  − R Zirkulazio egonkorra
Bestea: dentsitate kritikoa baino handiagoa  − R Zirkulazio ezegonkorra

Irudian ageri diren aldagaiak:

x ardatzean: dentsitatea −
y ardatzean: intentsitatea −
kurbako edozein puntutako malda: abiadura. −

6.5.4	 Abiaduraren	eta	intentsitatearen	arteko	erlazioa

Abiaduraren eta intentsitatearen arteko erlazioa lortzea erraza da, abiadura eta intentsi-
tatea neurtzea dentsitatea neurtzea baino errazagoa denez, dentsitatea aurreko bien erla-
ziotik aterako da.

Intentsitateak errepide batean dagoen eskaria definitzen du.  −
Abiadurak zirkulazioaren kalitatea definitzen du. −

Normalean, intentsitatea ezaguna izanik, abiadura kalkulatu behar da. 

Abiaduraren eta intentsitatearen arteko erlazioa garrantzi handikoa da.
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6.5 irudia

Intentsitate bakoitzari bi abiadura-balio dagozkio:

altua  − R zirkulazio libre egonkorra
baxua  − R zirkulazio ezegonkorra

Errepide ezberdinetako kurbak konparatuz:

Beheko aldean: ia antzekoak  − R saihestu behar da.
Goiko aldean: desberdintasun gutxi  − R interesgarria da (intentsitate baxuan R abia-
dura konstantea, eta intentsitatea zirkulazio-ahalmenetik hurbil dagoenean abiadura 
murrizten da).
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7.1 Zirkulazio-zenbaketak
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7.1	 ZIRKULAZIO-ZENBAKETAK
Zirkulazioaren ezaugarriak jakin ahal izateko, neurketak eta azterketak egin behar dira 
errepideetan.

Neurketen bidez lortutako datuak honetarako erabiltzen dira:

Bide-sareen planteamendua eta ustiapena egiteko. −
Zirkulazioaren erregulazioak egiteko. −
Sareko elementuek ibilgailuen zirkulazioan duten eragina ikertzeko. −

Datu fidagarriak kostu minimoarekin lortzeko, aurreko esperientzietan oinarritutako 
teknikak erabiltzen dira, azterketa hauek egiteko. 

Hauek izan behar dira kontuan teknika bat edo beste hautatzeko:

Zer datu-mota lortu nahi dugun. −
Azterketak zer irismen eta zehaztasun izatea nahi dugun. −

Zirkulazioaren ezaugarri nagusi hauek aztertzen dira:

Zirkulazioaren intentsitateak. −
Ibilgailuen abiadurak eta ibilbide-denborak. −
Bidaien abiapuntua, helmuga eta arrazoia. −
Istripuak. −

Bide-sareen planteamendua, proiektua eta ustiapena egin ahal izateko, oinarrizko datua 
da zirkulazioaren intentsitatea. Intentsitatea neurtzeko, sareko zati batzuetan ibiltzen den 
ibilgailu-kopurua jakin beharra dago.

Kontaketa eskuz edo tresna berezien bidez egin daiteke, eta ibilgailu-motak sailkatzen 
dira. 
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Azterketaren zehaztasuna eta kostua honako hauen menpekoak izango dira:

ibilgailu-kopuruaren zenbaketa zenbat ataletan egingo den −
ibilgailu-kopuruaren zenbaketaren iraupena zein izango den. −

Beraz, hauek ikasi beharko ditugu:

ibilgailu-kopuruaren zenbaketa egiteko baliabideak −
ibilgailu-kopuruaren zenbaketaren kokapena eta iraupena aukeratzeko metodoak −
ibilgailu-kopuruaren zenbaketaren bidez lortutako informaziotik beharrezko datuak  −
lortzeko prozedurak.

7.2	 IBILGAILU-KOPURUAK	NEURTZEKO	TRESNAK
Ibilgailu-kopuruaren zenbaketak eskuz edota tresna bereziak erabilita egin daitezke, eta, 
zehaztasun gutxiagorekin edo gehiagorekin, errepidetik zirkulatzen duten ibilgailu-motak 
sailka daitezke. 

7.2.1	 Ibilgailu-kopuruaren	eskuzko	zenbaketak

Errepide-zati bateko zirkulazioaren intentsitatea tresna berezirik erabili gabe neurtzeko, 
behatzaile batek denbora-tarte batean igarotzen diren ibilgailu-kopurua zenbatzen du. Oro 
har, zenbaketa egiteko, interesatzen zaizkigun ibilgailuen sailkapenarekin prestaturiko 
inprimaki batzuk erabiltzen dira. Esate baterako, 7.1 irudian ageri da Errepideetako 
Zuzendaritza Nagusiak Espainian 1991n egindako ibilgailu-kopuruaren zenbaketetan 
erabilitako inprimakia.

Zenbaketa modu erosoagoan egiteko, eskuzko pultsadoreak erabil daitezke; behatzai-
leak ibilgailu bat pasatzen den bakoitzean botoia sakatzen du. Normalean, botoi bat baino 
gehiago egoten dira, eta bakoitzak ibilgailu-mota bat adierazten du; beraz, bi ardatzeko 
kamioi bat pasatzen denean, adibidez, horri dagokion botoia sakatzen da.

Ibilgailu-kopuruaren eskuzko zenbaketak bi abantaila ditu bereziki: alde batetik, ibilgailu-
mota ezberdinak hauteman daitezke, eta hori ez da beti posible izaten tresna automati-
koekin; bestetik, langilea ongi entrenatuta badago, zehaztasun handiagoa lortzen da. Baina 
horrek badu desabantaila bat: oso garestia da ibilgailu-kopuruaren zenbaketak era horretan 
egitea. Hori dela eta, eskuzko zenbaketa ez da erabiltzen 24 ordu baino gehiagoko zenbake-
tetan; izan ere, egun bateko ibilgailu-zenbaketa egiteko, gutxienez hiru behatzaileko talde 
bat beharko litzateke. Behatzaile batek, epe luze batean, orduko 800 ibilgailu konta ditzake, 
baina orduko 600 ibilgailu baino gehiago zenbatzea ez da gomendagarria. Epe motzean 
(ordubetean edo gutxiagoan), ongi entrenatutako behatzaile batek, gehienez, orduko 2.000 
ibilgailu zenbatu ditzake. 
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DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
Y CAMINOS VECINALES

DATOS:

A

B

DE      A DE      A DE      A DE      A DE      A DE      A DE      A DE      A

ESTADO DEL TIEMPO DIA DE LA SEMANA AFORO N.º HOJA N.º
FESTIVO
VISPERA

DE FESTIVO Dia Mes Año

A F O R O  D E  C A R R E T E R A S E S T A C I O N
I M

O
TO

S

1

II
 V

E
H

IC
U

LO
S

 L
IG

E
R

O
S

2

3

4

DATOS TOMADOS POR

III
 V

EH
IC

U
LO

S 
PE

SA
DO

S

5

6

COMPONENTES

CARROS

BICICLETAS

MOTOS

COCHES

CAMIONETAS
(4 RUEDAS)
TRACTORES
AGRICOLAS

CAMIONES
SIN

REMOLQUE

CAMIONES
CON REMOLQUE

VEHICULOS ESPECIALES

AUTOBUSES 7

7.1 irudia. Errepideetako Zuzendaritza Nagusiak Espainian 1991n egindako 
ibilgailu-zenbaketetan erabilitako inprimakia.

Horregatik, halako ibilgailu-zenbaketak zenbaketa automatikoen osagarri gisa erabiltzen 
dira gehienbat, metodo automatikoarekin lortzen ez den informazioa lortu ahal izateko, 
adibidez, gurutzagune batean egiten diren biraketa-mugimenduak (7.2 irudia). Halaber, 
iraupen motzeko (ordubeteko edo gutxiagoko) ibilgailu-zenbaketetan erabiltzen dira, 
zeinetan ez bailitzateke errentagarria izango tresna automatikoak ipintzea.



100 ii. AtAlA: zirkulAzioAren AzterketA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
Y CAMINOS VECINALES

RAMAL 1

RAMAL 2

RAMAL 3

RAMAL 4

RESUMEN GRAFICO DEL AFORO
DE UNA INTERSECCION EN CRUZ

PERIODO DE TIEMPO A QUE SE

REFIERE EL AFORO

DE             HORAS A             HORAS

FECHA

DIA DE LA SEMANA

FESTIVO

VISPERA DE FESTIVO

ESTADO DEL TIEMPO

ESTADO DEL FIRME
INDICAR CADA RAMAL CON SU NUMERO

C A R R E T E R A  P R I N C I PA L P R O V I N C I AE S TA C I O N

N O M B R E  D E L  R A M A L

N O M B R E  D E L  R A M A L

N O M B R E  D E L  R A M A L

N O M B R E  D E L  R A M A L

C L A S E

C L A S E

C L A S E

C L A S E

N U M .

N U M .

N U M .

N U M .

K M .

K M .

K M .

K M .

AFORO DE INTERSECCIONES

NOTAS:

FECHA DATOS TOMADOS POR

7.2 irudia. Errepideetako Zuzendaritza Nagusiak Espainian 1991n gurutzaguneetan 
egindako ibilgailu-zenbaketetan erabilitako inprimakia.

7.3 irudia. Eskuzko pultsadoreak.
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7.2.2	 Ibilgailu-kopuruaren	zenbaketa	automatikoak

Ibilgailu-zenbaketa automatiko bat egiteko, gailuak gai izan behar du pasatzen diren ibilgai-
luak detektatzeko, antzemandako ibilgailu horien kopurua zenbatzeko eta ibilgailu-kopuru 
hori denbora-epe batean erregistratzeko. Aipatutako ezaugarri horiek betetzen dituztela 
kontuan izanda, detektagailu gehienek honako hauek neurtzeko ahalmena dute:

ibilgailu-kopurua denbora-unitateko (intentsitatea) −
zirkulazioaren abiadura −
ibilgailu-mota (astuna edo arina) −
bidearen betetze-maila.  −

Parametro horiek lortzeko tresna teknologiko hauek daude: indukziozko begizta-
detektagailuak, hodi pneumatikoko detektagailuak, radar bidezko detektagailuak, infragorri 
bidezko detektagailuak, ultrasoinu bidezko detektagailuak eta ikusmen artifizialeko esta-
zioak. 

7.2.2.1 Indukziozko begizta-detektagailuak

kontagailua

7.4 irudia. Indukziozko begizta-detektagailua.

Indukzio elektromagnetikoaren printzipioan oinarritzen da espira. Espira elektromagne-
tiko batean edo zoruan lurperatutako kable batean datza; kablea karratu edo laukizuzen bat 
osatuz ipintzen da, eta handik korronte elektrikoa ibiltzen da. Ibilgailua begiztaren gainetik 
pasatzean, haren masa metalikoak aldaketa bat sortzen du kontagailuak erregistratzen duen 
korrontearen ezaugarrietan (tentsioan, intentsitatean edo maiztasunean, sistemaren 
arabera). Korrontearen aldaketaren iraupenak bidearen betetze-mailaren portzentajea 
neurtzeko balio du.

Horrek badu arazo bat: ibilgailu bat espiraren gainean denbora jakin batean baino gehia-
goan egoten bada, ekipoaren konfigurazioan sartutako parametro guztiak borratu egiten 
dira.
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Denbora hori detektatutako masa metalikoaren tamainaren araberakoa izaten da. Auto 
baten kasuan, adibidez, autoa espiraren gainean ordubete igaro ondoren gertatuko litza-
teke.

Kontu izan behar da espira egiteko erabilitako kablearekin, ekipora etenik gabe iritsi 
behar baitu. Halaber, espira eta ekipoa elkartzen dituen kable-zatiak ez du 100 m baino 
gehiago neurtu behar, eta ez da lotu behar metroko 25 buelta baino gutxiagoarekin.

Espirak lauki- edo laukizuzen-formakoa izan behar du. Lehenengo kasuan, bi aldeak 
berdinak direnez, erreiaren erdian ipini behar da espira. Laukizuzen-itxurakoaren kasuan, 
berriz, alde motzenak iraganbidearen norabidean kokatu behar dira; alde luzeenak, berriz, 
iraganbidearekiko perpendikular, eta batetik bestera metrotik gora distantzia dagoela. 
Kablearen gehienezko kurbadura-erradioa dela eta, komeni da ebaki laukizuzenaren ertzak 
45°-ra moztea. Kablearen sekzioak 1,5 mm2 edo handiagoa izan behar du.

100 m gehienez

25 bira/metro

7.5 irudia. Espira.

Bi ekipotara konektatuta dauden bi espira ipini behar badira, eta elkarrengandik gertu 
badaude, interferentziak ekiditeko, maiztasun ezberdina aukeratu behar da bakoitzean, eta 
batetik besterako distantzia ezin da bi metro baino gutxiago izan. Bi espirak ekipo berera 
lotuta badaude, ez dago arazorik.

Espira instalatzeko, zoruan ebaketa batzuk egin behar dira. Ebaketaren zabalerak 
kablearen diametroarena baino handiagoa izan behar du; 6-7 mm-koa izaten da, norma-
lean. Zuloen sakonera, berriz, 4-5 cm-koa izatea da arruntena. Azkenik, erretxinaz betetzen 
dira ebakiak. 

Zirkulazioaren
noranzkoa

Zoruaren ebaketa ZIGILATZAILEA

ZORUA
ESPIRA

7.6 irudia
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Hala, errei bakoitzean bi espira ipiniz, irudian adierazten den bezala, zirkulazioaren datu 
hauek lor daitezke:

Zirkulazioaren bolumena. −
Ibilgailuen luzeraren, ardatz-kopuruaren eta  −
pisuaren araberako sailkapena.
Erreien eta noranzkoaren araberako datu- −
bilketa.
Ibilgailuen arteko distantzia. −
Abiadura. −

ADR

7.7 irudia

Ibilgailuaren abiadura kalkulatzeko, nahitaezkoa da bi espirak elkarrengandik distantzia 
ezagun batera kokatzea. Hori kontuan izanda, eta espiretan induzitutako korrontearen hasie-
raren erregistroaz baliatuz, abiaduraren kalkulua egiten da.

Ibilgailuen neurketa-estazio iraunkorretan gehien erabiltzen den detektagailu-mota da. 
Halaber, maiz erabiltzen da kontrol-sistemetan eta zirkulazioaren kudeaketan.

Hona hemen detektagailu-mota honek dituen abantailak:

Asko garatutako teknologia da, eta funtzionamendu sinplekoa. −
Ingurumeneko egoeraren eraginik ez du izaten. −
Instalazioaren kostua baxua da. −

Abantailez gain, eragozpenak ere baditu, hona hemen nagusiak:

Hausten bada, zaila da berriz jartzea. −
Maiz kalibratu behar izaten da. −
Konfiguratutako parametroak borratzeko arriskua dago. −

Askotan, detektagailuetan sortutako seinaleak zuzenean bidaltzen dira kontrol-zentro 
batera, han, datuen erregistro-sistema baitago.

7.8 irudia. Espira.



104 ii. AtAlA: zirkulAzioAren AzterketA

7.9 irudia. Instalazioa.

7.10 irudia. Indukziozko begizta-detektagailuaren instalazioa.

7.2.2.2	 Hodi	pneumatikoko	detektagailuak

Tresna hau jasogailu batez eta detektagailu batez osatuta dago. Jasogailua galtzadan 
zeharka kokatuta dago, eta mutur bat itxita duen gomazko hodi bat da; hodiaren beste 
muturra kanpoko gainazala metalikoa duen mintz malgu batean bukatzen da.

Itzul-uhinak
eragozteko

balbula

Gurpila

Talka-uhina

ZIRKULAZIO-AZTERKETAK

Diafragma

Kontagailua

Atseden- eta
lan-kontaktua

7.11 irudia. Hodi pneumatikoko detektagailuak.
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Ibilgailuaren gurpilak hodiaren gainetik igarotzean, haren barruko airearen presioa 
handitzen da. Hala, mintz metalikoa mugitu egiten da, eta kontaktu elektrikoa ixten du. 
Bulkada elektriko horren bidez, kontagailua martxan jartzen da; bi bulkada jasotzean 
(aurreko gurpilena eta atzekoena), ibilgailu bat zenbatzen du.

Bi ardatz baino gehiagoko ibilgailuak badaudenez, gehiegizko errore bat egiten da. Errore 
hori zuzentzeko, eskuzko ibilgailu-zenbaketak egin daitezke, bi ardatz baino gehiago dituzten 
ibilgailuen proportzioa jakiteko eta ibilgailu-zenbaketa automatikoan lortutako emaitzei 
aplikatzeko.

Modelo sinpleenetan, kontagailuan erregistratutako ibilgailu-kopurua irakurri behar da 
aldian behin (egunero, esate baterako). Normalean, ordea, gailu erregistratzaile bat barnean 
duten tresnak erabiltzen dira. Azkeneko tresna horietan, aldian behin (normalean, orduan 
behin), azkeneko inprimatzea egiten denetik antzemandako ibilgailu-kopurua inprimatzen 
da paperezko zinta batean, edo zinta magnetiko batean erregistratzen da. Horrekin batera, 
kontagailua zeroan jartzen da, eta neurketa-tarte berri bat hasten da. Halako gailuekin, 
nahikoa izaten da, nahi den informazioa lortzeko, zintak noizbehinka kentzea.

Oro har, behin-behineko instalazioetan eta iraupen laburrekoetan erabiltzen dira. 
Gomazko tutuak erraz ipintzen dira galtzadaren gainean, eta kontagailua bateria elektriko 
bat erabiliz elikatzen da. Informazioa biltzen duen langileak berak aztertzen du gailuaren 
funtzionamendua.

Hona hemen gailu-mota horren abantaila nagusia: 

Erraza da instalatzea. Horregatik, asko erabiltzen dira behin-behineko instalazioetan  −
edota iraupen laburrekoetan.

Gailuak matxura hauek izaten ditu, batez ere:

Kontagailuaren akats elektrikoak. −
Gomazko tutuen haustura. Ibilgailuen gurpilen kolpea jasan behar dutenez, nahiko  −
maiz apurtzen dira. 

Merkatuan hainbat modelo daude, eta beharraren araberako konfigurazioak egin 
daitezke. ADR1000 modeloak, esate baterako, hodi pneumatiko kopuruaren araberako bi 
modelo ditu: bata, ADR1000 4RT, lau hodi erabiltzeko aukera ematen duena; bestea, 
ADR1000 2RT, bi hodi pneumatiko baino ez dituena.

Sentsoreen araberako konfigurazioak: 

•	 1.	konfigurazioa:	hodi	pneumatiko	bakarra.

 Errei bakarreko edo gehiagoko bideetan erabiltzen da, eta haren bidez ardatz-kopurua 
lortzen da, edota bi ardatzeko ibilgailuak zenbatzen dira.
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•	 2.	konfigurazioa:	ibilgailu-bolumen handiko bideak.

 Errei bakarreko edo biko bideetan erabiltzen da. Luzera bereko bi hodi ipintzen dira, 
gutxi gorabehera 15 edo 30 cm-ko tartea utziz. Horien bidez, aurrekoarekin lortzen 
den informazioa lortzeaz gain, zirkulazioaren noranzkoaren araberako banaketa ere 
egin daiteke.

7.12 irudia

•	 3.	konfigurazioa:	bi hodi bereizi.

7.13 irudia

 Lehengo kasuetan bezala, errei bakarreko edo biko bideetan erabiltzen da, baina, 
kasu honetan, zirkulazio gutxikoak izan behar dute errepideek. 

 Gutxi gorabehera 4,8 metroko tartea utziz ipintzen dira hodiak, eta bi elementuen 
arteko distantzia zirkulazioaren abiaduraren arabera aldatuko da. Informazio hau lor 
daiteke: abiadura, ibilgailuen ardatzen araberako sailkapena, zirkulazioaren noranz-
koaren araberako banaketa eta ibilgailuen arteko distantzia.
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• 4.	konfigurazioa:	bi hodi motz eta bi luze.

7.14 irudia

 Bi erreiko eta zirkulazio handiko errepideetan erabiltzen da.

 Lau hodi ipintzen dira, bi motz eta bi luze. Hala, lehengo konfigurazioan lortzen den 
informazioa lortzeaz gain, erreien araberako banaketa ere lortzen da. 

7.15 irudia. Hodia.

7.16 irudia. Hodi pneumatikoko detektagailuak.
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7.2.2.3 Radar bidezko detektagailuak

7.17 irudia. Radar bidezko detektagailua.

Ibilgailuak mugitzen diren norabidean goi-maiztasuneko energia igortzen dute detekta-
gailu horiek, eta intentsitatea eta ibilgailuen abiadura hautematen dute igorritako seina-
learen maiztasun-aldaketagatik. Doppler efektuan oinarritzen da: erradiazio elektromagne-
tiko sorta, geldirik dagoen elementu bat jotzean islatzen denean, islatutako energiaren 
maiztasuna igorritakoarena bera da; baina elementua mugitzen ari bada, islatutako ultrasoi-
nuak igorritakoarekin alderatuz, maiztasun ezberdina izango du. Ibilgailuaren mugimendua-
gatik gertatzen den maiztasun-aldaketa ibilgailuaren abiadurarekiko proportzionala da. 
Horretarako, kontuan izan behar da irrati-uhinak 300.000 km/s-ko abiaduran hedatzen 
direla, argiaren abiaduran. 

Radar-ekipoak igorgailu batez, antena batez, hartzaile batez eta adierazgailu batez 
osatuak daude. Igorgailuak uhin elektromagnetiko sorta bat igortzen du antena baten bidez. 
Antenak sorta koherente batean biltzen ditu uhinak, eta nahi den norabiderantz zuzentzen 
ditu. Uhinek ibilbideko objektu baten kontra talka egiten dutenean, batzuk islatu egiten dira, 
eta oihartzun-seinalea osatzen dute. Antenak seinale hori daraman energia hartzen du, 
hargailura bidaltzen du, eta, han, seinalea anplifikatu eta neurtu egiten da.

Zirkulazioaren abiadura kontrolatzeko helburuarekin, Euskal Herriko errepideetan ibil-
gailu ugari ibiltzen dira halako detektagailuak barruan instalatuta dituztela. Ez dira ikaragarri 
handiak, eta ez dute errepidean inolako elementurik behar, lortu nahi den informazioa lortu 
ahal izateko. Asko erabiltzen dira horrelako kasuetarako, bai finkoak eta baita mugikorrak 
ere.

Hauek dira radarren abantaila nabarmenenak:

Eramangarriak dira.  −
Galtzadan inongo elementurik izan gabe, zehaztasun handiz neurtzen dute abia- −
dura.
Eguraldi txarrarekin ere ongi funtzionatzen dute. −
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Badute eragozpen bat: 

Ez ditu hautematen geldirik dauden edo abiadura txikian (10 km/h baino motelago)  −
zirkulatzen duten ibilgailuak.

7.18 irudia. Radar finkoa.

7.19 irudia. Radar mugikorra.

7.2.2.4 Infragorri bidezko detektagailuak

Zutoin batean edo kontrolatu nahi den erreiaren inguruko egitura batean kokatzen den 
fotoi-sentsore baten bidez, errepideak igortzen duen energia infragorria neurtzen du.

Hautemate-eremuan ibilgailu bat sartzen denean, ibilgailuak askatzen duen beroa dela 
eta, irradiatutako energian aldaketa bat gertatzen da. Detektagailu pasiboa da; intentsitatea 
besterik ez du neurtzen.
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Horrez gain, detektagailuak espektro infragorriko (λ ≈ 0,9 µm) energia igortzen badu, 
energia horren zati bat ibilgailuan islatuko da, eta, hala, abiadura neurtuko du.

Baditu zenbait eragozpen:

Zehaztasun gutxikoa da. −
Abiadura txikian igarotzen diren ibilgailuei antzemateko arazoak ditu.  −

7.2.2.5 Ultrasoinu bidezko detektagailuak

Errepidearen gainera perpendikularki soinu-uhina igortzen dute ultrasoinu bidezko detekta-
gailuek.

Ibilgailu baten presentzia hautemateko, islatutako uhinak detektagailura iristeko behar 
duen denboraz baliatzen da. Hau da, uhinak zorua jotzeko, islatzeko eta gailura heltzeko 
behar duen denbora, eta uhinak ibilgailu bat jotzeko, islatzeko eta detektagailura heltzeko 
behar duen denbora ez dira berdinak. Hori dela eta, denbora neurtuta, eta kontuan izanda 
uhinaren hedapenaren abiadura ezaguna dela, ibilgailuaren presentzia hautematen du.

Maila-detekzioa

DetektagailuakSeinale-moldagailuak

SISTEMA
KONBINATUA

Transduktoreak Kontrol-logika
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IK
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7.20 irudia

25 eta 50 kHz bitarteko maiztasuneko uhinak igortzen dira (gizakiak entzun dezakeen 
maiztasunetik gorakoak).

Abantaila nagusia:

Erraza da instalatzea. −

Desabantaila:

Oso sentikorra da tenperaturarekiko eta haizearekiko. −
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7.21 irudia. Ultrasoinu bidezko detektagailua.

7.2.2.6	 Ikusmen	artifizialeko	estazioak

Telebista-kamera batez lortutako irudien tratamenduan datza. Irudiak digitalizatu egiten 
dira, irudiaren atzealdean dauden aldaketak hautematen dituzten algoritmoen bidez proze-
satzen dira, eta aztertze-eremuan ibilgailurik badagoen edo ez dagoen zehazten da.

Segidako irudien azterketatik, zirkulazioaren intentsitatea, ibilgailuaren abiadura eta 
luzera lor daiteke.

Ongi kalibratuta badaude, indukziozko begizta-detektagailuak adina zehaztasun lortzen 
da hauekin.

Hona hemen abantailak:

Ongi kalibratuta egonez gero, zehaztasun handia lortzen da. −
Estazioen instalazioak ez du galtzadan eraginik. −
Zirkulazio-arazoei automatikoki antzematen zaie. −

Baina baditu zenbait eragozpen; hona hemen nagusiak:

Instalazioak kostu handiak ditu. −
Neurtu beharreko eremuarekiko ahalik eta ikusmen-kono perpendikularrena lortu  −
behar da.
Bidearen ikusmen-baldintzek (lanbroa, gaua, etab.) eragina izan dezakete funtziona- −
menduan.
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7.22 irudia. Kamera.

7.23 irudia. Ikusmen artifizialeko estazioak.

7.3	 INTENTSITATE-NEURKETAK
Intentsitate-neurketek errepide bateko zati batean edo elkargune batean zirkulazioaren 
intentsitatea determinatzea dute helburu.

Batzuetan, datu hauek ere erregistratzen dira:

zirkulazioaren osaera• 
ibilgailuen okupazio-maila.• 

7.3.1	 Ibilgailu-kopuruaren	zenbaketen	antolakuntza

Zirkulazioaren ibilgailu-kopuruaren zenbaketa bat egiteko, hauek izan behar dira kontuan:

a) iraupena

b) ibilgailuen sailkapena

c) ibilgailu-kopuruaren zenbaketaren prozedura.
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7.3.1.1 Bide-sareko ibilgailu-zenbaketen planak

Ibilgailu-zenbaketak egiteko errepide-zatiak aukeratu behar dira, sareko bide guztiak adiera-
zita egon daitezen.

Intentsitateak zehaztasun batekin determinatzeko:

Ibilgailu-zenbaketek denbora bat iraun behar dute zirkulazioaren aldakortasuna • 
jaso dezaten.
Bestalde, iraupena jaistea komeni izaten da, planaren kostua jaits dadin.• 

Ibilgailu-zenbaketak antolatzeko orduan, kontuan hartu behar da errepide-zati batean 
lortu den informazioak beste zati batzuetako datuak estimatzeko balio izatea.

IBILGAILUEN NEURKETA-ESTAZIOEN AUKERAKETA ETA IBILGAILU-ZENBAKETEN 
PROGRAMAZIOA

Zirkulazioaren neurketa-estazioak sailkatzen dira haietan egiten diren neurketen irau-
penen arabera. Honela sailkatzen dira Sustapen Ministerioaren Neurketa Estazioen Plan 
Nazionalaren arabera:

a) Neurketa-estazio iraunkorrak 

 Kontagailu automatikoen bitartez etengabeko neurketak egiten dira. Urteko egun guztie-
tako ordu guztiak neurtzen dituzte. Hala, urteko ordu guztietako zirkulazio-intentsitatea 
ezagutzen da. 

 Horietatik abiatuta, L, N eta S koefizienteak ateratzen dira —gero azalduko ditugu—, eta 
antzeko neurketa-estazioei aplikatuta, horien EBIa (Eguneko Batez besteko Intentsitatea) 
lortzen da.

 Neurketa-estazio iraunkorren bitartez, hau ezagut dezakegu:

Zirkulazioaren ohiko aldaketak (urtarokoak, astekoak, egunekoak).• 
Urtean zeharreko orduko intentsitateak.• 
Zirkulazioaren joera epe luzera.• 

 Neurketa-estazio iraunkorren kopuru jakin bat izatea komeni da, ezaugarri horiek erre-
gistratuta egon daitezen bide-sareko errepide-mota adierazgarri guztietarako. Lortutako 
datuak beste zati batzuetako zirkulazioaren ezaugarriak lortzeko erabiliko dira.

 Kopuru totala honen araberakoa da:

Errepide-sarearen ezaugarrien araberakoa.• 
Baliabide ekonomikoen araberakoa.• 
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b) Kontrol-estazioak

 Zirkulazio-aldaketak (egunekoak, astekoak eta urtarokoak) ezagutzea dute helburu. 

 Kontrol-estazioak primarioak edo sekundarioak izan daitezke.

b.1) Kontrol-estazio primarioak

 Oro har, etengabeko neurketak egiten dira, gutxienez 4 eguneko epe batean. 
4 egun horiek 2 lanegun, larunbat bat eta igande bat izan behar dituzte barne. 

 Eta zenbaketa horiek errepikatu egiten dira hilero edo bi hilabetean behin. Baliabi-
deak badaude, komenigarria izaten da hilero, astebeteko epean, etengabeko neur-
keta bat egitea.

 Gipuzkoan, urtean sei aste osotan (42 egunetan) edukitzen dira jarrita, txandakako 
hilabeteetan. 

 L, N eta S koefizienteak ateratzeko ere balio dute.

b.2) Kontrol-estazio sekundarioak

 Neurketa Estazioen Plan Nazionalean, neurketak urtean 12 astegunetan egiten 
dira, txandakako hilabetetan azken bi egunak hartuz. 

 Gutxienez, lanegun oso bateko ibilgailu-kopurua zenbatu behar da 2 hilabetean 
behin. Komenigarria izango litzateke hilabetean 2 lanegunetan egitea neurketa.

 Gipuzkoako lurralde historikorako planean, kontrol-estazio primarioetako kontro-
laren berdina da.

c) Estaldurako neurketa-estazioak

 Gutxienez, urtean, 16 orduko zenbaketa bat egiten da (6:00etatik 22:00etara). Oro har, 
udaberrian edo udazkenean egiten dira, sasoi horietan zirkulazioaren intentsitatea 
urteko batez bestekoaren antzekoa izaten baita.

 Komenigarriagoa izango litzateke 24 orduko zenbaketak egitea urtean bi egunetan, bat 
udaberrian eta beste bat udazkenean.

 Bide-sare guztiko zirkulazioaren intentsitatearen estimazio on bat lortzeko, intentsitatea 
konstantea dutela jo daitekeen errepideko zati bakoitzean estaldurako neurketa-estazio 
bat kokatu behar da (hurrenez hurren dauden elkarguneetako zatietan).
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 Zirkulazioari buruzko informazio egokia lortzeko, bi kasu hauek bereiz ditzakegu:

Herriz	kanpoko	sarea•	 :

7.1 taula

Sare-mota
Neurketa-

estazioen arteko  
distantzia

Neurketa-estazio mota

PRIMARIOA EDO 
ARTERIALA 5 km N neurketa-estaziotatik:

3	 % 2 eta % 5 tartekoa: neurketa-estazio 
iraunkorrak.

3 % 15 eta % 20 tartekoa: kontrol-estazioak.SEKUNDARIOA 10 km

Hiriko	sarea•	 :

7.2 taula

Neurketa-estazio mota Neurketa-estazio kopurua

Kontrol-estazioak eta estaldurako 
neurketa-estazioak

Gutxienez kaleko neurketa-estazio bat; 
sare arterialeko bideetan, gehiago.

2001ean, Gipuzkoako errepideetan, datuak urtean behin bakarrik hartzetik urtean bitan 
hartzera pasatu da: egun bat apirila-ekaina bitartean izaten da, eta bestea, iraila-azaroa 
bitartean. a), b.1) eta b.2) estazioetan dauden kontagailu elektronikoek indukziozko begizta-
detektagailuak eta neurketa-estazio automatikoak dituzte, “Traficomp I” eta “Traficomp III” 
eredukoak, eta estaldurako neurketa-estazioetan detektagailu pneumatikoak daude 
(gomazko hodiak lurrean jarrita). 

a), b.1) eta b.2) estazioetako detektagailuekin ibilgailu arinak eta astunak bereiz daitezke, 
baina c) motakoetan, datu hori lortzeko, begiz zenbatu behar da. Lehentasunezko	Sareko	
kontrol-estazio	 primario	 eta	 sekundarioetan	 abiadura	 ere	 neurtzen	 da.	 Abiadura	 datuak	
hartzeko,	estazio	bakoitzean	aste	oso	batean	egiten	da	zenbaketa;	beraz,	urtean	lau	astetan	
egiten	dira	neurketak,	betiere	zirkulazio-bolumenaren	neurketako	asteak	ez	direnetan.	Neur-
keta-estazio	iraunkorretan	eta	kontrol-estazio	primario	eta	sekundarioetan,	motorren,	auto-
busen,	 ibilgailu	 atzerritarren	 eta	 salgai	 arriskutsuko	 garraioen	 datuak	 ere	 hartzen	 dira,	
hilean	 behin	 begiz	 egiten	 den	 zenbaketa	 osagarrien	 bitartez.	 Foru	 Aldundiaren	 errepide-
sarean	zehar,	198	neurketa-estazio	jarri	dira:	9	iraunkorrak,	10	primarioak,	16	sekundarioak	
eta	163	estaldurakoak.
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EMAITZAK LORTZEA ETA AURKEZTEA

Helburu nagusia da sareko zati guztietan EBI faktorea lortzea.

A. NEURKETA IRAUNKORRA EGIN DEN ZATI BATEAN.

 Urteko egun guztietako intentsitatea erregistratzen da, eta, hala, EBIa zehatz-mehatz 
kalkulatu ahal izango da (matxurengatik sortutako erroreak bakarrik zuzendu beharko 
dira).

B. KONTROL-NEURKETA PRIMARIO BAT EGIN DEN ZATI BATEAN.

 Hilean behin edo bi hilabetetik behin egiten dira lanegun batzuetako eta jaiegunetako 
ibilgailu-zenbaketak. EBIaren balioaren estimazio onargarri bat lor daiteke, hauen 
arabera:

Neurketa egin den lanegunetan lortutako intentsitatearen batez bestekoa.• 
Neurketa egin den jaiegunetan lortutako intentsitatearen batez bestekoa.• 
Lanegunetako eta jaiegunetako intentsitatearen batez bestekoaren batez besteko • 
haztatu moduan lor daiteke EBIa, urteko lanegunak eta jaiegunak kontuan 
hartuta.

C. KONTROL-NEURKETA SEKUNDARIO BAT EGIN DEN ZATI BATEAN.

 Eguneroko aldaketak eta urtaroaren araberako aldaketak lortu ahal izango ditugu:

  5 · (EBI)laneguna + (EBI)larunbata + (EBI)igandea
 EBI = –––––––––––––––––––––––––––––––––––
  7

D. ESTALDURAKO NEURKETA BAT EGIN DEN ZATI BATEAN.

 Urtean egun batean (edo eguneko ordu batzuetan) bakarrik egiten da neurketa. Beraz, 
ezinezkoa da EBIa zuzenean lortzea. Hurrengo erlazio zuzen hau ezagutu behar da:

Neurketa egin den egunean erregistratu den intentsitatea.• 
Urteko EBIa.• 

 Erlazio hauek kontrol-estazioetan kalkula daitezke, eta, gero, estaldurako neurketa-
estazioetan aplikatu, EBIa lortzeko. 

 Erlazio horiek lortzeko, prozedura honi jarraitu behar zaio:

Estaldurako neurketa-estazio bakoitzerako kideko kontrol-estazio bat aukeratzen • 
da (zirkulazio-intentsitatearen fluktuazioak kontuan hartuta).
Kontrol-estazio bakoitzari kideko estaldurako neurketa-estazio talde bat dagokio.• 
Kontrol-estazio sekundarioetan urtaroaren araberako aldaketei buruzko informa-• 
zioa bakarrik lortzen da; beraz, beharrezkoa izango da kontrol-estazio sekundario 
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bakoitzerako kideko kontrol-estazio primario bat ezartzea; hala, asteko aldaketak 
lortu ahal izango dira.

Kontrol-estazioetan lortutako datuen bitartez, Zirkulazioko Ingeniaritzan, L, S, F eta N 
faktoreak lortzen dira. Faktore horiek esanahi hau dute:

N faktorea edo gauekotasuna

Ibilgailuen gaueko zirkulazioa neurtzen du; eguneko 24 orduetako zirkulazioa eta 16 ordu 
nagusietakoa (06:00etatik 22:00etara) erlazionatu ohi ditu.

Gipuzkoako	Foru	Aldundiko	neurketa-estazioetan	N faktoretzat hartzen da eguneko 24 
orduetako	 ibilgailuen	 zirkulazioa	 eta	 lanegun	 bateko	 goizeko	 6	 orduetakoa	 (08:00etatik	
14:00etara)	erlazionatzen	dituena.

N	faktorea	1,10	eta	1,15	bitartekoa	izan	ohi	da,	baina	Gipuzkoako	Foru	Aldundiko	neur-
keta-estazioetan	N	faktoretzat	hartzen	denak	2,30	eta	2,60	bitarteko	balioak	izaten	ditu.

L faktorea edo hileko aldagarria

Lanegunetako urteko EBIa eta kontuan hartzen ari den hilabeteko lanegun bateko 
intentsitatea erlazionatzen ditu. Lanegun bateko zirkulazioaren batez besteko intentsitatea 
lanegunetako urteko EBI bihurtzen du. 

L faktorea hilero aldatzen da eta urtearen amaieran lortzen da neurketa-estazio bakoi-
tzerako, honela: lanegunetako	urteko	EBIa	zatituz	hil	jakin	bateko	lanegunetako	EBIaz. 

L faktorea handiagoa da zirkulazio gutxiko hiletan eta alderantziz.

S faktorea edo larunbat-igandeetakoa

Lanegunetako urteko batez besteko intentsitatea urteko EBI bihurtzen du, larunbat-
igande efektua sartuz.

S faktorea urtero ateratzen da, honela: egun	guztietako	urteko	EBIa	zatituz	lanegune-
tako urteko EBIaz, larunbata laneguntzat hartu gabe.

Gipuzkoan, S faktorea	1	baino	txikiagoa	izan	ohi	da,	eta	turismo-	edo	atseden-lekuetan	
baino	 ez	 da	 bat	 baino	 handiagoa,	 jaiegunetan	 ibilgailuen	 zirkulazio	 handia	 egon	 ohi	
delako. 

F faktorea

Urteko EBIa eta lanegun bateko 16 orduko intentsitatea erlazionatzen du. Aurreko hiru 
faktoreen biderketa moduan kalkula daiteke:

F = L · S · N



118 ii. AtAlA: zirkulAzioAren AzterketA

Gipuzkoako	errepide-sareko	neurketa-estazio	nagusietako	L,	S	eta	N	koefizienteen	taulei	
dagozkien	iruzkin	hauek	egin	nahi	ditugu:

* L	koefizientearen	taula	aztertuz,	udako	hiletan,	sareko	errepideetan	ibilgailuen	zirku-
lazioaren	intentsitate	handiagoa	ikus	daiteke	1	baino	balio	txikiagoekin,	eta	1	baino	
balio	 handiagoekin	 neguko	 hiletan,	 GI-131,	 GI-631,	 GI-632,	 GI-2132,	 GI-2630	 eta	
GI-3711	errepideetan	izan	ezik.

* Neurketa-estazio	batzuetan,	S	koefizientea	bat	baino	handiagoa	da,	eta	jaiegunetan	
zirkulazioa	handiagoa	dela	esan	nahi	du	horrek.	Hori	gertatzen	da	Nafarroarako	erre-
pideetan	eta	eskualde	eta	herriarteko	sareko	errepide	batzuetan;	turismoaren	eragi-
naren adierazgarri.

* N	koefizienterako	lortutako	balioak	oso	sakabanatuak	eta	egokitzeko	zailak	dira.

EBIa kalkulatzeko, hau izan behar da kontuan:

N eta L faktoreak hilabete bakoitzerako kalkulatzen dira. −
Bestalde, indize hauek lortzen dira: −

a: larunbatetako eta lanegunetako urteko intentsitatearen batez bestekoaren 
koefizientea.

b: igandeetako eta lanegunetako urteko intentsitatearen batez bestekoaren 
koefizientea.

Balio horietatik S koefizientea kalkula daiteke:

  5 + a + b
 S = ––––––––
  7

Kontrol-estazio sekundarioetan,  − N eta L koefizienteak bakarrik determina ditzakegu. 
Jotzen da S koefizientea hurbileko kontrol-estazio primario batean lortutakoa dela.

Kontrol-estazio sekundario batean EBIa kalkulatzea:

Neurketa egin den egunetako batez besteko intentsitatea kideko kontrol-estazio primario 
(edo neurketa-estazio iraunkor) batean lortutako S koefizientearekin biderkatzen da.

Estaldurako neurketa-estazio batean EBIa kalkulatzea: 

Bi kasu egon daitezke:

Neurketa-denbora 16 ordukoa izatea: neurtutako intentsitatea kideko kontrol-• 
estazio batean hilabete berean lortutako F koefizientearekin biderkatu beharko 
da.
Neurketa-denbora 24 ordukoa izatea: neurtutako intentsitatea kideko neurketa-• 
estazio batean lortutako L eta S koefizienteekin biderkatu beharko da. Neurketa 
egun batean baino gehiagoan eginez gero, lortutako emaitzen batez besteko bat 
hartu beharko litzateke.
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IBILGAILU-NEURKETAN LORTUTAKO DATUEN ERABILERA

Lortutako datuak adierazteko modu bat ZIRKULAZIO-MAPAK dira. Errepide-sareko adie-
razpen eskematikoak dira; errepideetako zirkulazioaren EBIa adieraziko digute kolore ezber-
dinak erabiliz eta lodiera ezberdinetan marraztutako lerroen bitartez.

7.3.1.2 Ibilgailuen sailkapena

Intentsitateen datuez gain, askotan, oso baliagarria izaten da neurtutako zirkulazioa osatzen 
duten ibilgailu-moten informazioa izatea. Hona hemen sailkapen oinarrizkoena:

Ibilgailu arinak.• 
Ibilgailu astunak (automobilak eta kamioiak > 3 t).• 

Azterketa sakonagoa egiteko, ibilgailuak kategoria gehiagotan banatu beharko dira, ibil-
gailu astunen kasuan batez ere.

7.3.1.3 Ibilgailu-zenbaketen prozedura

A. ESKUZKO ZENBAKETAK

Ibilgailu-kopuruaren neurketa errepide-bazterrean kokatzen diren langileek egiten dute 
epe jakin batean. Beharrezko informazioa erregistratzen dute, hala nola:

ibilgailu-kopurua• 
ibilgailu-mota• 
biraketa-mugimendua• 
ibilgailuen okupazioa• 
oinezkoen mugimendua.• 

Lan hori egiteko, laguntza-elementu batzuk erabiltzen dituzte:

datuak erregistratzeko inprimakiak• 
erregistro mekaniko eta elektronikoa duten tresnak. Sakagailu bat dute erregis-• 
tratu behar diren mugimendu- eta ibilgailu-mota bakoitzarentzat. Horren bitartez 
lortutako informazioa ordenagailu batera jaitsi ahal izango da.

Eskuzko zenbaketa bat egiteko:

Denbora gutxiago behar da sistema abiarazteko edo martxan jartzeko.• 
Zenbaketa automatikoetan baino tresna gutxiago behar dira.• 

Oso erabilgarria da behar den informazioa neurketa-epe motz bati badagokio.

Langileen errendimendua beren esperientziaren menpe dago batez ere. Gehienez, datu 
hauek har ditzakete:
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600 ibilg/h epe luzeetan• 
2.000 ibilg/h epe motzetan, ordubetera artekoetan.• 

Esperientzia duten zenbatzaileek oso datu zehatz eta zehaztuak lortzen dituzte, baita 
kasu konplexuagoetan ere, hala nola sarrera bat baino gehiagoko elkarguneetan edo ibilgai-
luen sailkapen xeheak behar diren kasuetan.

Eskuzko zenbaketen beste abantaila bat da ibilgailuen okupazioari buruzko informazioa 
jaso dezaketela.

B. ZENBAKETA AUTOMATIKOAK

Datuak jasotzeko detektagailu batzuk erabiltzen dira. Zirkulazio-detektagailu horiek asko 
eboluzionatu dute, garapen teknologikoari esker. Datuak hartzeko estazio batzuetara konek-
tatuta daude detektagailuak, eta haietan, zirkulazioaren oinarrizko datuak kalkulatzen dira.

Batzuetan, estazio horiek kable edo irrati bidez konektatzen dira zirkulazioa kontrola-
tzeko zentroetara, eta erregistratutako informazioa etengabe transmititzen dute.

Zirkulazioaren funtzionamenduaren karakterizazio doi bat edukitzeko eta gerta daitez-
keen arazoak identifikatzeko puntu gakoak:

Zenbaketen osagaiak kokatzeko puntuen aukeraketa.• 
Lortutako informazioa ongi interpretatzea.• 

7.4	 ABIADURA-AZTERKETAK
Abiadurak neurtzeko teknika ezberdinak daude:

Puntu batetik pasatzean ibilgailuek duten aldiuneko abiadura neur daiteke.• 
Ibilbide batean ibilgailu batek duen batez besteko abiadura kalkula daiteke, ibil-• 
bidea egiteko behar duen denbora neurtuz.

7.4.1	 Abiadura-neurketen	antolaketa

Intentsitate-neurketetan bezala, hemen ere hiru alderdi hauek izan behar dira kontuan:

datuak hartzeko epea• 
neurketa-prozedura• 
laginaren tamaina.• 

Ondoren, azterketaren iraupena, aldiuneko abiadura eta laginaren tamaina aztertuko 
dira.
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7.4.1.1 Azterketaren iraupena

Azterketaren behar espezifikoen menpe egongo da datuak hartzeko epea. Oro har, zirkula-
zioaren kondizioek ibilgailuen mugimendu askea ahalbidetzen duten epeak aukeratzen 
dira.

Kondizio atmosferikoak onak ez direnean, obrak, polizia edo bestelako kondizio-mota 
batzuk daudenean datuak hartzea ekidin behar da.

7.4.1.2 Aldiuneko abiadurak neurtzeko prozedura

Aldiuneko abiadurak hiru metodo hauen bidez neur daitezke: kronometroaren bidez, radar 
edo laser bidez, eta detektagailuen bidez.

a) Kronometro bidezko eskuzko erregistroa

 Abiadura neurtzeko modu errazena da; galtzadan bi marka ipini eta ibilgailuak batetik 
bestera joateko behar duen denbora neurtzean datza.

 Batez besteko abiaduran ibilbidea egiteko batez beste 2-2,5 segundo behar izateko 
distantzian jarri behar dira markak.

b) Radar edo laser bidezko zinemometroa

 Abiadura % 1eko doitasunarekin neurtzen da, eta erregistra daitekeen ibilgailu-kopurua 
oso handia izaten da.

 Laginak zorizkoa izan behar du, baina oso abiadura azkarrean edo motelean doazen ibil-
gailuen datuak ekidin behar dira.

c)	 Detektagailu	bidezko	erregistro	automatikoak

 Detektagailuen arteko distantziak 5 metrokoa izan behar du gutxi gorabehera. Abiadura 
% 1eko doitasunarekin neur daiteke.

 2.000 ibilgailu/ordu/errei baino gehiago neurtu daitezke.

a), b), eta c) ataletan azaldutako prozeduretan, errepide-zati batetik 
pasatzen den ibilgailu-talde baten abiadurak lortzen dira.

Lortutako datuen azterketa egiteko, abiadurak talde homogeneoetan sailkatzea komeni 
da, eta hauek bereizten dira:

motoak• 
kamioiak• 
kotxeak.• 
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Kategoria horietako bakoitzerako, abiaduraren maiztasun-banaketa lor dezakegu, abia-
dura ezberdinetan doazen ibilgailu-kopurua kontatuz (oro har, 5 km/h).

Kasu askotan, nahikoa da ibilgailu-mota bakoitzaren batez besteko abiadura eta bariantza 
ezagutzea.

7.4.1.3 Lagin-tamaina

Zoriz aukeratutako 100 eta 200 ibilgailu bitarteko lagina nahikoa da estimazio fidagarriak 
lortzeko (zirkulazio askean: eroso zirkulatzean).

Detektagailuak automatikoak direnean, laginak askoz ere handiagoak dira. Kasu horretan, 
emaitzak aztertzeko zirkulazioaren kondizioak une bakoitzean hartu behar dira kontuan 
(zirkulazio dentsoa, arina eta abar). Oro har, detektagailuek berek dituzte intentsitateak eta 
okupazioak lortzeko datuak.

7.4.2	 Emaitzen	aurkezpena

Jotzen da abiadurak banaketa normalari jarraitzen diola. Beraz, hau izango da x aldagaiaren 
dentsitate-funtzioa:

  
f x( ) = 1

s 2 ⋅p
⋅ e

−
1

2
⋅

x−m

s

⎛

⎝
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Dentsitate-funtzio hori duen zorizko aldagaiak probabilitate-banaketa normala daukala 
esaten da. Gaussen kanpai esaten zaio dentsitate-funtzioaren adierazpen grafikoari.

f (x)

xm – s m m + s

Gauss-en kanpai

7.24 irudia

Abiadura-neurketan lortutako emaitzen arabera, ekuazio hauen bitartez kalkula daitezke 
batez bestekoa eta bariantza:
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μ batez bestekoa eta σ desbideratze tipikoa dituen banaketa normaleko x zorizko aldagai 
batentzat, x aldagaia a eta b artean egoteko probabilitatea irudian margotuta azaltzen den 
azalera da.

P (a < Z ≤ b) = P (Z ≤ v) – P (Z ≤ a)

0 a b

7.25 irudia

  
P a < x < b( ) = 1
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∫

Abiadura-banaketan estimatutako parametroen bitartez, N(0,1) banaketa normaleko 
taulak erabili daitezke, abiadura-tarte batean dabiltzan ibilgailuen frakzioa kalkulatzeko.

Abiadura-azterketan lortutako emaitzak grafikoen bitartez irudikatzen dira.

Horrela	kalkulatu	da,	historikoki,	banaketa	normala	daukan	zorizko	edozein	aldagairen	
edozein	 tartetako	probabilitatea.	 Esaten	da	Z --- N (0,1) zorizko aldagaiak probabilitate-
banaketa normal tipifikatua	(edo	estandarra)	daukala,	eta	dentsitate-funtzio	horri	dago-
kion banaketa-funtzioaren balioak, Φ	(z),	taulatan	bilduak	daude	aspalditik.	Beraz,	edozein	
parametroren X banaketa normalean, edozein (ax, bx) tarteko probabilitatea kalkulatzeko, 
Z = (X – mx)/sx	 transformazioa	eginda	 lortutako (az, bz) tarte transformatuari dagokion 
probabilitatea bilatu dezakegu taulak erabilita.

 X --- N (4,5, 2,1) R Z = (X–4,5)/2,1 ----- N (0’1)

 
Pr (X<3)  = 

  
Pr Z <

3− 4,5
2,1

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ =Pr Z < −0,71( )
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Banaketa	normal	tipifikatuaren	tauletan,	banaketa-funtzioaren	balioak	agertzen	dira:	

Φ (z) = P (Z ≤ z), z bakoitzarentzat. 

Gaur	 egun,	 probabilitate-banaketa	 askoren	 kasuan	 bezala,	 aski	 da	 ordenagailu	 bati	
banaketa normal baten parametroak ematea, edozein tartetako probabilitatea berak eman 
diezagun.

7.5	 IBILBIDE-	ETA	ATZERAPEN-DENBOREN	AZTERKETAK
Ibilgailuek errepide-zati bat ibiltzeko behar duten batez besteko denbora honetarako 
erabiltzen da:

Zati horretako kalitate-zerbitzua neurtzeko.• 
Hartu diren erabakien ondorioak ebaluatzeko.• 

Denbora horiek honela kalkulatu daitezke:

Ibilgailu batzuk errepide-zati batera sartzen diren unea eta zati horretatik irteten • 
diren unea neurtuz.
Ibilgailu batekin ibilbide bera behin baino gehiagotan eginez.• 

7.6	 ELKARGUNE-AZTERKETAK

7.6.1	 Elkargune-neurketak

Errepide-zati batean egiten diren neurketek baino zailtasun handiagoa dute. Intentsitateen 
eta zirkulazioaren konposizioaren datuez gainera, beharrezko da biraketa-mugimenduak eta 
elkarguneko adar bakoitzetiko sarrera ezagutzea.

Lau adar dituen ohiko elkargune batean, aldi berean 12 fluxu zenbatu behar dira; erre-
pide arrunt batean, berriz, 2 baino ez dira zenbatu behar.

Elkarguneen funtzionamendua aztertzeko, hau jakin behar da:

Bertan elkartzen diren zati guztien zirkulazioaren intentsitatea (kontagailuak).• 
Elkargunean egiten diren biraketa-mugimendu guztien intentsitateak (eskuzko • 
zenbaketak).

Elkargunearen sarreretan jartzen dira behatzaileak, eta elkargunetik pasatzen diren 
ibilgailuak kontatzen dituzte eta egiten duten mugimenduaren arabera sailkatu (zuzen, 
ezkerrerako bira, eskuinerako bira).
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Kontaketa horien bitartez, sarrera bakoitzean egiten duten mugimenduaren araberako 
zirkulazio-banaketa lortzen da.

Emaitzak grafiko batean laburtuta irudikatzen dira. Grafiko horiek tauletan azaltzen diren 
emaitza osoak osatzen dituzte.

7.6.2	 Ilara-azterketa

Elkarguneetan sortzen diren ilarek elkargunean lortzen den zerbitzu-mailaren estimazio bat 
ematen digute.

Aldizka (minutu bakoitzean) apuntatzen da elkargune-sarrera bakoitzean ilaran dagoen 
ibilgailu-kopurua. Semaforoa badago, gorri eta berde jartzen den fase-hasiera bakoitzean 
apuntatu beharko da ibilgailu-kopurua.

Ilaren bilakaera jakinda, ondorioztatzen da ibilgailuek elkargunea zeharkatzerakoan 
duten atzerapena.

7.7 OINEZKOEN ZIRKULAZIOEN ETA APARKALEKUEN AZTERKETAK

7.7.1	 Oinezkoen	zirkulazioaren	neurketak

Ibilbide bat zeharkatzen duten oinezkoen zirkulazio-intentsitateak jakitea garrantzitsua izan 
daiteke zirkulazio-ingeniaritzako azterketa-mota batzuetarako:

Oinezkoen bidegurutzeak dauden elkarguneak erregulatzen dituzten semaforoen • 
faseen ezarpenak.
Hiriguneetako mugikortasun-azterketak.• 
Oinezkoen mugikortasun handietarako instalazioen diseinua (geltokiak, airepor-• 
tuak, merkataritza-zentroak, etab.).

Oinezkoen zirkulazioaren neurketak egiteko prozedurak ibilgailuetarako erabiltzen diren 
eskuzko neurketen antzekoak dira.

Gaur egun, bideo-grabaketen bitartez egiten da askotan. Grabaketa horiek kontaketak 
egiteko erabiliko dira.

7.7.2	 Aparkalekuen	azterketa

Hiri bateko aparkalekuak zenbait irizpideren arabera sailka daitezke, eta hauek dira irizpide 
garrantzitsuenak:
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i. Kokapena

 Aparkalekuak bide publiko batean edo bide publikotik kanpo egon daitezke.

 Bide publikotik kanpo daudenak hiru motatakoak izan daitezke:

lur gainekoak edo aire librekoak• 
eraikin batekoak• 
lurpekoak.• 

ii. Erabilera

 Errotaziokoak, han bizilekua dutenek bakarrik erabiltzekoak, edo mistoak izan daitezke.

iii. Titulartasuna

 Pribatuak edo publikoak izan daitezke.

Hiriguneetan, aparkalekuen eskaera, neurri handi batean, asetzen da ibilgailuen zirkula-
ziorako galtzaden zati bat erabiliz.

Kaleen ezaugarriak modu egokian proiektatzeko, beharrezkoa izango da aparkalekuen 
eskaera eta eskaintza kuantifikatzea. Horretarako, aparkaleku-azterketak egin beharko dira. 
Hona hemen azterketa-mota nagusiak:

7.7.2.1 Aparkaleku-plazen inbentarioa

Hauek bereizten dira:

i. Errepide-ertzeko aparkalekuak: tamaina, baimendutako iraupen maximoa, 
aparkatzea baimentzen diren orduak, aparkatzearen kostua, etab. izan behar dira 
kontuan.

ii. Lur gaineko, lurpeko eta erabilera publikoko eraikinetako aparkalekuak: erabilera-
kondizioak, tarifak eta abar hartu behar dira kontuan.

iii. Erabilera pribatuko aparkalekuak: oro har, bi inbentario-mota egiten dira: egunekoa 
eta gauekoa. Egunekoak inguruko jarduerekin erlazionatuta dauden ibilgailuen 
joan-etorriak hartzen ditu kontuan. Gauekoak han bizi direnen eskaera ezagutzeko 
balio du.

7.7.2.2 Aparkalekuen erabilera

Errepide-ertzeko aparkalekuetan, aparkalekuen etengabeko behaketak egiten dira. Beteta 
dauden tokiak eta toki horietan dauden ibilgailuen matrikulak apuntatzen dira; hala, ondo-
riozta daiteke behatutako ibilgailu bakoitza zenbat denbora egon den aparkatuta.
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Aparkaleku publikoetan, aparkalekuko ustiapen-arduradunek erregistroak dituzte 
aparkalekuaren betetze-maila eta autoa uzten den batez besteko denbora jakiteko.

7.7.2.3 Aparkaleku-eskaeraren azterketa

Eskaera zein den jakiteko, inkestetara jo beharra dago. Inkesten bitartez, hiriko zenbait 
puntutan dagoen eskaera kalkula daiteke, zabaleraren, biztanleriaren, lurraren erabileraren 
eta abarren arabera.

Eskaerak hauen araberakoak dira:

Bertan bizi den jendea: azterketen oinarria da bertan bizi den jende-kopurua eta • 
haien motorizazio-maila.

Biztanleria aktiboa: beharrezkoa izango da gaur egungo eta aurreikusitako • 
lan-bulegoen eta establezimendu komertzialen errolda jakitea.

Azterketa horiek hirigintza-jarduera bat martxan jartzen den bakoitzean egin beharko 

dira.
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8.1 OINARRIZKO KONTZEPTUAK
Zirkulazio-magnitudeen arteko erlazioak aztertu direnean, ondorio hauek atera ditugu: 
errepidetik	 ibiltzeko	 zirkulazio-intentsitatearen	 maximo	 bat	 existitzen	 da, eta maximo 
horri errepidearen ZIRKULAZIO-AHALMEN deritzo.

Maximo edo zirkulazio-ahalmen hori, nahiz eta zirkulazioaren egoera ezegonkor bat defi-
nitu, oso lagungarria izango da errepide batean dauden ustiapen-aukerak aztertzeko, erre-
pide berriak egiteko proiektuetarako eta jadanik dauden errepideen ustiapenerako.

Horregatik, zirkulazioaren ingeniaritzaren barnean metodoak garatu izan direnean, zirku-
lazio-ahalmenaren kalkulu edo zirkulazio-ahalmenaren analisi deitu zaie horiei. Metodo 
horiek errepidearen zirkulazio-ahalmena kalkulatzen dute errepideen ezaugarriak kontuan 
hartuta.

Metodo horiek datu enpirikoetan oinarritzen dira batez ere (zirkulazioak dituen kondizio 
konplexuak direla eta, ezinezkoa izan da eredu teoriko batzuk garatzea errepide-kasuistika 
guztientzat, horregatik oinarritzen dira datu enpirikoetan).

Gehien erabiltzen den metodoa Estatu Batuetan egindako Highway Capacity Manual 
2000 delakoa da, Transportation	 Research	 Board-ek garatua. Beste herrialde batzuetan, 
zirkulazio-ahalmena kalkulatzeko beste metodo batzuk garatu dira, baina gehien erabili 
dena amerikarra izan da: Highway	Capacity	Manual	2000.

8.1.1	 Zirkulazio-ahalmenaren	definizioa

Errepide-zati	baten	zirkulazio-ahalmena honela definitzen da:

Denbora-tarte batean (oro har, 15 minutuan), errepidearen eta zirkulazioaren kondizio 
batzuetan, errepide-zati batetik pasatu daitekeen ibilgailu-kopuru maximoa (ibilgailu/ordu 
unitateetan emana).
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Errepide-zati baten zirkulazio-ahalmenera heltzeko, hau bete behar da:

Errepide-zatiaren sarreran zirkulazio-eskaera nahikoa egotea.• 
Zirkulazio-ahalmen txikiagoa duen errepide-zatirik ez egotea haren aurretik.• 
Zirkulazio-ahalmen txikiagoa duen errepide-zatirik ez egotea haren ondoren (ilara • 
bat sortuko litzateke, eta ilara horrek galarazi egingo luke ibilgailuak errepide-zatitik 
irtetea).

Zirkulazioaren ausazko fluktuazioak direla eta, oso epe motzetan intentsitate-balio oso 
altuak lor daitezke; horregatik, komeni izaten da ibilgailu-kopurua epe nahiko luze batean 
(adibidez, 15 minutuan) neurtzea zirkulazio-ahalmena definitzeko, horrek ekidin egingo 
baititu ausazko fluktuazio horiek.

Zirkulazio-ahalmena une bakoitzeko kondizioen menpe dago; hauen menpe, batez ere:

Errepide-zatiaren ezaugarriak (trazatua, zoladuraren ezaugarriak, etab.).• 
Zirkulazioaren ezaugarriak (batez ere, osaera).• 
Zirkulazio-arauak ere kontuan hartu beharko dira (abiadura-mugak, aurreratzeko • 
debekuak, etab.), eragina baitute zirkulazioan.
Azkenik ingurumen-kondizioak eta kondizio meteorologikoak ere kontuan hartu • 
beharko dira. Faktore horien eraginari buruzko esperientzia txikia izan arren, azken 
eskuliburuak kontuan hartzen ditu modu batera edo bestera. 

Hala, errepide-zati baten zirkulazio-ahalmena maximoa izango da errepide kondizioak 
eta zirkulazioaren kondizioak optimoak direnean. Hau da, kondizio idealetako zirkulazio-
ahalmena kalkulatzen da.

8.1.2	 Zerbitzu-maila

Errepide-zati baten zirkulazio-ahalmena ezagutzea behar-beharrezkoa da aurreikusiko den 
eskaerari modu batera edo bestera aurre egiteko.

Bestalde, zirkulazio-ahalmen hori lortzen denean zirkulazioaren kondizioak oso txarrak 
dira; beraz, komenigarria izango da zirkulazio-ahalmena baino intentsitate txikiagoarekin 
funtzionatzea.

Bestalde, aurreikusitako zirkulazio-eskaera baino askoz ere zirkulazio-ahalmen handia-
goko errepide bat eraikitzeak alferrikako galera handiak eragiten ditu, eta hori ekiditea 
komeni da.

Horregatik, aurreikusitako zirkulazioaren intentsitatea eta errepidearen zirkulazio-
ahalmenaren arteko erlazio bat topatzeko, kontuan hartu behar dira, alde batetik, bezeroek 
jasan behar dituzten gastu eta deserosotasunak eta, bestetik, errepidearen kostua. Hori 
honela egiten da praktikan:
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Onargarritzat jotzen diren zirkulazio-kondizio batzuk definitu behar dira, zirkula-• 
zioan eragina duten faktore batzuk kontuan izanda: abiadura, erosotasuna, segur-
tasuna, etab.
Egoera batean onargarriak diren kondizioak (adibidez, hirietako erdialdeko • 
kaleetan), onartezinak izango dira beste egoera batzuetan (adibidez, herri batetik 
besterako autobide batean).
Beraz, zirkulazio-ahalmenaren azterketa egiteko, zirkulazio-kondizioetarako eskala • 
bat egin behar da. Eskalak kontuan izan behar du bidea erabiltzera doan beze-
roaren ikuspuntua, kondizio onenetik txarrenera. Hala, zirkulazio-ahalmena azter-
tzeko egokiena aukeratuko litzateke kasu bakoitzean.

Aukeraketa hori egiteko, Highway Capacity Manual eskuliburuak ZERBITZU-MAILA (ZM) 
kontzeptua erabili zuen.

Zerbitzu-maila faktore hauek kontuan hartzen dituen neurri kualitatiboa da:

abiadura• 
ibilbidearen denbora• 
segurtasuna• 
gidatzeko erosotasuna• 
funtzionamendu-kostua.• 

Zerbitzu-mailaren definizioa desberdina izango da elkarguneetan, bi erreiko errepide-
zatietan, autobideetan, etab.

Sei zerbitzu-maila erabiltzen dira, onenetik txarrenera: A-tik F-rako zerbitzu-mailak.

Maila horien deskribapen kualitatibo moduan zirkulazio jarraitua duen errepide bateko 
adibidea ikusi dezakegu:

8.1 taula

Zerbitzu-mailak

A zerbitzu-maila R Zirkulazio askeko kondizioak.

B zerbitzu-maila R Zirkulazio egonkorreko kondizioak.

C zerbitzu-maila R Zirkulazio egonkorreko kondizioak, baina aurrean doazen ibilgailuak 
direla-eta abiadura moldatu beharra.

D zerbitzu-maila R Zirkulazioa desorekara hurbiltzen da, eta intentsitate-igoera orok 
zirkulazioa gera dezake.

E zerbitzu-maila R Zirkulazioaren intentsitatea zirkulazio-ahalmenera heltzear dagoen 
kondizioa.

F zerbitzu-maila R Pilaketa-egoera.
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Praktikan oso zaila denez faktore guztiak (abiadura, ibilbidearen denbora, segurtasuna, 
etab.) kontuan hartzea, Highway	 Capacity	 Manual	 2000 eskuliburuak faktore neurgarri 
baten edo biren arabera definitzen du zerbitzu-maila. Faktore horiek adierazgarrienak izan 
behar dute aztergai dugun errepidean.

8.1.3	 Zerbitzu-intentsitatea

Zerbitzu-maila bat emanda, hau da maila horren zerbitzu-intentsitatea: denbora-unitate 
batean, zerbitzu-maila hori pasatu gabe, errepide-zati batetik pasatu daitekeen ibilgailu-
kopuru maximoa (ibilgailu/ordu unitateetan emana).

Errepidetik pasatzen ari den zirkulazio-intentsitatea zerbitzu-intentsitatea baino 
handiagoa bada, zirkulazio-kondizioak zerbitzu-maila baino okerragoak izango dira. Zirkula-
zio-ahalmenaren kasuan bezala, zerbitzu-intentsitate horiek errepidearen kondizioen, zirku-
lazioaren, ingurumen-kondizioen eta abarren menpe egongo dira.

8.2	 ZIRKULAZIO-AHALMENEN	ETA	ZERBITZU-MAILEN	KALKULUA

8.2.1	 Zirkulazio-ahalmenean	eragina	duten	faktoreak

Zirkulazioaren intentsitatearen eta ibilgailuen batez besteko abiaduraren edo dentsitatearen 
artean (parametro batzuk aipatzeagatik) erlazio bat dago.

Erlazio horiek eta zerbitzu-mailak mugatzen dituzten parametroak ezagututa, maila 
bakoitzari dagokion zerbitzu-intentsitatea lortzen da.

Erlazio horiek errepide-motaren eta errepideen ezaugarrien menpe daude R zirkulazio-
ahalmena eta zerbitzu-intentsitatea faktore batzuen menpe daude.

8.2 taula

Errepidearen menpe dauden 
faktoreak

Zirkulazioaren menpe dauden  
faktoreak

• Zeharkako sekzioa.

• Alboko oztopoak (errepidearen 
estugunearen antzeko ondorioa).

• Trazadura (ibilgailu astunak zirkulatuz 
gero, maldek duten ondorioa).

• Ibilgailu astunak.

• Erreien arteko zirkulazio-banaketa.

• Epe motzetan gertatzen den 
zirkulazioaren aldaketa.

• Gidariak
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8.2.2	 Zirkulazio-ahalmenak	eta	zerbitzu-mailak	kalkulatzeko	metodoak

Zirkulazio jarraitua dagoen errepideko zatietako zirkulazio-ahalmena eta zerbitzu-maila 
kalkulatzeko,	Highway	Capacity	Manual	2000 eskuliburuak urrats hauei jarraitzen die:

Kondizio idealetako −  zirkulazio-ahalmena edo zerbitzu-intentsitatea kalkulatu.
Kondizio idealetan zirkulazio-ahalmenari eta intentsitate zerbitzuari aplikatu behar  −
zaizkien zuzenketa-faktoreak kalkulatu. Hala, aztertzen ari garen bidearen kondizio 
errealak izango dira kontuan.
Zirkulazio-ahalmenaren eta zerbitzu-intentsitatearen −  balio errealak kalkulatu.

8.3 taula

Hiru motatako problemak Gai honetan aztertutako bide-motak

a) Ezarrita dagoen zerbitzu-maila bati eutsiz, 
ezaugarri ezagunak dituen errepide 
batetik pasatu daitekeen intentsitate 
maximoa kalkulatu.

• Galtzada bananduak.

• Galtzada bakarra.

b) Bai ezaugarri ezagunak bai 
zirkulazio-intentsitate ezaguna dituen 
errepide baten zerbitzu-maila kalkulatu.

c) Errepide batetik zerbitzu-maila jakin 
batekin zirkulatzeko errepidearen 
ezaugarriak zehaztu, orduko intentsitatea 
ezaguna izanik. 
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Azaltzen diren prozedurak zirkulazio jarraitua duten eremuetan aplikatuko dira.

9.1	 ZERBITZU-MAILEN	DEFINIZIOA
Zirkulazioaren DENTSITATEA erabiltzen da zerbitzu-maila definitzen duen magnitude gisa, 
ibilgailuaren baliokide gisa autoa hartuta, eta auto/km·errei unitateekin neurtzen da. Zerbi-
tzu-maila definitzen duten balioak 9.1 taulan ageri dira.

9.1 taula. Zerbitzu-mailen definizioa. Galtzada bananduko errepideak.

Zerbitzu-maila
Dentsitate maximoa (auto/km·errei)

Autobideak eta autobiak Beste errepideak

A 7 7

B 11 11

C 16 16

D 22 22

E 28 25-28

Iturria: Highway Capacity Manual 2000.
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9.2 KONDIZIO IDEALAK
Hona hemen bide hauetarako kondizio idealak:

9.2 taula

Kondizio idealak

Autobideak eta autobiak Beste bideak

• Errei-zabalera ≥ 3,6 m.

• Eskuin-alboko oztopoak, 1,80 m-ra baino 
gehiagora.

• Ezker-alboko oztopoak (erdibitzailea), 
0,6 m-ra baino gehiagora.

• Autoz bakarrik osatutako zirkulazioa.

• Lur laua (malda < % 2).

• Lotuneen arteko tartea 3 km baino 
gehiagokoa.

• Bidea ezagutzen duten gidariak.

• Hirigunean, 5 edo errei gehiagoko 
galtzadak.

• Errei-zabalera ≥ 3,6 m.

• Galtzadaren  alboetako oztopoetara 
dauden distantzien batura > 3,6 m.

• Autoz bakarrik osatutako zirkulazioa.

• Lur laua (malda < % 2).

• Biderako sarrera zuzenik ez.

• Bidea ezagutzen duten gidariak.

• Erdibitzailea bi galtzaden artean.

9.3 PUNTAKO ORDUKO INTENTSITATEA
Beharrezkoa izango da aztertzen ari garen galtzadan puntako 15 minutuko denbora-tartean 
zer zirkulazio-intentsitate dagoen jakitea.

Oro har, ordubeteko batez besteko intentsitatea (I) ezagutzen da. Puntako 15 minutuko 
denbora-tarteko intentsitatea kalkulatzeko, Puntako Orduko Faktorea (POF) aplikatuko 
diogu:

  I
 I15 = –––––
  POF

I15 = Puntako 15 minutuko denbora-tarteko intentsitatea 
(ibilg/ordu)

I = Puntako ordubeteko intentsitatea (ibilg/ordu)

POF = Puntako Orduko Faktorea.
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9.4 ABIADURA ASKEA
Zirkulazioa arina denean (<1.300 auto/ordu·errei) autoek duten batez besteko abiadura gisa 
definitzen da.

Errepideetan, abiadura hori neur daiteke, eta neurtu ezin denean, Oinarrizko Abiadura 
Aske (OAA) batetik abiatuz estima daiteke, kondizio idealetan bide baten Abiadura Askea 
(AA) hau izango bailitzateke:

Bideko abiadura espezifikoa.• 
Abiadura espezifikoa baino txikiagoa bada, baimendutako abiadura maximoa.• 

OAAri zuzenketak aplikatzen zaizkio bidearen ezaugarri errealak kontuan hartzeko. 
Zuzendutako AA:

9.3 taula

AA = abiadura aske erreala (km/h)

AA = OAA– fz – fo – fl – fe – fs

OAA = oinarrizko abiadura askea (km/h).

fz = errei-zabalera (9.3.1 taula. Galtzada bananduak. Errei-zabaleraren araberako 
zuzenketa-faktorea).

fo = alboetako oztopoak (9.3.2 taulak. (a) Alboko oztopoen zuzenketa-faktorea).

fl = lotuneen arteko distantzia (autobide eta autobietan bakarrik) (9.3.3 taula. Autobideak 
eta autobiak. Lotuneen zuzenketa-faktorea).

fe = erdibitzaile-mota (galtzada bananduak dituzten beste bideetan bakarrik) (9.3.4 taula. 
Galtzada bikoitzeko beste errepideak. Erdibitzailearen zuzenketa-faktorea).

fs = sarrera-kopurua (galtzada bananduak dituzten beste bideetan bakarrik) (9.3.5 taula. 
Galtzada bikoitzeko beste errepideak. Sarbide-kopuruaren araberako 
zuzenketa-faktorea).

9.3.2 taula

9.3.1 taula

Erreiaren 
zabalera (m) fz (km/h)

3,6 0
3,5 1
3,4 2,1
3,3 3,1
3,2 5,6
3,1 8,1
3,0 10,6

(a): fo (km/h)  
Autobideak eta autobiak

Eskuineko 
oztopoa 

(m)

Galtzadako 
errei-kopurua

2 3 4 ≥5
1,8 0 0 0 0
1,5 1 0,7 0,3 0,2
1,2 1,9 1,3 0,7 0,4
0,9 2,9 1,9 1,0 0,6
0,6 3,9 2,6 1,3 0,8
0,3 4,8 3,2 1,6 1,1
0 5,8 3,9 1,9 1,3

(b): fo (km/h)  
Beste errepideetan

Bi aldeetako 
oztopoetatiko 

distantzien 
batuketa (m)

Galtzadako 
errei-kopurua

2 3
3,6 0 0
3,0 0,6 0,6
2,4 1,5 1,5
1,8 2,1 2,1
1,2 3,0 2,7
0,6 5,8 4,5
0,0 8,7 6,3
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9.3.3 taula

Kilometroko 
lotune-
kopurua

fl (km/h)

≤ 0,3 0
0,4 1,1
0,5 2,1
0,6 3,9
0,7 5,0
0,8 6,0
0,9 8,1
1,0 9,2
1,1 10,2
1,2 12,1

9.3.4 taula

Erdibitzailea fe (km/h)

Erdibitzaile gabe 2,6
Erdibitzailearekin 0,0

9.3.5 taula

Kilometroko 
sarbide-kopurua fs (km/h)

0 0
6 4
12 8
18 12

24 edo gehiago 16

Bost errei baino gutxiago dituzten 
hirietako autobia eta autobideetan AA 
taula honen arabera murrizten da.  
(9.3.6 taula. Hiriko autobideak eta 
autobiak. Errei-kopuruaren araberako 
zuzenketa-faktorea).

9.3.6 taula

Errei-kopurua 
galtzadako

Zuzenketa-faktorea 
(km/h)

5 edo gehiago 0
4 2,4
3 4,8
2 7,3

9.5 IBILGAILU ASTUNEN ERAGINA

9.5.1	 Lur	laua

Zirkulazioa autoz bakarrik osaturik ez badago, beharrezkoa izango da autoz bakarrik osatu-
riko zirkulazio-intentsitate baliokidea lortzea. Horretarako:

Baliokidetasun-faktoreak aplikatzen dira. Beste motatako ibilgailuak zenbat autoren  −
baliokide diren zehazteko balio dute.
Faktoreak hauen araberakoak dira: −

Ibilgailu-mota.• 
Trazaduraren ezaugarriak —zeharkatutako lur-motaren araberakoak—.• 

Zirkulazioaren osaera eta dagokien baliokidetasun-faktoreak ezagututa, hau da ibilgailu 
baliokideen intentsitatea:
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9.4 taula

Ibal (auto/ordu) = Ibilgailu baliokideen intentsitatea

  
I

bal
= I

f
ia

POF· f
g

  
f

ia
=

100−P
a
−P

l
+P

a
⋅B

a
+P

l
⋅B

a( )
100

Pa = ibilgailu astunen portzentajea.

Pl = laket-ibilgailuen portzentajea.

Ba = ibilgailu astunen faktore baliokidea.

Bl = laket-ibilgailuen faktore baliokidea.

9.4.1 taula. Galtzada bananduetako errepideak. Ibilgailu astunen 
baliokidetasun-faktorea.

Ba eta Bl

Ibilgailu-mota
Lur-mota

Laua Gorabeheratsua Malkartsua

Kamioiak eta autobusak Ba 1,5 2,5 4,5

Laket-ibilgailuak Bl 1,2 2,0 4,0

Iturria: Highway Capacity Manual 2000.

fia faktorea ibilgailu-intentsitate errealarekin biderkatuz gero, ibilgailu baliokideen inten-
tsitatea emango digu.

9.5.2	 Inklinazio	bereziko	aldapak

Honako bi kasu hauek inklinazio bereziko aldapatzat joko dira.

Autobide eta autobien kasuan:

9.5 taula

Inklinazio bereziko aldapak

1 L ≥ 500 m (luzera) eta i ≥ % 3 (malda)

2 L > 1.000 m eta i < % 3 
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Galtzada bikoitzeko beste bideen kasuan:

9.6 taula

Inklinazio bereziko aldapak

1 L ≥ 800 m (luzera) eta i ≥ % 3 (malda)

2 L > 1.600 m eta i < % 3

Iturria: Highway Capacity Manual 2000.

Kasu horietan taula hauek erabiltzen dira ibilgailu astunen zuzenketa-faktorea kalkula-
tzeko.

9.7 taula

fia = Ibilgailu astunen zuzenketa faktorea

  
f

ia
=

100−P
a
−P

l
+P

a
⋅B

a
+P

l
⋅B

a( )
100

Pa = ibilgailu astunen portzentajea.

Pl = laket-ibilgailuen portzentajea.

Ba = ibilgailu astunen faktore baliokidea.

Bl = laket-ibilgailuen faktore baliokidea.

9.8 taula

Aldapan GORA

Ibilgailu astunen (kamioiak eta autobusak) baliokidetasun-faktorea 
aldapan gora

Malda 
(%)

Luzera 
(km)

Ba

Kamioien eta autobusen portzentajea (%)
2 4 5 6 8 10 15 20 25

< 2 denak 1,5

≥ 2-3

0,0-0,4 1,5
>0,4-0,8 1,5
>0,8-1,2 1,5
>1,2-1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
>1,6-2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

>2,4 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
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> 3-4

0,0-0,4 1,5
>0,4-0,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5
>0,8-1,2 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
>1,2-1,6 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0
>1,6-2,4 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5

>2,4 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5

> 4-5

0,0-0,4 1,5
>0,4-0,8 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
>0,8-1,2 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
>1,2-1,6 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

>1,6 5,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0

> 5-6

0,0-0,4 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
>0,4-0,5 4,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
>0,5-0,8 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
>0,8-1,2 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
>1,2-1,6 5,5 5,0 4,5 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

>1,6 6,0 5,0 5,0 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

> 6

0,0-0,4 4,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0
> 0,4-0,5 4,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5
> 0,5-0,8 5,0 4,5 4,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5
> 0,8-1,2 5,5 5,0 4,5 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0
> 1,2-1,6 6,0 5,5 5,0 5,0 4,5 4,5 3,5 3,5 3,5

> 1,6 7,0 6,0 5,5 5,5 5,0 4,5 4,0 4,0 4,0

Laket-ibilgailuen baiokidetasun-faktorea aldapan gora

Malda 
(%)

Luzera 
(km)

Bl

Laket-ibilgailuen portzentajea (%)
2 4 5 6 8 10 15 20 25

< 2 denak 1,2

≥ 2-3
0,0-0,8 1,2
> 0,8 3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2

>3-4
0,0-0,4 1,2

>0,4-0,8 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5
>0,8 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5

> 4-5
0,0-0,4 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

>0,4-0,8 4,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0
>0,8 4,5 3,5 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0

> 5
0,0-0,4 4,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,5

>0,4-0,8 6,0 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0
>0,8 6,0 4,5 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,0

Iturria: Highway Capacity Manual 2000.
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Aldapan BEHERA kamioi eta autobusak bakarrik hartzen dira kontuan. Jotzen da 
laket-ibilgailuek aldapan behera ez dutela traba egiten; beraz, ariketa ebazterako lur lautzat 
jotzen da.

9.9 taula

Aldapan BEHERA

Laket-ibilgailuen baiokidetasun-faktorea aldapan gora

Malda (%) Luzera (km)

Ba

Kamioien portzentajea (%)

5 10 15 20

≤4 denak 1,5

4-5
≤ 6,4 1,5

> 6,4 2,0 2,0 2,0 1,5

>5-6
≤ 6,4 1,5

> 6,4 5,5 4,0 4,0 3,0

>6 ≤ 6,4 1,5

> 6,4 7,5 6,0 5,5 4,5

Iturria: Highway Capacity Manual 2000.

9.5.3	 Maldaren	inklinazio	konposatua	(aldapa-multzoa)

Metodo erraza

Zirkulazio-ahalmenaren azterketan, batzuetan, aldapa orokor batez ordezka daiteke aldapa-
multzo bat. Aldapa orokor horrek batez besteko inklinazioa izango du.

Aurrekoa egin ahal izateko, azpieremu guztiek i ≤ % 4 izan beharra daukate, edota aldapa 
osatzen duen luzera totalak (LT) 1.200 m baino txikiagoa edo berdina izan behar du.



1499 AutobideAk, AutobiAk etA gAltzAdA bAnAnduAk dituzten beste errepide bAtzuk

9.10 taula

ii ≤ % 4 edo LT ≤ 1,2 km

L1 L2 L3

i1

i2

i3

z

9.1 irudia

z

im = z/LT

LT = L1 + L2 + L3

9.2 irudia

Aurreko baldintzak betetzen ez badira, metodo zehatza erabili beharko dugu.

Metodo zehatza

Aurreko kondizioak betetzen ez direnean ezin izango da aldapa-multzo bat (im) aldapa orokor 
batez ordezkatu. Aldapan gora zirkulazioan oztopo handiena jartzen duten ibilgailuak ibil-
gailu astunak dira. Joko dugu 90 kg/ZP duen kamioi estandar bat dugula; kamioia Vf abiadura 
batekin helduko da aldapa-multzoaren bukaerara. 

Gure helburua da LT luzera duen eta i inklinazioa duen aldapa bat aurkitzea, kontuan 
izanik aldapa berri horretan gora joanez gero lortzen den azken abiadurak Vf izan behar 
duela. Kamioiak aldapa igo eta aldapa bukaeran Vf izateko, nolakoa izan behar du aldaparen 
inklinazioak (i)?

Aurrekoa ebazteko, kamioientzat dauden abiaduren prestazioen kurbak erabiltzen dira. 
Kurba horiek azaltzen digute maldaren arabera kamioiaren abiadura nola aldatzen den. 
90 kg/ZP izan beharrean 100 kg/ZP badugu, antzeko grafiko batzuk daude. Guk kasu estan-
darrarekin lan egingo dugu beti.

LT = L1 + L2 + L3

L1 L2 L3

i1

i2

i3

vf

z

9.3 irudia

z

i ?

vf

LT = L1 + L2 + L3

9.4 irudia
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9.5 irudia

Iturria: Highway Capacity Manual 2000.

Puntu kritikoetan egin beharko da azterketa.

Autobide eta autobia batean, noranzko batean aldapan gora eta beste noranzkoan 
aldapan behera goazenez, zerbitzu-mailak, zirkulazio-ahalmenak eta abar kalkulatzeko, kasu 
txarrenarekin egin beharko ditugu kalkuluak.

Eta horrek zertarako balio du? Ariketetan, intentsitatearen ordez (I, ibilgailu-kopuruaren 
arabera emana) intentsitate baliokidea (Ibal, auto-kopuruaren arabera emana) erabili nahi 
dugunean, fia atera beharra dago, eta hori maldaren (i) menpe dago tauletan.

9.6	 ZIRKULAZIO-AHALMENAREN	ETA	ZERBITZU-INTENTSITATEAREN	
KALKULUA

Zirkulazio-ahalmena (A):

9.11 taula

Zirkulazio-ahalmena (A) (auto/ordu·errei)

Autobide eta autobietan Beste bideetan

A = 1.800 + 5 AA A = 1.200 + 10 AA
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Zirkulazio-ahalmenaren dentsitatea honela kalkulatzen da:

9.12 taula

Dentsitatea zirkulazio-ahalmenean (auto/km·errei)

Autobide eta autobietan Beste bideetan

DA = 28 DA = 35 – AA/10

Autoen abiadurak zirkulazio-ahalmenean duen eragina honela kalkulatzen da:

9.13 taula

Autoen abiadura zirkulazio-ahalmenean (km/h)

 
V

A
=

A
D

A

Intentsitate handiagoetarako abiadura jaisten joango da, intentsitatea zirkulazio-
ahalmenera heltzen denean, zirkulazio-ahalmeneko abiadura horretara heldu arte. Hona 
hemen abiadura intentsitatearen arabera kalkulatzen laguntzen diguten adierazpenak:

9.14 taula

IA (Intentsitate Askea; auto/ordu·errei)

Autobide eta autobietan Beste bideetan

IA = 3.100 – 15 AA IA = 1.400

V = Autoen abiadura (km/h)

Ibal < IA Ibal > IA

V = AA

 

V =AA−
AA−V

A( ) ⋅ I
bal
− IA( )a

A − IA( )a

a faktorea (bidearen araberako konstantea)

Autobidean/autobian Beste errepideetan

2,6 1,31
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10.1 ERREPIDE ARRUNT MOTAK
Errepide-sarea bi noranzkoko eta galtzada bakarreko errepide arruntez osatuta dago batez 
ere.

Highway	Capacity	Manual	2000 eskuliburuak bi errepide arrunt bereizten ditu:

I MOTA: funtzio nagusia MUGIKORTASUNA duten errepideak (sare primarioaren • 
parte direnak eta abiadura handiak erregistratzen dituztenak hartzen ditu 
kontuan).
II MOTA: funtzio nagusia IRISGARRITASUNA duten errepideak (sare lokalaren parte • 
direnak eta abiadura moderatuak erregistratzen dituztenak hartzen ditu kontuan).

10.2	 ZIRKULAZIO-AHALMENA
Zirkulazioaren bi noranzko dituen bi erreiz osatutako galtzada bakarreko errepide baten 
zirkulazio-ahalmena eta zerbitzu-intentsitatea aztertzean, bi noranzkoen zirkulazio-ahalmen 
bateratua hartzen da kontuan.

Baldintza idealetan:

Zirkulazio-ahalmen maximoa•	  3.200 auto/ordu 
Noranzko bakoitzaren intentsitatea kontuan hartuz, noranzkoetako batek ere • 
ezingo du 1.700 auto/ordu gainditu.
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10.3	 ZERBITZU-MAILAK
Zerbitzu-maila estimatzeko bi irizpide erabiltzen dira:

Ibilbidearen batez besteko abiadura (•	 VM).
Ibilgailu	batek	aurreratu	ezin	ditzakeen	ibilgailuen	atzetik	bidaiatzen	duen	denbo-•	
ra-portzentajea (ADP).

Portzentaje hori neurtzea zaila denez, honekin ordezkatzen da:

Ibilgailu batek bere aurretik doan ibilgailutik 3 segundora edo 
gutxiagora zirkulatzen duen denbora-portzentajea.

I motako•  errepideetan: bi irizpideak (ADP eta VM) izaten dira kontuan (ZM zehaz-
teko bi magnitude kalkulatu behar dira).
II motako•  errepideetan: azken irizpidea bakarrik izaten da kontuan (ADP).

10.4 KONDIZIO IDEALAK
Errepide arrunt batek kondizio idealak dituela jotzen da ezaugarri hauek betetzen baditu:

Kondizio idealak

• 3,6 m-ko erreiak.

• 1,80 m-ko bazterbideak.

• Alboetako jabetzetarako sarrerarik ez.

• Lur laua (% 2ko malda baino handiagorik ez).

• Autoz bakarrik osatutako zirkulazioa.

• Aurreratzeko debekurik ez.

• Noranzkoen arteko zirkulazioaren banaketa: % 50-50.

10.5 BESTE IBILGAILU BATEN ATZEAN IBILITAKO 
DENBORA-PORTZENTAJEAREN	KALKULUA.	(ADP)

10.5.1	 Zirkulazio-Intentsitate	Baliokidea.	Ibal
ADP

Ibilgailu errealen orduko intentsitatearekin abiatzen da, eta puntako 15 minutuko autoen 
orduko intentsitatea bihurtu behar da, hau kontuan hartuz:
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Trazaduraren eragina (• ft).
Ibilgailu astunen eragina (• fia).

Intentsitate baliokidea honela kalkulatuko da:

10.1 taula

Ibal
ADP = Intentsitate baliokidea (auto/ordu)

  
I

bal
= I ⋅

f
ia

f
t
· POF

I = Ibilgailu errealen Intentsitatea (ibilgailu/ordu)

POF = Puntako Orduko Faktorea.

ft = Trazadurari dagokion zuzenketa-faktorea.

fia = Ibilgailu astunei dagokien 
zuzenketa-faktorea.

  
f

ia
=

100−P
a
−P

l
+P

a
⋅B

a
+P

l
⋅B

a( )
100

Pa = ibilgailu astunen portzentajea.

Pl = laket-ibilgailuen portzentajea.

Ba = ibilgailu astunen faktore baliokidea.

Bl = laket-ibilgailuen faktore baliokidea.

Ba eta Bl zuzenketa-faktoreak

Ibilgailu-mota
Orduko 

intentsitatea Ibal 
(auto/ordu)

Lur-mota

Laua Gorabeheratsua

Ba

(ibilgailu astunak)

0-600 1,1 1,8

600-1.200 1,1 1,5

>1200 1,0 1,0

Bl 

(laket-ibilgailuak)

0-600 1,0 1,0

600-1.200 1,0 1,0

>1.200 1,0 1,0

Trazaduraren araberako zuzenketa-faktorea ft

Orduko intentsitatea 
(auto/ordu)

Lur-mota

Laua Gorabeheratsua

0-600 1,00 0,77

600-1.200 1,00 0,94

>1.200 1,00 1,00

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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Tauletan, zuzenketa-faktoreak ibilgailu baliokideen intentsitatearen funtziopean (auto-
kopuruaren arabera adierazia) ematen dira. Hori, hasiera batean, ezezaguna denez, beha-
rrezkoa izango da:

 Faktore baliokideen balioekin hurbilketa-kalkuluak egitea hasieratik.• 
 Ondoren emaitzak egokitzea.• 

10.5.2	 Beste	ibilgailu	baten	atzetik	zirkulatzen	den	denbora-portzentajearen	
kalkulua	(ADP)

10.2 taula

ADP = Beste ibilgailu baten atzetik ibilitako denbora-portzentajea

  
ADP =100 ⋅ 1−e

−
Ibal

ADP

1.138

⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟+ f

ad

Ibal
PTS = Intentsitate baliokidea (auto/ordu).

fad = Aurreratze-debekuagatiko zuzenketa-faktorea.

fad = Aurreratzeko debekuaren araberako zuzenketa.

Noranzkoen 
banaketa (%)

Intentsitatea Ibal

(auto/ordu)

Aurreratzeko debekua (%)
0 20 40 60 80 100

50-50

≤ 200 0,0 10,1 17,2 20,2 21,0 21,8
400 0,0 12,4 19,0 22,7 23,8 24,8
600 0,0 11,2 16,0 18,7 19,7 20,5
800 0,0 9,0 12,3 14,1 14,5 15,4

1.400 0,0 3,6 5,5 6,7 7,3 7,9
2.000 0,0 1,8 2,9 3,7 4,1 4,4
2.600 0,0 1,1 1,6 2,0 2,3 2,4

≥ 3.200 0,0 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4

60-40

≤ 200 1,6 11,8 17,2 22,5 23,1 23,7
400 0,5 11,7 16,2 20,7 21,5 22,2
600 0,0 11,5 15,2 18,9 19,8 20,7
800 0,0 7,6 10,3 13,0 13,7 14,4

1.400 0,0 3,7 5,4 7,1 7,6 8,1
2.000 0,0 2,3 3,4 3,6 4,0 4,3

≥ 2.600 0,0 0,9 1,4 1,9 2,1 2,2

70-30

≤ 200 2,8 13,4 19,1 24,8 25,2 25,5
400 1,1 12,5 17,3 22,0 22,6 23,2
600 0,0 11,6 15,4 19,1 20,0 20,9
800 0,0 7,7 10,5 13,3 14,0 14,6

1.400 0,0 3,8 5,6 7,4 7,9 8,3
≥ 2.000 0,0 1,4 4,9 3,5 3,9 4,2

80-20

≤ 200 5,1 17,5 24,3 31,0 31,3 31,6
400 2,5 15,8 21,5 27,1 27,6 28,0
600 0,0 14,0 18,6 23,2 23,9 24,5
800 0,0 9,3 12,7 16,0 16,5 17,0

1.400 0,0 4,6 6,7 8,7 9,1 9,5
≥ 2.000 0,0 2,4 3,4 4,5 4,7 4,9

90-10

≤ 200 5,6 21,6 29,4 37,2 37,4 37,6
400 2,4 19,0 25,6 32,2 32,5 32,8
600 0,0 16,3 21,8 27,2 27,6 28,0
800 0,0 10,9 14,8 18,6 19,0 19,4

≥ 1.200 0,0 5,5 7,8 10,0 10,4 10,7

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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10.6 BATEZ BESTEKO ABIADURAREN KALKULUA

10.6.1	 Autoen	abiadura	askea

AA da errepidean autoek izango luketen batez besteko abiadura baldin eta gidariek beste 
ibilgailu batzuen eraginik jasango ez balute.

Ibal < 200 auto/ordu

AA ezagutzeko:

Errepideetako autoen abiadura neurtu.• 
OAA (oinarrizko abiadura askea edo kondizio idealetako errepide bateko abiadura • 
askea) bat kalkulatuz hasi; aztertzen ari garen eremuko abiadura espezifikoa izan 
daiteke, edo abiadura maximoa, espezifikoa baino txikiagoa izango balitz.

Errepidearen ezaugarri errealak kontuan hartzeko, OAAri zuzenketak aplikatzen zaizkio:

10.3 taula

AA = abiadura aske erreala (km/h)

AA = OAA – fz – fo – fs

OAA = oinarrizko abiadura askea (km/h).

fz = errei-zabalera. 

fo = bazterbidearen zabaleraren 
zuzenketa-faktorea.

fs = sarbideen zuzenketa-faktorea.

Zabalera 
(m)

fz (km/h)

≥ 2,7 < 3,0 3,5

≥ 3,0 < 3,3 1,7

≥ 3,3 < 3,6 0,7

≥ 3,6 0,0

Zabalera 
(m)

fo (km/h)

≥ 0,0 < 0,6 6,8

≥ 0,6 < 1,2 4,2

≥ 1,2 < 1,8 2,1

≥ 1,8 0,0

Sarbide 
kopurua 

kilometroko
fs (km/h)

0 0,0

6 4,0

12 8,0

18 12,0

24 edo 
gehiago 16,0

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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10.6.2	 Zirkulazio	Intentsitate	Baliokidea.	Ibal
VM

Puntako 15 minutuko denbora-tarteko autoen orduko intentsitatea kalkulatu behar da. 
Baina batez besteko abiaduraren kalkuluan erabiltzen den intentsitate baliokidea ez da beste 
auto baten atzetik egiten den denbora-portzentajea kalkulatzeko erabiltzen denaren berdina; 
nahiz eta formula berarekin kalkulatu, taula ezberdinak erabiltzen dira.

10.4 taula

Ibal
VM = Intentsitate baliokidea (auto/ordu)

  
I

bal

VM = I ⋅
f

ia

f
t
· POF

I = ibilgailu errealen intentsitatea (ibilg/h)

POF = Puntako Orduko Faktorea.

ft = trazaduraren araberako zuzenketa-faktorea.

fia = ibilgailu astunengatiko zuzenketa-faktorea.

  
f

ia
=

100−P
a
−P

l
+P

a
⋅B

a
+P

l
⋅B

a( )
100

Pa = ibilgailu astunen portzentajea.

Pl = laket-ibilgailuen portzentajea.

Ba = ibilgailu astunen faktore baliokidea.

Bl = laket-ibilgailuen faktore baliokidea.

Ba eta Bl zuzenketa-faktoreak.

Ibilgailu-
mota

Orduko inten-
tsitatea 

Ibal

(auto/ordu)

Lur-mota

Laua
Aldapa-

tsua

Ep

0-600 1,7 2,5

600-1.200 1,2 1,9

>1.200 1,1 1,5

Er

0-600 1,0 1,1

600-1.200 1,0 1,1

>1.200 1,0 1,1

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

ft = Trazaduraren araberako 
zuzenketa-faktorea.

Orduko 
intentsitatea 

Ibal (auto/ordu)

Lur-mota

Laua
Gorabehe-

ratsua

0-600 1,00 0,71

600-1.200 1,00 0,93

>1.200 1,00 0,99

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

Tauletan, zuzenketa-faktoreak ibilgailu baliokideen intentsitatearen funtziopean ematen 
dira, eta hori, hasiera batean, ezezaguna denez, beharrezkoa izango da:

Faktore baliokideen balioekin hurbilketa-kalkuluak egitea hasieratik.• 
Ondoren, emaitzak egokitzea.• 
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10.6.3	 Autoen	batez	besteko	abiaduraren	kalkulua

AA eta Ibal ezagututa, VM batez besteko abiadura honela kalkulatzen da:

10.5 taula

VM = batez besteko abiadura (km/h)

VM = AA – 0,0125 Ibal
VM – fad fad = aurreratzeko debekuaren araberako zuzenketa.

fad = aurreratzeko debekuaren araberako zuzenketa.

Intentsitatea 

Ibal (auto/ordu)

Aurreratzeko debekua (%)

0 20 40 60 80 100

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

200 0,0 1,0 2,3 3,8 4,2 5,6

400 0,0 2,7 4,3 5,7 6,3 7,3

600 0,0 2,5 3,8 4,9 5,5 6,2

800 0,0 2,2 3,1 3,9 4,3 4,9

1.000 0,0 1,8 2,5 3,2 3,6 4,2

1.200 0,0 1,3 2,0 2,6 3,0 3,4

1.400 0,0 0,9 1,4 1,9 2,3 2,7

1.600 0,0 0,9 1,3 1,7 2,1 2,4

1.800 0,0 0,8 1,1 1,6 1,8 2,1

2.000 0,0 0,8 1,0 1,4 1,6 1,8

2.200 0,0 0,8 1,0 1,4 1,5 1,7

2.400 0,0 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7

2.600 0,0 0,8 1,0 1,3 1,4 1,6

2.800 0,0 0,8 1,0 1,2 1,3 1,4

3.000 0,0 0,8 0,9 1,1 1,1 1,3

3.200 0,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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10.7	 ZERBITZU-MAILAREN	KALKULUA
I motako errepideetan•	  

II motako errepideetan•	

10.6 taula

I motako errepideen kondizioak II motako errepideen kondizioak

Zerbitzu-
maila

Ibilgailu 
baten atzean 

ibilitako 
denbora (%)

Batez 
besteko 
abiadura 

(km/h)

A ≤ 35 > 90

B > 35 ≤ 50 > 80 ≤ 90

C > 50 ≤ 65 > 70 ≤ 80

D > 65 ≤ 80 > 60 ≤ 70

E > 80 ≤ 60

Zerbitzu-maila
Ibilgailu baten 
atzean ibilitako 

denbora (%)

A ≤ 40

B > 40 ≤ 55

C > 55 ≤ 70

D > 70 ≤ 85

E > 85

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

ADP > 85 denean zerbitzu-maila E edo F den jakiteko, zirkulazio-ahalmenarekin alderatu 
beharko da eremuko intentsitatea. Eremuko intentsitateak zirkulazio-ahalmena gaindituz 
gero, F zerbitzu-mailara helduko da.

Zirkulazio-ahalmen hori bi noranzkoetako zirkulazioaren banaketaren menpe dago. Bi 
noranzkoetako baturen zirkulazio-ahalmena hau da:

10.7 taula

Zirkulazio-ahalmena (A)

x < % 53 x > % 53 

A = 3.200 (auto/ordu)
  170.000
 A = –––––––– (auto/ordu)
  x

% x: gehien kargatuta dagoen noranzkoan dagoen zirkulazio-portzentajea
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10.8 INKLINAZIO BEREZIKO ERREPIDE ARRUNTAK
Errepide arrunt batek inklinazio berezia duela joko da, hau betetzen bada:

10.8 taula

Inklinazio bereziko errepide 
arrunteko aldapak

Inklinazioa ≥ % 3

Luzera ≥ 1 km

Noranzkoaren araberako azterketa egin behar da inklinazio bereziko aldapetan, hau da, 
noranzko bakoitzari dagokion intentsitateak aztertu behar dira, kalkulua egiteko:

1 R Aztertutako noranzkoa

2 R Kontrako noranzkoa

10.9 taula

VM = batez besteko abiadura

VM = AA – 0.0125 · (Ibal1 + Ibal2) – fad

Ibal1
VM = intentsitatea, aztertutako noranzkoan

Ibal2
VM = intentsitatea, kontrako noranzkoan

fad = aurreratzeko debekuaren zuzenketa-faktorea

10.10 taula

ADP = beste ibilgailu baten atzean ibilitako denbora-portzentajea

  
ADP=100 ⋅ 1−ea ·Ibal 1

b( ) + f
ad

Ibal1
PTS = intentsitatea aztertutako noranzkoan

fad = aurreratzeko debekuaren zuzenketa-faktorea

Bai VM bai ADP kalkulatzeko kasuan, aldapan gora ekuazio hau erabiliko da ibilgailu 
astunen zuzenketa-faktore gisa:

  
f

ia
=

100−P
a
−P

l
+P

a
⋅B

a
+P

l
⋅B

a( )
100

Aldapan behera, aldiz, VM kalkulatzeko kasuan, eta martxa laburrak erabiltzen dituzten 
kamioiak daudenean, ekuazio hau erabili beharko da:
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f

ia
=

100−P
ML

·P
A
− 1−P

ML( )·PA
−P

l
+P

ML
·P

A
·B

ML
+ 1−P

ML( )·PA
·B

A
+P

l
⋅B

l

100

non

PML = martxa laburrak erabiltzen dituzten kamioien proportzioa zati ibilgailu astunen propor-
tzioa

BML = martxa laburreko kamioien zuzenketa-faktorea

10.11 taula

I motako errepideen kondizioak II motako errepideen kondizioak

ZM ADP (%)
VM

(km/h)

A ≤ 35 > 90

B > 35 ≤ 50 > 80 ≤ 90

C > 50 ≤ 65 > 70 ≤ 80

D > 65 ≤ 80 > 60 ≤ 70

E > 80 ≤ 60

ZM ADP (%)

A ≤ 40

B > 40 ≤ 55

C > 55 ≤ 70

D > 70 ≤ 85

E > 85

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

10.12 taula

Trazaduraren araberako zuzenketa-faktorea ft ADP kalkulatzeko

Orduko intentsitatea 
(auto/ordu)

Orduko intentsitatea 
noranzko batean 

(auto/ordu)

Lur-mota

Laua Gorabeheratsua

0-600 0-300 1,00 0,77

>600-1.200 >300-600 1,00 0,94

>1.200 >600 1,00 1,00

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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10.13 taula

ft faktorea, aldapan gorako VM kalkulatzeko

Aldaparen  
inklinazioa

Aldaparen luzera 
(km)

Ibal (auto/ordu)

0-300 > 300-600 > 600

≥ 3,0 < 3,5

0,4 0,81 1,00 1,00
0,8 0,79 1,00 1,00
1,2 0,77 1,00 1,00
1,6 0,76 1,00 1,00
2,4 0,75 0,99 1,00
3,2 0,75 0,97 1,00
4,8 0,75 0,95 0,97

≥ 6,4 0,75 0,94 0,95

≥ 3,5 < 4,5

0,4 0,79 1,00 1,00
0,8 0,76 1,00 1,00
1,2 0,72 1,00 1,00
1,6 0,69 0,93 1,00
2,4 0,68 0,92 1,00
3,2 0,66 0,91 1,00
4,8 0,65 0,91 0,96

≥ 6,4 0,65 0,90 0,96

≥ 4,5 < 5,5

0,4 0,75 1,00 1,00
0,8 0,65 0,93 1,00
1,2 0,60 0,89 1,00
1,6 0,59 0,89 1,00
2,4 0,57 0,86 0,99
3,2 0,56 0,85 0,98
4,8 0,56 0,84 0,97

≥ 6,4 0,55 0,82 0,93

≥ 5,5 < 6,5

0,4 0,63 0,91 1,00
0,8 0,57 0,85 0,99
1,2 0,52 0,83 0,97
1,6 0,51 0,79 0,97
2,4 0,49 0,78 0,95
3,2 0,48 0,78 0,94
4,8 0,46 0,76 0,93

≥ 6,4 0,45 0,76 0,93

≥ 6,5

0,4 0,59 0,86 0,98
0,8 0,48 0,76 0,94
1,2 0,44 0,74 0,91
1,6 0,41 0,70 0,91
2,4 0,40 0,67 0,91
3,2 0,39 0,67 0,89
4,8 0,39 0,66 0,88

≥ 6,4 0,38 0,66 0,87

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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10.14 taula

ft faktorea, aldapan gorako ADP kalkulatzeko

Aldaparen 
inklinazioa

Aldaparen luzera 
(km)

Ibal (auto/ordu)

0-300 > 300-600 > 600

≥ 3,0 < 3,5

0,4 1,00 0,92 0,92
0,8 1,00 0,93 0,93
1,2 1,00 0,93 0,93
1,6 1,00 0,93 0,93
2,4 1,00 0,94 0,94
3,2 1,00 0,95 0,95
4,8 1,00 0,97 0,96

≥ 6,4 1,00 1,00 0,97

≥ 3,5 < 4,5

0,4 1,00 0,94 0,92
0,8 1,00 0,97 0,96
1,2 1,00 0,97 0,96
1,6 1,00 0,97 0,97
2,4 1,00 0,97 0,97
3,2 1,00 0,98 0,98
4,8 1,00 1,00 1,00

≥ 6,4 1,00 1,00 1,00

≥ 4,5 < 5,5

0,4 1,00 1,00 0,97
0,8 1,00 1,00 1,00
1,2 1,00 1,00 1,00
1,6 1,00 1,00 1,00
2,4 1,00 1,00 1,00
3,2 1,00 1,00 1,00
4,8 1,00 1,00 1,00

≥ 6,4 1,00 1,00 1,00

≥ 5,5 < 6,5

0,4 1,00 1,00 1,00
0,8 1,00 1,00 1,00
1,2 1,00 1,00 1,00
1,6 1,00 1,00 1,00
2,4 1,00 1,00 1,00
3,2 1,00 1,00 1,00
4,8 1,00 1,00 1,00

≥ 6,4 1,00 1,00 1,00

≥ 6,5

0,4 1,00 1,00 1,00
0,8 1,00 1,00 1,00
1,2 1,00 1,00 1,00
1,6 1,00 1,00 1,00
2,4 1,00 1,00 1,00
3,2 1,00 1,00 1,00
4,8 1,00 1,00 1,00

≥ 6,4 1,00 1,00 1,00

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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10.15 taula

Ba faktorea, aldapan gorako VM kalkulatzeko

Aldaparen 
inklinazioa

Aldaparen luzera 
(km)

Ibal (auto/ordu)

0-300 > 300-600 > 600

≥ 3,0 < 3,5

0,4 2,5 1,9 1,5
0,8 3,5 2,8 2,3
1,2 4,5 3,9 2,9
1,6 5,1 4,6 3,5
2,4 6,1 5,5 4,1
3,2 7,1 5,9 4,7
4,8 8,2 6,7 5,3

≥ 6,4 9,1 7,5 5,7

≥ 3,5 < 4,5

0,4 3,6 2,4 1,9
0,8 5,4 4,6 3,4
1,2 6,4 6,6 4,6
1,6 7,7 6,9 5,9
2,4 9,4 8,3 7,1
3,2 10,2 9,6 8,1
4,8 11,3 11,0 8,9

≥ 6,4 12,3 11,9 9,7

≥ 4,5 < 5,5

0,4 4,2 3,7 2,6
0,8 6,0 6,0 5,1
1,2 7,5 7,5 7,5
1,6 9,2 9,0 8,9
2,4 10,6 10,5 10,3
3,2 11,8 11,7 11,3
4,8 13,7 13,5 12,4

≥ 6,4 15,3 15,0 12,5

≥ 5,5 < 6,5

0,4 4,7 4,1 3,5
0,8 7,2 7,2 7,2
1,2 9,1 9,1 9,1
1,6 10,3 10,3 10,2
2,4 11,9 11,8 11,7
3,2 12,8 12,7 12,6
4,8 14,4 14,3 14,2

≥ 6,4 15,4 15,2 15,0

≥ 6,5

0,4 5,1 4,8 4,6
0,8 7,8 7,8 7,8
1,2 9,8 9,8 9,8
1,6 10,4 10,4 10,3
2,4 12,0 11,9 11,8
3,2 12,9 12,8 12,7
4,8 14,5 14,4 14,3

≥ 6,4 15,4 15,3 15,2

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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10.16 taula

Ba eta Bl, aldapan gorako ADP kalkulatzeko

Aldaparen 
inklinazioa

Aldaparen luzera 
(km)

Ba

BaIbal (auto/ordu)

0-300 > 300-600 > 600

≥ 3,0 < 3,5

0,4 1,0 1,0 1,0 1,0
0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
1,2 1,0 1,0 1,0 1,0
1,6 1,0 1,0 1,0 1,0
2,4 1,0 1,0 1,0 1,0
3,2 1,0 1,0 1,0 1,0
4,8 1,4 1,0 1,0 1,0

≥ 6,4 1,5 1,0 1,0 1,0

≥ 3,5 < 4,5

0,4 1,0 1,0 1,0 1,0
0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
1,2 1,0 1,0 1,0 1,0
1,6 1,0 1,0 1,0 1,0
2,4 1,1 1,0 1,0 1,0
3,2 1,4 1,0 1,0 1,0
4,8 1,7 1,1 1,2 1,0

≥ 6,4 2,0 1,5 1,4 1,0

≥ 4,5 < 5,5

0,4 1,0 1,0 1,0 1,0
0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
1,2 1,0 1,0 1,0 1,0
1,6 1,0 1,0 1,0 1,0
2,4 1,1 1,2 1,2 1,0
3,2 1,6 1,3 1,5 1,0
4,8 2,3 1,9 1,7 1,0

≥ 6,4 3,3 2,1 1,8 1,0

≥ 5,5 < 6,5

0,4 1,0 1,0 1,0 1,0
0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
1,2 1,0 1,0 1,0 1,0
1,6 1,0 1,2 1,2 1,0
2,4 1,5 1,6 1,6 1,0
3,2 1,9 1,9 1,8 1,0
4,8 3,3 2,5 2,0 1,0

≥ 6,4 4,3 3,1 2,0 1,0

≥ 6,5

0,4 1,0 1,0 1,0 1,0
0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
1,2 1,0 1,0 1,3 1,0
1,6 1,3 1,4 1,6 1,0
2,4 2,1 2,0 2,0 1,0
3,2 2,8 2,5 2,1 1,0
4,8 4,0 3,1 2,2 1,0

≥ 6,4 4,8 3,5 2,3 1,0

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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10.17 taula

Bl, aldapan gorako VM kalkulatzeko

Aldaparen 
inklinazioa

Aldaparen luzera
Ibal (auto/ordu)

0-300 > 300-600 > 600

≥ 3,0 < 3,5

0,4 1,1 1,0 1,0
0,8 1,2 1,0 1,0
1,2 1,2 1,0 1,0
1,6 1,3 1,0 1,0
2,4 1,4 1,0 1,0
3,2 1,4 1,0 1,0
4,8 1,5 1,0 1,0

≥ 6,4 1,5 1,0 1,0

≥ 3,5 < 4,5

0,4 1,3 1,0 1,0
0,8 1,3 1,0 1,0
1,2 1,3 1,0 1,0
1,6 1,4 1,0 1,0
2,4 1,4 1,0 1,0
3,2 1,4 1,0 1,0
4,8 1,4 1,0 1,0

≥ 6,4 1,5 1,0 1,0

≥ 4,5 < 5,5

0,4 1,5 1,0 1,0
0,8 1,5 1,0 1,0
1,2 1,5 1,0 1,0
1,6 1,5 1,0 1,0
2,4 1,5 1,0 1,0
3,2 1,5 1,0 1,0
4,8 1,6 1,0 1,0

≥ 6,4 1,6 1,0 1,0

≥ 5,5 < 6,5

0,4 1,5 1,0 1,0
0,8 1,5 1,0 1,0
1,2 1,5 1,0 1,0
1,6 1,6 1,0 1,0
2,4 1,6 1,0 1,0
3,2 1,6 1,0 1,0
4,8 1,6 1,2 1,0

≥ 6,4 1,6 1,5 1,2

≥ 6,5

0,4 1,6 1,0 1,0
0,8 1,6 1,0 1,0
1,2 1,6 1,0 1,0
1,6 1,6 1,0 1,0
2,4 1,6 1,0 1,0
3,2 1,6 1,0 1,0
4,8 1,6 1,3 1,3

≥ 6,4 1,6 1,5 1,4

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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10.18 taula

Bml, aldapan beherako VM kalkulatzeko

AAren eta martxa 
laburrak erabiltzen dituzten 

kamioien abiaduraren 
arteko diferentzia

Ibali (auto/ordu)

0-300 > 300-600 > 600

≤ 20 4,4 2,8 1,4
40 14,3 9,6 5,7

≥ 60 34,1 23,1 13,0

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

10.19 taula

Ba eta Bl, aldapan beherako VM kalkulatzeko

Ibal 
(auto/ordu)

Ibali 
(auto/ordu)

Lur-mota

Laua  
(≤ % 2)

Gorabeheratsua 
(≥ % 2)

Ep

0-600 0-300 1,7 2,5
> 600-1.200 > 300-600 1,2 1,9

> 1.200 > 600 1,1 1,5

Er

0-600 0-300
1,0 1,1> 600-1.200 > 300-600

> 1.200 > 600

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

10.20 taula

Ba eta Bl, aldapan beherako ADP kalkulatzeko

Ibal 
(auto/ordu)

Ibali 
(auto/ordu)

Lur-mota

Laua  
(≤ % 2)

Gorabeheratsua 
(≥ % 2)

Ep

0-600 0-300 1,1 1,8
> 600-1.200 > 300-600 1,1 1,5

> 1.200 > 600 1,0 1,0

Er

0-600 0-300
1,0 1,0> 600-1.200 > 300-600

> 1.200 > 600

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

10.21 taula

ft =1 aldapan beherako

VM eta ADP kalkulatzeko

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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10.22 taula

VM kalkulatzeko fad

AA (km/h)
Kontrako 

noranzkoko
Ibal (auto/ordu)

Aurreratzeko debekua (%)

≤ 20 40 60 80 100

110

≤ 100 1,7 3,5 4,5 4,8 5,0
200 3,5 5,3 6,2 6,5 6,8
400 2,6 3,7 4,4 4,5 4,7
600 2,2 2,4 2,8 3,1 3,3
800 1,1 1,6 2,0 2,2 2,4

1.000 1,0 1,3 1,7 1,8 1,9
1.200 0,9 1,3 1,5 1,6 1,7
1.400 0,9 1,2 1,4 1,4 1,5

≥ 1.600 0,9 1,1 1,2 1,2 1,3

100

≤ 100 1,2 2,7 4,0 4,5 4,7
200 3,0 4,6 5,9 6,4 6,7
400 2,3 3,3 4,1 4,4 4,6
600 1,8 2,1 2,6 3,0 3,2
800 0,9 1,4 1,8 2,1 2,3

1.000 0,9 1,1 1,5 1,7 1,9
1.200 0,8 1,1 1,4 1,5 1,7
1.400 0,8 1,0 1,3 1,3 1,4

≥ 1.600 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2

90

≤ 100 0,8 1,9 3,6 4,2 4,4
200 2,4 3,9 5,6 6,3 6,6
400 2,1 3,0 3,8 4,3 4,5
600 1,4 1,8 2,5 2,9 3,1
800 0,8 1,1 1,7 2,0 2,2

1.000 0,8 0,9 1,3 1,5 1,8
1.200 0,8 0,9 1,2 1,4 1,6
1.400 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4

≥ 1.600 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1

80

≤ 100 0,3 1,1 3,1 3,9 4,1
200 1,9 3,2 5,3 6,2 6,5
400 1,8 2,6 3,5 4,2 4,4
600 1,0 1,5 2,3 2,8 3,0
800 0,6 0,9 1,5 1,9 2,1

1.000 0,6 0,7 1,1 1,4 1,8
1.200 0,6 0,7 1,1 1,3 1,6
1.400 0,6 0,7 1,0 1,1 1,3

≥ 1.600 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0

70

≤ 100 0,1 0,6 2,7 3,6 3,8
200 1,5 2,6 5,0 6,1 6,4
400 1,5 0,8 3,2 4,1 4,3
600 0,7 0,5 2,1 2,7 2,9
800 0,5 0,5 1,3 1,8 2,0

1.000 0,5 0,5 1,0 1,3 1,8
1.200 0,5 0,5 1,0 1,2 1,6
1.400 0,5 0,5 1,0 1,0 1,2

≥ 1.600 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9
Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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10.23 taula

 ADP kalkulatzeko fad

AA 
(km/h)

Kontrako noranzkoko 
intentsitatea  

Ibal2 (auto/ordu)

Aurreratzeko debekua (%)

≤ 20 40 60 80 100

110

≤ 100 10,1 17,2 20,2 21,0 21,8
200 12,4 19,0 22,7 23,8 24,8
400 9,0 12,3 14,1 14,4 15,4
600 5,3 7,7 9,2 9,7 10,4
800 3,0 4,6 5,7 6,2 6,7

1.000 1,8 2,9 3,7 4,1 4,4
1.200 1,3 2,0 2,6 2,9 3,1
1.400 0,9 1,4 1,7 1,9 2,1

≥ 1.600 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4

100

≤ 100 8,4 14,9 20,9 22,8 26,6
200 11,5 18,2 24,1 26,2 29,7
400 8,6 12,1 14,8 15,9 18,1
600 5,1 7,5 9,6 10,6 12,1
800 2,8 4,5 5,9 6,7 7,7

1.000 1,6 2,8 3,7 4,3 4,9
1.200 1,2 1,9 2,6 3,0 3,4
1.400 0,8 1,3 1,7 2,0 2,3

≥ 1.600 0,6 0,9 1,1 1,2 1,4

90

≤ 100 6,7 12,7 21,7 24,5 31,3
200 10,5 17,5 25,4 28,6 34,7
400 8,3 11,8 15,5 17,5 20,7
600 4,9 7,3 10,0 11,5 13,9
800 2,7 4,3 6,1 7,2 8,8

1.000 1,5 2,7 3,8 4,5 5,4
1.200 1,0 1,8 2,6 3,1 3,8
1.400 0,7 1,2 1,7 2,0 2,4

≥ 1.600 0,6 0,9 1,2 1,3 1,5

80

≤ 100 5,0 10,4 22,4 26,3 36,1
200 9,6 16,7 26,8 31,0 39,6
400 7,9 11,6 16,2 19,0 23,4
600 4,7 7,1 10,4 112,4 15,6
800 2,5 4,2 6,3 7,7 9,8

1.000 1,3 2,6 3,8 4,7 5,9
1.200 0,9 1,7 2,6 3,2 4,1
1.400 0,6 1,1 1,7 2,1 2,6

≥ 1.600 0,5 0,9 1,2 1,3 1,6

70

≤ 100 3,7 8,5 23,2 28,2 41,6
200 8,7 16,0 28,2 33,6 45,2
400 7,5 11,4 16,9 20,7 26,4
600 4,5 6,9 10,8 13,4 17,6
800 2,3 4,1 6,5 8,2 11,0

1.000 1,2 2,5 3,8 4,9 6,4
1.200 0,8 1,6 2,6 3,3 4,5
1.400 0,5 1,0 1,7 2,2 2,8

≥ 1.600 0,4 0,9 1,2 1,3 1,7

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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10.24 taula

ADP kalkulatzeko a eta b parametroak

Kontrako noranzkoko 
intentsitatea  

Ibal2 (auto/ordu)
a b

≤ 200 –0,013 0,668

400 –0,057 0,479

600 –0,100 0,413

800 –0,173 0,349

1.000 –0,320 0,276

1.200 –0,430 0,242

1.400 –0,522 0,225

≥ 1.600 –0,665 0,199

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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11ERREpIDE-zAtI txIRIKoRDAtUAK

11.1 Sarrera

11.2 Zirkulazio-ahalmena eta zerbitzu-maila 
errepide-zati	txirikordatuetan





17911 errepide-zAti txirikordAtuAk

11.1 SARRERA

Zirkulazioko noranzko bakarreko errepide-zatiak dira, non bi sarreratatik 
edo gehiagotatik sartzen diren eta bi irteeratatik edo gehiagotatik irteten 

diren ibilgailuak gurutzatzen (txirikordatzen) baitira.

Ibilgailuek, behar duten irteera hartzeko, errei-aldaketak egiten dituzte, eta, hala, beren 
ibilbideak beste ibilgailuenekin gurutzatzen dituzte.

Kondizioak onak badira, operazio horiek guztiak abiadura egoki batean egiten dira, ibil-
gailu batek ere gelditzeko beharrik izan gabe.

Errepide-zati horiek lotuneetan ageri dira, baldin eta sarrera- eta irteera-adarrak badaude 
bata bestearekiko gertu.

Autobideetako galtzada nagusietan horrelako egoerarik ez izatea komeni da, eta errepi-
de-zati txirikordatuak eratzen dituzten zerbitzu-galtzadak eraikitzen dira.

Zati txirikordatu batean, ibilgailu batzuek ibilbidea aldatu behar dute, eta beste batzuek 
bere ibilbideari jarraituko diote inolako maniobra berezirik egin gabe. Bi zirkulazio horiek 
banatu egiten dira:

Ibilbide txirikordatua egin nahi dutenek errepide-zatiaren erdialdeko erreiak • 
okupatu behar dituzte.
Ibilbide txirikordatua egin nahi ez dutenek kanpoaldeko erreiak okupatzen • 
dituzte.

Ibilgailu guztiak (bai ibilbide txirikordatua egiten dutenak, bai zuzen jarraitzen dutenak) 
hartzeko adina errei izan beharko du errepide-zatiak. Gainera, txirikorda-erreietan, ibilgai-
luek errei-aldaketak egin ditzaten behar adina hutsune egon behar dute.
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Egoera normalean, txirikorda-maniobrak egiten dituzten gidariak eta maniobrak egiten 
ez dituztenak tokia hartzeko lehian aritzen dira. Zirkulazioaren kondizioak batzuentzat eta 
besteentzat baliokideak direnean, hau da, antzeko zirkulazio-kondizioak dituztenean, orekan 
egiten dira maniobrak. Hori hala bada, esaten da zati txirikordatuak kondizio EZ-MUGATUetan 
funtzionatzen duela. Baina, kasu batzuetan, oreka-egoera ezin izaten da lortu; izan ere, 
errepide-zati txirikordatuaren konfigurazioa dela-eta, txirikorda-maniobra egin behar duten 
ibilgailuek erabili behar dituzten erreiak ez dira nahiko aurrerantz doazen ibilgailuen antzeko 
zirkulazio-kondizioak izateko. Kasu horretan, jotzen da errepide-zati txirikordatuak kondizio 
MUGATUETAN funtzionatzen duela.

Errepide-zati txirikordatuetako Zerbitzu Maila (ZM) kalkulatzeko, eremuko dentsitatea 
jakin behar da. Dentsitate horiek kalkulatzeko, eremuko ibilgailuen batez besteko abiadura 
jakin behar da.

Abiadura horiek txikiagoak dira txirikorda-maniobrak egitera doazen ibilgailuentzat 
besteentzat baino. Batez besteko abiadura horiek kalkulatzeko, hau izan behar da kontuan:

eremuaren ezaugarriak (luzera eta errei-kopurua)• 
konfigurazioa (irteera eta sarreretako errei-kopurua)• 
mugimendu-aukera guztietako zirkulazio-intentsitatea.• 

Txirikorda-maniobra egin behar duten ibilgailuen abiaduraren batez bestekoa eta txiri-
korda-maniobra egin behar ez duten ibilgailuen abiaduraren batez bestekoa ezagututa, 
batez besteko abiadura totala kalkulatzen da. Eta eremuko intentsitate totala ezagututa, 
dentsitatea lortzen da, eta azken horrekin, ZMa.

11.2	 ZIRKULAZIO-AHALMENA	ETA	ZERBITZU-MAILA	ERREPIDE-ZATI	
TXIRIKORDATUETAN

Errepide-zati txirikordatuetako zirkulazio-ahalmena eta ZM kalkulatzeko, bost pausoko 
prozedura honi jarraitzen zaio: 

1. Txirikorda-maniobra egin behar duten eta egin behar ez duten ibilgailuen batez besteko 
abiadura espazialaren aurreikuspena. Vt eta Vet

2. Maniobrak mugatuta dauden edo ez zehazteko, ibilgailuek erabiltzen dituzten erreien 
proportzioa deskribatzen duen eredua.

3. Errepide-zati txirikordatuan, aurreikusitako abiadurak dentsitate bihurtzen dituen algo-
ritmoa.

4. ZMaren definizioa.

5. Zati txirikordatuaren zirkulazio-ahalmena zehazteko eredua.



18111 errepide-zAti txirikordAtuAk

Metodoa aplikatzean, kontuan izan behar da zati txirikordatuaren luzera 750 m-ra 
mugatuta dagoela; errepide-zati luzeagoak konbergentzia (bateratze) eta dibergentzia 
independente gisa aztertzen dira.

11.2.1	 Errepide-zati	txirikordatuen	konfigurazioa

Zati txirikordatu batean, zirkulazio-ahalmenaren eta ZMaren kalkuluaren prozedura aplika-
tzean, hiru konfigurazio-mota bereizten dira, kondizio hauekin:

 A MOTA: Bi norabideetan txirikorda-maniobra egiten duten ibilgailuek behin aldatu 
beharra daukate erreia maniobra osatzeko. 

 B MOTA: Norabide batean txirikorda-maniobra egiten duten ibilgailuek ez dute erreia 
aldatu beharrik, eta beste norabidean egiten dutenek behin bakarrik aldatu behar dute. 

 C MOTA: Norabide batean txirikorda-maniobra egiten duten ibilgailuek ez dute erreia 
aldatu beharrik, eta beste norabidean egiten dutenek bi bider aldatu behar dute.

Errepide-zati txirikordatuko intentsitate altuak kanalizatzeko, B motako konfigurazioak 
dira eraginkorrenak, batez besteko abiadurak A eta C konfigurazioetan baino altuagoak 
baitira.

11.1 taula

A MOTA: Errei-aldaketa bakarra egin beharra dago bi txirikorda-bideetan

A

B

C

D

11.1 irudia

A

B

C

D

11.2 irudia
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B MOTA: Txirikorda-bide batean errei-aldaketa bakarra egin beharra dago, 
eta bestean, ez dago erreia aldatu beharrik

A

B

C

D

11.3 irudia

A

B

C

D

11.4 irudia

A

B

C

D

11.5 irudia

C MOTA: Txirikorda-bide batean bi errei-aldaketa egin beharra dago, eta 
bestean, ez dago erreia aldatu beharrik

A

B

C

D

11.6 irudia
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A

B

C

D

11.7 irudia

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

INTENTSITATEEN KALKULUA

11.2 taula

Intentsitateen kalkulua

  fia
 Ibal = I –––––––
  POF · fg

Ibal = 15 minutuko intentsitatea (auto/ordu)

I = intentsitatea (ibilgailu/ordu)

fia = ibilgailu astunen zuzenketa-faktorea

POF = Puntako Orduko Faktorea

fg = gidariaren araberako faktorea

11.2.2	 Txirikordan	eragina	duten	aldagaiak

Errepide-zati txirikordatuetako ZMan eragina daukaten aldagaien erlazioa ikusiko dugu:

11.3 taula

Aldagaiak errepide-zati txirikordatuetan

(Ibal)et1
(Ibal)t2

(Ibal)t1
(Ibal)et2

1

2

L: errepide-zati txirikordatuaren luzera (m).
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E: errepide-zati txirikordatuko errei-kopurua totala.

Et: maniobra mugatuta ez egoteko txirikorda-maniobra egiten duten ibilgailuek behar 
duten errei-kopurua.

(Et)max: txirikorda-maniobra egiten duten ibilgailuek erabil dezaketen errei-kopuru 
maximoa.

Eet: txirikorda-bideetan erabiltzen ez den errei-kopurua.  

(Ibal)et1: txirikorda-bidea egiten ez duten ibilgailuen intentsitatea (auto/ordu)

(Ibal)et2: txirikorda-bidea egiten ez duten ibilgailuen intentsitatea (auto/ordu)

(Ibal)t1: txirikorda-bidea egiten duten ibilgailuen intentsitatea (auto/ordu)

(Ibal)t2: txirikorda-bidea egiten duten ibilgailuen intentsitate txikiena (auto/ordu)

(Ibal)t: txirikorda-bidea egiten duten ibilgailuen intentsitate totala (auto/ordu) 

(Ibal)t = (Ibal)t1 + (Ibal)t2

(Ibal)et: txirikorda-bidea egiten ez duten ibilgailuen intentsitate totala (auto/ordu) 

(Ibal)et = (Ibal)et1 + (Ibal)et2

        (Ibal)t/ minBR: bolumen-ratioa BR =  ––––––
     Ibal

Vt: txirikorda-bidea egiten duten ibilgailuek abiadura errepide-zati txirikordatuan duten 
abiadura

Vet: txirikorda-bidea egiten ez duten ibilgailuek errepide-zati txirikordatuan duten abiadura

D: errepide-zati txirikordatuko dentsitatea (ibilgailu/km errei).

Tt, Tet: abiadura kalkulatzeko txirikorda-intentsitateen faktoreak.

Errepide-zati txirikordatuaren luzera neurtzen da 0,6 m-ko zabalera duen hasierako 
konbergentziatik 3,7 m-ko zabalera duen bukaerako dibergentziaraino.

0,6 m

Errepide-zati txirikordatuaren luzera

3,7 m

11.8 irudia



18511 errepide-zAti txirikordAtuAk

Zirkulazioa kondizio mugatuetan edo ez-mugatuetan sortzen den jakiteko, txirikorda-
bidea egiten duten ibilgailuek maniobra mugatua ez izateko behar duten errei-kopurua 
zehaztu behar da (Et), eta txirikorda-maniobra egiten duten ibilgailuek erabil dezaketen 
errei-kopuru maximoarekin konparatu behar da (Et)max.

Hurrengo irudian (Et)max balio maximoak agertzen dira.

11.4 taula

Txirikorda-bidea egiten dutenek erabil dezaketen errei-kopuru maximoa

A MOTA

1,4 errei

11.9 irudia

B MOTA

3,5 errei

11.10 irudia

C MOTA

3 errei

11.11 irudia

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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11.2.3 Vt	eta	Vet	abiaduren	kalkulua

Txirikorda-maniobra egiten duten eta zati txirikordatuan aurrera doazen ibilgailuen batez 
besteko abiadurak kalkulatzeko, ekuazio hau erabiltzen da:

11.5 taula

  Vmax – Vmin
 Vi = Vmin + ––––––––––
  1 + Ti

i = t: txirikorda-bidea egiten dutenen abiadura

i = et: txirikorda-bidea egiten ez dutenen abiadura

Vi (km/h) Batez besteko abiadura 

Vmin (km/h) Abiadura minimoa errepide-zati txirikordatu batean (24 km/h).

Vmax (km/h) Abiadura maximoa errepide-zati txirikordatu batean 
(AA + 8 km/h).

Ti Txirikorda-intentsitatearen faktorea.

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

11.6 taula

Txirikorda-intentsitatea, Ti, kalkulatzeko faktoreak

  

Ti =

a ⋅ 1+BR( )b
⋅

v
E

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

c

3,28 ⋅L( )d

Tt Tet

a b c d a b c d

A mota

Ez-mugatua 0,15 2,2 0,97 0,80 0,0035 4,0 1,3 0,75

Mugatua 0,36 2,2 0,97 0,80 0,0020 4,0 1,3 0,75

B mota

Ez-mugatua 0,08 2,2 0,70 0,50 0,0020 6,0 1,0 0,50

Mugatua 0,15 2,2 0,70 0,50 0,0010 6,0 1,0 0,50

C mota

Ez-mugatua 0,08 2,3 0,80 0,60 0,0020 6,0 1,1 0,60

Mugatua 0,14 2,3 0,80 0,60 0,0010 6,0 1,1 0,60

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

Zirkulazioa MUGATUA edo EZ-MUGATUA den jakin behar da.
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11.2.4	 Zirkulazio-motaren	determinazioa

Txirikorda-maniobra egiten duten eta egiten ez duten ibilgailuen zirkulazioaren kondizioak 
berdinak direnean, fluxuen arteko oreka dagoela jotzen da.

Zirkulazioa MUGATUA dela joko da, txirikorda-maniobra egiten duten ibilgailuek oreka 
lortzeko behar den errei-kopurua okupatu ezin dutenean.

Zirkulazioa MUGATUA den edo ez zehazteko, konparaketa hauek egiten dira:

E• t : txirikorda-bidea egiten duten ibilgailuek behar duten errei-kopurua.
E• t max:  txirikorda-bidea egiten duten ibilgailuek erabil dezaketen errei-kopuru 

maximoa.

11.7 taula

Errepide-zati txirikordatu batean zirkulazio-mota determinatzeko 
ekuazioak

Mota Et Et max

A
1,21 · E · BR0,571 · L0,234

––––––––––––––––––––––
Vt

0,438 1,4

B
  71,57
 E · [0,085 + 0,703 · BR + ––––– – 0,0112 · (Vet – Vt)]  L

3,5

C E · [0,761 + 0,047 · BR – 0,00036 · L – 0,0031 · (Vet – Vt)] 3,0

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

Et < Et max R Zirkulazio ez-mugatua

Et ≥ Et max R Zirkulazio mugatua

PROZEDURA:

V − t eta Vet kalkulatzen dira zirkulazioa EZ-MUGATUA dela joz.

Lortutako balioak dagokien formulan sartzen dira. −

E − t eta (Et)max konparatuz gero, Et >(Et)max bada, zirkulazioa MUGATUA da.

Aurrekoa kontuan izanda, fluxuen abiadurak kalkulatu behar dira berriro ere.
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11.2.5	 Errepide-zati	txirikordatuko	batez	besteko	abiadura	eta	dentsitatea

Eremu txirikordatuko batez besteko abiaduraren balioa ekuazio honen bitartez kalkulatzen 
da:

  

V=
Ibal

 
(Ibal)t

 V
t

 

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟+  

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟  

(Ibal)et

V
et

 

Fluxuen abiadurak kalkulatzen dira zirkulazioaren kondizioak mugatuak diren edo ez 
kontuan izanda.

Batez besteko abiadura ezagututa, dentsitatea honela kalkulatzen da:

  
D =

 
Ibal

 E 

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟  

V

11.2.6	 Errepide-zati	txirikordatuko	ZMaren	kalkulua

ZMa lortzen da dentsitateen balioak ezagututa, hurrengo taularen arabera.

11.8 taula

Zerbitzu-maila errepideko adarretan

Zerbitzu-maila

Dentsitatea (auto/km errei)

Autobideetan
Errei anitzeko errepideak 

eta bide-biltzaileak

A ≤ 6 ≤ 8

B > 6-12 > 8-15

C > 12-17 > 15-20

D > 17-22 > 20-23

E > 22-27 > 23-25

F > 27 > 25

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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11.2.7	 Errepide-zati	 txirikordatu	 baten	 zirkulazio-ahalmenaren	 determi-
nazioa

Dentsitateak ZMa E eta F artean egiten duen edozein fluxuren konbinazioak emango digu 
txirikorda-bidearen zirkulazio-ahalmena.

Autobideetan eta autobietan: 27 auto/(km errei)

Beste bide batzuetan: 25 auto/(km errei)

Highway	Capacity	Manual	2000 eskuliburuko 4A-4L taulek zati txirikordatuko zenbait 
aldagairi dagokien zirkulazio-ahalmena ematen digute. Taula horietan, zirkulazio-
ahalmenaren balioak ageri dira faktore hauen arabera:

Errepide-zati txirikordatu mota.• 
Intentsitatearen arrazoia.• 
Errepide-zati txirikordatuaren luzera.• 
Abiadura askea.• 
Errei-kopurua.• 

11.9 taula

Zirkulazio-ahalmena errepide-zati txirikordatuetan

A motako eremu txirikordatua AA = 100 km/h

BR
Eremu txirikordatuaren luzera (m)

150 300 450 600 750

3 erreiko eremu txirikordatuak

0,10 5.470 6.110 6.480 6.730 6.910

0,20 5.000 5.640 6.020 6.290 6.490

0,30 4.610 5.240 5.620 5.900 6.110

0,40 4.290 4.900 4.990 5.250 5.460

0,45 4.000 4.520 4.790 5.040 5.200

4 erreiko eremu txirikordatuak

0,10 7.300 8.150 8.630 8.970 9.220

0,20 6.660 7.520 8.030 8.380 8.650

0,30 6.080 6.830 7.310 7.650 7.920

0,35 5.780 6.520 6.990 7.330 7.600

5 erreiko eremu txirikordatuak

0,10 9.120 10.180 10.790 11.210 11.500

0,20 8.330 9.500 10.080 10.510 10.830

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.





12AUtoBIDEEtAKo sARRERA-            
EtA IRtEERA-ADARRAK

12.1 Sarrera
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12.1 SARRERA
Adarra: bi errepideren arteko (bietako batek, gutxienez, autobidea izan behar du) konexioa 
onartzen duen bide-zatia.

Autobidera sartzeko adarra

12.1 irudia

Autobidetik	irteteko	adarra

12.2 irudia
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Adar horietatik pasatu daitekeen zirkulazio maximoa faktore hauek mugatzen dute:

Adar bereko zirkulazio-ahalmena.• 
Adarrera sartzeko zatia.• 
Adarretik irteteko zatia.• 

Adarretan —batez ere, motzak direnetan—, irteera-adarraren funtzionamendu txar 
batek ibilgailu-pilaketa sortzen du. Pilaketa horrek adar guztia okupa dezake, eta horrek 
guztiz blokea dezake adarra jaiotzen den autobideko errei bat, eta adarreko zerbitzu-maila 
asko okertuko da.

12.1.1	 Autobidera	sartzeko	adarra

Elkarren segidan doazen beste ibilgailuen artean sartu behar dute ibilgailuek auto-• 
bideko eskuineko erreian.
Sartzera doazen ibilgailuek azelerazio-erreian doitu beharko dute beren abiadura.• 
Autobideko eskuineko erreian doazen ibilgailuak ezkerreko erreirantz mugituz • 
joango dira.
Adarraren eta enborraren arteko bidegurutzetik hasita 450 metroko tartean gataz-• 
kagune bat sortuko da, eskuineko bi erreietan eragina izango duena.

450 m

Azelerazio-erreia

GATAZKAGUNEA

12.3 irudia

12.1.2	 Autobidetik	irteteko	adarra

Irtetera doazen ibilgailuak eskuineko erreian ipiniko dira astirotzeko erreian • 
sartzeko.
Enborrean edo autobidean jarraitzen duten ibilgailuak beren ezkerrean duten • 
erreira mugitzen ahaleginduko dira.
Adarra hasi baino 450 metro lehenago hasita gatazkagune bat sortuko da, eskui-• 
neko bi erreietan eragina izango duena.
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450 m

Astirotzeko erreia

GATAZKAGUNEA

12.4 irudia

12.1.3	 Adarrak	dauden	elkarguneetako	intentsitatearen	kalkulua

Intentsitate baliokideak ekuazio hau beteko du:

 (Ibal)i = (Ii· fia)/(POF · fg) (1)

(Ibal)i : i mugimenduaren puntako orduko intentsitate baliokidea (auto/ordu)

Ii: i mugimenduaren puntako orduko eskaera-bolumena (ibilgailu/ordu)

fia: erabiltzaile-motagatik (gidaria) aplikatu beharreko faktorea (autobideetako oinarrizko 
guneetan edo zenbait erreik osatzen duten errepideetan erabiltzen den faktore bera).

fia: ibilgailu astunak ibiltzeagatik kontuan hartu beharreko faktorea (autobideetako oinarrizko 
guneetan edo zenbait erreik osatzen duten errepideetan erabiltzen den faktore bera).

  (100 – Pa – Pl + Pa · Ba + Pl · Bl)
 fia = –––––––––––––––––––––––––– (2)
  100

POF: Puntako Orduko Faktorea.

Adarren sarrerako eta irteerako zerbitzu-maila zehazteko, gatazkaguneko zirkulazio-
dentsitatea kalkulatu beharko da. Dentsitate hori kalkulatzeko, gatazkaguneko zirkulazio-
intentsitatea ((Ibal)a12) jakin beharra dago, eta intentsitate hori hauek osatzen dute:

Adarretik dabiltzan ibilgailu-baliokide baliokideen intentsitatea ((I• bal)a)
Autobideko eskuineko bi erreietatik zirkulatzen duten ibilgailu baliokideen intentsi-• 
tatea (Ibal)12 (kalkulu hori egiteko adarraren aurretik eskuineko bi erreietatik dato-
rren zirkulazio-proportzioa jakin beharra daukagu, P12) 



196 iV. AtAlA: lotuneetAko zirkulAzio-AhAlmenA etA zerbitzu-mAilA

12.1.4	 Gatazkaguneko	zerbitzu-maila	eta	zirkulazio-ahalmena

Gatazkaguneko dentsitatea honela lortzen da:

Sarrera: D = 3,402 + 0,00456 (Ibal)a + 0,0048 (Ibal)12 – 0,01278 L

Irteera: D = 2,642 + 0,0053 (Ibal)12 – 0,0183 L

Non: D:	Gatazkaguneko	dentsitatea	(auto/km	errei)
 (Ibal)a:	Adarreko	intentsitatea	(auto/ordu)
 (Ibal)12:	Adarra	baino	lehenagoko	eskuineko	bi	erreietako	intentsitatea	(auto/ordu)
 L:	Azelerazio-erreiaren	(sarrera)	edo	astirotzeko	erreiaren	(irteera)	luzera	(m).

Dentsitatea taulek ematen dizkiguten balioekin konparatuz, zerbitzu-maila zehazten da.

12.1 taula

Zerbitzu-maila Dentsitatea (auto/km*errei)

A ≤ 6

B 6 < D ≤ 12

C 12 < D ≤ 17

D 17 < D ≤ 22

E D > 22

F Eskaera > Kapazitatea

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

Jo dezagun D = 24auto/km errei dela. Zerbitzu-maila E edo F den jakiteko, gatazkaguneko 
intentsitate totala ((Ibal)a12) eta zirkulazio-ahalmena alderatu beharko dira.

Gatazkaguneko intentsitate totala hau izango da:

Sarrera: (Ibal)a12 = (Ibal)12  + (Ibal)a

Irteera: (Ibal)a12 = (Ibal)12

(Ibal)a12: Gatazkaguneko intentsitate totala (auto/ordu)
(Ibal)a : Adarreko intentsitatea (auto/ordu)
(Ibal)12: Adarraren aurretik datozen eskuineko bi erreien intentsitatea (auto/ordu)

Intentsitate total horrek guneko zirkulazio-ahalmena baino txikiagoa izan behar du.
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Hau da gatazkaguneko zirkulazio-ahalmena:

Sarrera-adarra: 4.600 auto/ordu

Irteera-adarra: 4.400 auto/ordu

12.2 taula. Sarrera- eta irteera-adarrak (autobideak eta autobiak).

Adarretako zirkulazio-ahalmenaren balio hurbildua

Adarreko abiadura askea 
AAa (km/h)

Zirkulazio-ahalmena (auto/ordu)

Errei bakarreko adarra Bi erreiko adarra

> 80 2.200 4.400

> 65-80 2.100 4.100

> 50-65 2.000 3.800

≥ 30-50 1.900 3.500

< 30 1.800 3.200

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

12.3 taula

Konbergentzia eta Dibergentzietarako zerbitzu-mailarako irizpideak (ZM)

Zerbitzu-maila Dentsitatea (auto/km errei)

A ≤ 6

B > 6-12

C > 12-17

D > 17-22

E > 22

F Eskaera zirkulazio-ahalmena baino handiagoa denean

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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12.4 taula. Sarrera-adarrak.

Sarrera-adarretan (Ibal)12 aurreikusteko ereduak

(Ibal)12 = (Ibal)g · P12

Lau erreiko 
autobideetarako (bi 

errei noranzko 
bakoitzean)

P12 = 1

Sei erreiko 
autobideetarako 

(hiru errei noranzko 
bakoitzean)

P12 = 0,5775 + 0,000092 · LA 

(1. ek.)

P12 = 0,7289 – 0,0000135 · ((Ibal)g + (Ibal)a) – 0,002048 · AAa + 0,0002 · Lgora

(2. ek.)

 (Ibal)BP12 = 0,5487 + 0,0801 · ––––––
 Lbehera

(3. ek.)

Zortzi erreiko 
autobideetarako 

(lau errei noranzko 
bakoitzean)

 LA

P12 = 0,2178 – 0,000125 · (Ibal)a + 0,05887 · –––––
 AAa

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

12.5 taula

Sei erreiko autobideetarako P12 ekuazioak aukeratzea

Korrontean gora 
segidan dagoen 

adarra

Aztertzen ari 
garen adarra

Korrontean behera 
segidan dagoen 

adarra

Erabili beharreko 
ekuazioa

– Sarrera – 1. ekuazioa

– Sarrera Sarrera 1. ekuazioa

– Sarrera Irteera 3. edo 1. ekuazioa

Sarrera Sarrera – 1. ekuazioa

Irteera Sarrera – 2. edo 1. ekuazioa

Sarrera Sarrera Sarrera 1. ekuazioa

Sarrera Sarrera Irteera 3. edo 1. ekuazioa

Irteera Sarrera Sarrera 2. edo 1. ekuazioa

Irteera Sarrera Irteera 3., 2. edo 1. ekuazioa

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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Aztertzen ari garen adarra sarrera-adarra denean, zer ekuazio erabili aukeratzeko, 
formula hauetara jo behar dugu:

1. edo 2. ekuazioa?

Lbal = 0,0675 · ((Ibal)g + (Ibal)a) + 0,46 · LA + 10,24 · AAa – 757  (3)

Lgora ≥ Lbal bada: 1. ekuazioa erabili

Lgora < Lbal bada: 2. ekuazioa erabili

1. edo 3. ekuazioa?

  vp
 Lbal = ––––––––––––––––––––– (4)
  0,3596 + 0,001149 · LA

Lbehera ≥ Lbal bada: 1. ekuazioa erabili

Lbehera < Lbal bada: 3. ekuazioa erabili

12.6 taula

Konbergentzietan zirkulazio-ahalmenaren balioak

Autobidearen 
abiadura askea 

(km/h)

Korrontean behera intentsitate maximoa, v 
(auto/ordu)

Gatazkagunean 
nahi den inten-

tsitate 
maximoa, (Ibal)a12 

(auto/ordu)

Noranzko bateko errei-kopurua

2 3 4 > 4

120 4.800 7.200 9.600 2.400/errei 4.600

110 4.700 7.050 9.400 2.350/errei 4.600

100 4.600 6.900 9.200 2.300/errei 4.600

90 4.500 6.750 9.000 2.250/errei 4.600

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

Zerbitzu-maila kalkulatzeko, gatazkaguneko dentsitatea jakin behar da:

(Ibal)a12 = (Ibal)12 + (Ibal)a (5) DR = 3,402 + 0,00456 · (Ibal)a + 0,0048 · (Ibal)12 – 0,01278 · LA (6)
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Bi erreiko adarra bada:

450 m

LA1 LA2

vR

12.5 irudia. Bi erreiko sarrera-adarra.

Bi erreiko adarra daukagunean, (Ibal)12 kalkulatzeko, formula hau erabili behar da:

(Ibal)12 = (Ibal)g · P12

Bi erreiko adarra daukagunean, P12 kalkulatzeko, (5) formulara jo beharrean balio haue-
tara joko dugu:

Lau erreiko autobidea bada (2 + 2): P12 = 1

Sei erreiko autobidea bada (3 + 3): P12 = 0,555

Zortzi erreiko autobidea bada (4 + 4): P12 = 0,209

Kasu honetan, gatazkaguneko dentsitatea kalkulatzeko ere (6) formulara jo behar dugu, 
baina azelerazio-erreiaren luzera jarri beharrean, LA, azelerazio-erreiaren luzera eraginkorra 
jarriko dugu, LAer:

LAer = 2 · LA1 + LA2

LA1 eta LA2 12.5 irudian agertzen direnak dira.

Intentsitate maximoen balioak kalkulatzeko erabili beharreko balioak 12.6 taulan ageri 
dira, bi erreiko adarretan ere.
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12.7 taula. Irteera-adarrak.

Irteera-adarretan (Ibal)12 aurreikusteko ereduak

(Ibal)12 = (Ibal)a + ((Ibal)g – (Ibal)a) · P12

Lau erreiko autobideetarako (bi 
errei noranzko bakoitzean) P12 = 1

Sei erreiko autobideetarako (hiru 
errei noranzko bakoitzean)

P12 = 0,760 – 0,000025 · (Ibal)g – 0,000046 · (Ibal)a (5. ek.)

 vU
P12 = 0,717 – 0,000039 · (Ibal)g – 0,184 · –––– (6. ek.)
 Lgora

 (Ibal)B

P12 = 0,616 – 0,000021 · (Ibal)g – 0,038 · –––––– (7. ek.)
 Lbehera

Zortzi erreiko autobideetarako 
(lau errei noranzko bakoitzean) P12 = 0,436

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

12.8 taula

Sei erreiko autobideetarako P12 kalkulatzeko ekuazioak aukeratzea

Korrontean gora 
segidan dagoen 

adarra

Aztertzen ari garen 
adarra

Korrontean behera 
segidan dagoen 

adarra

Erabili beharreko 
ekuazioa

– Irteera – 5. ekuazioa

– Irteera Sarrera 5. ekuazioa

– Irteera Irteera 7. edo 5. ekuazioa

Sarrera Irteera – 6. edo 5. ekuazioa

Irteera Irteera – 5. ekuazioa

Sarrera Irteera Sarrera 6. edo 5. ekuazioa

Sarrera Irteera Irteera 7., 6. edo 5. 
ekuazioa

Irteera Irteera Sarrera 5. ekuazioa

Irteera Irteera Irteera 7. edo 5. ekuazioa

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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Aztertzen ari garen adarra irteera-adarra denean, zer ekuazio erabili aukeratzeko, formula 
hauetara jo behar dugu:

5. edo 6. ekuazioa?
  vU
 Lbal = ––––––––––––––––––––––––––––––– (7)
  0,2337 + 0,000076 · (Ibal)g – 0,00025 · (Ibal)a

5. edo 7. ekuazioa?
  (Ibal)B

 Lbal = –––––––––––––––––––––––––––– (8)
  3,79 – 0,00011 · (Ibal)g – 0,00121 · (Ibal)a

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

12.9 taula

Dibergentzietako zirkulazio-ahalmenaren balioak

Autobidearen 
abiadura askea 

(km/h)

Korrontean gora edo beherako intentsitate 
maximoa, Ibal (auto/ordu)

Gatazkagunean 
nahi den inten-

tsitate 
maximoa, (Ibal)12 

(auto/ordu)

Noranzko bateko errei-kopurua

2 3 4 >4

120 4.800 7.200 9.600 2.400/errei 4.400

110 4.700 7.050 9.400 2.350/errei 4.400

100 4.600 6.900 9.200 2.300/errei 4.400

90 4.500 6.750 9.000 2.250/errei 4.400

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

Zerbitzu-maila kalkulatzeko, gatazkaguneko dentsitatea ezagutu behar da:

 Da = 2,642 + 0,0053 · (Ibal)12 – 0,0183 · LD (9)
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Gurutzagune semaforodunak oso gutxitan aurkitzen dira hirien arteko errepideetan, baina 
hiri-barneko sarearen bereizgarri dira, ordea.

Mota honetako gurutzagune baten sarrera bakoitzean, semaforo bat egoten da hara 
iristen diren ibilgailuei dagokien unean sarrera emateko edo mozteko. Gurutzaguneko 
sarrera bakoitzean gertatzen dena ez dago beste sarreretan gertatzen denaren menpe; 
beraz, banaka azter daitezke.

Zirkulazio-ahalmena kalkulatzeko prozeduretan, sarrera bakoitzaren zirkulazio-ahalmena 
lortzen da, eta ez gurutzagune osoarena.

Semaforoak funtzionatzeko zenbait sistema daude, eta horien artean, sinpleena denbora 
finkoena da. Sistema horretan, sarrera bateko fase gorriaren eta fase berdearen iraupenak 
beti konstanteak dira, eta bien baturari semaforoaren ziklo deritzo.

Beste batzuetan, faseen iraupenak aldakorrak dira eta zirkulazioaren egoeraren menpe-
koak izango dira. Hala ere, zirkulazio-ahalmenak kalkulatzeko erabiltzen diren metodo 
gehienak denbora finkoen sistemetarako garatu dira.

Hori guztia kontuan hartuz, semaforoa berdea dagoen bitartean, sarrera horretan 
gehienez ibilgailu-kopuru bat pasatu daiteke orduko. Kopuru horri sarrerako saturazio-
intentsitate deitzen zaio.

Saturazio-intentsitatea fase berdearen eta zikloaren arteko erlazioaz biderkatzen bada, 
ordu batean gurutzagune semaforodunetik igaro daitekeen ibilgailu-kopuru maximoa lortzen 
da, hau da, sarreraren zirkulazio-ahalmena:

  B
 A = S · ––
  D

A: Sarreraren zirkulazio-ahalmena (auto/ordu).

S: Saturazio-intentsitatea (auto/ordu).

B: Fase berdearen iraupena (segundo).

D: Zikloaren iraupena (segundo).
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Gurutzagunearen sarrera batean mugimendu batzuk egiteko berariazko erreiak badaude 
(ezkerrerako edo eskuinerako biraketak egiteko, adibidez), sarrerako beste erreietatik aparte 
aztertuko dira; hau da, sarrera batean errei-multzoak osatzen dira, eta horietan, mugimendu 
bat edo gehiago egin daitezke.

Zirkulazio-ahalmena eskuz kalkulatzeko prozeduran saturazio-intentsitatea kalkula 
daiteke errei-multzo bakoitzarentzat, ekuazio hau erabiliz:

S = 1.900 · E · fz · fia · fm · fap · fbg · feg · fesb · fezkb

S: Saturazio-intentsitatea (auto/ordu).
E: Errei-multzo bakoitzeko errei-kopurua.
f-ak: Saturazio-intentsitatearen zuzenketa-faktoreak (taulan).

13.1 taula. Saturazio-intentsitatearen zuzenketa-faktoreak.

F Zuzenketaren zergatia Formula Non

fz Erreiaren zabalera
5,4 + Z
––––––

9
Z: erreiaren zabalera (m).

fia Ibilgailu astunak
100

–––––––
100 + P

P: ibilgailu astunen 
portzentajea (%).

fm Sestraren malda
  I
 1 – ––––
  100

I: sestraren malda (%).

fap Aparkalekua

  
1−

0,1+M
20( )

N

M: ordu batean egiten diren 
aparkatze-mugimenduak.

fbg Autobus-geltokiak
  B
 1 – –––––––
  250 · N

B: ordu batean geratzen 
diren autobusak.

feg Egoera 1; 0,9
Hirigunea: 0,9

Besteak: 1

fesb
Eskuinerako biraketak 1 – 0,15 · P

P: eskuinera biratzen duten 
ibilgailuen proportzioa.

fezkb
Ezkerrerako biraketak (fase 
babestuarekin)

1
––––––––––
1 + 0,05 · P

P: ezkerrera biratzen duten 
ibilgailuen proportzioa.

Ezkerrerako biraketak fase babesturik gabe egiten badira (kontrako noranzkoan datozen 
ibilgailuak uzten dituzten guneak aprobetxatuz), hemen azalduko ez diren eta kontrako 
noranzkoan datorren zirkulazioa kontuan hartzen duten beste prozedura batzuen bitartez 
kalkulatzen da fezkb.
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Errei-multzo bakoitzaren saturazio-intentsitatea kalkulatu ondoren, fase berdearen irau-
pena jakinda, zirkulazio-ahalmena kalkulatzen da.

Eta azkenik, saturazio-intentsitatea eta zirkulazio-ahalmena ezagunak direnean errei-
multzo bakoitzarentzat, gurutzaguneko ibilgailu bakoitzaren batez besteko atzerapena lor 
daiteke formula honekin:

13.2 taula. Gurutzaguneko ibilgailu bakoitzaren batez besteko atzerapena.

Gurutzaguneko ibilgailu bakoitzaren batez besteko atzerapena (s)

  

atz=
D−B( )2

2 ⋅D ⋅ 1−
I
S

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

+900 ⋅H
I ⋅D
S ⋅B

−1+
I ⋅D
S ⋅B

−1
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2

+
8 ⋅k ⋅I ⋅D2

S ⋅B( )2
⋅H

⎛

⎝

⎜
⎜⎜

⎞

⎠

⎟
⎟⎟

I Intentsitatea errei-multzoan (auto/h)

S Saturazio-intentsitatea errei-multzoan (auto/h)

B Fase berdearen iraupena (s)

D Zikloaren iraupena (s)

H
 1
Aztertze-denboraren iraupena (Normalean, H = –– ) 4

k Erregulazio-mota eta beste semaforoekiko koordinazioa kontuan hartzen duen 
parametroa (denbora finkoko eta semaforo bakartuetan k = 0,5)

Zerbitzu-maila batez besteko atzerapenaren funtzioa da taulan agertzen den bezala:

13.3 taula. Zerbitzu-maila gurutzagune semaforodunetan.

Zerbitzu-maila Batez besteko atzerapena (s)

A atz ≤ 10

B 10 < atz ≤ 20

C 20 < atz ≤ 35

D 35 < atz ≤ 55

E 55 < atz ≤ 80

F atz > 80

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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14.1	 ZIRKULAZIO-AHALMENAREN	KALKULUA
Lehentasun-seinaleak dituzten gurutzaguneak dira errepide konbentzionaletan dauden 
gurutzagune-mota ugarienak. Lehentasuna nork duen jakiteko, beharrezkoak diren zirkula-
zioko seinaleak ipintzen dira gurutzaguneen sarreretan.

Gurutzagune batean, sarrera bakoitzaren zirkulazio-ahalmena kalkulatzen da bere 
aldetik, eta, horretarako, sarrerak bi taldetan banatzen dira:

Lehentasuna duten sarrerak. −

Lehentasunik gabeko sarrerak (lehentasuna duten sarreretan dauden ibilgailuei  −
pasatzen utzi behar diete sarrera hauetako ibilgailuek).

Lehentasuna duen errepidean

Sarreren zirkulazio-ahalmena eta etengabeko zirkulazioa duen errepide-tarte baten 
zirkulazio-ahalmena berdinak dira, ibilgailuek ez baitute gelditu behar.

Ezkerrera biratu behar duten ibilgailuek kontrako noranzkoan datorren zirkulazioari utzi 
beharko diote pasatzen aurrera egin baino lehen (lehentasunik gabeko sarreren egoera 
antzekoan daude).

Lehentasunik gabeko errepidean

Kasu honetan dauden sarreren zirkulazio-ahalmena kalkulatzeko, puntu hauek izan 
behar dira kontuan:

Lehentasun-erregulazioaren ondorioak kontuan hartzen dituen metodo bat erabili  −
behar da.
Sarrera horietara iristen diren ibilgailuak gurutzagunera sartzeko, lehentasuna duen  −
errepidean doazen ibilgailuek distantzia jakin batera edo gehiagora egon behar 
dute.
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Distantzia hori neurtzeko, lehentasuna duen errepidean doazen ibilgailuek gurutza- −
gunera iristeko behar duten denbora erabiliko da:

Denbora hori luzea bada, lehentasunik ez duten ibilgailu gehienak gurutzagunean • 
sartuko dira.
Denbora hori motza bada, lehentasunik ez duten ibilgailu gehienak ez dira gurutza-• 
gunean sartuko.
Badago denbora-tarte kritiko bat, non ibilgailuen % 50ek gurutzagunean sartzea • 
erabakiko baitu eta beste % 50ak lehentasuna duten ibilgailuei pasatzen utziko 
baitie.

Zenbat eta luzeagoa izan denbora-tartea denbora-tarte kritikoa baino , sarreraren  −
zirkulazio-ahalmena orduan eta handiagoa izango da. Beraz, sarreraren zirkulazio-
ahalmena intentsitatearen eta denbora-tarte kritikoaren menpe egongo da.

Lehentasunik ez duen sarrera baten zirkulazio-ahalmena kalkulatzeko, pasatzen utzi 
behar diren ibilgailuen intentsitatea jakin behar da. Horretarako, pasatzen utzi behar diren 
mugimenduen zirkulazio-intentsitate guztiak batu beharko dira.

Gurutze-itxura duen gurutzagune bat irudikatzen bada, eta ekialdetik mendebaldera 
doan errepidea bada lehentasuna duena, ipar- eta hego-sarreretara iristen diren ibilgailuek 
ekialdeko eta mendebaldekoei pasatzen utzi beharko diete.

H

E

I

M

14.1 irudia

Mugimenduak bereizteko idazkeran, letra larriz adierazten da zein sarreretan gauden, 
eta letra xehez zer mugimendu egingo den. Beraz, hurrengo taulan ageri da aurreko gurutza-
guneko mugimendu bakoitzak zeini utzi behar dion pasatzen.
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14.1 taula

IDAZKERA ESANAHIA

Eesb Ekialdeko sarreran eskuinera biratu

Eezb Ekialdeko sarreran ezkerrera biratu

Ezj Ekialdeko sarreran zuzen jarraitu

Iesb Iparreko sarreran eskuinera biratu

Iezb Iparreko sarreran ezkerrera biratu

Izj Iparreko sarreran zuzen jarraitu

Mesb Mendebaldeko sarreran eskuinera biratu

Mezb Mendebaldeko sarreran ezkerrera biratu

Mzj Mendebaldeko sarreran zuzen jarraitu

Hesb Hegoaldeko sarreran eskuinera biratu

Hezb Hegoaldeko sarreran ezkerrera biratu

Hzj Hegoaldeko sarreran zuzen jarraitu

14.2 taula

LEHENTASUNIK 
GABEKO 

MUGIMENDUA

LEHENTASUNA DUTEN 
MUGIMENDUAK

Eezb Mzj, Mesb

Mezb Ezj, Eesb

Iesb Ezj, (Eesb)

Hesb Mzj, (Mesb)

Izj Ezj, (Eesb), Eezb, Mzj, Mesb, Mezb

Hzj Ezj, Eesb, Eezb, Mzj, (Mesb), Mezb

Iezb Ezj, (Eesb), Eezb, Mzj, (Mesb), Mezb, Hzj, Hesb

Hezb Ezj, (Eesb), Eezb, Mzj, (Mesb), Mezb, Izj, Iesb

(Lehentasuna duten mugimenduetatik, ez dira kontuan hartuko parentesi artean ageri 
direnak, bira egiteko ikuspen-arazoak ez badaude).

Denbora-tarte kritikoari dagokionez, aldatu egingo da mugimenduaren eta maniobraren 
erraztasunaren edo zailtasunaren arabera, sarreraren ezaugarrien arabera: trazadura, seina-
leak, ikuspena, etab.

Gainera, lehentasunik gabeko sarreretan ibilgailu-ilara dagoenean gurutzagunera 
sartzeko, bi irteera jarraituren artean dagoen denbora-tartea zein den ere jakin beharko da. 
Denbora horiek ezezagunak direnean, taula honetatik hartzen dira:
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14.3 taula

Lehentasunik gabeko 
mugimenduak

Denbora-tarte kritikoa
D (s)

Lehentasuna duen 
errepidean

Irteera jarraituen 
artean dagoen 
denbora-tartea 

d (s)
2 errei 4 errei

Lehentasuna duen errepidetik 
ezkerrera biratzea 4,1 4,1 2,2

Lehentasunik ez duen errepidetik 
eskuinera biratzea 6,2 6,9 3,3

Lehentasunik ez duen errepidean 
zuzen jarraitzea 6,5 6,5 4

Lehentasunik ez duen errepidetik 
ezkerrera biratzea 7,1 7,5 3,5

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.

Ilaren teoria aplikatuz, lehentasunik ez duen sarrera batetik igaro daitekeen ibilgailu-
kopuru maximoa lor daiteke:

  
A = I ⋅

e
− ID

3600

 1−e
− Id

3600  

A: lehentasunik gabeko sarreraren zirkulazio-ahalmena (auto/h).

I: zirkulazio-intentsitatea pasatzen utzi behar diren mugimenduetan 
(auto/h).

D: denbora-tarte kritikoa (s).

d: irteera jarraituen artean dagoen denbora-tartea (s).

14.2	 LEHENTASUNIK	EZ	DUTEN	MUGIMENDUEN	ARTEKO	
INTERFERENTZIA

Lehentasunik ez duten errepideko mugimenduek, Izj eta Iezb adibidez, pasatzen utzi beharko 
diete Eezb, Mezb eta halako mugimenduei, baina haiek, aldi berean, pasatzen utzi beharko 
diete lehentasuna duten Ezj eta Mzj mugimenduei.

Ibilgailu-ilara bat baldin badago ezkerrera bira egiteko lehentasuna duen errepidean, 
lehentasunik ez duen errepideko ibilgailuek ezin izango dute zuzen jarraitu edo ezkerrera 
bira egin lehentasuna duen errepideko ilara desagertu arte. Horrek esan nahi du Izj, Iezb eta 
antzeko mugimenduen zirkulazio-ahalmena ez dela aurreko formulak ematen duena 
(txikiagoa izango da): ZUZENKETA-ALDAGAI	BAT	ERABILI	BEHARKO	DA.
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Zuzenketa-faktorea kalkulatzeko, kontuan hartu behar da lehentasuna duten mugimen-
duetan ibilgailu-ilara izateko dagoen probabilitatea. Probabilitate hori, i mugimenduaren-
tzat, honako hau izango da:

  Ii Pi = 1 – –––
  AI

i: lehentasuna duen errepidean ezkerrera biratzeko (Eezb, Mezb) eta 
lehentasunik gabeko errepidean eskuinera biratzeko (Iesb, Hesb) 
mugimenduak.

Lehentasunik ez duen errepidean zuzen jarraitu nahi duen mugimenduaren zuzenketa-
faktorea:

 
T

p
= P

i
i

∏
p: lehentasunik ez duen errepidean zuzen jarraitzeko mugimendua 

(Izj, Hzj).

i: lehentasuna duen errepidean ezkerrera biratzeko (Eezb, Mezb).

Lehentasunik ez duen errepidean ezkerrera biratzeko mugimenduentzat:

Lehentasunik ez duen errepidean zuzen jarraitu nahi dutenen artean ilara sortu den edo 
ez kontuan hartu beharko da (Izj eta Hzj). Gertaera hori bigarren mailako mugimenduetan 
gertatzen denarekin erlazionatua dago.

Adibidea:

Iezb mugimendua egin nahi dutenek lehentasunik ez duten Eezb, Mezb, Hzj eta • 
Eesb mugimenduei utzi behar diete pasatzen.

Baina Hzj mugimenduak Eezb eta Mezb mugimenduei utzi behar die pasatzen (ilara • 
egoteko dagoen probabilitatea Eezb eta Mezb mugimenduetan ilara egoteko 
dagoen probabilitatearen menpe egongo da).

Iezb mugimenduaren zuzenketa-faktorea kalkulatzeko pausoak hauek dira:

Eezb, Mezb eta Hzj mugimenduetan ilara egoteko dagoen probabilitateak honela • 
kalkulatzen dira:

  Ii Pi = 1 – –––
  AI

Hiru mugimendu horietako edozeinetan ilara egoteak besteei ere eragiten dienez, • 
mugimendu batean ilara egoteko probabilitatea ezin da kalkulatu probabilitateak 
biderkatuz:

P’’ = PEezbi · PMezbi · PHzj
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Zuzenketa-faktore bat ezarri beharko da:• 

  
P'= 0,65⋅P'' −

P''
 P''+3 

+0,6 ⋅ P''

Eta, azkenik, Eesb mugimenduan ilara egoteko probabilitatea hartu beharko da • 
kontuan:

fIezb = P’ · PHesb

14.3	 ERDIBANATUTAKO	ERREIEN	ZIRKULAZIO-AHALMENA
Lehentasunik ez duen sarrera batean errei berbera erabili behar denean mugimendu batzuk 
egiteko, errei horren zirkulazio-ahalmena mugimenduentzat kalkulatu diren zirkulazio-
ahalmenen menpe egongo da.

Aes, Az eta Aez zuzen jarraitzeko, eta ezkerrerako eta eskuinerako biren zirkulazio-
ahalmenak badira, eta Pes, Pz eta Pez mugimendu bakoitzari dagokion zirkulazio-
portzentajeak badira, honako hau izango da erreiaren zirkulazio-ahalmena:

  

A =
100

 
 P

es
 

A
es

+
 P

z
 

A
z

+
 P

ez
 

A
ez

 

14.4	 ATZERAPENA	ETA	ZERBITZU-MAILA
Batez besteko atzerapena lortzeko:

  

atz=
 3.600 

A
+900 ⋅H

 I  
A
−1+

 I  
A
−1

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2

+
 
3.600 ⋅I

A2
 

450 ⋅H

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
+5

atz: batez besteko atzerapena 
sarreran (s).

C: sarreraren 
zirkulazio-ahalmena (auto/h).

I: zirkulazio-intentsitatea 
sarreran (auto/h).

H: 1/4 (h).

Formulak balio du I < A eta I > A denean.
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Intentsitatea zirkulazio-ahalmenaren % 80 baino txikiagoa bada, aurreko formula 
hurrengo formulara hurbil daiteke:

           3.600
 atz =    –––––  + 5
           A – I

Zerbitzu-maila lortzeko, batez besteko atzerapena erabiltzen da hurrengo taularen 
arabera:

14.4 taula

Zerbitzu-maila
Batez besteko 
atzerapena (s)

A 0-10

B > 10-15

C > 15-25

D > 25-35

E > 35-60

F > 60

Iturria: TRB, Highway Capacity Manual 2000.
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15.1	 BIRIBILGUNEEN	BILAKAERA	HISTORIKOA

15.1.1	 Eugène	Hénard	eta	biribilguneen	sorrera

Europako hiri handietan, XIX. mendearen bukaerarako ibilgailuen zirkulazioa handia zen, eta 
horrekin batera, ibilgailuek dakartzaten saturazio-arazoak zeuden. Arazo horiek gehienbat 
elkarguneetan hasten ziren, zirkulazioaren arau-gabezia zela eta.

XX. mendearen hasieran, hiriko bide nagusien saturazio-arazoak konpontzeko interesa 
piztu zen, eta lehenengo semaforoaren asmakuntza da horren adierazgarri.

Nahiz eta hartutako neurriak elkargune sinpleenetako arazoaren konponbide izan, ez 
ziren nahiko baliagarriak izan bost kale edo gehiago elkartzen ziren lekuetan.

Dirudienez, Eugène Hénard (1849-1923) arkitekto frantsesari dagokio lehenengo biribil-
gunea sortzearen meritua. Garai bertsuan, William Phelps Enok noranzko bakarreko zirku-
lazio birakariko beste sistema bat proposatu zuen. Bi hirigile horiek, bakoitza bere aldetik, 
irtenbide bera proposatzera heldu baziren ere, bi proposamenen artean bazegoen ezberdin-
tasun nagusi bat: lehenak esaten zuen erdiko irlatxoak, gutxienez, 8 metroko diametrokoa 
izan behar zuela; Enok, berriz, metro eta erdikoa edo bi metrokoa izan behar zuela zioen.

Horrez gain, elkarguneak altuera ezberdinetara dauden bideen bitartez egiteko ideia ere 
izan zuen Hénardek. Baina konponbide zaila eta garestia zenez, lehenarekin geratu zen.

Hénardek zioen elkarguneetan izaten ziren arazoak ibilbideen arteko arrisku-puntuen 
ondorio zirela, eta irtenbidea zetzala horiek ekiditean edo ahalik eta gehiena murriztean. 
Bere ikerketan frogatu zuen ibilgailuak puntu horietatik ez pasatzeko puntu horiek biltzen 
dituen oztopo bat inguratzera behartu beharko litzaiekeela. Ibilbide zirkularra egin behar 
badute eta ibilgailu guztiek noranzko berean zirkulatzen badute, ibilgailuek sarrerako eta 



222 iV. AtAlA: lotuneetAko zirkulAzio-AhAlmenA etA zerbitzu-mAilA

irteerako maniobrak egin ditzakete soilik. Hala, arrisku-puntuak ekidingo lirateke, eta zirku-
lazioa arautzeko nahikoa izango litzateke pertsona bakarra erdian ipinita.

Arkitektoak ikusten zuen desabantailetariko bat oinezkoen ibilbidea zen, asko luzatuko 
baitzen. Hori konpontzeko, lurrazpiko pasabideak proposatu zituen; baina horiek egitea 
garestia zela jakinda eta etorkizunean metroko lineak instalatzeko izango zituzten arazoak 
kontuan izanda, proposatu zuen oinezkoek kaleak betiko eran gurutzatzea babesleku batzuk 
ipinita baina galtzada zirkularrera heltzeko aukerarik izan gabe.   

Bidegurutzea errazago hautemateko, proposatzen zuen bidegurutzearen erdian argizta-
tze-sistema bat eta noranzkoa adierazten zuten seinaleak ipintzea. 

Berak asmatutako bidegurutzearen dimentsionamendu egoki bat ahalbidetzen zuen 
egituraren bila hasi zen Hénard. Horrek baieztatu zuen sarrerako angelua leuna izan zedin, 
erdiko irlatxoaren diametroak ezin zuela 10 metro baino txikiagoa izan. Orobat, sumatu zuen 
galtzadaren zabalerak ezin zuela edozein neurritakoa izan, eta horretarako zirkulazio-bide 
baten zirkulazio-ahalmena eta pilatze-koefizientea kontzeptuak zehaztu zituen.

Eugène Hénardek 1906an proposatutako bidegurutze zirkularrak gaur egungo erro-
tonden oinarrizko elementu berberez osatuta daude. 

15.1.2	 Lehenengo	biribilguneak

Lehenengo bidegurutze zirkularra jartzeko proposamena Hénarden eskutik heldu zen 
Parisen. Azkenean, proiektua ez zen gauzatu.

Dena den, 1907an, noranzko bakarreko zirkulazio birakaria ezarri zen Parisko bi plaza 
garrantzitsutan. Hemezortzi urte geroago, berriz, 1925ean, lehenengo errotonda ingelesa 
jarri zen Londresko erdigunean. Britainia Handian eta kolonia ingelesetan, berriz, 1920 eta 
1930 bitartean nagusitu ziren. 

Hogeita hamarreko eta berrogeiko hamarkadetan, errotonden zirkulazio-ahalmena 
zehazteko lehenengo saiakerak egiten hasi ziren.

1955ean, Estatu Batuetako Errepide Ikerketako Laborategiak (Road Research Laboratory) 
zehaztu zuen bide txirikordatu baten zirkulazio-ahalmena (Qw) bost parametroren menpe 
zegoela: txirikorda-zonaren luzera (l) eta zabalera (a), bidearen sarrera eta irteeraren arteko 
batez besteko zabalera (e), txirikorda-maniobra egiten zuten ibilgailuen portzentajea (p) eta 
ibilgailu-mota. 1957an, Wardrop-ek bere formulan parametro hauek erabiltzeaz gain, balio-
kidetasun-koefizienteak erabiltzea proposatu zuen, ibilgailu astunen eraginari pisu gehiago 
emateko eta bi gurpileko ibilgailuei gutxiago emateko.
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15.1.3	 Autoblokeoa	eta	biribilguneen	betetzea

Gerra bitartean, Britainia Handian errotondak bidegurutze-mota bakarra ziren zeinetan ez 
baitzegoen lehentasun-araurik. Ibilgailu-kopurua handitzearekin batera, ordea, errotonden 
funtzionamendua porrot egiten hasi zen.

15.1 irudia. Errotonda ingeles buxatu bat.

1966a arte, biribilgune ingelesetan ezkerrak zuen lehentasuna (gainerako estatuetan, 
eskuinak). Errotondara sartzen ziren ibilgailuak bertan zirkulatzen ari zirenak baino abiadura 
handiagoan heltzen ziren; sarrera behartu eta barrukoen erritmoa gehiago moteltzen zuten. 
Araudi horrek errotonden adarretatik zetozen ibilgailuen sarrera laguntzen zuen, baina 
barrukoen mugimendua kaltetzen zuen, barruko ibilgailuek gelditzeraino balaztatu behar 
izaten baitzuten batzuetan; hala, barruko galtzadaren sarrerak eta irteerak eragozten 
zituzten auto-ilarak sortzen ziren. Egoera batzuetan, mugimendu osoa geldi zitekeen.

Hori ekiditeko, errotonden tamaina handitu behar zen; hala, txirikorda-luzera handiagoa 
lortzen zen, eta, sarreren eta irteeren arteko distantziak luzatzearekin, leku gehiago zegoen 
auto-ilarak sortuta ere sarbideak ez blokeatzeko.

Errotonda-mota hauek leku asko zegoen tokietan ezar zitezkeen soilik; hori zela eta, 
semaforoen bitartez kontrolatutako errotondak erabiltzea erabaki zen.

Autoblokeo-arazoari 1950 eta 1960 bitartean eman zitzaion konponbidea, ingeles inge-
niariek lehentasun-aldaketa planteatzen hasi zirenean. 
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15.2 irudia. Biribilgune baten lehentasunaren eskema, ingelesek proposatutako 
aldaketaren aurretik eta ondoren.

15.1.4	 Barruko	galtzadaren	lehentasuna	errotonda	modernoetan

1966. urtean, praktikan ipini zen, Britainia Handian, eraztunaren (erdiko galtzadaren) lehen-
tasuna, hainbat errotondatan frogak egin eta emaitza onak lortu ostean. Frantziak gauza 
bera egin zuen 1984. urtean, eta Suitzak 1987an. Espainian, berriz, arau gisa 1990an ezarri 
zuten.

Horrek, txirikorden sistema tradizionala erabat baztertuz, sarreren eta irteeren arteko 
distantziak murriztea ahalbidetu zuen, eta, aldi berean, errotonden diametroa gutxitzea 
ekarri zuen.

Aldaketa horrek errotondak ugaritzea erraztu zuen, errotonda bilduagoak diseinatu ahal 
izan baitziren.

1973an, Garraio eta Errepide Ikerketa Laborategiak (Transport	and	Road	Research	Labo-
ratory) frogatu zuen Wardropen txirikorda-faktoreak ez zuela inongo eraginik errotonda 
modernoetan. Formula horrek erabilgarria izateari utzi zion, eta sarrerako zirkulazio-
ahalmena (Qe) kalkulatzen zuen Kimber-en formulaz ordezkatu zen.

Ekuazio horrek sarrera bateko zirkulazio-ahalmena erlazionatzen du aztertu beharreko 
sarreraren eta aurrekoaren (erdiko galtzadaren biraketaren noranzkoaren arabera) arteko 
zirkulazioarekin (Qc), F eta fc konstanteen bitartez, zeinak errepide bakoitzaren geometriaren 
menpe dauden.

Qe = F – Fc · Qc
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Urte batzuk geroago, zirkulazio-ahalmena hobetzeaz gainera, segurtasuna handitu zela 
ohartu ziren, istripuen larritasuna eta kopurua jaitsi baitziren (% 30 eta % 40 bitartean).

1970. urtetik aurrera beste estatuetara zabaldu zen errotonden erabilera.

15.2 BIRIBILGUNEEI BURUZKO KONTZEPTU OROKORRAK

15.2.1	 Definizioa

Errotondak lotune- edo bidegurutze-mota berezi gisa ulertzen dira, eta horien ezaugarria da 
nola tratatzen diren bertan elkartzen diren zatiak. Izan ere, eraztun-itxurako galtzada baten 
bidez lotzen dira errotondako bideak, zirkulazio birakaria finkatzen den irlatxo zentral baten 
inguruan.

Hala, ibilgailuen ibilbideak ez dira gurutzatzen ibilbide sekanteekin, baizik eta elkartu eta 
aldendu tangentzialki egiten dira; arrisku-puntuak gutxituz, segurtasuna handitzen da.

Errotondan sartu nahi duen ibilgailu batek bidea utzi behar die erdiko galtzadan 
zirkulatzen ari diren ibilgailuei.

15.2.2	 Funtzionamendua

Bidegurutze-mota horren erabilera bere geometriari eta erdiko galtzadan zirkulatzen duten 
ibilgailuen lehentasunari lotuta dago.

Ibilgailu bat mota honetako bidegurutze batera heltzen denean, baldin eta biraketa zuze-
neko erreirik ez badago, erdiko galtzadara sartu behar du, eta, han, zirkulazio birakariari 
jarraitu behar dio. Erdiko galtzadan dauden ibilgailuen lehentasuna dela eta, sartu behar 
dutenek sarreran itxaron behar dute segurtasun osoz sartzea ahalbidetzen duen ibilgailu-
tarte bat topatu arte.

Funtzionamenduaren beste ezaugarri berezi bat da, oro har, bidegurutzean ibilbide 
gehiago har daitezkeela, akatsak zuzendu daitezkeela eta noranzko-aldaketak egin 
daitezkeela.

15.2.3	 Elementuak

Ondoren, bidegurutze zirkular baten diseinuan garrantzi handiena duten elementuak —ez 
bakarrik geometriagatik, baizik eta funtzionalitateagatik, zirkulazio-ahalmenagatik eta segur-
tasunagatik ere— aipatzen eta definitzen dira.
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Zirkulaziorako eraztuna

Zirkulaziorako eraztuna —eraztun-formako galtzada ere esaten zaio— errotondako 
kanpo-diametroaren eta erdiko irlatxoaren arteko zona da, asfaltatuta egon ohi dena.

Ibilgailuen mugimendu birakariarentzat gordetako zona da. Erdiko galtzadak elkargu-
nean sartzen den zirkulazioa biltzen du, eta irteerarantz bideratzen du, noranzko bakarreko 
zirkulazio birakariari jarraitzera behartzen baititu ibilgailuak. Galtzada horren zabalerak 
konstantea izan behar du.

Eraztun-formako galtzadak zirkulazio-ahalmen handieneko sarreraren zirkulazio-
bolumena jasotzeko behar adina zabal izan behar du; beraz, gutxienez, bide zabalenak duen 
errei-kopurua izan behar du. Horrez gain, aukera eman behar die bertatik ibiltzea aurrei-
kusten den ibilgailu luzeenei biraketa-maniobrak egiteko.

Erdiko galtzadak, sarritan, peraltea izaten du. Zirkulaziorako eraztuna peraltatzeko era 
egokiena zein den zehazten duen akordiorik ez dago. Barruranzko peralteak zirkulazio 
birakaria errazten du, baina irteerak eta galtzadaren drainatzea zailtzen ditu. Bestalde, 
kanporanzko peralteak drainatzea eta sarreren eta irteeren arteko konexioak errazten ditu; 
gainera, biribilguneetan abiadura geldoan ibiltzen denez, ez ditu arazo gehiegi sortzen 
zirkulazioan. Hala eta guztiz ere, kontuz gidatu behar da; izan ere, abiadura txikian eta 
biraketa-erradio laburrekin, ibilgailu astun batzuek (gehienetan, grabitate-zentro altuenak 
dituztenek) iraultzeko arriskua dute, peraltea oso txikia ez bada. Dirudienez, kanporanzko 
peralteak abantaila gehiago eskaintzen ditu, bai mantentze-lanetarako, bai erosotasunerako 
eta bai funtzionalitaterako ere.

Bazterbideak ipini ohi dira galtzadaren barrualdetik eta kanpoaldetik. Bazterbideek ez 
dute oso zabalak izan behar, gainerakoan ibilgailuak aparkatuko lirateke; galtzadako mugak 
adierazi baino ez dute egin behar. Erdiko irlatxo iragangarria edo erdiiragangarria den 
kasuetan, ez da barruko bazterbiderik egoten.

Erdiko irlatxoa

Ibilgailuen zirkulaziorako ez den eremua da, zirkulaziorako eraztunaren barnean dago, 
eta eraztun-formako galtzadak inguratzen du. Biribila izan ohi da, eta, kasu batzuetan, 
obalatua edo eliptikoa, betiere eszentrikotasuna 0,75 baino handiagoa izanik.

Irlatxoak zenbait funtzio betetzen ditu: bidearen norabidean oztopo denez, abiadura 
murritzarazten du, eta irlatxoa ekiditeko norabidea aldarazten du.

Batzuetan, erdiko irlatxoak kanpo-koroa iragangarri bat dauka, luzera handiko 
ibilgailuentzat, hau da, zirkulazio birakariko maniobra egiteko behar bezainbeste leku ez 
dutenentzat. Kasu horietan, irlatxoko kanpo-koroa zirkulaziorako eraztunarena ez bezalako 
materialarekin eginda dago, eta, batzuetan, peralte handiago bat izaten du, erdiko galtzadatik 
bereizteko eta gainerako ibilgailuek ez erabiltzeko. Itxuran bereizteaz gain, egiten duen 
soinuan eta zirkulatzeko erosotasunean ere bereizten dira.
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Espainian ez da ohikoa erdiko irlatxo erabat iragangarria duten erradio txikiko biribilgu-
neak erabiltzea, nahiz eta Europako beste herrialde batzuetan arruntak izan. Horietan, 
erdiko irlatxoa ez da oztopo bat, baizik eta eraztun-itxurako galtzadaren barruko muga adie-
razteko erabiltzen da —sarritan, irlatxoa pintatu hutsez nabarmentzen da—.

Sarrerak eta irteerak

Errotondan zirkulatzen duten ibilgailuek lehentasuna dutenez sartu nahi dutenekiko, 
sarreren eta irteeren tratamendu geometrikoa ezberdina izateaz gainera, bidegurutzearekin 
elkartzen diren bideen errotondaren inguruko trazatua aldatu behar izaten da.

Sarrera deitzen zaio bidegurutzean amaitzen duen bide-zatiari, bidegurutzean bidea 
emateko lerroaz banandua dagoenari. Gidariak errotondara heltzen ari diren heinean bide-
gurutzera gerturatzen ari direla ohartarazten duten diseinuak egiten dituzte; hala, abiadura 
txikitzera behartuta sentitzen dira gidariak, eta eraztunak lehentasuna duela dioen araua 
betetzen laguntzen da. Hori lortzen da sarrera erradio txikiekin (10-30 metro) kurbatuz.

Zirkulazio-ahalmenarekin lotutako arazoak saihesteko, sarrerek ez lukete sekula erdiko 
galtzadak baino errei gehiago izan behar. Izan ere, halakorik gertatuko balitz, nahiz eta erdiko 
galtzadan ibilgailurik ez ibili, sarreretan auto-ilarak sortuko lirateke. Bestalde, egiaztatu da 
sarreraren zirkulazio-ahalmena handitu daitekeela, bideak dituen erreiak baino gehiago 
ipiniz gero; hala, turuta-formako sarrerak lortzen dira (bidearen muturreko zabalkuntza).

Irteerak oso bestela diseinatzen dira; izan ere, erdiko galtzada uzteko maniobra ahalik 
eta arinena izatea eta segurtasun-kondizio egokienetan egitea lortu nahi da. Horretarako, 
irteera-erradioek handiagoak izan behar dute sarrerakoak baino; horrekin batera, erreiek 
ere zabalagoak izan behar dute. Horrek badu eragozpen bat: oinezkoek kaleak gurutzatzeko 
garaian dituzten arazoak. Horregatik, zer zirkulazio izango den aurreikusi behar da, ez baka-
rrik ibilgailuena, baita eta oinezkoena ere, errotondaren diseinuan eragina izan baitezake 
horrek. Irteerak ere turuta-formakoak dira, irteeraren zabaleratik bidearen zabalerara 
erosoago eta seguruago igarotzeko.

Irlatxo	deflektoreak

Biribilgunearen adarren arteko elkarguneetan kokatzen dira, forma triangeluarrekoak 
izan ohi dira eta bidearen zirkulazioko bi noranzkoak banantzen ditu.

Irlatxo horiek zenbait funtzio betetzen dituzte: alde batetik, errotonda hurbil dagoela 
adierazten dute, eta sartzen diren (eta ateratzen diren) ibilgailuen ibilbidean inflexioa 
sortzen dute, abiadura jaitsarazten baitie; aldi berean, sarrerako angelu egokia hartzen du, 
eraztun-formako galtzadaren zirkulazioaren ibilbideekiko. Bestalde, oinezkoak bidea guru-
tzatzeko babesleku gisa eta seinaleak kokatzeko balio dute irlatxoek.

Azkenik esan behar da sarrera baten eta aurreko irteeraren arteko banaketa eragiten 
duela, errotondan sartzear dauden ibilgailuek ikuspen ona izateko eta aurreikusi ahal izateko 
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ea biribilgune barruko ibilgailuek atera behar duten ala ez, maniobra arriskurik gabe 
egiteko.

Seinaleztapena eta balizamendua

Seinaleztapenaren helburuak honako hauek dira: errotonda hurbil dagoela jakinaraztea, 
zirkulazioko ezohiko baldintzei eta errotondako lehentasunari buruz ohartaraztea, hauta 
daitezkeen helmugak edo norabideak ezagutaraztea eta irlatxo deflektoreak, erdiko irla-
txoak eta biribilgunearen mugak balizatzea.

Ibilgailu bat errotonda batera gerturatzen den heinean, bidean ipinitako seinalezta-
penak, gutxienez, bidegurutzearen lehentasuna adierazi behar dio (P-4 seinalearen bitartez), 
eraztun-formako galtzadan zirkulatzen duten ibilgailuei bidea emateko (R-1 motako seinale 
bertikal baten bidez) eta dagokion bidea emateko (seinale horizontalarekin). Komeni da 
abiadura murrizteko seinaleak eta leku garrantzitsuenen norabidea adierazten duten kartel 
eskematikoak ipintzea.

Irlatxo deflektoreek, halaber, beste seinale-mota batzuk kokatzeko balio dute, irteera 
baten norabidea adierazten duten kartel gezidunak jartzeko, esate baterako. Erdiko irla-
txoetan, R-402 motako seinale bertikalak kokatzen dira, eta zer ibilbide zirkular egin behar 
den adierazten dute.

Garrantzitsua da erabiltzaileek ongi ikustea bai seinale horizontalak bai seinale berti-
kalak, eta oztoporik ez izatea.

R-1 
(eman bidea)

P-4
(kontuz: biribilgunea)

R-402
(derrigorrezko noranzko 

birakaria)

Norabide posibleak adierazten dituen kartela

15.3 irudia. Seinaleak.
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Argiztapena

Errotonda bat proiektatzeko kontuan hartu beharreko beste faktore garrantzitsu bat da 
argiztapena, eta segurtasunarekin dago zuzenki lotuta. Oinarrizkoa da gauez bidegurutzea 
urrutitik hautemateko; gainera, ikuspen ona bermatu behar du, bai zirkulaziorako galtzadan, 
baita sarrera eta irteeretan ere.

Biribilguneak zirkulaziorako oztopo dira; horregatik, inportantea da argiztapen publikoak 
ezagutaraztea biribilgune bat non dagoen. Bestalde, geometriak eta biribilgunearen funtzio-
namenduak beste arrisku erantsi bat eragiten dute; izan ere, zirkulaziorako galtzadaren 
kurbatura dela eta, sarritan, ezinezkoa da beste ibilgailuak hautematea beren argien bidez.

Segurtasun-arrazoiengatik, komeni da argiztapena errotondaren kanpoko perimetroan 
ipintzea, nahiz eta kasu batzuetan beharrezkoa izaten den erdiko irlatxoan kokatzea.

15.2.4	 Erabiltzaileen	jokabidea

Aurretik esan dugunez, egungo errotondetan lehentasuna dute errotondaren barnean zirku-
latzen duten ibilgailuek errotondara sartu behar dutenekiko.

Biribilgunetik ateratzeko maniobra aldez aurretik seinalizatzeko ohitura izan beharko 
lukete gidariek; izan ere, gainerako erabiltzaileei norberak egin beharreko maniobra jakina-
raziz gero, biribilgunearen funtzionamendua hobetuko litzateke. Informazio hori garrantzi-
tsua da errotondan sartzeko zain dagoen ibilgailuarentzat, errotonda barnean dabilenak 
aurreko irteeran ateratzeko asmoa badu kanpokoak ibilgailu-tarte hori aprobetxatuko 
bailuke bere maniobra segurtasun osoz egiteko.

Portaera hori ez da onuragarria, soilik, sartu behar duten ibilgailuen segurtasunerako, 
oinezkoen segurtasunerako ere onuragarria da; izan ere, irteera horretan bidea zeharkatu 
behar duten oinezkoek irten behar duen ibilgailuaren maniobra aurreikusita, hura pasatu 
arte itxarongo lukete. Gainera, zirkulazioaren arintasuna hobetzen da eta sarreretako 
itxarote-denborak murrizten dira; aldi berean, zirkulazio-ahalmena handitzen da. 

Sarreran eta zirkulaziorako galtzadan errei bat baino gehiago dauden errotondetan, errei 
horiek egoki erabiltzeak hobetu egin ditzake biribilgunearen funtzionamendua eta ibilgai-
luak onartzeko zirkulazio-ahalmena.
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Erabilera egokiko adibideak

1. Gidariak bere sarreraren eskuinera dagoen hurrengo irteera hartu behar badu

Errotondara eskuineko erreitik  −
sartu beharko luke.
Biribilgunearen barruan, kanpoko  −
erreian jarraitu beharko luke, eta 
irteteko maniobra seinaleztatu 
beharko luke eskuineko birake-
tentzako keinukariarekin.

15.4 irudia. Eskuinerako biraketa.

2. Zuzen jarraitu nahi duenean

Errotondara ezkerreko erreitik  −
(edo erdikoan hiru badaude) 
sartzea komeni da. Kolapsatua 
badago eskuinekoa ere erabil 
daiteke.
Behin errotondan: −

Biribilgunearen barruko erreian • 
sartu.
Aukeratutako irteeraren aurre-• 
 koa pasatu ostean, irteteko 
maniobra seinaleztatu eskui-
neko keinukariarekin.

15.5 irudia. Norabide-aldaketarik gabe.

Errotondatik ateratzeko, kanpoko erreira pasatu, han zirkulatzen ari direnei • 
—lehentasuna dutela jakinda— oztoporik egin gabe. Zailtasunik izanez gero, hobe 
da errotondari buelta osoa ematea eta segurtasun gehiagorekin ateratzea.
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3. Irteera ezkerrean dagoenean edo noranzko-aldaketa bat egin nahi denean: 

Errotondara ezkerreko erreitik sartu.  −
Behin errotondan: −

Biribilgunearen barruko erreian sartu. • 
Barruko erreian jarraitu.• 
Aukeratutako irteeraren aurrekoa pasatu ostean,•  irteteko maniobra seinaleztatu 
eskuineko keinukariarekin.
Errotondatik ateratzeko, kanpoko erreira pasatu, han zirkulatzen ari direnei • 
—lehentasuna dutela jakinda— oztoporik egin gabe. Zailtasunik izanez gero, hobe 
da errotondari buelta osoa ematea, eta segurtasun gehiagorekin ateratzea.

15.6 irudia. Ezkerrerako biraketa.

Zirkulazio bikoitzeko sarrerak

Zirkulazio bikoitzeko sarrerak, hots, ibilgailu bat eraztun-itxurako galtzadara sartzea 
beste bat barruko erreian dabilen bitartean eta bien artean behar adinako lekurik egon 
gabe, bi erreiko edo gehiagoko errotondetan baino ez dira gertatzen.

Gutxitan gertatzen den egoera da hori; normalean, hurrengo irteeran errotondatik irten 
behar dutenek egiten dute maniobra hori, eta, oro har, horren ondorioz, bidegurutze horien 
arriskua eta istripu-kopurua handitzen dira.

Madrilgo Komunitatean egindako ikerketa batean, egiaztatu zuten horrelako ekintzek ez 
dutela zirkulazio-ahalmenean handipen ikaragarria eragiten; izan ere, errotondan sartutako 
mila ibilgailutik batek baino gutxiagok egiten dute maniobra hori. Bestalde, badu eragina 
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bidegurutzearen segurtasunean, askotan —ehuneko handi batean—, egoera arriskutsuak 
gertatzen baitira.

Erdiko galtzadan itxarotea

Biribilguneetan tarteka ikusten den jokabide irregularra da. Biribilgunera sartu nahi 
duten ibilgailuek bidea emateko lerroaren atzean itxaron beharrean —hala beharko luke 
izan—, partzialki edo erabat eraztunaren barnean sartuta itxaroten dute.

Jarrera horren arrazoiak izan daitezke errotondaren diseinua edota gidariaren izaera. 
Dena den, hori ekiditeko, gomendatzen da bidea emateko lerrotik ikusmen ona duten biri-
bilguneak diseinatzea. Gainera, badirudi angelu oso irekiko sarrerak eta sarrera zabalenak 
baino errei gehiago dituen eraztun-itxurako galtzadak lagungarriak direla jokabide horiek 
saihesteko.

Tarte gutxirekin sartzea

Eraztun-formako galtzadan sartzea, galtzadan zirkulatzen ari diren ibilgailuen arteko 
tarteak maniobra segurtasunez egiteko behar adina denbora ematen ez duenean. Manio-
bra-mota hori ibilgailu astunek egin ohi dute; izan ere, luzeagoak direnez eta azeleratzeko 
ahalmen txikiagoa dutenez, askoz tarte handiagoa behar dute, eta hori ez da maiz gerta-
tzen.

Paraleloan sartzea

Normalean, ez da egoera arriskutsurik gertatzen, paraleloan sartzen diren ibilgailuak 
irteera ezberdinetatik ateratzen baitira biribilgunetik; horren ondorioz, ibilgailuen ibilbideak 
ez dira gurutzatzen.

Sarreran edo biribilguneko galtzadan dauden errei baino ibilgailu-ilara gehiago 
sartzea paraleloan 

Bistan denez maniobra horiek istripu-arriskua handitzen dute, ibilgailuek ezin dute 
batera ongi zirkulatu; beraz, balaztadak eta azelerazioak izaten dira. Egoera horiek gehienbat 
errotonda aseetan eta gaizki dimentsionatutako sarrerak dituzten errotondatan sartzean 
gertatzen dira (adibidez, zebra-bide zabalegia izatea, sarreran dagoen errei-
kopuruarentzat).

15.2.5	 Sailkapena

Zenbait sailkapen egin daitezke, biribilgunearen bereizgarrien arabera.
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Ustiapen-	edo	funtzionamendu-eraren	arabera

•	 Txirikorda	bidez	funtzionatzen	duten	ohiko	biribilguneak

Britainia Handian XX. mendearen erdialdean proiektatzen ziren eta lehentasun-araurik 
ez zuten errotonden mota berekoak dira. Ibilgailuek sartu nahi dutenean, ibilgailu horiek eta 
biribilgunean zirkulatzen ari direnak elkartzen dira. Autoblokeo-arazorik ez izateko, biribilgu-
neek txirikorda-luzera handikoak izan behar dute; beraz, tamaina handiko errotondak izan 
ohi dira.

15.7 irudia. Txirikorda-erreiak.

•	 Eskuinari	lehentasuna	ematen	dioten	ohiko	biribilguneak	(sarrerek	dute	lehentasuna)

Aurrekoen antzekoak dira, baina eskuinari lehentasuna ematen dion araua ezarrita: sartu 
behar duten ibilgailuek dute lehentasuna, biribilgunean zirkulatzen ari direnekiko. Autoblo-
keo-fenomenoa handitzen da; beraz, biribilguneak handiagoak izaten dira.

15.8 irudia. Sarrerei lehentasuna ematen dien biribilgunearen irudia.
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•	 Eraztunari	lehentasuna	ematen	dioten	biribilgune	modernoak

Ohiko errotonden autoblokeoaren irtenbide gisa diseinatu ziren; erdiko galtzadan zirku-
latzen ari diren ibilgailuek lehentasuna dute sartu behar dutenekiko, eta, horrek biribilgu-
neen tamaina txikitzea ahalbidetu du. Horri zirkulazio-ahalmena eta segurtasuna handitzeko 
diseinua gehitu zaio, eta ikus daiteke arrakasta handiena izan duen biribilgune-mota izan 
dela. 

15.9 irudia. Eraztunari lehentasuna ematen dion biribilgunearen irudia.

•	 Eraztunari	lehentasuna	ematen	dioten	ohiko	biribilguneak

Txirikorda-printzipioaren arabera zirkulatzeko diseinatutako errotondak dira, eta, denbo-
rarekin, lehentasuna eman zaio zirkulaziorako galtzadari. Beraz, diametro handikoak izan ohi 
dira, gainerakoan errotonda modernoen berdinak dira. 

•	 Biribilgune	semaforodunak

Semaforoen bidez kontrolatutako errotondak jartzeko arrazoi asko izan daitezke, baina, 
oro har, biribilgune-mota horiek hiriguneetan egoten dira, eta semaforoak ipintzen dira biri-
bilgune horiek zirkulazio-karga handia izaten baitute.

Hiriko errotonda batek puntako uneak izan ditzake, zeinetan norabide jakin bateko fluxu 
nagusi batek beste bideetako sarrerak blokea ditzakeen. Sarreren arteko desorekak biribil-
gunearen berezko autoerregulazioa eragotz dezake, sarrera batzuetan auto-ilara handiak 
sortuz.

Hiriguneetan, halaber, oinezkoen zirkulazio handia egon ohi da; beraz, oinezkoak ere 
errotonden erabiltzaileak direla kontuan izanda, errotondak proiektatzean, oinezkoen segur-
tasuna bermatu behar da eta oinezkoen alferrikako ibilbideak saihestu behar dira.
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15.10 irudia. Biribilgune semaforoduna.

Ibilbidearen denboragatik edo bidegurutzeko segurtasunagatik, gerta daiteke zerbitzu 
publikoko ibilgailu jakin batzuek —autobusek edota tranbiek, esate baterako— erdiko 
galtzadan sartzeko lehentasuna behar izatea.

Azkenik, baliteke errotonda baten funtzionamenduarekin bat ez datorren zirkulazioa 
interesatzen den leku batean egotea biribilgunea. Eta horren irtenbidea semaforoak ipin-
tzea da.

Dena den, esan behar da argi-seinaleak ipintzen diren unetik biribilguneak berezko eran 
funtzionatzeari uzten diola eta noranzko bakarreko bi bideren arteko ohiko elkargune izatera 
pasatzen dela. 

Geometriaren arabera

•	 Biribilgune	zirkularrak

Errotonda gehienak sartzen dira multzo honetan. Erdiko irlatxoak zirkulu-itxura du, eta 
zirkulaziorako galtzadak zabalera konstantea du; hala, erabiltzaileek errazago erabiliko dute 
eta eraztun-formako galtzadaren zirkulazioa hobetzen du (ibilbide zirkularra manten daiteke 
bolantea biraketa-posizio finko batetik mugitu gabe). 

•	 Biribilgune	obalatuak	edo	eliptikoak

Arrazoi ezberdinengatik planta zirkularra izan ezin dutenak dira. Elipsoidalak izatea 
komeni da, 3/4 eta 1 bitarteko eszentrikotasuna izateko. 
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•	 Biribilgune	zatikatuak

Bidegurutze-mota berezi bat da, zirkulazio-intentsitate oso ezberdinetako bideen artean 
erabiltzen dena. Ezin da errotondatzat jo, errotondekin alderatuta funtzionamendu erabat 
ezberdina baitu; ohiko bidegurutzeen antza handiagoa du. Geometrikoki aztertuta, 
errotonden antza handia dute, baina erdiko irlatxoa errepide batek edo bide nagusi batek 
zeharkatzen du, irlatxoa bitan banatuz. Bide nagusi batek, lehentasuna galtzen ez duenak, 
zeharkatzen du eraztun-itxurako galtzada izan daitekeena. Ezkerrera biratu nahi dutenek eta 
bigarren mailako bidean zirkulatzen dutenek baino ez dute biribilgunea inguratzen.

Errotonda bateko maniobrak egiteko aukera ematen du, bide nagusian jarraitu nahi 
duten ibilgailuen ibilbidean aldaketarik eragin gabe. Horregatik, gehienetan, herrien kanpoal-
dean ipintzen dira, bide nagusi batetik bigarren mailako bideetarako sarbidea emateko; 
halaber, hiriguneetan eta herri inguruetan ere jartzen dira, normalean semaforoekin erregu-
latuak.

15.11 irudia. Biribilgune zatikatua.

Desabantaila nagusia da mugimendu batzuk egin ahal izateko bide nagusia zeharkatu 
behar dela, eta handik ibilgailuek abiadura handian zirkulatzen dutela. Hori arriskutsua 
denez, ezinbestekoak dira ikusmen ona eta seinaleztapen egokia.

•	 Biribilgune	bikoitzak

Bidegurutzean elkartzen diren bideak oso banatuak daudenean edo tarteko oztopo bat 
dagoenean (ibaia, trenbidea edo errepidea esate baterako) erabiltzen dira.

Biribilgune handiegia eragingo lukeen diseinu baten moldaketa baino ez da errotonda 
bikoitza; bi errotonda jarraituz edo zati komun batekin elkartutako errotondaz osatutako 
sistema bat da.
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15.12 irudia. Biribilgune bikoitzen bi adibide.

Kanpoko eta barruko diametroen arabera

•	 Biribilgune	handiak

Barruko diametroa 20 metro baino askoz handiagoa dutenak eta kanpokoa 40 metro 
baino handiagoa dutenak dira. Oro har, txirikorda-sistemaren arabera funtzionatzeko sortu 
ziren, eta, gero, errotonda moderno bihurtu.

Zirkulaziorako galtzadaren lehentasun-araua martxan ipini ostean sortutakoak ere 
badaude, abiadura handian zirkulatzen den bideen arteko bidegurutzeetan erabiltzen dira 
edo bide asko elkartzen diren bidegurutzeetan. 

•	 Biribilgune	bilduak

Gehien erabiltzen diren errotondak dira; barruko diametroa 4 eta 20 metro bitartekoa 
da, eta kanpokoa, berriz, 24 eta 40 metro bitartekoa.

Kasu batzuetan, erdiko irlatxoaren kanpoaldea iragangarria izan daiteke, baina inoiz ez 
erabat iragangarria.

•	 Biribilgune	txikiak

Eremu oso urbanizatuetan edo leku gutxi dagoenean erabiltzen dira. Sarritan, ohiko 
bidegurutze bat ordezkatzeko erabiltzen da.

4 metro baino gutxiagoko barne-diametroa dute, eta kanpo-diametroa, berriz, ez da 
izaten 24 metro baino handiagoa (normalean, 20 metro ingurukoak izan ohi dira). Erdiko 
irlatxoa erdiiragangarria edo erabat iragangarria izan daiteke. 14 metroko kanpo-diametroa 
duten errotondak existitzen dira, baina horietan debekatuta dago ibilgailu luzeek noranzko-
aldaketa egitea.
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15.13 irudia. Ohiko biribilgune txikia.

Nahiz eta diametro txikikoa izan, zirkulazio-ahalmen aski handia du. Zirkulazio-abiadura 
txikiak behar izaten dira, eta ibilgailu luzeek maniobrak egiteko zailtasunak izaten dituzte, 
zirkulaziorako galtzada oso zabala ez bada behintzat.

Biribilgunearen ingurunearen arabera

•	 Hiriko	biribilguneak

Hiriguneetan ipini ohi diren errotonda-mota hauek duten ezaugarria da biribilgunean 
elkartzen diren bideetako abiadura maximoa 50 km/h-koa izatea. Horrez gain, zirkulazio 
handia jasaten du, puntako orduetan zirkulazioa handitzen da, eta, gainera, oinezkoen zirku-
lazio handia erantsi behar zaio. Tamaina guztietakoak izan daitezke.

•	 Hiri	inguruko	biribilguneak

Abiadura handikoak dira, eta bide garrantzitsuetan kokatzen dira; normalean, herri 
bateko edo industrialdeetako sarbide izaten dira. Halako biribilguneak desplazamendu-
bolumen handia sortzen duten jardueren —esate baterako, salgune handien— ondoan ipin-
tzen dira, irisgarritasuna aprobetxatzeko.

Oro har, diametro handiko biribilguneak edo biribilgune bilduak izaten dira, baina inoiz 
ez dira erabiltzen biribilgune txikiak horrelako elkarguneetan.

•	 Hirien	kanpoaldeko	biribilguneak

Errotonda bilduak dira gehienetan erabiltzen direnak, eta bi hiriren arteko bideen hiru 
edo lau adarreko elkargunea dira. Halako biribilguneekin istripu-tasa gutxitu egiten da, gida-
riek abiadura moteldu behar baitute.
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Gehienetan, errotonda horien inguruan ez da eraikinik egoten; beraz, ia ez da izaten 
oinezko zirkulaziorik.

•	 Altuera	 ezberdinetara	 dauden	
biribilguneak

Eremu batean edo gehiagotan 
eraztun-formako galtzada altuera 
ezberdinetara zeharkatzen duten 
bideekin konektatzen dira errotonda 
hauen adarrak. Eraztun-itxurako 
galtzada errotondarekin lotzen diren 
bideekiko gorago (goiko pasabideen 
bidez edo zubien bidez) edo beherago 
(azpiko pasabideen bidez edo kutxen 
bidez) egon daiteke.

15.14 irudia. Bi zubiko biribilgunea.

Ezagunena da bide nagusia eraztun-formako galtzadaren azpitik (edo gainetik, kasuaren 
arabera) igarotzen den kasua, bigarren mailako bidearen altuera berdinera ipinita. Konfigu-
razio horretan, bide nagusiak lehentasuna mantentzen du, eta bigarren mailako errepidera 
errotondara iristen diren irteeretako bideetatik sartzen da.

Bide nagusiaren ikuspegitik, altu era ezberdinetara dauden errotondak lotura gisa erabil-
tzen dira, eta norabide-aldaketa egiteko aukera ematen dute; bigarren mailako bidearen 
ikuspuntutik, berriz, elkargune birakaria izaten jarraitzen du.

Biribilgune horren kasu parti-
kular bat da pisu-motako lotura 
deritzona; askotan, altuera ezber-
dinetako biribilgunetzat hartzen 
da, nahiz eta hori baino gehiago 
errotonda bikoitzaren kasu parti-
kularra izan. Bi errotondak elkar-
tzen dituen bidea eta bide nagusia 
ez daude altuera berean, eta biri-
bilguneen bide batzuk ateratzen 
eta iristen dira bide nagusira.

15.15 irudia. Pisu-motako lotura, bi biribilgunerekin.
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15.3	 ZIRKULAZIO-AHALMENA	
Errotonda bateko zirkulazio-ahalmenaren kontzeptua ezin da gainerako elkarguneena bezala 
ulertu. Biribilgune baten geometria kontuan izanda ezin da zehaztu bertako zirkulazio-
ahalmen orokorra, erabiltzaileen jokabideak eta zirkulazioaren banaketak ikaragarrizko 
eragina baitute.

Baldin eta ibilgailu bakoitza biribilgunetik irteten bada sartu den sarreraren ondorengo 
irteeratik, eskuinerako biraketa sinple bat eginez eta eragozpenik sortu gabe, zirkulazio-
ahalmen maximoa lortuko da, sartu diren ibilgailuen (edo irten direnen, kasurik murriztai-
leena hartuz) baturaren berdina izango dena. Bistakoa denez, ibilgailuak edozein irteeratatik 
irteten dira zirkulaziorako galtzadatik; beraz, aurreko zirkulazio-ahalmena murrizten duten 
eragozpenak sortzen dira.

Nahiz eta gutxitze hori zenbatu, logikoa da zirkulazioaren banaketa bakoitzarentzat zirku-
lazio-ahalmen orokor bat existitzea. Hori dela eta, ez da erabilgarria errotonda baten zirku-
lazio-ahalmen orokorraz hitz egitea.

Elkargune bakoitzean (sarrera bakoitzean), kontuan izan behar dira elkarrekin erlaziona-
tuta dauden bi zirkulazio: alde batetik, erdiko galtzadatik  dabilen zirkulazioa, eta, bestetik, 
biribilgunera sartzen den zirkulazioa. Bi zirkulazioen arteko erlazioak alderantzizkoa behar 
du izan, eraztuneko zirkulazioa hazten den heinean elkargune (sarrera) bakoitzeko sarrerako 
zirkulazio-ahalmena murriztu egiten baita.

Horrek denak aldatu egiten du zirkulazio-ahalmen orokorraren kontzeptua, eta sarrera 
bateko zirkulazio-ahalmenarekin ordezkatzen du, zeinaren kalkulurako kontuan hartu behar 
diren sarreraren ezaugarri geometrikoak eta eraztunean dabilen zirkulazioa. 

Qc

QE
L

e

Qs

u

15.16 irudia. Sarrera baten zirkulazio-ahalmena biribilgunearen  
geometriaren eta biribilgunean dabilen zirkulazioaren  

menpe dago.
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15.4	 ZIRKULAZIO-AHALMENAREN	ESTIMAZIOA
Errotonden zirkulazio-ahalmena kalkulatzeko bi metodo daude: metodo enpirikoa eta 
probabilitate-metodoa. Lehenak sarbide saturatuak dituzten biribilgune askoren azterketan 
eta behaketan oinarritzen dira. Errotonden parametro geometrikoetatik eta egindako zirku-
lazio-zenbaketatik abiatuta, atzerapen estatistikoak erabiltzen dira errotonden zirkulazio-
ahalmena balioztatzen duten formulak ezartzeko.

Probabilitate-metodoak Alemanian garatutako ibilgailu-tarteen onespenaren ereduan 
oinarritzen dira. Haiek diotenez, erdiko galtzadan zirkulatzen duten ibilgailuek tartea uzten 
dute beren artean (normalean zorizkoa, baina balio minimo batetik jaisten ez dena) eta 
galtzadara sartzeko zain dauden ibilgailuek maniobra egiten dute soilik sarrera hori egiteko 
adina tarte handia denean.

Aukeratzen den metodoaren arabera (enpirikoa edo probabilitatearena) eta formula 
bakoitzaren jatorriaren arabera (egilea, estatua…), parametro batzuk edo beste batzuk 
izaten dira kontuan. Sarrerako zirkulazio-ahalmena kalkulatzeko ere koefiziente desberdinak 
erabiltzen dira. Baina denek kontuan izaten dituzte zirkulazio-ahalmen horren balioan eragin 
zuzena duten alderdi komun batzuk, eraztun-itxurako galtzadako zirkulazioa zirkulazio 
birakaritzat hartzea edo ibilgailuen arteko antzekotasun-koefizienteak erabiltzea, esate 
baterako.

Egoera batzuetarako diseinatu diren formulak saiatzen dira ongi moldatzen egoera 
horien errealitatera eta, kondizio egokietan aplikatzen direnean, errealitatera nahiko ongi 
egokitzen dira.
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15.1 taula

OHIKO 
BIRIBILGUNEAK

ZIRKULAZIORAKO GALTZADAN LEHENTASUNA 
DUTEN BIRIBILGUNEAK

GAUR EGUN 
ERABILITAKO 
FORMULAKASKOTARIKOAK

SARRERA BATEN ZIRKULAZIO-
AHALMENA

PROBABILITA-
 TEENAK

ENPIRIKOAK

HÈNARD (Fr. 
1905)

CLAYTON 
(Err.B. 1945 eta 

1955)

WARDROP 
(Err.B. 1957)

LEUTZBACH 
(Alemania 1967)

Zirkulazio-
ahalmen 
globala:

BLACKMORE 
(Err.B. 1970)

Txirikorda-
sekzio baten 

zirkulazio-
ahalmena

WARDROP 
(Err.B. 1973) 

formula aldatua

TANNER  
(Err.B. 1962)

HARDES  
(Alemania 1968)

McDONALD eta 
ARMITAGE 

(Err.B. 1974 eta 
1978)

METODO 
SUITZARRA  

(S. 1977)

Harders-en 
eredu aldatua  

(Fr. 1986) CETE 
D’AIX

PHILBRICK 
(Err.B. 1977)

KIMBERREN 
FORMULA 

BATERATUA

GLEN. 
SUMMER eta 

KIMBER  
(Err.B. 1978)

KIMBER  
(Err.B. 1980

CETUR-86  
(Fr. 1986) CETUR-86

SETRA-87  
(Fr. 1987) SATRA-87

Gerta daiteke estatu bateko arauetan ondo ez doakion formulazioa aukeratzea; kasu 
horietan, errotondak gaizki dimentsionatuta egongo lirateke (handiegiak edo txikiegiak).

Sarrera baten zirkulazio-ahalmenean eragina duten parametroak

Sarreraren geometria oso kontzeptu zabala da, eta zirkulazio-ahalmenean eragina duten 
parametro ugari hartzen ditu. Garrantzitsuenak honako hauek dira:
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Sarrerako errei-kopurua.• 
Sarrerako erreien zabalera (zenbat eta zabalagoa, orduan eta zirkulazio-ahalmen • 
handiagoa).
Sarrerako angelua (edo sarrerako ibilbidearen eta erdiko ibilbidearen arteko • 
angelua).
Sarrerako turuta-forma (parametro deribatuak erabil daitezke).• 
Sarbidearen zabalera.• 
Sarrerako erradioa.• 
Zirkulaziorako galtzadaren ezaugarriak (kanpoko erradioa, eraztunaren zabalera, • 
errei-kopurua…)

Horietatik, sarbideen zabalera, sarreraren zabalera eta turuta-formaren luzera dira 
garrantzitsuenak. Erdiko irlatxoaren diametroak ere eragin handia du. Azkenik, sarreraren 
erradioak eta ibilbideen arteko angeluak eragin txikiagoa dute.

Eraztun-itxurako galtzadaren zirkulazioak, halaber, eragin garrantzitsua du sarreraren 
zirkulazio-ahalmenean, baina ez da soilik kontuan izan behar sarreraren aurretik dabilen 
zirkulazioa; izan ere, badago zirkulazio-portzentaje bat sarreraren aurretiko irteeratik irteten 
dena, eta sartu behar duten ibilgailuek maniobra egiteko oztopo izan daitekeena, nolabait.

Horiez gain, badira beste zenbait faktore sarrera baten zirkulazio-ahalmenean eragiten 
dutenak. Ibilgailu astunek eraztun-formako galtzadara sartzeko ibilgailu-tarte handiagoa 
behar dute; beraz, ibilgailu-mota hori ugari badabil, sarrerako zirkulazio-ahalmena nabarmen 
murriztuko da. 

Oinezkoen zirkulazioa ere kontuan izan beharreko alderdia da; izan ere, sarrera baten 
aurretiko edo haren ondorengo irteeretatik pasatzen den oinezko-bolumena handia bada, 
asko txikitzen da sarrera horren zirkulazio-ahalmena. Baliteke sartzeko dauden ibilgailuek, 
oinezkoei bidea utzi behar dietelako, ezin aprobetxatzea ibilgailu-tarte guztiak, edota irten 
behar duten ibilgailuek ere, oinezkoei bidea utzi behar dietelako, zirkulaziorako galtzada 
kolapsatzea, beste ibilgailuen sarrera eta bertako zirkulazioa eragotziz.

Gainera, beste faktore batzuek ere badute eragina: ingurunearekin lotutakoak (gaueko 
iluntasunagatiko edo lainoagatiko ikuspen-gabezia, euriak bustitako zorua…) eta faktore 
psikosozialak edo erabiltzaileen jokabideak biltzen dituztenak (zuhurtasuna edo ausarkeria, 
oinezkoenganako kortesia, ibilgailuen arteko tarteen aprobetxamendua…).

Errotonda baten zirkulazio-ahalmen orokorra

Nahiz eta zirkulazio-ahalmen orokorraren erabilgarritasuna zalantzan jartzen duten arra-
zoiak egon, bada kasu bat zirkulazio-ahalmen orokorra erabiltzea beharrezkoa gerta daite-
keena.

Elkargune batean errotonda berri bat egin nahi denean (edo lehendik dagoen errotonda 
bat aldatu), eta hara iristen diren bide guztietako zirkulazio-intentsitatearen banaketa ezagu-
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tzen denean (biraketa-mugimenduak barne), biribilgunearen zirkulazio-ahalmenaren eredua 
lor daiteke kalkulu errepikakor baten bidez. Honela, aldez aurretik ikus daiteke errotonda gai 
izango den ala ez zirkulazio-karga osoa jasotzeko.

Horretarako, sarrera bakoitzaren zirkulazio-ahalmen teorikoa zehaztu behar da, mozten 
duen zirkulazio birakariaren intentsitatearen funtziopean. Gero, sarrera bakoitzak gehitzen 
duen intentsitatea kalkulatu behar da, zeina zirkulazio birakariaren menpe baitago, eta, aldi 
berean, zirkulazio birakaria aurreko sarreretatik datorrenaren menpe.

Prozesuak onartzen du sarrera baten aurreko zatian erdiko galtzadak duen zirkulazioa 
nulua dela. Sarrera horren intentsitate gisa bi balio hauetatik txikiena hartu behar da: sarre-
raren zirkulazio-ahalmena (dagokion formularen bidez kalkulatua) edo eskaeraren intentsi-
tatea. Sarrerako intentsitate horri hurrengo irteeran errotondatik irteten diren ibilgailuak 
kendu ostean, hurrengo sarreraren zirkulazio birakariaren intentsitate bihurtzen da, zeinaren 
balioa bietatik —eskaeraren edo sarreraren intentsitatea (aurreko sarrerarena kalkulatzeko 
erabilitako formula berberarekin)— txikiena baita. Honela kalkula daiteke hurrengo sarre-
raren zirkulazio birakariaren intentsitatea, eta hala egin behar da hurrenez hurren biribil-
gune guztian zehar. Behin zikloa osatu eta gero, lehenengo sarreraren zirkulazio birakariaren 
intentsitate berria lortzen da, hots, bigarren iterazioaren hasiera. Prozesu osoa behin eta 
berriz errepikatuz gero, iritsiko da une bat non lortzen diren emaitzak oso antzekoak izango 
baitira iterazio bat bestearekin alderatuta. Lortutako balio horien arabera dimentsionatu 
beharko litzateke errotonda berria.

15.5 SEGURTASUNA
Errotondak askoz seguruagoak dira ohiko elkarguneak —semaforodunak edo semafororik 
gabeak— baino.

Lau arrazoirengatik izaten dira istripu gutxiago:

Zirkulazioa noranzko birakari bakarrean antolatzeak ikaragarri murrizten ditu arris-• 
ku-puntuak. Ez da ahaztu behar elkarguneetan gertatzen diren istripu gehienak 
ezkerrerako biraketekin zerikusia duten maniobren erruz gertatzen direla —gehie-
netan, ibilbideak gurutzatzen dira (arrisku-puntu ebakitzaileak)—.
Sarreretan, galtzada birakarian edota irteeretan ezarritako abiadura mantsotzeak • 
mesede egiten die ibilgailu mantsoenei (kamioiei, esate baterako), askotan ohiko 
elkarguneetan istripu-eragile direnei.
Sarrera guztiek lehentasuna galtzen dute (errotondan biltzen diren bide guztien • 
hierarkia amaitu egiten da errotondara iritsitakoan).
Arreta handiagoa jartzen dute erabiltzaile guztiek.• 
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6

7
28

3

9

11

12

15

16

13
10

14

1

4

5

1. Sarreran lehentasuna ez errespetatzea 
(eraztun-galtzadatik dabiltzan ibilgailuei 
pasatzen ez uztea) 

2. Eraztun-galtzadan zirkulatzean kontrola galtzea

3. Sarreran kontrola galtzea

4. Sarreran sortutako ilaran talka egitea

5. Eraztunean dabilen ibilgailu baten eta irtetera 
doan beste ibilgailu baten arteko talka 
gertatzea

6. Sarreran oinezkoa harrapatzea

7. Irteeran kontrola galtzea

8. Irtetera doan ibilgailu baten eta sartzera doan 
beste ibilgailu baten arteko talka gertatzea

9. Eraztun-galtzadan atzetik jotzea

10. Irteera batean atzetik jotzea

11. Bi gurpil sarreraren aurretik egotea

12. Bi gurpil irteeraren aurretik egotea

13. Maniobra “engainagarriengatik” irteeran talka 
gertatzea

14. Eraztun-galtzadan kontrako noranzkoan 
ibiltzea

15. Oinezkoa eraztun-galtzadan ibiltzea

16. Oinezkoa zebra-bide baten inguruan ibiltzea

17. Beste batzuk

15.17 irudia. Biribilguneetako ohiko istripuak.

Biribilgune baten segurtasun orokorrean eragin handiena duten faktoreaka ikuspena eta 
abiadura dira, baina diseinuan kontuan hartu beharreko eragile asko existitzen dira, seina-
leztapena esate baterako.

15.2 taula

Elkargune-mota 3 adar 4 adar 5 adar 6 adar

Ibilbide-kopurua 6 12 20 30

Konbergentzia-arazoak 3 4 5 6

Dibergentzia-arazoak 3 4 5 6

Arazo ebakitzaileak 3 16 50 120

9 24 60 132
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15.5.1	 Abiadura

Gehiegizko abiadura da istripuen zergati arruntena. Zenbat eta handiagoa izan ibilgailu baten 
abiadura, orduan eta handiagoa izango da erabat gelditzeko behar duen distantzia; ez baka-
rrik gelditzeko behar duen distantziagatik, baizik eta erreakzionatzeko behar izan duen 
denboran ibili den espazioagatik.

Gainera, tunel-efektuaren ondorioz, gidari batek zenbat eta abiadura handiagoan gidatu, 
geroz eta ikuspen-eremu txikiagoa du.

15.18 irudia. Tunel-efektua, abiadura handitzearen ondorioz.

Istripuen larritasuna zuzenki erlazionatuta dago istripua izan duten ibilgailuen abiadura-
rekin, eta oinezkoren bat harrapatuz gero, ibilgailuaren abiadurak sekulako eragina du oinez-
koak izango dituen ondorioetan.

15.3 taula

Ibilgailuaren abiadura Oinezkoari eragindakoa

0-20 km/h Kontusio arinak.

20-30 km/h Larritasun gabeko kontusioak eta zauriak.

30-40 km/h Kontusio larriak. Elbarri geratzeko edo hiltzeko arriskua.

40-55 km/h Elbarritasuna. Maiz, heriotza.

55 km/h baino gehiago Ia beti heriotza.
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Errotondek abiadura gutxitzea eragiten dute, gehienbat errotonden ezaugarri geometri-
koek ibilbideen arteko deflexioa eragiten dutelako.

15.19 irudia. Ibilbideetan eragindako deflexioak.

Dena den, gidariari ibilbidea aldarazten dioten faktoreak dira kurba-formako sarrerak, 
zirkulaziorako galtzadaren erradioak —erdian irlatxoa duenak (ibilgailuek inguratu behar 
dutena)— eta irteeran ipinitako kontrako alderako erradioak; gidariak ez du ibilbidea alda-
tzen beste ibilgailu baten aurkako talka ekiditeko, baizik eta gizakiari bere segurtasun-senak 
zirkulazio-bide barrenetik ibilarazten diolako eta oztopoak saihetsarazten dizkiolako. 
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15.20 irudia. Oinezkoak harrapatzean, abiaduraren araberako  
heriotza-portzentajea.
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Eraztunaren lehentasun-arauak areagotu egiten du sarreretako abiadura-murrizketa, 
elkargunera iristen diren ibilgailuek martxa moteldu behar dute erdiko galtzadan dabilen 
zirkulazioa kontrolatzeko, eta, beharrezkoa izanez gero, irteteko garaiz gelditu ahal izateko. 

15.5.2	 Ikuspena

Segurtasunerako, zenbait ikuspuntutatik ikuspena garrantzitsua da. Alde batetik, errotondak 
urrutitik hautemanerraza izan behar du, gidariak abiadura egokitu ahal izateko. Biribilgu-
neak erraz ikusteko modukoa izan behar du bai egunez eta baita gauez ere; beraz, nahi-
taezkoa da argiztapen egokia izatea, gauez ikusi ahal izateko.

Halaber, paisaiaren ikuspegitik elkarguneari egiten zaion tratamenduak lagundu egin 
behar du urrutitik hautematen elkargune birakari bat dela.

Bestalde, ezinbestekoa da sarrerara iristen diren ibilgailuek nahikoa ikuspen izatea, bai 
ezkerrerantz eta baita eskuinerantz ere, ibilgailuen presentzia eta abiadura hautemateko, 
eta, gero, horien arabera maniobratu ahal izateko. Hori dela eta, saiatu behar da landaredia 
eta etxebizitzak oztopo ez izatea eta ikuspenik ez mugatzea.

Oinezkoen zirkulazioa existitzen den lekuetan, komeni da oinezkoen pasabideak ipintzea 
erdiko galtzadan zirkulatzen duten ibilgailuek irteeraren maniobra egin aurretik ikusteko 
moduan.

15.5.3	 Ulermena

Errotonda baten segurtasuna, neurri handi batean, erabiltzaileak errotondaren funtziona-
menduarekiko duen ulermen-mailan datza. Horregatik, elkargune birakaria ulergarriagoa 
egiten duten irtenbideak edo metodoak funtsezkoak dira erabiltzaileen segurtasunerako.

Gaur egun, erabiltzaileentzat biribilguneak ez dira gauza berria, herritar gehienak ohituta 
baikaude haiekin. Hala ere, maiz, segurtasuna okertzen duten jokabide desegokiak izaten 
dira; gainera, errotonda berri bat egiten denean, lehenengo egunetan, gidaria nahiko erraz 
nahasi daiteke.

Horregatik, garrantzitsua da elkargune birakarien irakurketa egoki bat egitea hiru 
mailatan:

Lehenengo mailan, errotonden funtzionamendu orokorra eta maniobra bat egiteko • 
izan behar den jokabidea ulertu behar dira. Hori indartzeko, baliagarria izan daiteke 
seinaleztapena, baina lagungarriena izaten da bideko heziketa-kanpainak egitea 
eta biztanleria kontzientziatzea.
Bigarren mailan, elkargunea birakaria dela hauteman behar da; horri “hurbildu • 
ahala hautematea” deritzo. Hori proiektatzailearen lana da: gidariak, errotondara 
hurbildu heinean, ohartu behar dira biribilgune batera gerturatzen ari direla. 
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Azkenik, errotonda bakoitza ulertu behar da, haren geometria, funtzionamendua • 
eta izan ditzakeen ibilbideak. Horretarako, proiektatzaileak orientazioko seinaleak 
erabiltzen ditu.

15.5.4	 Zirkulazio	bereziak	egokitzeko	neurriak

Automobilak ez diren beste ibilgailuen presentzia gutxiesteko joera izaten da maiz. Baina bi 
gurpileko ibilgailuek, oinezkoek eta ibilgailu luzeek edo astunek eragiten dituzten segurta-
sun-arazoak ez dira gutxiestekoak; izan ere, nahiz eta ez izan erabiltzaile ohikoenak, gertatu-
tako istripuen portzentaje altuena osatzen dute.

Oinezkoek eta bizikletek eragiten dituzten arazoak hiriguneetan eta hiri inguruko 
guneetan izaten dira ohikoen. Askotariko neurriak har daitezke, besteak beste, inolako berri-
kuntzarik ez egitea, semaforoak jartzea edota altuera desberdinetan dauden pasabideak 
jartzea.

Ibilgailu astunek bestelako segurtasun-arazoak eragiten dituzte, geldoagoak direnez 
arazoak izan ditzakete ibilgailu-tarte justu batean sartzeko.

Hala ere, bada beste arazo-mota bat: errotondetan iraulitako ibilgailuek edo karga galdu-
tako ibilgailu astunek eragindakoa. Oraindik ez da lortu diseinuaren eta egoera horien arteko 
erlazioa. Ibilgailu-mota hauekin, hildakoak dituzten istripu gutxiago izaten dira, baina beste-
lako kalteak eragiten dituzten istripuak askoz arruntagoak dira. Karga galtzeak pilaketak, 
atzerapenak eta garbiketa-gastuak eragiten ditu, gehienbat elkargune garrantzitsuenetan.

Esperientziak frogatzen du halako arazoak gertatzen diren lekuetan honako kondizio 
hauetako bat edo gehiago betetzen direla:

Sarreraren inflexioa desegokia izatea, eta, hala, ibilgailuak abiadura handietara • 
bultzatzea.
Zirkulaziorako galtzadan, tarte zuzen luzeak izatea, eta, hala, ibilgailuak ezusteko • 
bihurguneetara eta itxietara zuzentzea.
Bat-bateko birak egin behar izatea irteeretan.• 
Zeharkako malda bat-batean aldatzea galtzada birakarian.• 
Alderantzizko peraltea izatea eraztun-itxurako galtzadaren kanpoko aldean.• 

15.6	 ZIRKULAZIO-AHALMENA	KALKULATZEKO	FORMULAK
XX. mendeko 80ko hamarkadaz geroztik, biribilguneen zirkulazio-ahalmenak zehazteko bost 
metodo erabiltzen dira.
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15.6.1	 Kimber-en	formula	bateratua

Biribilgune batean sartzeko ahalmenaren kalkulua sarreraren geometriaren eta biribilgu-
netik dabilen zirkulazioaren funtzioa dela adierazten duen espresioa da Kimber-en formula. 
% 15eko zehaztasuna duela jotzen da.

A = K (F – fz · Qz)

non Qz biribilgunean dabilen zirkulazioa baita, F eta fz geometriaren araberako parametroak 
baitira, K zuzenketa-faktorea eta A ahalmena. Balio horiek espresio hauetatik lortzen dira:

  
K =1−0,00347 ∅−30( ) −0,978

1
r
−0,05

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

F = 303 x

non 
  
x = v +

e−v
1+2 S

;       S =
e−v

l

fz = 0,21 tD (1 + 0,2 xS)

non 

  

t
D
= 1+

0,5

1+e
D−60

10

e: sarreraren zabalera
S: sargunearen ezaugarriak
r: sarreraren erradioa
x: angelua
D: kanpo-diametroa

15.6.2	 Harders-en	metodoa

1968an Harders-ek garatutako formula probabilista aplikatzean datza metodoa. Berez, 
semafororik ez dagoen bidegurutzeetan erabiltzeko sortua izan bazen ere, CETE d’Aix erakun-
deak egokitzapen batzuk egin zituen biribilguneei aplikatu ahal izateko. Hala, aldiune kriti-
koari (tk) eta aldiune osagarriari (to) —Harders-ek definitutako parametroak biak ere— balio 
zehatza eman zitzaien: tk = 4,5 s eta to = 2,5 s. Hona hemen ahalmena kalkulatzeko ekuazioa, 
auto/ordu-tan emana:

  
A = F ⋅e− b ⋅

Q
g

ea −1

  
a=

Q
g

3.600
⋅t

f
; b =

Q
g

3.600
⋅ t

k
− t

o( ) ; F =1−Q
g

2 ⋅10−7
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15.6.3	 SETRA	metodoa

Hiriguneetako kanpoko biribilguneetarako formula baliagarria da, eta Service	d’Etudes	Tech-
niques	 des	 Routes	 et	 Autoroutes erakundeak zehaztu zuen 1987an; ahalmena erraz eta 
zehatz kalkulatzen du. Metodo honen arabera, traba gehien eragin dezakeen zirkulazioa (Qg) 
zehaztu eta formulan ordezkatzen da; biribilgunearen ahalmena sarreraren zabaleraren (e) 
menpekoa ere izango da.

Horrez gainera, hiriko biribilguneetako zirkulazio-ahalmena neurtzeko formula bat ere 
ematen du:

A = (1.330 – 0,7 · Qg) · [1 + 0,1 · (e – 3,5)]

  
Q

g
= Q

z
+

2
3

Q'
i

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟⋅ 1−0,085 u−8( )⎡⎣ ⎤⎦

  
Q'

i
=Q

i

15− L
15

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

non Qz zirkulatzen ari den intentsitatea baita, auto/ordu-tan adierazia; u eraztunaren zaba-
lera; L irlatxo deflektorearen zabalera, eta Qi biribilgunetik ateratzera doan zirkulazio-
intentsitatea, auto/ordu-tan adierazia.

SETRA metodoa erabiliz lortutako ahalmena auto/ordu-tan adierazten da.

15.6.4	 CETUR	metodoa

Centre	d’Etudes	des	Transports	Urbains, CETUR, erakundeak 1986an CETE d’Aix-en formulan 
oinarrituz proposatutako metodoa da; CETUR-86 izena hartu du. Prozesua SETRA meto-
doaren oso antzekoa da, baina hura baino sinpleagoa: biribilguneko zirkulazioa (Qg) zehaztu 
ondoren, balioa formulan ordezkatu eta ahalmena lortzen da (auto/ordu unitateetan).

 
A = 1.500 –

 

5
6

Qg     non     Qg = Qz + 0,2 · Qi

non Qz biribilgunean zirkulatzen ari den zirkulazio-intentsitatea baita, eta Qi biribilgunetik 
irtetera doanarena (biak ere auto/ordu unitateetan).

Metodo horren arabera, aipagarria da sarreraren zabalerak zirkulazio-ahalmenean duen 
garrantzia: sarrera bi erreiz osaturik badago, errei bakarreko sarrerakoa baino % 40 
handiagoa da.
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Qz

Qs

Qi

15.21 irudia. Biribilgunean sartzen, irteten eta zirkulatzen  
ari diren ibilgailuen intentsitateak.

15.22. irudia

15.6.5	 Suitzarren	metodoa

VSS 3/89 arauan oinarrituz sorturiko formula sinple batzuk erabiliz, errei bakarreko edo biko 
sarrerek izango duten ahalmena kalkula daiteke metodo honekin. Bi formula erabiltzen dira, 
eta sarrerak izango dituen errei-kopuruaren arabera erabiliko da bat edo beste. Metodo 
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honek diametro txikiko biribilguneetarako balio du, eta ez du balio biribilgune handieta-
rako.

Ae1 = 1.300 – 0,75 · Qc, errei bakarreko sarrera duten biribilguneetarako

Ae2 = 1,4 · Ce1, bi erreiko sarrera duten biribilguneetarako
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ERABIlItAKo lABURDURA 
nAgUsIAK

A ahalmena

AA Abiadura Askea

AAa adarreko Abiadura Askea

ADP beste ibilgailu baten atzetik bidaiatzen duen denbora-portzentajea

B fase berdearen iraupena

Ba ibilgailu astunen baliokidetasun-faktorea

Bl laket-ibilgailuen baliokidetasun-faktorea

Bml martxa laburrak erabiltzen dituzten ibilgailuen baliokidetasun-faktorea

BR bolumen-ratioa

D dentsitatea

Da zirkulazio-ahalmenaren dentsitatea

E errei-kopurua

EBI Eguneko Batez besteko Intentsitatea

Eet txirikorda-maniobra egiten ez duten ibilgailuek oreka lortzeko behar 
duten errei-kopurua

Et txirikorda-maniobra egiten duten ibilgailuek oreka lortzeko behar duten 
errei-kopurua

(Et)max txirikorda-maniobra egiten duten ibilgailuek erabil dezaketen errei-
kopuru maximoa.

fe erdibitzailearen araberako zuzenketa-faktorea

fg gidari-motaren araberako zuzenketa-faktorea
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fia ibilgailu astunen araberako faktorea

fl lotuneen araberako zuzenketa-faktorea

fo alboko oztopoen araberako zuzenketa-faktorea

fs sarbide-kopuruaren araberako zuzenketa-faktorea

ft trazaduraren eraginaren araberako zuzenketa-faktorea

fz errei-zabaleraren araberako zuzenketa-faktorea

hm batez besteko denbora-tartea

I intentsitatea

Ibal 
ADP intentsitate-baliokidea ADP-n kalkulurako

Ibal txirikorda-bidea egiten ez duten ibilgailuen intentsitate totala

(Ibal)et1 eta (Ibal)

et2

txirikorda-bidea egiten ez duten ibilgailuena

(Ibal)i i mugimenduaren puntako orduko intentsitate baliokidea

(Ibal)t txirikorda-bidea egiten duten ibilgailuen intentsitate totala

(Ibal)t1 eta (Ibal)t2 txirikorda-bidea egiten ez duten ibilgailuena

Ii i mugimenduaren puntako orduko eskaera-bolumena

LAer azelerazio-erreiaren luzera eraginkorra

Lbal luzera baliokidea

OAA Oinarrizko Abiadura Askea

Pa ibilgailu astunen portzentajea

Pl laket-ibilgailuen portzentajea

Pml martxa laburrak erabiltzen dituzten ibilgailuen portzentajea

POF Puntako Orduko Faktorea

S saturazio-intentsitatea

Tt eta Tet abiadura kalkulatzeko txirikorda-intentsitateen faktoreak

V abiadura

Va zirkulazio-ahalmenean autoen abiadura

Vd batez besteko abiadura denborazkoa

Ve batez besteko abiadura espaziala

Vet batez besteko abiadura ez-txirikorda

VM batez besteko abiadura

Vmax abiadura maximoa

Vmin gutxieneko abiadura

Vt batez besteko abiadura-txirikorda

ZM Zerbitzu-maila
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