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  LANBIDE EKIMENA 1 

SSAARRRREERRAA    
 

Bilboko Elorrieta Erreka-Mari Lanbide Heziketako Institutuko irakaslea naiz. “Hirigintza-proiektuen 
garapena eta topografia-eragiketak” izeneko Lanbide Heziketa Zikloan ari naiz, eta, horren barruan, 
“Hirigintza-proiektuak” izeneko modulua euskaraz (lehen aldiz institutuan) irakastea egokitu zait. 
Horrelakoetan ohikoa izaten den bezala, euskarazko material barik aurre egin behar izan diot 
ikasturteari; horregatik eskertzen dut Hezkuntza Sailak IRALEren R400 ikastaroarekin hutsune hori 
konpontzeko eman didan aukera: Lanbide Heziketako ikasleei hirietako bideen azaleko diseinua 
euskaraz egiten laguntzeko gidaliburu bat osatzea.  

Oinarrizko curriculum-diseinuak dioenez, Urbanizazio-proiektuak modulua ikasten amaitutakoan, 
ikasleak gai izan behar du jarduera hauek egiteko: 

 Urbanizazio-proiektu baten garapenaren plangintza egiteko. 

 Garatu beharreko proiektuaren eraikuntza-elementuen materialak eta haien neurri eta formak 
zehazteko. 

 Urbanizazio-proiektuaren dokumentazio grafikoa osatzen duten planoen bilduma egiteko. 

 Urbanizazio-obren egikaritza egiteko eta urbanizazio-proiektuek eskatzen duten dokumen-
tazioan sor litezkeen arazoei soluzioa emateko. 

Jarduera horiek guztiak egiteko, hau da, urbanizazio-proiektu bat garatzeko, beharrezkoa da jakitea, 
besteak beste, nolakoak diren hirietako bideak edo kaleak, zer-nolako materialak erabiltzen diren haiek 
eraikitzeko, nola banatzen den etxeen arteko gune publikoa eta nolako esku-hartze urbanistikoak egiten 
diren. Delineatzaile-titulua eskuratzeko ikasten ari direnek hori guztia ulertzea nahi dut, eta, horretarako, 
kaleak marrazteko kontuan hartu behar dituzten faktore eta neurriak argazkien, marrazkien eta taulen 
bitartez azaltzen saiatu naiz.  

Uste dut gerora lan honek beharko duela kritikari eta lankide berrien ekarpenik, osatuagoa izango 
bada –azaleko diseinuaz aritu naizenez, ez ditut azaldu edozein urbanizazio-proiektutan azaltzen diren 
lur azpiko hiri-instalazioak–, baina, oraingoz, balio du euskarak Lanbide Heziketan eta eraikuntza-
alorrean duen hutsunea arintzeko. 

Bestalde, eskerrak eman nahi dizkiot ahalegin horretan lankide izan dudan Jose Inazio Eguren 
euskara-irakasleari, hizkuntzan izandako gorabeherak argitzen laguntzeagatik. 
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KKAALLEEAARRII  BBUURRUUZZKKOO  ZZEENNBBAAIITT  
XXEEHHEETTAASSUUNN  11  

 

1.1 Kontzeptua 

Kaleak diseinatu eta marrazten hasteko, beharrezkoa 
da kalea osatzen duten elementu ugarien neurriak eta
baldintzak jakitea. Baina azter dezagun, lehenengo, kalea
zer den, nolakoa den eta zertarako balio duen. 

Euskal Hiztegi Entziklopedikoari erreparatzen
badiogu, hau diosku kaleari buruz: “Hiri edo herrietan, bi 
etxe-lerroren artean doan bidea”. Definizio horrek argi
uzten digu kalearen ezaugarrietako bat zein den: bidea 
izatea. Kalea bidea baita, herriko edo hiriko puntu batetik
beste puntu batera joateko bidea, hain zuzen. 

Kalea luzetara antolatuta egoten da, eta hala
antolatzen dira haren azpiegiturak eta jarduerak ere.
Bidea bi etxe-lerroren artean kokatu ohi da; hori dela eta,
kaleen sailkapena aztertzeko orduan, etxeen arkitekturak
berebiziko garrantzia dauka, asko baitira kale aldaerak
eta haien baitan egiten diren jarduerak. 

Kalea aldatu egiten da denboran zehar, baina, giza
harremanen babesleku edo gertakari historikoen lekuko,
egon bertan egon ohi da beti, sortzen denetik, eta,
geroago ere, hortxe iraun ohi du.  

Hizkuntzak berak adierazten du zein konplexua den kalea, hura adierazteko hainbat berba baititugu: 
kale, karrika, hiribide, etorbide, bide, ibilbide, zumardi, bulebar, pasealeku, pasabide, erronda, korridore, 
kantoi, erribera, aldapa, kale nagusi… Hitz horiek guztiek adierazten dute, esate baterako, zein den 
kalearen tamaina, zein haren funtzionalitatea, edota non dagoen kokatuta. 
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Kalearen izatea bikoitza da. Batetik, bidea da, garraiobidea, eta, bestetik, egoteko, jolasteko, 
batzartzeko, lan egiteko, ikuskizunetarako eta manifestazio eta borrokak egiteko tokia; laburbilduz, giza 
harremanak gertatzeko tokia. Beraz, kalea ibilgailuek zirkulatzeko bidea baino askoz gehiago da. 

1.2 Kalea gaur egun 

 XX. mendeko kaleak: giza harreman urriko tokiak  

Badakigu Industria Iraultzak hirian garraioa behar izatea ekarri 
zuela. Automobilaren inbasioak, kulturan eta ekonomian izan zituen 
eraginez gain, goitik behera aldatu zituen gure kaleak. Hura 
nagusitzearekin, kalea errepide bihurtu zen. 

Horrez gain, gaur egun, hiriko zenbait tokitan desagertu egin da 
kaleen merkataritza-funtzioa, eta jendearen bilgune eta topagune izan 
diren espazioak desagertu egin dira edo beste toki batzuetan 
(merkataritza-zentroak) kokatu dituzte. Gainera, lurzorua nola erabili 
zehazten duten hirigintza-plan berriek eta blokeka (eraikinak elkarri 
lotu gabe) eraikitzeak itxura jakinik ez duten kale marjinalak sortu 
dituzte. Arrazoi horien ondorioz, hirigintza- eta kultura-ikuspuntutik, 
espazio publikoa pobreagoa da orain lehen baino: mendeetan zehar, 
kalearen funtzionalitatearen eta bertako jardueren artean egon den 
oreka aldatu egin da.  

Eguneroko bizitza publikoa pribatizatzearekin batera, komunikaziorik eta bat-bateko jarduerarik 
gabeko kale asko sortu dira aspaldian. Laburbilduz, esan liteke erabiltzailez betetako kaleak ditugula, 
baina giza harreman urrikoak.  

 Agenda 21 

Gure lurraldeak egunero-egunero jasaten dituen arazo asko eta asko urbanizazio-maila altuak 
eragindakoak dira; alde batetik bestera mugitzeko izaten ditugun arazoak horren isla dira, hain zuzen 
ere. 

Metropoli-eremuak, gainera, pixkanaka diseinu sakabanatu samar baten arabera ari dira zabaltzen. 
Izan ere, lurzorua erabiltzeko eta jarduera ekonomikoak batean edo bestean ezarrarazteko eskumenak 
dituzten agintariek azken urteotan hirigintza-politika 
traketsak garatu dituzte. 

Bestalde, aipatutako bi arrazoi horiek eta gure 
herrialdean lortu ditugun errenta-mailek aldatu egin dute 
gizarteak mugitzeko izan duen jokaera: orain, nork bere 
autoa darabil, eta horrek gure eguneroko bizitzan ondorio 
jakin batzuk ditu: auto-pilaketak, istripuak eta kutsadura eta 
zarata. Egoera jasanezina da, eta, horregatik, nahitaezkoa 
da horri aurre egitea. 
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Hirietan mugitzeko ditugun arazoak konpontzeko, Europar Batasuna ingurumenari buruzko 
estrategia tematikoa taxutzen hasi da. Estrategia horrek hirien diseinuari, eraikuntzari eta hirien 
kudeaketari ez ezik, garraioaren arazoa konpontzeko helburuari ere erabateko lehentasuna ematen dio. 

Aipatutako estrategiak, hiriaren garapen iraunkorraren arloan, Agenda 21 proiektua garatzen ari den 
lana eta filosofia jasotzen ditu,  eta Rioko Gailurrean erabakitakoa gauzatu ahal izateko benetako lan-
egitasmoa da. Agenda 21ek jarduerak egiteko egutegia, finantzaketarako aurreikuspenak eta 
arduradunak zein diren adierazten du.  

 Mugikortasuna 

Gaur egun, mugikortasun indibidualaren sinbolo izan 
den autoa protagonismoa galtzen hasi da pixkanaka-
pixkanaka gure kaleetan. Politikariek –berandu, beti 
bezala– ikusi dute aurreko egoerari buelta eman behar 
zaiola. Garai batean, ibilgailuek zirkulatzeko zituzten 
oztopoak kentzen bazituzten, gaur eguneko hirigintza-
politikek oinezkoentzako espazioa berreskuratzera jotzen 
dute, espaloiak zabalduta, oinezkoentzako kaleak eginda, 
pasealekuak berreskuratuta eta lur azpiko eta lur gaineko 
pasabideak kenduta, besteak beste. Bestela esanda, 
gizakiarentzat pentsatutako hiriaren alde egiten dute, 
herritarrek batetik bestera erraz ibiltzeko aukera izan dezaten; horregatik, lehentasuna ematen zaio 
zirkulazioa gutxiagotzeari, oinezkoei eta garraio publikoa nahiz bizikleta erabiltzeari. Egungo hiriak 
honelakoa izan behar du: erraz iristeko modukoa, oztopo arkitektonikorik gabea, auzoekin ondo 
komunikatua eta inguruko edozein gunetara, baita herritarrak iristeko zailak diren auzo goikoenetara ere, 
erraz heltzeko modukoa. 

Horretarako, udalek igogailuak, arrapalak edo eskailera mekanikoak jartzen dituzte. Eta, horrez 
gain, oinezkoen bide-segurtasuna bermatzeko, lan hauek bultzatzen dituzte: 

 Ibilgailu motordunen abiadura mugatzeko espazioak (30 guneak) sortzea auzoetan; horrela, 
oinezkoentzako guneetan, zirkulazioa mantsotu egiten da, eta oinezkoen nahiz txirrindularien 
segurtasuna, hobetu. 

 Semaforoak jartzea auzoetako zirkulazio-ardatz nagusietan, ezbeharrik izan ez dadin. 

 Radarrak ezartzea arrisku handieneko zirkulazio-bideetan. 

Garraio kolektiboa bultzatzeko, berriz, beste lan 
hauek bultzatzen dituzte: 

 Tranbia eta metro gehiago eraikitzea. 

 Hiri barneko autobus-lineak eraginkorragoak 
bihurtzea, bus-bideak garatuta eta luzatuta; 
horrela, garraio publikoaren maiztasuna 
bermatzen dute. 

 Hiriko toki estrategikoetan, trenbide-lubakiak 
estaltzea edo trenbidea lurperatzea. 
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 Autobus-konpainientzako plan estrategiko berriak garatzea eta autobus-linea berriak sortzea. 

 Garraio publiko guztietarako txartel bakarra garatzea. 

Bizikletaren erabilera sustatzeko, honako lan hauek: 

 Bidegorrien planak onartzea eta bidegorri-sarea 
osatzea.  

 Bizikletak alokatzeko zerbitzuak abian jartzea.  

 Tokian tokiko bidegorri-sareak luzatzea, ondoko 
udalerriekin lotzea lortu arte; foru-aldundiekin 
lankidetzan egiten da lan hori. 

Errepide-sarea hobetzeko politikak ere jartzen dituzte 
abian: 

 Hiriz kanpoko ingurabide berriak egitea: esate baterako, Supersur autobidea, Bilbon, eta 
Urumeako autobidea eta bigarren errepide-gerrikoa, Donostian. 

 Errepide nazionalak bulebar bihurtzeko esku-hartzeak egitea. 

 … 

Aparkalekuak egiteko plan estrategikoak ere badira: 

 Auzoetan bizilagunentzako udal-sustapeneko aparkalekuak eraikitzea.  

 Metro-geltoki inguruetan, garraio publikoari lotutako aparkalekuak eraikitzea: Etxebarrin, 
Leioan eta Ansion, adibidez. 

 Hiriko sarreretan ere aparkalekuak eraikitzea. 

 Motor eta bizikletentzako aparkalekuak jartzea. 

1.3 Kaleen sailkapena 

Edozein esku-hartze urbanistiko egin baino lehen, kaleak dituen ezaugarriak eta berezitasunak 
aztertu behar dira. Ezaugarri horiek kaleak inguruan duenarekin dute zerikusia, eta kontuan hartzen dira, 
besteak beste, kaleen sailkapen-irizpideak finkatzeko. 

Faktoreak hauek hartu behar dira kontuan kalearen diseinuan eta esku-hartze urbanistikoan: 

a) Ingurune fisiko-naturala: edozein proiektu 
urbanistikotan kontuan hartu behar den lehen 
baldintza da. Horren barruan sartzen dira klima 
(euria, tenperatura, haizea, eguzki-orduak…), 
topografia (lurzoruaren forma) eta lurzoruaren 
ezaugarri edafologikoak. 

b) Herrigune mota: kontuan hartu behar da kalea 
dagoen herria edo hiria nolakoa den, ez baitu 
zeregin berbera beteko herri txiki bateko edo hiri 
handi bateko kaleak, nahiz eta toki biek ezaugarri 
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morfologiko berberak eduki. Esate baterako, pentsatzekoa da 20 m zabal den kaleak ez lukeela 
funtzio bera izango Bilboko zabalgunean edo herri txiki batean. 

c) Hiri-paisaia eta hiri-bilbea: ez baitira berdinak etxe banaka edo bloke solteka antolatutako 
eraikuntza duen kalea (etxegintza irekiko kalea) eta etxe multzo osoa unitate bakar bat osatuta 
eta eraikin-perimetroaren buelta osoa hartuta egindako eraikuntza duen kalea (etxegintza itxiko 
kalea). 

d) Kaleak duen jarduera eta zirkulazioa: ezin dira garraioarekin lotutako jarduerak hobetsi eta 
giza harremanekin lotutakoak (merkataritza, kultura, aisialdia) arbuiatu. Era berean, kaleetako 
garraio-zirkulazioa aztertzean, ezinbestekoa da garraio moten arteko oreka zaintzea. 

Gainera, kalea hiri barruko bide-sare multzoaren zati 
ere bada. Kalearen funtzioak hiriko sistemetan (garraioak, 
berdeguneak, azpiegiturak, ekipamendua eta zuzkidura-
sareak) txertatu behar dira. Hori guztia egiteko, 
beharrezkoa da kaleak sailkatzea. Zenbait modutan egin 
daiteke sailkapen hori: 

1. Zirkulazioaren arabera: 

a. Monomodalak: garraio mota bakarra duten 
kaleak: 

• oinezkoentzakoak 
• ibilgailu motordunentzakoak 
• garraio kolektiboentzakoak 

b. Plurimodalak: garraio mota bat baino gehiago duten kaleak: 
• zirkulazioa antolatuta dutenak, hau da, zirkulatzeko bideak (galtzadak, espaloiak, bus-

erreiak, bidegorriak…) banatuta dituztenak 

 

• zirkulazioa partzialki banatuta dutenak; alegia, motordunentzako bidea eta  
ez-motordunentzako bidea dutenak 
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• zirkulatzeko bide guztiak batera dituztenak (herrialde pobreetan daude, eta sarri ez dute 
espaloirik) 

 

2. Jardueraren arabera: kaleak dituen 
hiruzpalau jardueretatik jarduera nagusia 
hartzen da kontuan, oso gutxitan gertatzen 
baita kale batek jarduera bakarra izatea. 
Horren arabera, kaleak honelakoak izan 
daitezke: 

a. bizitegi-kaleak 
b. industria-kaleak 
c. denda-kaleak 
d. gainerakoak: parke-bideak, zuzkidura-

kaleak, hiri-autobideak… 

3. Garraio-sisteman duten pisuaren arabera: 

a. autobide eta hiri-autobiak 
b. etorbide eta kale nagusiak 
c. zirkulazioa biltzen dutenak eta zirkulazioa banatzen 

dutenak 
d. tokiko kaleak 

4. Kalearen zabaleraren arabera: 

a. estuak: 6-8 m baino estuagoak  
b. ertainak: 6-8 m eta 15-20 m bitartekoak 
c. zabalak: 20 m baino zabalagoak 

5. Hiri-paisaiaren arabera: 

a. alde zaharretakoak: estuak, trazatu irregularrekoak eta balio handiko ingurune arkitektonikoan 
kokatuak 
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b. XIX. mendeko eta XX. mendearen hasierako zabalguneetakoak: ortogonalak, zabalera 
ertainekoak eta ibilgailuen zirkulazioa kontuan hartzen dutenak 

c. zabalgune modernoetakoak: asko eta asko etxegintza irekian eginak edota familia bakarreko 
etxeekin eginak 

d. bestelakoak: gehienetan itsaso zein ibaiei irabazitako lurretan eraikiak edo Erdi Aroko 
harresiak eraistearekin sortutakoak (parke-bideak, errondak, bulebarrak, ibai-pasealekuak) 
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OOIINNEEZZKKOOEENNTTZZAAKKOO  GGUUNNEEAA  22  
 

Aurreko atalean, aipatu dugu autoa ezin dela gure 
kaleetan jaun eta jabe izan; ezabatu egin behar da haren 
nagusitasuna, beste garraio modu batzuk bultzatuta. Ez 
dago zertan egin orain arte egindakoaren alderantzizkoa, 
baina irtenbiderik onena eman behar zaie auto eta 
oinezkoen arteko arazoei: lehentasun-mailak jarri behar 
dira, kalea denontzat atseginagoa izan dadin. Kaleak 
diseinatzeko orduan horrela jokatuz gero, ibilgailu 
motordunek pisua galduko dute, eta beste atal batzuk 
(garraio publikoa, espazio libreen erabilera, motorduna ez 
den zirkulazioa…) indartu egingo dira. 

Oinezkoak herri barruko bide-sare osoan hartu behar 
dira kontuan. Hirian, alde batetik bestera ibiltzeaz gain, 
oinezkoek jolas egiten dute, gainerako hiritarrekin biltzen 
dira, eta protestak eta bestelako hainbat jarduera egiten 
dituzte. Alde horiek guztiak hartu behar dira kontuan 
oinezkoentzako gunea diseinatzeko orduan. 

Laburbilduz, hirian alde batetik bestera oinez ibiltzeko 
aukera izan behar dugu, eta, horrez gain, berreskuratu 
egin behar dugu hiriaren eta pertsonaren arteko 
harremana. 

2.1 Oinezkoentzako guneak diseinatzeko irizpideak 

Oinezkoentzako berariazko guneak diseinatzeko, irizpide hauek hartu behar dira kontuan: 

 Funtzio anitzekoa izatea: bizitzeko atsegina eta malgua, hau da, herritarren bat-bateko 
edozein jarduera jasotzeko modukoa. 

 Giza harremanak erraztea: ezinbestekoa da 
eskala egokia ezartzea; ingurukoarekiko harmonia 
gordetzea, alegia. 

 Itxura onekoa eta erraz orientatzeko modukoa 
izatea: trazatuaren geometriak argia eta jarraitua 
izan behar du. 

 Segurua izatea: oinezkoak seguru sentiaraziko 
ditu; batetik, hiritarrak lasai ibiltzeko, eta, bestetik, 
ibilgailuekin arazorik ez sortzeko. 
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 Erosoa izatea: oinezkoentzako ibilbide-trazatuak zuzena izan behar du, eta ez du zertan inor 
alferrikako bueltak ematera behartu, horrek bermatuko baitu espazioaren funtzionamendua 
egokia izatea. 

 Erraz mantentzeko moduko lorategiak egitea: lorategi sofistikatuak degradazioa ekiditeko 
bermea denean bakarrik egingo dira. 

2.2 Diseinu-parametroak 

 Oinezkoek egoteko behar duten lekua 

 Geldi egonda, 0,80 m²/oinezko behar dira, esate baterako, leku ez-mugatuetan, ilara batean, 

zain dauden pertsonen kasuan. 

 Denbora-tarte jakin baterako, gutxieneko absolutua 0,19 m²/oinezko da; adibidez, igogailu 

batean. 

 Bestelako kasuetarako, oro har, 1,5 m²/oinezko uztea gomendatzen da. 

 Oinez ibiltzeko behar den lekua 

 Oinez doazen bi pertsonaren arteko batez besteko distantzia 2 m-koa izan ohi da. 

 Banakako mugimenduak egiteko behar diren gutxieneko zabalera eta zabalera gomendagarria 
azaltzen ditu taula honek (metrotan): 

 

 ZABALERA GOMENDAGARRIA 
(m) 

GUTXIENEKO ZABALERA 
(m) 

Lagun bat oinez 0,75 0,60 

Lagun bat ume-kotxearekin 0,90 0,80 

Elkar gurutzatzen duten bi lagun 1,00 0,90 

Paraleloan doazen bi lagun 1,30 1,10 

Bi lagun eta ume bat 2,25 1,80 

 

 Maldak 

 Gomendagarria da aldapen malda % 6 baino handiagoa ez izatea.  

 50 m luze den tartean, gehienez % 12ko malda ezar daiteke. 

 Zoru ez-labaingarria jarriko da malda % 6 baino handiagoa den aldapetan. 

 Oinezkoentzako zaldainetako arrapaletan eta lurpeko pasabideetan % 10eko malda onar 
daiteke. 

 Balio horietatik gorako kasuetan, harmailadi eta arrapalen arteko erdibideko soluzioak edo 
italiar arrapalak jartzea adostuko da. 
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2.3 Gune funtzionalak 

Kale motaren arabera, zenbait gune funtzional bereiz 
daitezke oinezkoentzako gunearen barruan: 

 Zirkulatzekoa (A). Kalea oinez ibiltzeko gordetzen da. 
Modu funtzionalean antolatzen da: oztoporik (zuhaitz-
txorkoak, kale-argiak, hiri-altzariak) gabe eta trazatu 
zuzenarekin. 

 Egotekoa (B). Kalea hainbat jarduera egiteko 
gordetzen da, hala nola jolas egiteko, zain egoteko 
edo, besterik gabe, egoteko; hortaz; kalea ez da 
oinezkoentzako garraio-lekua bakarrik. Bertako 
jarduerak anitzak dira, eta hiri-elementu hauek izan 
ditzake: telefono-kabinak, jarlekuak eta, oro har, hiri-
altzariak, tabernetako terrazak, autobus-geralekuen 
markesinak, metro-ahoak, kioskoak…  

 Eraikinaren zorgunea (C1). Eraikinekoek eta 
zerbitzuetakoek erabiltzeko gordetzen den espazioa. 
Bizitegi-erabilera duten kaleetan, 0,5 m utzi behar dira 
eraikinaren fatxada-hormatik. Eraikinaren beheko 
solairuetan erakusleihoak dituzten dendak badaude, 1 
m eta 3 m arteko zorgunea utzi behar da.  

 Galtzadaren zorgunea (C2). Galtzadetan dauden 
ibilgailuetara sartzeko eta irteteko beharrezko espazioari 
deritzogu. Ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioaren arteko 
mugatzat hartzen da. Askotan, hesiak edo heskaiak jartzen 
dira, bi elementu horien arteko segurtasuna handitzeko. 
Etorbide nagusietan edota herrialde anglosaxoietan, berriz, 
ohikoa izaten da galtzadaren zorgunean belarrezko guneak 
jartzea. Gainera, kontuan hartu behar da luzetara 
aparkatutako autoen ateak zabaltzeko 0,5 m eta 0,9 m 
arteko espazioa behar dela. Bateriako aparkamenduetan, 
berriz, autoek 0,65 m kentzen dizkiote espaloiari; hori 
saihesteko, oztopo-harriak edo oztopo-zutoinak jartzen dira. 

2.4 Espaloiak 

Espaloia oinezkoak seguru ibiltzeko ezartzen den kale-zatia edo espazio zolatua da. Galtzada-zorua 
baino pixka bat goraxeago (12 cm) kokatzen da, kale, hiribide, eta abarren bi bazterretara. Bertan 
jazotzen dira hiri eta herrietako giza harremanak, eta horregatik da espaloia kaleko bizikidetasun-
elementurik garrantzitsuena.  

Hiri-instalazioetako sareak espaloien azpian jartzen dira: batetik, konponketa- eta mantentze-lanek 
ez dutelako ibilgailuen zirkulazioa eragozten; bestetik, sare horiek galtzadetan baino zama txikiagoak 

C1 A D B D C2
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jasan behar dituztelako espaloietan; eta, azkenik, bide-zoruaren geruzak sinpleagoak izaten direlako 
espaloi azpian. 

Nahitaezkoa da hori guztia kontuan hartzea, espaloien zabalerak erabakitzeko. Taula honetan, kale 
motaren arabera sailkatu dira espaloien gutxieneko zabalerak: 

 

KALE MOTA ESPALOIEN GUTXIENEKO 
ZABALERAK 

Arteria nagusi eta etorbide handiak 
5 eta 7 m artekoa. Merkataritza-kaleetan, 
zabalera handiagoak gomendatzen dira 

Tokiko kale zirkulazio-banatzaileak 5 eta 7 m bitartekoa 

Tokiko merkataritza-kaleak 3 eta 5 m bitartekoa 

Tokiko bizitegi-kaleak 2,5 eta 3 m bitartekoa 

Tokiko industria-kaleak 2 m 

Gutxieneko balio absolutua 2 m 

 
 
Egoteko gunea edukitzeko, gutxienez 6 m zabal izan behar du espaloiak. Zabalera horretan, arbolak 

eta jarlekuak jartzen dira; azken horiek, 30 m-tik behin, gutxienez.  

Halaber, 6 m zabal edo hori baino zabalago diren espaloiak egiten dira eraikin hauen sarreretan: 
hezkuntza-ekipamendukoetan (eskolak, institutuak, unibertsitateko fakultateak…), kultura-
ekipamendukoetan (museoak, antzokiak, erakusketa-aretoak…), kirol eta aisialdietakoetan eta 
administrazio publikoetakoetan. 

 Arbolak espaloietan 

Ezer esan aurretik, Miguel Unamunoren hitzak ekarri 
nahi ditut gogora:  

“Liburuak izan baino lehenago, arbolak izan dira, eta, 
akaso, behin haiek amaitutakoan ere, izango dira. Eta, 
akaso, iritsiko da gizateria halako kultura-maila batera, non 
ez duen gehiago libururik beharko; aitzitik, beti beharko 
ditu arbolak, eta, orduan, haiek liburuekin ongarrituko ditu”. 

Arbolak egon bitartean, bizia dago; arbola ezin da 
soilik elementu apaingarritzat hartu, ingurumenaren, paisaiaren eta bizitzaren beraren kalitatea hobetzen 
baitu. Gainera, arnasten dugun airea hobetzen laguntzen dute, argia eta tenperatura erregulatzen dituzte 
eta hiria gizatiartzen dute. Beraz, oinezkoentzako guneen diseinuan, landaretza (arbolak, zuhaixkak, 
heskaiak, soropilak, loreak, etab.) erabili behar da. 
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Emaitza onak lortzeko, ezinbestekoa da aldez aurretik landaretza aztertzea, plangintza ona egitea 
eta hura ondo kudeatzea. Horretarako, ondo ezagutu behar da landarea, baita hura kokatuko den hiria 
ere.  

Bestalde, espaloien zabaleraren arabera erabakitzen da zer arbola landatu. Eraikinaren eta 
arbolaren artean, gutxienez 3 m uztea gomendatzen da. Beraz, arbola-ilara bat jartzeko, espaloiak 3,5 m 
edo 4 m zabal izan behar du. Pasealeku edo zabalgune batean arbola-ilara bat baino gehiago jarri nahi 
bada, distantzia jakin batzuk hartu behar dira kontuan. Taula honek azaltzen du zer distantzia utzi 
arbolen artean: 

 

ARBOLEN ARTEAN ZAINDU BEHARREKO DISTANTZIA GOMENDAGARRIAK 

Arbola mota Distantzia minimoa (m) Distantzia maximoa (m) Adibideak 

Garaiera eta  
enbor-diametro txikiak 

4 6 

Ligustrum lucidum 
Cupressus sempervirens 
Robinia Pseudoacacia 

Pyramidalis * 

Garaiera ertaina 6 8 

Melia acedarach * 
Acer negundo 

Catalpa bignonoides 
Sophora japonica * 

Garaiera eta  
enbor-diametro handiak 

8 12 Platanus hispánica * 
Aesculus hippocastanum 

Arbola handiak, zabalera 
handikoak 

15 20 Cedrus deodara * 
Cupressus macrocarpa 
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Eskema honek eraikinetik arbolaraino eta galtzadaraino zer distantzia utzi azaltzen du: 

 

 
  

 Arkupeak 

Arkupea elementu arkitektonikoa eta urbanistikoa da. 
Oinezkoak babesteaz gain, giroak eta espazioak 
bereizten ditu. Eraikin motaren arabera zehazten da 
arkupeek zer zabalera izango duten. Kanpoko espaloiak 
daudenean, ohikoa izaten da 3 m zabal den arkupea 
jartzea; kanpoko espaloirik ez bada, ez dira gomendatzen 
5 edo 6 m baino estuagoak diren arkupeak. 

 

Garaiera eta enbor-
diametro txikiko 
arbolak 

Garaiera eta enbor-
diametro txikiko 
arbolak eta 
aparkalekuak luzetara 

Garaiera eta enbor-
diametro txikiko 
arbolak bi lerrotan 
jarriak. 

Hurrengo arbolaraino utzi 
behar den distantzia 

(gomendatua) 

Garaiera ertaineko 
arbolak 

Garaiera eta enbor-
diametro handiko arbolak 

Garapen handiko arbolak 

 
Eraikinaren, arbolaren eta galtzadaren arteko distantziak. Iturria: IVP, Madril, 2000 
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 Espaloi asimetrikoak 

Gutxitan diseinatzen dira gure kaleak espaloi asimetrikoekin; horrelako espaloiak diseinatzeko 
orduan, faktore hauek agintzen dute: 

 Etxaurrearen erabilerak. Bestela esanda, etxaurrea zertarako erabiliko den zehaztea: denda 
edo bizitegia izango den, esaterako. 

 Orientazioak. Hegoaldera begira dagoen etxaurrearen pareko espaloia zabalagoa izan daiteke. 

 Eraikin motak edo, zehatzago esateko, kalearen alde banatan nolako eraikinak dauden. 

Kasu horietan guztietan, kalearen espaloi-zati estua hiri-instalazioetarako eta oinezkoak pasatu ahal 
izateko modukoa izango da, neurri zehatzekoa, eta bestea, espaloi zati zabala, arboladia eta egoteko 
tokia jartzeko modukoa. 

2.5 Erdiko pasealekuak bulebar edo etorbideetan 

Etorbide edo bulebarretan zirkulazioaren bi 
noranzkoak bereizteko jartzen den oinezkoentzako 
erdiko elementuari erdiko pasealeku deritzogu.  

Kalearen ebaketan elementu hori non kokatu, 
halakoak izango dira pasealekuak:  

 Erdiko pasealekuak: galtzadaren erdian 
kokatzen dira; zirkulazioaren bi noranzkoak 
bereizi egiten dira. 

 Alboko pasealekuak: iragaitza-zirkulazioa 
erditik doa, eta tokikoa, alboetako 
zerbitzubideetatik. 

 

Erdiko pasealekuen gutxieneko zabalerak 9 eta 12 m 
bitartekoa izan behar du; alabaina, 15 m-koa izatea 
gomendatzen da. Haien zabalera 9 m baino txikiagoa 
denean, zeharkako ebaketaren diseinu berria egitea 
gomendatzen da: erdiko pasealekua kendu eta espaloien 
zabalera handitu. Erdiko edo alboko pasealekuak 
edukitzeko, kaleak 36 m zabal izan behar du gutxienez. 

 

2.6 Oinezkoentzako kale eta guneak 

Oinezko jarduerak egiteko eta oinezkoak ibiltzeko kaleak dira. Kale horietara, larrialdietako 
ibilgailuak sar daitezke; eta ordutegi berezietan, zerbitzu eta mantentze-lanetako ibilgailuak, eta, noski, 
bertako bizilagunen ibilgailuak.  

Alboko pasealekuak dituen bulebar baten oinplanoa. IVP, Madril, 2000 
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 Non ezarri oinezkoentzako guneak 

Oinezkoentzako guneak ezartzeko, kaleek baldintza hauek bete behar dituzte: 

 Oinezkoen dentsitate handia (0,5 oinezko/m²) izatea. 

 Alde zahar historikoan kokatuta egotea eta 7 m edo hortik beherako zabalera izatea. 

 Merkataritza-ardatzean kokatuta egotea. Kasu horretan, funtzio argia dute oinezkoentzako 
guneek: hirugarren sektorea indartzea. 

 Ibilgailu eta oinezkoen artean gatazkak sortzen 
diren toki hondatua izatea. 

Hala ere, oinezkoentzako guneak ez dira bakarrik 
horrelako lekuetan kokatu behar; ahal delarik, hiriko auzo 
eta gune anitzetara zabaldu behar dira gune horiek, 
auzoak biziberri daitezen. Gainera, leku solteetan (plaza 
edo kale jakin batean, esate baterako) kokatu beharrean, 
hobe da oinezkoentzako guneen sarea osatzea, hiritarrak 
errazago ibiliko baitira oinez hirian zehar. 

 Oinezkoentzako guneak ezartzeko prozesua 

Kale bat oinezkoentzako bihurtzean, zenbait arazo sortzen dira: ekonomikoak, kulturalak, zirkulazio- 
eta aparkaleku-arazoak, irisgarritasun-arazoak, etab. Hori dela eta, ikerketa sakon eta arduratsua egin 
behar da, emaitza behar bezalakoa izan dadin. Gainera, hiritarrek ohiturak aldatu beharko dituztela 
aurreikusita, oso garrantzitsua da, ezer erabaki aurretik, haien parte-hartzea sustatuko duten ekimenak 
antolatzea. 
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IIBBIILLGGAAIILLUUEENNTTZZAAKKOO  GGUUNNEEAA  33  
 

Historian zehar, kaleak garaian garaiko garraiobideen 
arabera antolatu eta diseinatu dira; gaur egun ere horixe 
gertatzen da: kaleak diseinatzeko orduan, ibilgailu 
motordunak (egungo garraioa) oso kontuan hartzen dira: 
haien mugikortasuna irizpide garrantzitsua da. Ibilgailu 
motordunak galtzadan zehar mugitzen dira. Azter dezagun, 
bada, nolakoa izan behar duen galtzadak, kale-ebaketaren 
zatirik handiena hartzen duen tarteak. 

3.1 Ibilgailu motak: neurriak eta maniobrak 

Kaleak diseinatzeko, kontuan hartu behar dira ibilgailuen neurriak. Horretarako, taula honetan 
laburbildu dira zenbait ibilgailuren neurriak: 

 

 

IBILGAILU MOTAK 

Neurriak (m) 

Mota Izena Zabalera 
a 

Luzera 
l 

b c d 

1 Auto txikia 1,7 4,2 0,7 2,7 0,8 

2 Auto handia 1,8 4,9 0,8 2,8 1,3 

3 Furgoneta edo mikrobusa 2,2 7,0 1,4 3,8 1,8 

4 Bi ardatzeko kamioi zurruna 2,5 9,0 1,2 6,0 1,8 

5 Hiru ardatzeko kamioi zurruna edo autobusa 2,5 12,0 2,4 6,0 3,6 

6 Ibilgailu astun artikulatua ( A motakoa) 2,5 15,0 - - - 

7 Ibilgailu astun artikulatua (B motakoa) 2,5 16,5 - - - 
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Maniobra asko egin ditzakete 
ibilgailuek: 90 graduko bira, noranzko-
aldaketak, etab. Ibilgailu batek 90 
graduko bira egitean behar dituen 
biraketa-erradioak azaltzen ditu taula 
honek:  

 
 
 
 

90 GRADUKO BIRAKETA-ERRADIOAK 

Ibilgailu mota Barneko erradioa r1 (m) Kanpoko erradioa r2 (m) Gainzabalera (m) 

1 3,4 5,8 0,35 

2 6 8,85 0,40 

3 8 11,4 0,60 

4 8,5 12,5 0,70 

5 10 13,6 1,40 

6 6 12 0,35 

7 6 13,5 0,36 

3.2 Trazatua 

Trazatua honela defini daiteke: bide, errepide, ubide edo antzeko obra lineal batek lurzoruaren 
gainean egiten duen ibilbidea edo nondik norakoa. 

Hiribideen trazatuak errepide arruntarenak baino sinpleagoak dira. Batetik, hiri-zirkulazioaren 
ezaugarriengatik; bestetik, hirigintza-baldintzengatik. Izan ere, hirietan ibilgailuak abiadura txikiagoan 
dabiltza, eta bidegurutzeak, garraio publikoa, eta oinezkoak direla eta, geldialdi asko egiten dituzte. 
Gainera, etxeek eta hiri-bilbeak eta, oro har, kale bakoitzaren ezaugarriek trazatua baldintzatu egiten 
dute. 

 Oin-trazatua 

Kalea ahalik eta ondoena egokitu behar zaio lurzoruaren topografiari, lur-mugimenduak txikiak izan 
daitezen eta paisaian ondo integratu dadin. Oro har, kaleak zuzenak izaten dira, eta bidegurutzeen 
bitartez konpontzen dira norabide- eta sestra-aldaketak. Horrela, landa-errepideetan erabiltzen diren 

 
r1

r2

Atzeko barne-gurpilaren oinatzaAurreko kanpo-gurpilaren oinatza

Gainzabalera
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bihurguneak saihestu egiten dira. Hala ere, batzuetan, gure kaleak trazatzeko, bihurguneak erabiltzen 
dira. Bihurguneek funtzio argia dute: ibilgailuen abiadura jaistea.  

Edozein errepide trazatu baino lehen, haren abiadura-diseinua zein den erabakitzen da, horrek 
baldintzatzen baititu errepidea definitzeko behar diren parametro guztiak. Hortaz, errepidearen edo 
kalearen abiadura-diseinuaren arabera zehazten da bihurguneek zer erradio behar duten. Honako taula 
honek bi balio horiek erlazionatzen ditu: 

 

BIHURGUNEETAKO GUTXIENEKO BIRAKETA-ERRADIOAK 

Abiadura-diseinua 
(km/h) 

Gutxieneko erradioa  
(m) 

60 120 

50 75 

40 45 

30 25 

 

Zintarria, paralelepipedo-itxurako granitozko harria izan ohi dena, ilaran jartzen da gure hirietako 
espaloietan, galtzadaren aldetik. Zintarriek, galtzada mugatzen dutenez, ibilgailuak bertara ez igotzeko 
moduko altuera izaten dute: ibilgailuentzako mugak izaten dira. Espaloietako zintarriek erradio jakin bat 
ez badute, arazoak sortzen dira, ibilgailu handiek biratzen dutenean. Hori guztia dela eta, bidegurutzeak 
marrazteko, ezinbestekoa da zintarrien gutxieneko erradioek zer neurri behar duten jakitea. Taula honek 
zintarriaren gutxieneko erradioak eta kale motak erlazionatzen ditu: 

 

BIDEGURUTZEETAKO BARNEKO ZINTARRIEN GUTXIENEKO ERRADIOAK (m) 

Kale mota 
Zintarriaren 

gutxieneko erradioa 
(m) 

Zerbitzu-biderik gabeko herri barruko bidea 10 

Noranzko bakoitzerako errei bat 10 
Bizitegi-

kalea Noranzko bakoitzerako bi errei edo 
gehiago 

6 Tokiko kale biltzailea 

Industria-kalea eta denda-kalea 10 

Noranzko bakoitzerako errei bat 6 
Bizitegi-

kalea Noranzko bakoitzerako bi errei edo 
gehiago 

5,3 Sarbidea den tokiko kalea 

Industria-kalea eta denda-kalea 10 
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 Altxaera-trazatua 

Errepidearen edo kalearen altxaera-trazatua bi parametro hauek definitzen dute: luzetarako maldak 
eta kurba bertikalak. 

 Luzetarako maldak. Taula honek kale motaren arabera gehienez gomendatzen diren maldak 
azaltzen ditu: 

 

KALE MOTAREN ARABERAKO MALDAK 

Kale mota Gehienezko maldak eta baldintzak 

Autobidea eta 
autobia 

– Gehienezko gomendagarria: % 4 

– Lurzoru menditsuetan: % 5 eta % 6 (luzera laburretarako) 

Etorbide nagusia – Malgutasun handiagoa 

– Salbuespenezko kasuetan eta tarte txikietan: % 7 

– Gomendagarria: % 4 

Kale biltzailea – Gomendagarria: % 4 

– Onargarria: % 6-7 

– Salbuespenezko kasuetan eta distantzia laburretan: % 10 

Tokiko kalea – Aurrekoen berberak 

– Lur-mugimendu handiek malda-balio handiagoak justifika ditzakete 

– Malda handietan segurtasun-neurriak hartu behar dira (zoru ez-labaingarriak eta babes-
sistemak)  

Industria-kalea – Aurreko balio berberak 

Bidegurutzea – Gomendagarria: % 3 

– Ikuspen onarekin eta salbuespen modura: % 6 

Sarbideak diren tokiko kaleen neurri eta erradioak. IVT, Madril, 2000 
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 Euri-ura bideratzeko, berriz, kalearen gutxieneko malda % 1ekoa izatea gomendatzen da.  

 Kurba bertikalak. Aldaparen malda aldatzen denean, beharrezkoak dira trantsiziozko kurba 
bertikalak. Kurba horiek parabola-itxurako kurbak dira. Parabola-itxurako kurbak erabiltzen dira 
bi lerrokadura bertikalen artean dagoen malda-aldaketa mailakatuago egin nahi denean.  

 Ez da gida honen asmoa kurba bertikalaren azalpen geometrikoa ematea. Hala ere, kurba 
bertikala definitzeko erabiltzen diren Kv eta L parametroek har ditzaketen balioak aipatzen dira 
taula honetan:  

 

Diseinu-abiadura (km/h) 60 50 40 30 

1.400 750 300 150 Kv Kurba ganbilean 

 Kurba ahurrean 1.000 600 200 100 

60 50 40 30 
L Luzera minimoa (m) 

35 30 25 20 

3.3 Zeharkako ebakiduraren elementuak 

Hirigintza-plangintzetako kale-diseinuan, kalearen zeharkako ebakidura zehaztu behar izaten da. 
Horretarako, kalearen ezaugarri hauek erabaki edo aurreikusi behar dira: 

 Zer kale mota izango den. 

 Hiri barneko zein ibilbidetan kokatuko den. 

 Oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioa nolakoa izango den. 

 Lurzoruaren erabilerak eta inguruko eraikinak zein izango diren. 

 Zenbat hiri-instalazio behar izango diren. 

 Aldatzeko edo handitzeko aukerak izango dituen etorkizunean.  

Kalearen zeharkako ebakidurak elementu hauek izan ohi ditu: 

 galtzada edo zirkulatzeko erreiak 

 espaloiak (aurreko atalean aztertu dira) 

 errepide-erdibitzailea 

 bazterbideak 

 aparkalekuak (hurrengo atalean ikusiko dira) 

 Galtzada 

Kale bateko bi espaloien artean dagoen zatiari esaten zaio; errepidearen elementuetako bat da, 
seinaleztapen horizontalarekin (erreiekin) banatuta egoten da, eta ibilgailuentzako dago prestatuta 
bereziki. 
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Erreien zabalerek neurri jakinekoak izan behar dute, zabalera horiek zerikusia baitute ibilgailuen 
zirkulazio-ahalmenarekin eta abiadurarekin. Hauek dira seinaleztapen horizontalen ardatzen arteko 
erreiek izan behar dituzten zabalerak: 

 

ERREIEN ZABALERAK 

Kale mota Gomendatzen dena (m) Gutxieneko neurria (m) 

Hiri-autobidea V= 100 km/h 3,75 3,50 

Hiri-autobidea V= 80 km/h 3,50 3,50 

Hiribidea V= 80 km/h 3,50 3,25 

Hiribidea V= 60 km/h 3,50 3,00 

Tokiko kale biltzailea 
Bizitegi-kalea 3,50 

Industria-kalea 3,75 

3,00 

3,25 

Sarbidea den tokiko kalea 
Bizitegi-kalea 3,00 

Industria-kalea 3,75 

2,75 

3,25 

 

Errepidearen edo kalearen galtzada-zabalera (errei kopurua) zehazteko, zirkulazio-ikerketak egin 
ohi dira; besteak beste, zirkulazio-intentsitateak, ibilgailu astunen proportzioak eta bidaia-luzerak 
aztertzen dira. Hiri barneko kalearen galtzada-zabalera zehazteko, berriz, bidegurutzeek duten 
zirkulazio-ahalmenari erreparatzen zaio, kontua ez baita errepidearen errei kopurua bakarrik kalkulatzea.  

Guk, delineatzaileok, ez dugu zirkulazio-ikerketarik egingo, eta, horregatik, gida honetan, ez ditugu 
zirkulazio-ahalmena eta errei kopurua zehazten dituzten taulak ezarriko. 

Galtzadaren zeharkako malda 

Galtzadan erortzen den euri-ura husteko, zeharkako % 2ko malda ezarri behar zaio galtzadari. 
Horrela, ura kale bazterretan dauden estolda-zuloetara joango da, eta, saneamendu-sareko hustubidee-
tatik pasatu eta gero, errekan edo araztegian hustuko da.  

 Errepide-erdibitzailea 

Zabalera handiko kaleetan galtzadak bereizten dituen 
elementua da. Aurreko atalean (oinezkoentzako gunea), 
erdiko pasealekuak aztertu ditugu, oinez ibiltzeko 
diseinatuak zirelako. Orain azalduko diren errepide-
erdibitzaileek, berriz, ez dute funtzio hori, hots, ez dira 
oinez ibiltzeko diseinatuak.  
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Errepide-erdibitzaileek honako helburu hauek bete ditzakete: 

 Zirkulazioa banatzea eta, horrela, autoen segurtasuna handitzea. 

 Gauez autoen argiek eragiten duten itsualdia saihestea. 

 Ezkerretara biratu behar duten ibilgailuetatik babestea. 

 Oinezkoen babesleku izatea. 

 Hiri-paisaia hobetzea. 

 Hiri-instalazioen euskarri izatea. 

 Landaretza jarri ahal izatea. 

Kale-erdibitzaileak ahal denik eta gutxiena erabiltzea gomendatzen da. Noranzko bakoitzean errei 
bakarra badago, ez da gomendatzen halakorik erabiltzea; noranzko bakoitzean bi errei badaude, berriz, 
ibilgailuen zirkulazioa handia eta azkarra denean bakarrik erabiltzea gomendatzen da, eta, kaleak 
noranzko bakoitzean hiru errei edo gehiago dituenetan, erabiltzea gomendatzen da. 

Beheko taula honek kale-erdibitzaileen zabalerak eta erabilerak zein diren azaltzen du: 

 

KALE-ERDIBITZAILEAK. HAIEN ZABALERAK ETA ERABILERAK 

Zabalera (m) Funtzioa 

0,80 – Gutxieneko absolutua da; banatu egiten du.  

– Oinezkorik eta erdiko bazterbiderik ez bada, jar liteke. 

– Seinaleztapen bertikala jartzeko gutxieneko lekua da. 

– Ez du ezkerretara biratzen duten ibilgailuetatik babesten. 

1,80 m eta 2 m 
bitartekoa 

– Gutxieneko gomendagarria da. 

– Oinezkoentzako babeslekua izan ahal da. 

– Seinaleztapen bertikala jar liteke. 

3,50 m eta 4 m 
bitartekoa 

– Lorategia jartzeko behar den gutxienekoa da. 

– Ezkerretara biratzeko erreiak eduki ditzake. 

6 m – Etorkizunean galtzada handitzea aurreikusten bada, tarte hori utzi behar 
izaten da.  

12 m – Erdiko pasealekuak, lorategiak eta bus-erreiak jartzea eta U-itxurako bira 
egitea ahalbidetzen du. 

 

 Bazterbidea 

Errepide batean, galtzadaren eta arekaren edo erretenaren artean geratzen den saihetseko aldeari 
esaten zaio. Bi funtzio hauek ditu: ibilgailuei gelditzea ahalbidetzea eta gidariari ikuspen handiagoa 
ematea.  
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Hiri barneko kale arruntetan, ez da ohikoa izaten bazterbideak erabiltzea. Aldiz, aparkalekurik eta 
espaloirik ez duten hiribideetan beti jartzen dira. 

3.4 Kasu bereziak 

 Zirkulazioaren bi noranzkoak dituzten kale estuak 

Batzuetan, zirkulazioaren bi noranzkoak dituzten kale estuak diseinatzen dira. Halakoetan, ibilgailu 
bik elkar gurutzatzeko behar duten espazioak agintzen du galtzadaren zabalera zein izango den. 
Kalearen zabaleraren arabera elkar gurutzatzeko zer aukera dagoen azaltzen du honako taula honek: 

 

ZABALERA GURUTZATZEKO AUKERA 

5,50 m Edozein bi ibilgailu 

4,80 m Bi auto edo autoa eta kamioia 

4,50 m Bi auto edo kamioia eta motorra 

3,00 m Autoa eta motorra 

 

 Kale itsuak 

Irteerarik gabeko bizitegi-kaleak dira. Haien mutur batean erraketa-
itxurako zabalgunea egoten da, ibilgailuei 180 graduko bira egitea 
ahalbidetzeko. Egitura dela eta, horrelako kaleetan ez da iragaitza-
zirkulaziorik ibiltzen; aparkalekuak jartzeko aproposak izaten dira. 
Zirkulazioaren bi noranzkoak izaten dituzte, eta kalearen zabalera 
neurri zehatzekoa (aparkalekurik gabe 4 m eta 5,50 m bitartekoa, eta 
aparkalekuekin, 5 m eta 15 m bitartekoa) izaten da. Ez da gomen-
datzen 80 m edo 100 m baino gehiagoko kale itsurik diseinatzea.  

Kale itsuetako kanpoko zintarriaren gutxieneko erradioek zenbat 
metro izan behar duten azaltzen du honako taula honek: 

Kale itsuetako kanpoko zintarriaren gutxieneko 
erradioak 

Bizitegi-kalea 9 m 

Industria-kalea 12 m 

 

 3.5 Ibilgailuen zirkulazioa baretzeko neurriak 

R9
.0

00
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Gaur eguneko hirigintza-politikek oinezkoentzako espazioa berreskuratzera jotzen dute, eta, hortaz, 
lehentasuna ematen diote zirkulazioa gutxitzeari. Horretarako, ibilgailuen zirkulazioa baretzeko neurriak 
hartzen dira: ibilgailu kopurua txikiagotu eta, hori baino gehiago, ibilgailuen abiadura moteldu.  

Zirkulazioa baretzeko neurriekin, helburu hauek lortu nahi dituzte: bizitegi-kaleen bizi-kalitatea 
hobetzea, ingurumena hobetzea eta gune publiko seguruen erabilera sustatzea. 

Zirkulazioa baretzeko neurri horiek guztiek seinaleztapen horizontalak zein bertikalak behar dituzte. 

Banan-banan aztertuko ditugu neurriak. 

 Goraguneak  

Goragune esaten zaio galtzada baino gorago dagoen guneari. 
Gune horrek autoen abiadura moteltzeko balio du. Izan ere, autoan 
doazen bidaiarientzat ez da atsegina izaten goragune batetik 
igarotzea, eta, gainera, azkar igaroz gero, autoa bera ere kaltetu 
daiteke. Bi arrazoi horiek direla eta, goragunea ikusten dutenean, 
auto-gidariek abiadura moteldu egiten dute.  

Goragune mota hauek bereiz daitezke: 

 Galtzadaren zabalera osoan jartzen diren oztopoak: 

• trapezio-itxurako ebakidura dutenak 

Xehetasunak: 
– aldaparen malda: % 4 
– goragunea: 7,5 eta 12 cm bitartekoa  
– luzera: 4-5 m bitartekoa 
– zabalera: galtzadarena 

• ebakidura zirkularra dutenak 

 Galtzadaren zati batean jartzen diren oztopoak (burkoak): 

• trapezio-itxurako ebakidura dutenak 
• ebakidura zirkularra dutenak 

Burkoen zabalera 1,8 eta 2 m bitartekoa izan ohi denez, autobusei ez die trabarik egiten; bai, 
ordea, autoei. Horregatik, autobusak igarotzen diren kaleetan jarri ohi dira horrelako oztopoak. 

 Bestelako goraguneak: bidegurutzeetan nahiz kale-tarte osoetan, espaloiaren kota berean, jarri 
ohi diren plataforma-goraguneak. Eraginkorragoak izateko, bestelako zoladura jar dakieke. 
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 Galtzada-estutzea 

Izenburuak dioen moduan, galtzada estutu egiten du 
kalearen leku jakin batean. Bi eratako galtzada-estutzeak 
daude: batetik, bi noranzkoak dituen kalea errei bakarreko 
bihurtzea, eta, bestetik, zintarri, irla edo oztopo-harriak 
erabiliz, errei-zabalerak estutzea. 

5 eta 10 m luze diren galtzada-estutzeak egitea 
gomendatzen da; nagusiki, zebra-bideetan egiten da, horrek 
oinezkoari asko errazten baitio kalea gurutzatzea. 

 
Bi noranzkoak dituen kalea errei bakarreko bihurtzea. 
IVP, Madril, 2000 

 

 
Bi noranzkoak dituen kalea errei bakarreko bihurtzea. 
IVP, Madril, 2000 

 Trazatu etena  

Zirkulazioa baretzeko balio du; horretarako, zenbait tartetan 
zatitzen du kale luzea eta zuzena. Tarte bakoitzak bere lerrokadura 
izaten du, eta, tartetik tartera aldatzeko, gidariak slalom-itxurako 
maniobra egin behar izaten du. Irudiak argi erakusten du, horrelako 
trazatuak egiteko, aparkalekuen kokapena aldatu egiten dela. 
Trazatu etena egiteko neurriak zein diren azaltzen du taula honek: 

 

LERROKADURA-ALDAKETA EGITEKO NEURRIAK, METROTAN 

Abiadura Zabalera osoa A+B  Errei-zabalera B Koska A Aurreratzea L 

6,5 2,75 3,75 10,0 

6,0 2,75 3,25 8,5 

5,5 2,75 2,75 7,0 

5,0 2,75 2,25 6,0 

30 km/h 

4,5 2,75 1,75 5,0 

7,0 3,0 4,0 14,0 

6,5 3,0 3,5 12,5 

6,0 3,0 3,0 11,0 

5,5 3,0 2,5 9,5 

50 km/h 

5 3,0 2,0 8,0 
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Oro har, trazatu etenak eta galtzada-estutzeak ondo konbinatuz, autoen abiadura jaistea lortzen da. 
Baina trazatu eten horietatik autobus eta ibilgailu astunak pasatzea nahi bada, arazoa sortzen da: 
ibilgailu horiek, slalom-itxurako maniobra egiteko, tarte zabalagoak behar dituzte, eta horrelako 
tarteetatik autoak erraz pasatzen dira; ondorioz, ez da lortzen autoen abiadura jaistea.  

 Zeharkako alerta-marrak edo banda soinudunak 

Galtzadan zeharka jartzen diren marren xedea da gidariak 
ohartaraztea eta, horrela, autoen abiadura jaistea. Marra horiek 
goragune txiki batzuekin edo zoladuran beste era bateko ehundurak 
erabilita osatzen dira.  

Era askotara jar daitezke, baina nagusiki bi modu hauek bereizten 
dira: batetik, gehienez 1 m zabal diren marra estuak (kale-tarte 
jakinetan, taldeka jartzen dira), eta, bestetik, 3 eta 6 m bitarteko 
zabalera duten marra zabalak (20-30 m-tik behin jartzen dira). 

Hiruzpalau materialez egin ohi dira: material asfaltikoz (1. eta 2. 
irudiak), material termo-plastikoz (3., 4. eta 5. irudiak), metalez 
(estaldura dute metalikoa (6. irudia)) eta adreiluzko edo hormigoizko 
galtzada-harriz. 

 

 

 Bidegurutzeetako oztopoak  

 

Ibilgailuen abiadura eta mugimenduak mugatzen dituzte. 
Hainbat esku-hartze egin daitezke: bidegurutze osoan, plataforma-
goragunea jarri, espaloiaren kota berean; belarriak eraiki; bestelako 
zoladura ezarri; biribilguneak egin; irlak edota erdibitzaileak ipini; 
etab.  

Irudian, goragunea agertzen da marraztua, eta seinaleztapen 
horizontalez adierazten dira bidegurutzearen irteera eta sarrerak. 
Horrelako esku-hartze urbanistikoetan, ohikoa izaten da 
bidegurutzeetan bestelako zoladura jartzea: hormigoi inprimatua, 
adibidez. 
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Belarriak jartzea ere oso ohikoa da gure kaleetan. 
Neurri horrek oinezkoentzako guneak zabaldu egiten 
ditu, eta bertan autoak aparkatzea eragozten du. 
Gainera, belarriak daudenean zintarriaren erradioa 
txikiagoa izaten denez, autoek motelago biratu behar 
izaten dute. 

Honako irudi hauetan, autoen mugimenduak 
mugatzen dituzten aukerak azaltzen dira: 

 

 
 
Ez dira hain ohikoak gure kaleetako bidegurutzeetan. 

 Ateak 

Gune edo kale berezietako sarreretan jartzen dira. 
Haien helburua argia da: gidariari jakinaraztea oinezkoen-
tzako kalean sartzera doala edo abiadura jakin batean ibili 
behar duela. Bestelako zoladurak erabilita edota gora-
guneak jarrita egin daitezke ateak. 

Irudi hauetan ateen zenbait adibide azaltzen dira: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diagonalean jarritako oztopoa Gurutze-itxurako oztopoa  Biribilgune txikia  IVP, Madril, 2000

Kale zuzenean jarritako atea 

Bidegurutzean jarritako atea 

Bidegurutzean jarritako atea, oinezkoen espaloia eteten ez duena 
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AAPPAARRKKAALLEEKKUUEENNTTZZAAKKOO  GGUUNNEEAA  44  
 

4.1 Aparkalekuei buruzko zenbait xehetasun 

Aparkalekuak hiri barneko garraio-sistema orokorraren zati dira. Haien gainean hartzen diren 
erabakiak ez dira diseinu-kontuetan soilik oinarritzen; aparkalekuen gaineko erabakiak hartzeko orduan, 
hirigintza-plangintzek, garraio-politikek eta azpiegitura-politikek agintzen dute. 

 Aparkaleku-arazoen ondorioak 

Aparkalekuekin lotutako gorabeherek zuzen-zuzenean eragiten diete atal hauei: 

 Zirkulazioari. Izan ere, aparkalekuek % 50 txikiagotzen dute kaleak duen zirkulatzeko tokia, 
bereziki garraio publikoari dagokiona. Gainera, aparkaleku bila ibiltzeak zirkulazioa geldotu 
egiten du. 

 Irisgarritasunari. Ibilgailu pribatuarekin 
atez ate mugi gaitezke –hori bai 
pagotxa!– baina, gero, zer egin 
autoarekin? Poltsikoan sartu? Ezin da. 
Beraz, ezinbestekoa da autoa non 
aparkatu izatea. Aparkatzeko arazorik ez 
bada, hiritarrak autoa erraz erabiliko du, 
baina, aparkaleku gutxi daudelako edo 
oso garestia delako, aparkatzea arazoa 
bada, hiritarrak birritan pentsatuko du 
autoa erabili ala ez. Hortaz, aparkalekurik izateak ala ez izateak autoa erabiltzea baldintzatzen 
du. 

 Inguruneari. Aparkatutako autoz betea dagoen plaza edo kalea desitxuratu egiten da: 
aparkalekua izatera mugatzen da, eta, gainera, auto horiek oztopo izaten dira oinezkoentzat. 

 Ekonomiari. Aparkalekuak sortzeko, azpiegiturak behar dira, eta horrek behin-behineko 
espazio publikoa pribatizatzea dakar. 

 Kalea eta aparkaleku-politika 

Hiri gehienetan, aparkaleku-politika hau aplikatzen da: 
batetik, hiriaren erdigunera autoarekin ez sartzeko 
ekimenak egiten dira: bisitarientzako aparkalekuak murriztu 
egiten dituzte, eta kaleko aparkalekuak denboraren 
arabera erregulatzen dira, TAO sistemak ezarrita; bestetik, 
bertakoentzako aparkaleku gehiago jartzen dituzte, hiriko 
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plazetan lur azpiko aparkalekuak eraikita. Gainera, eraikin berrietan lur azpiko aparkalekuak eraiki behar 
direla ezartzen da udal-ordenantzetan. 

 Aparkalekuak, oinezkoentzako guneak berreskuratzeko 

Oinezkoentzako guneak berreskuratzeko, kaleetako aparkalekuak kendu egin behar izaten dira. 
Haiek ordezkatzeko, lur azpiko aparkalekuak eraikitzen dira, hiriaren sarreretan zein erdigunean, eta hiri 
barnera autoarekin sartzeko debekuak ezartzen dira. Askotan, aparkaleku-diseinurik onena ahal denik 
eta aparkaleku gutxiena jartzea edo aparkalekurik ez jartzea izaten da, horretarako aukerarik badago.  

4.2 Aparkalekuen neurriak 

Aparkalekuen neurri-eredua erabakitzeko orduan, faktore hauek izan behar dira kontuan: 

 ibilgailu motak 

 aparkalekura sartzeko egin beharreko maniobrak 

 aparkalekuaren errotazio-indizeak (zenbat denbora egongo den ibilgailua aparkatuta) 

 kale motak 

Taula honetan, ibilgailuek zer neurritako aparkalekuak behar dituzten zehazten da: 

APARKALEKUEN NEURRIAK (ibilgailu motaren arabera) 

Ibilgailu mota 
Ibilgailuen neurriak  

(m x m) 
Aparkalekuen neurriak 

(m x m) 

Motorra 0,8 x 2,1 1,0 x 2,5  

Auto txikia 1,6 x 3,7 2,0 x 4,5 

Auto ertaina 1,7 x 4,2 2,4 x 5,0 

Kamioi txikia 2,1 x 5,9 2,7 x 7,0 

Kamioi zurruna (2 ardatz) 2,5 x 9,0 3,0 x 10,5 

Kamioi zurruna (3 ardatz). 
Autobusa 

2,5 x 12,0 3,3 x 14,0 

Trailerra 2,5 x 15,0 3,5 x 17,0 

Elbarrientzako autoa  3,3 x 4,5 

 

Aparkalekuen diseinuan, auto ertainaren neurri-eredua erabili ohi da: 2,40 x 5,00 m. 

4.3 Galtzada ondoko aparkalekuak antolatzea 

Gure kaleetako aparkaleku gehienak galtzadaren eta zintarriaren artean kokatzen dira. 
Aparkalekuak galtzadatik bereiziak edo bereizi gabe egin daitezke, eta etenuneekin edo etenunerik 
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gabe. Hori guztia aurrerago azalduko da. Orain, aparkalekuekin lotura duten bi kontzeptu hauek 
azalduko dira: 

 Maniobra-erreia: aparkalekura sartzeko egin ohi den maniobrak behar duen lekua da. 

 α angelua: maniobra-erreiaren norabideak eta aparkalekuaren luzerak osatzen duten angelua 
da. 

α angeluaren arabera, hiru eratara antola daitezke aparkalekuak: luzetara, α angeluaren neurria 
zero denean; zeiharretara, aparkalekuaren luzerak maniobra- erreiarekin 30º, 45º edo 60º-ko angeluak 
osatzen dituenean; eta baterian, α angelua 90º-koa denean. 

 Aparkalekuak luzetara (α = 0º) 

Aparkatzeko gehien erabiltzen den modua da. Horrela aparkatzen denean, maniobra-erreiaren 
ardatzak eta aparkalekuaren luzerak norabide bera daukate; hau da, izenburuan aipatu bezala, α 

angeluaren neurria zero da. 

Luzetara aparkatzeak ezaugarri funtzional hauek ditu:  

 Erraza izan ohi da aparkalekutik irtetea, baina aparkalekura sartzeko egin behar den 
maniobrak zirkulazioa oztopa dezake. 

 Kalearen zabalera txikia den kasuetan erabili ohi da.  

Tauletan, aparkalekuaren eta maniobra-erreiaren neurriak zein diren azaltzen da: 

 Kalearen alde batean aparkatzen denean,  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 m (m) c (m) Guztira (m)

Gutxieneko balioa 2,50 2,00 4,50 

Balio gomendagarria 3,00 2,25 5,25 

 
 
 

c
m
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 Kalearen alde bietan aparkatzen denean,  

 
 

 c1 (m) m (m) c2 (m) Guztira (m) 

Gutxieneko balioa 2,00 2,50 2,00 6,50 

Balio gomendagarria 2,25 3,00 2,25 7,50 

 Aparkalekuak zeiharretara (α = 30º, 45º edo 60º) 

Luzetara eta baterian aparkatzearen erdibidean dago zeiharretara aparkatzea. Horrelakoetan, 
aparkalekuaren luzerak 30º, 45º edo 60º-ko angeluak osatzen ditu maniobra-erreiaren ardatzarekiko.  

Zeiharretara aparkatzeak ezaugarri funtzional hauek ditu:  

 30º eta 45º-ko angelua denetan, erraza da maniobratzea, eta, 60º-koa bada, zaildu egin ohi da 
maniobra. 

 Hiru aukeretatik, 45º-koa erabiltzen da gehien. 

 

 

c1
m

c2
m
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Orain arte ikusitako lau kasuetan aparkalekuaren eta maniobra-erreiaren neurriak zein diren 
azaltzen da taula honetan: 

Aparkalekuak kalearen 
alde batean bakarrik 

Aparkalekuak kalearen bi 
aldeetan α angelua Neurri mota 

Aparkale-
kuen arteko 
distantzia 

(r) m n Guztira n1 m n2 Guztira

Gutxienekoa 3,00 3,60 6,60 3,60 3,00 3,60 10,20 
30º 

Gomendagarria 
4,80 

3,00 3,80 6,80 3,80 3,00 3,80 10,60 

Gutxienekoa 3,00 4,10 7,10 4,10 3,00 4,10 11,20 
45º 

Gomendagarria 
3,39 

3,20 4,40 7,60 4,40 3,20 4,40 12,00 

Gutxienekoa 3,50 4,40 7,90 4,40 3,50 4,40 12,30 
60º 

Gomendagarria 
2,76 

4,00 4,80 8,80 4,80 4,00 4,80 13,60 

Gutxienekoa    2,00 3,00 4,10 9,10 Luzetara eta 
zeiharretara Gomendagarria 

 
   2,25 3,20 4,40 9,85 

 

 

 Aparkalekuak baterian (α = 90º) 

Horrelakoetan, aparkalekuaren luzerak 90º osatzen ditu maniobra-erreiaren ardatzarekiko.  

Baterian aparkatzeak ezaugarri funtzional hauek ditu:  

 Kalearen zabalera handia denean eta aparkaleku asko behar direnean erabili ohi da. 

 Maniobrak aurreko bi kasuetan baino konplexuagoak dira, bereziki, irteera-maniobrak.  

m n

r

alfa

m n2

r

alfa

n1

alfa

m n2

r

alfa

n1
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Taula honetan, bateriako aparkalekuen neurriak zein diren azaltzen da: 

Baterian, kalearen alde 
batean Baterian, kalearen bi aldeetan Baterian eta luzetara 

 
Aparkalekuen 

arteko 
distantzia (c) m d Guztira d m d Guztira d1 m d2 Guztira

Gutxienekoa 5 4,20 9,20 4,20 5 4,20 13,40 2,00 5 4,20 11,20 

Gomendagarria 
2,40 

6 5,00 11,00 5,00 6 5,00 16,00 2,25 6 5,00 13,25 

 

 Aparkalekuak kale motaren arabera antolatzea 

Kalea nolakoa izan, halako aparkalekuak jarriko dira: 

 Etorbide handiak. Horrelako etorbideetan aparkalekurik ez jartzea gomendatzen da. Baina, 
alboko biderik badaukate, luzetara, zeiharretara edota baterian antola daitezke bertako 
aparkalekuak. 

 Gainerako etorbideak. Aparkalekuak luzetara antolatzea gomendatzen da, galtzadatik bereizi 
gabe eta belarririk gabe. Aparkalekuen alboan dagoen galtzadaren erreiak 3,50-3,75 m zabal 
izan behar du, eta aparkalekuek berek, 2,25 m zabal. 

 Kale zirkulazio-biltzaileak. Ibilgailuen zirkulazioa handia den kasuetan, etorbide handietarako 
gomendatu diren neurri berberak erabiltzea gomendatzen da. Bestela, aparkalekuak luzetara, 
zeiharretara edo baterian antola daitezke. Gainera, galtzadatik bereiz daitezke, eta, espaloiak 
zabalduta, etenuneak jartzea ere badago. Luzetara antolatutako aparkalekuek 2-2,25 m zabal 
izan behar dute. 

 Bizitegi-kaleak. Bizitegi-kaleetan ere aparkalekuak luzetara, zeiharretara edo baterian antola 
daitezke. Halakoetan, aparkalekuak galtzadatik bereiztea gomendatzen da, eta neurri 
estuagoak erabiltzea. Luzetarako aparkalekuek 2 m zabal izan behar dute, eta bateriako 
aparkalekuek, berriz, 4,20-4,70 m zabal. 

m d

c

m d

c

d m d2

c

d1
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 Aparkalekuak galtzadatik bereiztea 

Tokiko zenbait kale eta kale zirkulazio-biltzailetan, aparkalekuak galtzadatik bereizi ohi dira. Bereizte 
hori hainbat modutan egiten da: 

 Aparkalekuaren eta galtzadaren zoruetan era askotako materialak erabilita: asfaltoa, 
galtzadan, eta hormigoi inprimatua, aparkalekuan, 
adibidez. 

 Galtzadaren eta aparkalekuaren artean ubidea eta 
kontrako maldak eraikita. 

 Aparkalekuaren zorua eta galtzadaren zorua 
koloreekin ezberdinduta. 

 Belarriak edo espaloiak zabalduta eta etenuneak 
eginda. 

 Aipatutako aukerak konbinatuta. 

 Aparkalekuetan etenuneak jartzea 

Ez dago zertan modu berean antolatu kale oso bateko aparkalekuak. Kale-tarte batean, 
aparkalekuak luzetara jar daitezke, eta, hurrengo kale-tartean, zeiharretara, adibidez. Gainera, espaloiak 
zabaldu, eta etenuneak egin daitezke. Etenuneek, aparkaleku kopurua mugatu ez ezik, aparkatzeko 
tokia ere txikiagotu egiten dute, eta, horrela, espaloiaren azalera handitu egiten da. Zabalgune horiek 
balio dute zebra-bideak, arbolak eta lorategiak, egoteko guneak eta hiri-altzariak jartzeko. 

 

 Aparkalekuak eta arbolak 

Elkarren ondoan aparkatutako ibilgailu askok ikus-inpaktua sortzen dute. Hori ekiditeko, arbolak jarri 
ohi dira. Arbolek itzala ematen dute, eta, horrela, ibilgailuak gerizpean egotea eta aparkalekuak 
mugatzea lortzen da.  

Bi aparkaleku Bi aparkaleku

lau aparkaleku: 9,6 mlau aparkaleku: 9,6 m
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Galtzadatik bereizitako aparkalekuen kasuan, haien antolaketaren arabera zehazten da arbolak non 
kokatu: 

 Espaloi-belarriak daudenean, bertan jartzen dira. 

 Aparkalekuak luzetara antolatzen direnean, aparkalekuaren zabaleraren erdian jartzen dira 
arbola-txorkoak dira. Arbola-txorko horiek arbolak babesteko modukoak izatea gomendatzen 
da.  

 Baterian antolatzen diren aparkalekuetan ere arbola-txorkoak jarri behar dira 
aparkalekuaren zabaleran, arbolak babesteko. Baina kontuz ibili behar da haien 
kokapenarekin. Izan ere, arbolek ibilgailuen ateak zabaltzea eragotz dezakete. Hori ekiditeko, 
galtzadaren eta aparkalekuaren arteko mugatik hasita, 1-1,15 m-ko distantzia uztea 
gomendatzen da. 

 Aparkalekuak zeiharretara eta 30º-an antolatuta daudenean, komenigarria izan daiteke 
zerra-hortz erako espaloiak diseinatzea. Horrela, aparkalekuak ondo antolatzen dira; hutsik 
geratzen den triangelu-itxurako tartea arbolak eta landaretza ezartzeko erabiltzea 
gomendatzen da. 

 

 Mugikortasun urria duten pertsonentzako aparkalekuak 

Horrelako aparkalekuak ezartzeko orduan, irizpide hauek hartu behar dira kontuan: 

 Eraikuntzarik gabeko bide edo guneetan, ibilgailuak aparkatzeko diren eremu guztietan, 40 
aparkalekuko multzo bakoitzeko leku bat erreserbatuko da mugikortasun urria duten pertsonak 
garraiatzen dituzten ibilgailuentzat; leku hori oinezkoentzako ibilbideetatik eta inguruko eraikin 
eta zerbitzu publikoetarako sarbideetatik hurbil kokatu behar da. 

 Kaleetan, berriz, bi aparkalekuren arteko distantziak ez du 250 m baino handiagoa izan behar, 
eta oinezkoentzako pasabideen alboan jarri behar dira. 

 Hauek dira erreserbatutako aparkalekuen gutxieneko neurriak: 6 m luze eta 3,60 m zabal. 

 Zeharkako aparkalekuetan, ibilgailuen edo oinezkoen zirkulazioan zailtasunak eragiten 
dituelako 6 m luze den aparkalekua ezartzea ezinezkoa denean, 5 m-ra murriztu ahal izango 
da haren luzera. Aparkalekuaren zabalera, berriz, ezingo da adierazitakoa (3,60 m) baino 
txikiagoa izan. 
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 Luzetarako aparkalekuetan, ibilgailuen zirkulazioan zailtasunak eragiten dituelako 3,60 m zabal 
den aparkalekua ezartzea ezinezkoa denean, gainerako aparkalekuen zabalera hartuko da 
neurritzat. Aparkalekuaren luzera, berriz, ezingo da adierazitakoa (6 m) baino txikiagoa izan. 

 

4.4 Galtzadaz kanpoko aparkalekuak 

 Galtzadaz kanpoko aparkalekuak ezartzeko arrazoiak 

Badira galtzadaz kanpo antolatzen diren aparkalekuak. Hauek dira horrelako aparkalekuak 
ezartzeko arrazoiak: 

 Galtzada ondoan aparkatzea debekatuta, ibilgailuen zirkulazioa arindu eta oinezkoentzako 
segurtasuna handitu nahi izatea. 

 Galtzada ondoko aparkalekuari utzitako lekua berreskuratu eta leku hori bideari zein espaloiari 
eman nahi izatea. Horrela, bideetako eta espaloietako zirkulatzeko tokia handitzea lortzen da. 

 Kalearen itxura hobetu nahi izatea. 

 Aparkaleku-eskari handia dagoen lekuetan, eskari hori ase nahi izatea. Izan ere, kale arruntek 
ezin diote eskari horri erantzun. 

 Galtzadaz kanpoko aparkaleku motak 

Galtzadaz kanpoko aparkalekuak honelakoak izan ohi dira: 

 Zerbitzuguneetako aparkalekuak. Etorbide handietan, aparkatze-maniobrek ibilgailuen 
zirkulazioa oztopatzen dute, eta zirkulatzeko dagoen tokia txikitu. Hori ekiditeko, komeni da 
alboko bideak egitea eta haietan antolatzea aparkalekuak. 

 Kale itsuetako aparkalekuak. Kale itsuen helburu nagusia ez da aparkalekugune izatea, 
bizitegiguneetara erraz iristea ahalbidetzea baino. Hala ere, kale itsuetan non-nahi aparkatu 
ohi da, eta, hori dela eta, kalea desitxuratu egiten da. Hori saihesteko, aparkalekuak ondo 
mugatu behar dira, landaretza erabilita edo sakonune zein goraguneak eginda. 

 Azalera handiko aparkalekuak. Ibilgailu asko biltzen dira horrelako guneetan, eta, horrek, 
ikus-inpaktua eragiten dio oinezkoari. Hori saihesteko, 
garrantzitsua da landaretza erabiltzea (arbolak, heskaiak, 
etab.). Horrez gain, lurrez egindako hormak edo 
goraguneak eta sakonuneak erabil daitezke. Halaber, 
autotik irten, eta, aparkalekugune handi horretatik oinez 
irteteko, beharrezkoa da oinezkoentzako bide labur eta 
zuzenak egitea.  

 Garraio publikoa erabiltzea helburu duten 
aparkalekuak. Tren-, metro-, tranbia- edo autobus-
geltoki inguruetan eraikitzen diren aparkalekuak dira. Hiri-
sarreretan jartzen dira, eta erraz iristeko modukoak izan 
behar dute. Batzuetan, eraikin bereziak egiten dira, eta, 
besteetan, azalera handiko aparkalekuak antolatzen dira. 
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4.5 Ibilgailu astunentzako aparkalekuak 

Nahiz eta hiri barneko kaleetan ibilgailu astunentzako aparkalekurik ez egon, beharrezkoa da hiri-
sarreretan eta industriaguneetan horrelako aparkaleku bereziak ezartzea. 

Taula honek ibilgailu astunen neurriak eta haientzako aparkalekuen neurriak zein diren azaltzen du: 

IBILGAILU MOTA A MOTAKO KAMIOIA. 
TRAILERRA 

B MOTAKO KAMIOI 
ZURRUNA 

C MOTAKO KAMIOI 
ZURRUNA 

Ibilgailuaren luzera 15 m 12 m 9 m 

Ibilgailuaren zabalera 2,5 m 2,5 m 2,5 m 

Bateria-aparkalekuaren luzera 18,30 m 15,30 m 12,30 m 

45º-ko aparkalekuen luzera 12,95 m 10,60 m 8,70 m 

Aparkalekuaren zabalera 3,50 m 3,50 m 3,50 m 

Maniobra-erreiaren zabalera 10,30 m 7,50 m 6,70 m 

4.6 Zamalanak 

Ibilgailu komertzialen zamalanak errazteko jarri behar den aparkaleku kopurua zehazteko, inguruko 
denda- eta kale-dentsitateak aztertzen dira. Normalki, kale-izkinetan jartzen dira horrelako aparkalekuak; 
12-15 m-ko luzera izan ohi dute. Horrelako luzeran, hiru auto edo bi furgoneta sar daitezke, edo kamioi 
bat.  

Hirigintza-plangintzetan, oro har, kale oso baterako proiektatzen diren aparkaleku guztien ehuneko 
jakin bat (% 5-10 bitartekoa) zamalanetarako gordetzen da. Hala ere, zamalanetarako aparkalekuen 
kokapena, kopurua eta luzera zehazteko, azterketa bereziak egin behar izaten dira. 
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5.1 Etorbideak 

Begiratu marrazkiei, etorbideak nolakoak izan daitezkeen jabetzeko. 

 Ebakidura zorrotza eta bereizitako galtzadak dituen etorbidea (noranzko bakoitzean bi errei): 

 
 Ebakidura zorrotza eta galtzada bakarra dituen etorbidea (noranzko bakoitzean bi errei): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 3 14 3 5

espaloia bus-erreia galtzada (4 errei) bus-erreia espaloia

30

5 3 6,5 4 6,5 3 5

espaloia bus-erreia galtzada erdibitzailea galtzada bus-erreia espaloia

33
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 Erdiko pasealekua duen etorbidea (ebakidura zorrotza): 

 
 Noranzko bakoitzean hiru errei dituen etorbidea, erdiko pasealekurik gabea: 

 
 
 
 
 
 
 

5 15 52 6,5 26,5

espaloia pasealekua espaloiaaparkal. galtzada aparkal.galtzada (2 errei)

42

7 2,5 10,5 4 10,5 2,5 7

espaloia

aparkalek.

galtzada erdibitzailea galtzada

aparkalek.

espaloia

44
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 Garraio kolektiborako plataforma duen etorbidea: 

 
 Erdiko pasealekua eta hari atxikitako bus-erreiak dituen etorbidea: 

 

 
 
 
 
 

7 2,5 6,5
0,5

espaloia

aparkalek.

galtzada

72,56,5
0,5

espaloia

aparkalek.

galtzada

12

plataforma

45

2 5 2 13 8 4,5 5 2 33

aparkalekuaaparkalekua

espaloia erdiko pasealekua pasealekua aparkalekua galtzada

aparkalekua

espaloiagaltzada

3,5 12 3,5

bus-erreia bus-erreiagaltzada

66,5
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 Bus-erreiak eta bidegorria dituen zirkulazio handiko etorbidea: 

 

 
 
 Zerbitzubideak eta alboko pasealekuak dituen etorbidea: 

 

 

10,5 2 2,5 3 9 4 12 2,5 2 10,5

espaloia

bidegorria

espaloia bus-erreia galtzada erdibitzailea espaloia

bidegorria

espaloia

58

galtzada (4 errei)

5 2,5 6,5

0,7

3 20 3

0,7

9 5

espaloia parkina galtzada (2 errei)

0,7

bus-erreia erdiko bulebarra bus-erreia

0,7

galtzada (3 errei) espaloia

55,4
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5.2 Tokiko kaleak 

Begiratu marrazkiei, tokiko kaleak nolakoak izan daitezkeen jabetzeko. 

 Aparkaleku asko, zirkulatzeko noranzko bakarra eta espaloi asimetrikoak dituen tokiko kalea: 

 Zirkulatzeko noranzko bakarra duen tokiko kale simetrikoa: 

 

10 2,2 3,2 5,1 3

pasealekua Ap. galtzada Ap. espal.

23,5

3 2,2 3 2,2 3

espal. Ap. galtzada Ap. espal.

13,4
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 Zirkulatzeko bi noranzko dituen tokiko kale simetrikoa: 

 

 
 Gehienezko aparkaleku kopurua duen tokiko kalea: 

 

2,2 5,5 2,2 3

espaloia Ap. galtzada Ap. espaloia

15,9

3

3 4,5 6 4,5 3

esp bateria galtzada esp

21

bateria



Urbanizazio Proiektuak 
 

  LANBIDE EKIMENA 47 

 Aparkaleku asko eta espaloi asimetrikoak dituen tokiko kalea: 

 
 Ebakidura zorrotza eta zirkulazio banandua dituen tokiko kalea: 

 

3 3 2,2 3

esp galtzada ap esp

11,2

7 5,15 3,2 5,15

esp ap 45º galtzada esp

22

1,5

ap 45º
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 Gutxieneko zabalera eta zirkulazio banandua dituen tokiko kalea: 

 
 10 m zabal den tokiko kalea (hiru ebakidura posible): 

 
 
 

1,5

3 2

1,5

galtz.esp. ap. esp.

8

4 3 2 1
1,5

3 5,5 1 2 3 4

espaloia galtzada

P. luzetara espaloia espaloia

galtzada
espaloia P. luzetara

galtzada espaloia

10 10 10

espaloia
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KKAALLEEEETTAAKKOO  BBIIDDEE--ZZOORRUU  EETTAA  
ZZOOLLAADDUURRAAKK  66  

 

Hirietako bideak diseinatzeko proiektuetan, oso garrantzitsua da zoladura ondo aukeratzea, 
kalearen funtzionalitatean eta morfologian eragiten baitu. Era askotako materialak erabilita, espazioen 
banaketa funtzionala lortzen da, eta, gainera, zoruak kaleari itxura jakin bat ematen dio; gure hirietako 
kale eta plaza nagusietan, ohikoa izaten da material garestia erabiltzea: granitozko harlauzak edo 
galtzada-harriak, adibidez. Auzoetako kale arruntetan, ordea, material arrunta erabiltzen da: hormigoizko 
baldosa hidraulikoak, esaterako. 

Ez da batere erraza zoladura-materiala aukeratzea, tamaina, forma eta kolore guztietako material 
asko baitago. Gainera, zer zoru ipini erabaki orduko, kalearen gainerako elementuak ere kontuan hartu 
behar dira: eraikinak, lurrazpiko zerbitzuak, argiteria, landaredia eta hiri-altzariak, besteak beste. 

Gai hau oso zabala da. Atal honen helburua da bide-zoru eta zoladuren gaineko oinarrizko ezagutza 
eskuratzen laguntzea.  

6.1 Kale-zoladuraren ezaugarriak 

Hiri barneko kale-zoladura eta hiriz kanpoko errepide-zoladura antzekoak dira; hala ere, hirietako 
kale-zoladurak ezaugarri berezi hauek ditu: 

 Hiri-zoladura eraikitako gunearen plano horizontala da; etxe-bitarteak osatzen duen multzoan 
integratu behar da.  

 Aurrez existitzen diren etxe edo eraikuntzek agintzen dute zein izango den kale-zoladuraren 
kota. Bide-zoruaren lodiera zehatza izan ohi da. Izan ere, bide-zoruaren beheko aldean, hiri-
instalazioen sareak egoten dira, eta, goiko aldean, eraikuntzetarako sarrerak. 

 Hiri-zoladurak jasan behar dituen zamak errepide arruntarenak baino handiagoak izaten dira, 
ibilgailuen zirkulazio-intentsitatea handia izaten baita kaleetan. 

 Hiri-instalazioetako sareak galtzada eta espaloien azpian jartzen dira. Horren ondorioz, 
eraikitze-prozesua zaildu egiten da, batetik; eta, bestetik, sare horiek mantendu eta konpondu 
behar izaten direnez, behin eta berriz zulatu behar izaten da bide-zorua; izan ere, instalazio 
horiek ez badira behar bezala zaintzen, ihesak gertatu, eta bide-zoruaren zimendua honda 
liteke. 

 Hirietako zoladura-lanak errepideetakoak baino azalera txikiagoan gauzatu ohi dira. Hori dela-
eta, materiala eta eraikuntza-prozesuak aukeratzeko orduan, mugak azaltzen dira: batzuetan, 
ez da errentagarria izaten zenbait material erabiltzea edo makina handiekin lan egitea.  

 Kaleetan erortzen den euri-ura ez da errepide arruntetan bezala drainatzen. Euri-ura kaleetako 
espaloi eta erretenetan batzen da, eta estolda-zuloetatik saneamendu-sarera bideratzen da. 
Estolda-zuloak garbi ez badaude, uholdeak gerta litezke kaleetan. 
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 Kale-zoladurak hainbat elementu osagarri ditu: espaloi-zintarriak, arbola-txorkoak, ubideak, 
erretenak, estolda-zuloak, kutxetak…Zoladura-proiektua ondo gauzatzeko, kalearen berariazko 
elementu horiek behar bezala kokatu eta definitu behar dira. 

 Kaleetako bide-zoruetan lanak egiten direnean, ibilgailu eta oinezkoen zirkulazioa oztopatzen 
da. Horregatik, nahiz eta garestiagoa izan, hobe da eraikitze-prozesua ahalik eta lasterrena 
egitea.  

 Oro har, hirietan, landa-errepideetan ez bezala, ez zaio garrantzi handirik ematen 
zabaldegiaren euste-ahalmenari. Horregatik, kaleetako bide-zoruetan gutxitan egiten dira zoru-
ikerketak, ez baitira izaten errepideetan bezain erabilgarriak. Gainera, hirietan lurzorua oso 
heterogeneoa izaten da: hiriko lurzoru originala eraikuntzetako zimenduek ordezkatzen dute, 
zangak behin eta berriz irekitzen eta betetzen dira, hondakinak botatzen dira bertara, lurzorua 
bera behin eta berriz trinkotzen da… Arrazoi horiengatik guztiengatik, gutxitan topa liteke 
lurzoru originalik gure hirietako kale azpietan. 

6.2 Bide-zorua 

Lurzoruaren gainean jartzen den egitura da. Hainbat materialez egindako hiruzpalau geruzaz 
osatuta egoten da, eta bi funtzio hauek ditu: kaleak jasaten dituen zamak zabaldegira transmititzea eta 
kaleko jarduerak egiteko azalera iraunkorra eta funtzionala izatea.  

 Bide-zoruaren gaineko proiektua egiteko baldintza teknikoak 

Bide-zoruaren gaineko proiektua definitzeko, lau faktore tekniko hauek hartu ohi dira kontuan: 

 Klima: 

Klimak urrats hauek baldintzatzen ditu: 

• Drainatze-sistema aukeratzea: tokian tokiko euri kopuruaren arabera erabakitzen da 
zein drainatze- eta iragazgaizte-sistema erabili. 

• Zenbait material aukeratzea: izozten diren materialak, material bituminosoak… 
• Obra jartzea: kaleko obra-unitate asko tenperatura jakin batean egin behar izaten dira. 

Adibidez, obran hormigoia jartzeko, tenperatura eta baldintza klimatiko jakin batzuk 
behar dira; baldintza horiek egokiak izan ezik, obrak ezin du aurrera egin. Gauza bera 
gertatzen da errepideak egiteko erabiltzen diren material bituminosoekin eta beste 
material askorekin. 

• Zenbait eraikuntza-elementu jartzea: dilatazio-junturak, esaterako. 
 Zirkulazioa:  

Zirkulazio mota eta kopurua zein diren, bide-zoruak ezaugarri batzuk ala beste batzuk izan 
beharko ditu. Horretarako, zirkulazioaren azterketak egiten dira. 

 Zabaldegia: 

Lurzoru naturalaren goiko geruza da. Behin trinkotze-lanak egin eta gero, bertan asentatzen da 
bide-zorua. Bestela esanda, bide-zoruaren zimendua da, eta, ibilgailuen zirkulazioak eragiten 
dituen tentsioak jasaten dituenez, ezinbestekoa da haren portaera mekanikoa egokia izatea, 
egitura osoak behar bezala funtziona dezan. 
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 Materialak: 

Kaleetako bide-zorua egiteko materiala aukeratzean, zenbait irizpide izaten dira kontuan: 
funtzionalak, ekonomikoak, eraikuntzakoak eta estetikoak. Gainera, tokian tokiko materialak 
eta material aurrefabrikatuak erabil daitezkeen aztertzen da. 

 Bide-zoruaren funtzioak 

Bide-zoruak lau funtzio hauek betetzen ditu:  

 Egitura-funtzioa: bide-zoruak zirkulazioaren zamak jasaten ditu. Ibilgailuen zirkulazioak 
sortzen dituen tentsioak haren sakoneraren arabera leuntzen dira. Bide-zoruaren betebeharra 
da zabaldegira tentsio onargarriak igortzea. 

 Gainazal-funtzioa: kaleko jarduera asko bide-zoruaren gainazalean egiten dira; zoladuran, 
hain zuzen. Jarduera horiek egin ahal izateko, bide-zoruaren zoladurak egokia behar du izan. 

 Funtzio estetikoa: zoladurak lurzoru naturalaren ezaugarriak  eraldatzen ditu. Esan daiteke 
kaleari edo, zehatzago esateko, haren zero kotari beste itxura bat ezartzen diola. 

 Babes-funtzioa: bide-zoruak eguralditik babesten du zabaldegia; gainera, lurrazpiko 
instalazioak ere babesten ditu zama astunek sortzen dituzten tentsioetatik, eta oinezkoak ere 
bai, ibilgailuek jaurti ditzaketen elementuetatik (lokatza, hautsa…). 

 Bide-zoruaren geruzak 

 
Behetik hasita, hauek dira bide-zoruaren geruzak: 

 Zabaldegia 

Trinkotzen den lurzoru naturalaren goiko geruza da. 

 Oinarri-azpia  

Oinarriaren eta zabaldegiaren arteko trantsizio-geruza da. Zabaldegiak erresistentzia-
gaitasunik ez duenean, oinarri-azpiak egiten du haren lana. Hauek dira oinarri-azpiaren 
eginkizunak: bide-zorua lursailetik isolatzea, bide-zoruari zeharkako profil egokia ematea eta, 
oinarria jarri ahal izateko, gainazal laua eta garbia sortzea. 

Ez da nahitaezkoa oinarri-azpia jartzea. Adibidez, bide-zoruak zama txikiak jasan behar 
dituenean, ez da oinarri-azpirik jartzen. Aldiz, lurzoruaren euste-ahalmena txikia denean eta 
urak zabaldegian kalteak egiteko arriskua dagoenean, oinarri-azpia jartzea gomendatzen da. 

Zoladura

Oinarria

Oinarri-azpia

Zabaldegia
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 Oinarria 

Bide-zoruaren funtsezko geruza da. Izan ere, bide-zoruaren egitura osoaren euste-ahalmena 
bermatzen du, ibilgailuen zirkulazioak sortzen dituen zamak gainazal handian banatzen 
dituelako. Material hauek erabiltzen dira gehien oinarria egiteko: 

• Bide-zoru malguetan, zagor artifiziala1 edo makadama2* (gero eta gutxiago erabiltzen 
da). 

• Bide-zoru erdizurrunetan, legar-zementua edo nahaste bituminosoa. 
• Bide-zoru zurrunetan, legar-zementua eta hormigoia. 
• Bide-zoru mistoetan, hormigoi hidraulikoa. 

 Zoladura 

Bide-zoruaren goiko geruza iragazgaitza da. Bide-zoruaren multzo osoari flexioarekiko, 
nekearekiko eta talkekiko erresistentzia-gaitasuna ematen dio, eta, gainera, gainazalaren 
propietateak ere baditu. Hona zein diren zoladuraren eginkizunak: batetik, ibilgailuen 
errodadura erosoa eta irristagaitza egitea, eta, bestetik, iragazgaitza denez, ura azpiko 
geruzetan sartuko ez dela bermatzea.  

Zoladurak bi geruza izan ditzake: errodadura-geruza eta tarteko geruza. 

Bide-zoruak ez ditu zertan izan aipatutako geruza guztiak bere baitan. Bestalde, argiak dira geruzen 
arteko hierarkiak eta ondorioak; adibidez, sakoneko geruzetako materialen kostua eta kalitatea 
txikiagoak dira, baina goiko geruzetan baino deformazio handiagoak eragiten dira haietan. 

 Bide-zoru motak 

Bide-zoruak hainbat motatakoak izan daitezke. Segidan, sei bide-zoru motaren azalpen laburra 
ematen da.  

Bide-zoru malguak 

 
 

 

 

                                                 
1 Zagor artifiziala: harrobiko soberakina, granulometria jarraituko legarrez osatutakoa. Egoki trinkotzeko balio du, 

eta, euria egiten duenean, lokaztuko ez diren zoladura ekonomikoak egiteko erabiltzen da. Gaztelaniaz, zahorra 
artificial edo todo uno. 

2 Makadama: harri txikitua eta hondarra zabalduta eta arrabol batekin zapalduta egiten den galtzada-zoladura. 

Tarteko geruza

Oinarria

Oinarri-azpia

Zabaldegia

Errodadura-geruza Zoladura

Bide-zorua
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Bide-zoru malguak ale-egitura duten hiruzpalau geruzaz eta 
zoladura bituminosoz osatu ohi dira; zoladura bituminosoa lodiera 
txikikoa edo ertainekoa izan daiteke. 

Zamen transmisioa pikorrezko elementuek osatzen duten 
egituraren bitartez gauzatzen da. Batetik, tentsioak banatu egiten dira, 
partikulen arteko kontaktuari esker, eta, bestetik, bide-zoruaren 
sakonean txikiagotu egiten dira. Tentsioak eraginda, aipatutako 
partikula horiek mugitu egiten dira, eta aintzat hartzeko moduko 
deformazioak sortzen dira. Alabaina, bide-zorua lehengora etortzen da, 
zabaldegia egokia bada eta bide-zoruaren eraikitze-prozesua behar 
bezala egiten bada. 

 

 

 

Bide-zoru zurrunak 

Hormigoizko lauzekin egiten dira. Ezaugarri hauek dituzte: zoladuraren funtzioa betetzen dute, bide-
zoruari erresistentzia-gaitasuna ematen diote, nekez deformatzen dira eta zamak uniformeki banatzen 
dituzte.  

 

Zamak, flexio-trakzioz transmititzen direnez, azalera handiagoan 
banatzen dira horrelako bide-zoruetan, eta, horrela, zabaldegira iristen 
diren tentsioak eta multzo osoaren deformazioak txikiagoak izatea 
lortzen da. 

Fenomeno termikoak, uzkurdurak eta abar saihesteko, hormigoizko 
lauzak junturekin banatzen dira.  

 

Hormigoizko zoladura

Legar edo zementuzko

Zabaldegia

oinarria

P

P
Zama transmisioa bide-zoru zurrunetan

P

P
Zama transmisioa bide-zoru malguan

Nahaste bituminosoa

Zagor artifiziala

Pikorrezko oinarri-azpia

Zabaldegia
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Zirkulazio arina dagoen kaleetan, hormigoizko lauza zabaldegiaren gainean jartzen da zuzenean. 
Aldiz, zirkulazio astuna eta euste-ahalmen txikia duten zabaldegietan, oinarri-azpia egiten da 
zabaldegiaren gainean. 

Bereizten errazak ez diren bide-zoru malguen eta zurrunen arteko erdibideko soluzioak garatu dira 
aspaldian: bide-zoru erdizurrunak eta bide-zoru mistoak. Gainera, elementuz egindako bide-zoruak eta 
lurrezko bide-zoruak ere badaude. 

Bide-zoru erdizurrunak 

Bide-zoru malguen eta zurrunen arteko erdibideko soluziotzat hartzen dira. Horrelako zoruek 
aglomeratzaileren batekin zurrundutako ale-egiturazko oinarria daukate. Bi mota hauek bereiz daitezke: 
zementuzko oinarria (legar-zementua) daukana eta material bituminosozko oinarria daukana. 

 

Bide-zoru erdizurrunen erresistentzia-ezaugarriak bide-zoru malguek dituztenen antzekoak dira, 
baina haien euste-ahalmena handiagoa da, egitura zurrunagoa daukatelako; ondorioz, lurzorura igortzen 
diren tentsioak txikiagoak dira.  

Bide-zoru mistoak 

Aurrekoak bezala, bide-zoru malguen eta zurrunen arteko erdibideko soluziotzat hartzen dira. 
Horrelako bide-zoruak hormigoizko oinarriarekin eta zoladura bituminosoarekin egiten dira. Horrela 
eraikitzen dira ibilgailuentzako galtzada arruntak hirietan, esaterako. 

Bide-zoru mistoen erresistentzia-ezaugarriak bide-zoru zurrunek dituztenen antzekoak dira. 
Junturak dira bide-zoru mistoaren eta zurrunaren arteko diferentzia; oro har, 6-8 m zabal diren 
galtzadetan ez da beharrezkoa junturak jartzea. Bide-zoru mistoek, bide-zoru malguek bezala, material 
bituminosozko zoladura dute. Hori dela eta, bi bide-zoru horien ezaugarri funtzionalak berdintsuak dira.  

Elementuz egindako bide-zoruak 

Oinezkoentzako guneetako bide-zoruak elementuz egindakoak izaten dira. Horrelako bide-zoruek 
pieza handiz zein txikiz osatutako zoladura ez-jarraitua izaten dute; oinarria, berriz, malgua, erdizurruna 
zein zurruna izan daiteke. Oinarri zurruna hiri-instalazioak babesteko jarri ohi da; horregatik, hirietako 

Legar zementuzko oinarria

Pikorrezko oinarri-azpia

Zabaldegia

Zoladura bituminosoa

Oinarri bituminosoa

Pikorrezko oinarri-azpia

Zabaldegia

Zoladura bituminosoa

Masa-hormigoizko oinarria

Pikorrezko oinarri-azpia

Zabaldegia

Zoladura bituminosoa

Legar-zementuzko oinarria
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espaloi arruntek oinarri zurruna izaten dute. Elementuz 
egindako bide-zorurik arruntenak honela egiten dira: 
galtzada-harriz (hormigoizkoak edo harri naturalezkoak), 
harlauzaz eta baldosa hidraulikoz. Batez ere alde zahar 
historikoetan eta espaloietan ikus daitezke horrelako bide-
zoruak. 

Oinarriak baldintzatzen du elementuz egindako bide-
zoruen portaera. Oinarriaren arabera, elementuz egindako 
bi eratako bide-zoruak bereizten dira: 

 Oinarri malgua edo erdizurruna dutenak (elementuak harea-zementuz finkatuta eta zigilatuta 
dituzte). 

 Hormigoizko oinarria dutenak (elementuak zementuzko morteroz finkatuta dituzte). Zama 
handiei eusteko gomendatzen dira. 

 

Lurrezko bide-zoruak 

Lurrezko bide-zoruak oso sinpleak dira: lurrezko zoladura eta ale-egiturazko oinarria izaten dituzte. 
Bide-zoru malguaren aldaerak dira. Ez daukate zoladura bituminosorik, eta bide-zoruak oso zama txikiak 
jasan behar dituenean erabil daitezke soilik. 

Horrelako bide-zoruek bide-zoru malguek baino 
gainazal ahulagoa dute, baina biek ere antzeko portaera 
dute. Egitura osoak ondo funtzionatzeko, aldizka 
mantentze-lanak egitea eta bidea mugatzen duten ertzak 
jartzea gomendatzen da. Gainera, zoladurak, urarekiko 
iragazkorra denez, drainatze-sistema egokia izan behar 
du. 

Hiri-instalaziorik ez dagoen oinezkoentzako guneetan, 
jolaserako guneetan, pasealekuetan eta parkeetan jarri ohi 
dira horrelako bide-zoruak. 

6.3 Zoladurak 

Zoladura bide-zoruaren gaineko geruza da. Geruza horrek kaleko ekintzek eragindako inpaktuak 
jasaten ditu. Bide-zoruaren geruzarik garestiena izaten da, kalitateari erreparatzen zaiolako. Oso geruza 
garrantzitsua da, honako faktore hauengatik: 

Hormigoi trinkotua

Zementu-zorua

Zagor naturala

Galtzadarria

Zementuzko morteroa
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 Egitura: kanpoko indarrak jaso, eta bide-zoruaren gainerako geruzetara igortzen ditu. 

 Funtzionalitatea: zoladurak izango duen erabileraren arabera (ibilgailuen zirkulazioa, oinez-

koentzako gunea, aparkalekua, jolas-parkea...) zehazten da zoladuraren gainazalak zer 
ezaugarri izan behar dituen. 

 Estetika: bide-zorua osatzen duten geruza guztien kanpoko aldea da zoladura; berebiziko 
garrantzia du, kaleak zer itxura izango duen baldintzatzen baitu. 

 Zoladuren sailkapena 

Zoladurak bi talde hauetan sailkatzen dira: 

Zoladura jarraituak 

Lekuan bertan egin ohi dira, eta itxura jarraitua dute; etenik gabea, alegia. Aglomeratzaileak 
aukeran erabiltzen dira: legarrezko zoladurek eta lurrezko zenbait zoladurek ez dute aglomeratzailerik 
izaten. Hona hemen aglomeratzaileren bat duten ohiko zoladurak: masa-hormigoizkoak, bituminosoak 
eta erretxinaz egindakoak. Horrelako zoladuretan, juntura hauetako bat jarri ohi da: dilatazio-juntura, 
uzkurdura-juntura edota eraikuntza-juntura. 

 

Zoladura ez-jarraituak 

Aurrefabrikatutako elementuekin egindako zoladurak dira: baldosak, galtzada-harriak, harlauzak… 
Aukeran dago elementu horiek zementuzko morteroarekin edo harearekin finkatzea, eta dilatazio-, 
uzkurdura- eta eraikuntza-junturez gain, honako juntura hauek jartzen dira elementuen artean: 

 Tope-junturak: piezetako ertzak oso erregularrak 
direnean bakarrik erabiltzen dira. 

 Harea-junturak: elementuen arteko marruska-
dura eta zama-transmisioa errazten dute. 

 Mortero-junturak: zoladura zurruna izatea lortzen 
dute. 

 Lur-junturak: lur begetalarekin egindakoak. 
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 Hiriguneetan gehien erabiltzen diren zoladurak 

1. HORMIGOIZKO ZOLADURAK 

 hormigoi naturalezko zoladura 

 

 hormigoizko lauzak 

 

 hormigoizko galtzada-harriak 
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 hormigoi inprimatua 

 

 
 

2. ZOLADURA ASFALTIKOAK 

 

 asfaltozko nahasteak 

 azaleko tratamenduak 

 asfalto-esnez egindako azaleko tratamenduak  

 asfalto galdatuzko zoladurak  

 

 

 

3. HARRIZKO ZOLADURAK 

 legarrezko zoladura  
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 harrizko edo uharrizko zoladura 

 

 harri naturalezko lauzak 

 
 harlanduzko galtzada-harria 

 

 

 

 

 

 



Hirigintza Proiektuen eta Topografia Lanen Garapena 
 

 LANBIDE EKIMENA 60 

 harlanduzko lauzak 

 

 
4. ZOLADURA HIDRAULIKOAK  

 tokian bertan egindako terrazozko zoladura 

 

 zementuzko baldosaz egindako zoladura 

 terrazozko baldosaz egindako zoladura  

 

 

 

 

 

 

 



Urbanizazio Proiektuak 
 

  LANBIDE EKIMENA 61 

5. ZOLADURA ZERAMIKOAK  

 adreiluzko zoladura 

      

 

 Galtzada-harri zeramikozko zoladura 
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ZZOOLLAAKKEETTAARREENN  MMUUGGAA  EETTAA  
EELLEEMMEENNTTUU  OOSSAAGGAARRRRIIAAKK  77  

 

Gure herrietako kale-zoruak behar bezala eraikitzeko eta haiek denboran iraun dezaten, 
nahitaezkoa da zoladuraren elementu osagarriak erabiltzea. Horrelako elementuek, zoladurarekin bat 
egiteaz batera, kalearen egitura osatzen dute. Batzuk euri-ura drainatzeko jarri behar dira; beste batzuk, 
ordea, kale azpian ezkutaturik doazen hiri-instalazioen erregistroak izaten dira. Atal honetan, 
urbanizazio-obraren amaierako kalitatea bermatzeko beharrezkoak diren elementu hauek aztertuko 
ditugu: 

 zintarriak 

 arbola-txorkoak 

 erretenak eta ubideak 

 eskailerak eta arrapalak 

 saretak eta erregistro-tapak 

 oztopo-harriak eta oztopo-zutoinak 

7.1 Zintarriak 

Paralelepipedo-itxurako granitozko harria da 
zintarria, eta ilaran jartzen da gure hirietako 
espaloietan. Zoladuren arteko muga izan ohi da, eta 
oso garrantzitsua da kalea osatzen duen egitura osoak 
ondo irauteko. Urbanizazioaren kalitatea nolakoa den, 
halako zintarria erabiliko da. 
 

 Zintarriaren funtzioak 

Hauek dira zintarriaren funtzioak: 

 Zoladuren arteko muga izatea. Bide-zoru eta zoladuren alboak eusten ditu, eta bide-zoruaren 
ertzak babesten ditu, honda ez daitezen. 

 Sestra-aldaketak gauzatzea, batez ere oinezkoentzako gunearen (espaloia) eta ibilgailuen-
tzako gunearen (galtzada) artean. 

 Ura bideratzea. Kaleetan erortzen den euri-ura zintarri ondoko erretenetan batzen da, eta 
zintarrien alboetatik estolda-zuloetara bideratzen da. 
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 Ezaugarri ezberdinak dituzten zoladuren arteko juntura izatea: zoladura malguen eta 
zurrunen arteko juntura, galtzada-harriz eta asfaltoz egindako zoladuren arteko juntura, 
espaloiaren eta lurrezko gunearen arteko juntura… 

 Kalearen gune funtzionalak bereiztea: aparkalekua eta galtzada, espaloiaren zirkulatzeko 
gunea eta egoteko gunea, etab. 

 Oinezkoentzako gunea ibilgailuetatik babestea, ibilgailuek espaloia inbadi ez dezaten. 

 Kalean dauden zirkulazio motak antolatzea eta kontrolatzea, bakoitza bere bidetik joan 
dadin. 

 Estetikoa izatea.  

 Materialak 

Material hauek erabiltzen dira gehien zintarriak egiteko: 

 Harri naturala. Gehienetan granitozko zintarriak erabiltzen dira, baina basaltozkoak eta 
hareharrizkoak ere erabiltzen dira. 

 Aurrefabrikatutako hormigoia. Horrekin egindako zintarriek hainbat akabera eta forma izan 
ditzakete, eta geruza bakarrekoak edo bi geruzakoak izan daitezke. 

 Egurra. Lorategietan erabil daitezke. 

 Lekuan bertan egindako morteroa edo hormigoia. 

 Zintarri motak 

Zintarri mota asko dago, eta, haiek sailkatzeko, irizpide hauek hartzen dira kontuan: 

 Galtzada-maila zein den: 

• Galtzada-mailatik gora, espaloiaren eta galtzadaren artean, ohiko zintarriak jartzen dira. 
Taula honetan, horrelako zintarriek zer neurri behar duten azaltzen da: 

 

KALE MOTA GOIKO OINARRIA 
(cm) 

BEHEKO OINARRIA
(cm) 

ALTUERA 
(cm) 

LUZERA 
(cm) 

Urbanizazio merkeak 9-12 12-15 20 60-100 

Tokiko kaleak 12-14 15-17 25-28 100 

Zirkulazio handiko 
kaleak 

14-19 17-22 30-35 100 

• Galtzada-mailan jartzen direnak guneak bereizteko 
erabiltzen dira. 

• Galtzada-maila baino beheraxeago hondoratzen diren 
zintarriek ubidea sortzen dute: ura bideratzeko erabiltzen 
dira. 

 Obran nola jartzen diren: 

• Zutik, zintarriaren alderik txikiena horizontalean. 
• Etzanda, zintarriaren alderik txikiena bertikalean. 
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 Zer itxura duten: 

• Paralelepipedo-itxurako zintarriak  (aurpegiak binaka paraleloak). 
• Alakatutako zintarriak (zintarriaren aurpegi bat zeiharretara moztuta). 
• Areka- edo erreten-zintarriak.  
• Lorategi-zintarriak. Lorategiak edo soropilak mugatzeko erabiltzen dira. Ez dira 

gainerako zintarriak bezain sendoak izaten. 
 Ibilgailuetatik nola babesten duten: 

• Igotzen errazak diren zintarriak. Ibietan jartzen dira, ibilgailuak espaloira erraz igotzeko.  
• Erdibidekoak; ibilgailuak nekez igotzen dira horrelakoetan gora. 
• Igo ezin diren zintarriak. Zintarri horien itxuragatik edo altueragatik, ibilgailuak ezin 

izaten dira espaloira igo. 
 Zuzenak edo kurbatuak diren. 

 Pieza bereziak diren: 

• Koadranteak: bi lerrokadura zuzen elkartzeko izkina-zintarri kurbadunak. 
• Eskuairak: bi lerrokadura zuzen elkartzeko angelu zuzenez egindako izkina-zintarriak. 
• Ibi-izkinak: zintarri arrunten artean eta, ibietan, igotzen errazak diren zintarrien artean 

jartzen diren pieza bereziak. 

      

 Eraikitze-prozesua eta eraikuntza-xehetasuna 

      

Urbanizazio-obretan, hiri-instalazioetako hoditeriak sartutakoan eta zoladura egiten hasi aurretik, 
zintarriak ipintzen dira. Urrats hauek jarraitzen dira eraikitze-prozesuan:  

 Zabaldegiaren gainazala prestatu eta trinkotu. 
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 Topografoak zuinkatutako burdinak jarraituta, hormigoizko ohea egin. 

 Morteroa zabaldu. 

 Zintarriak topera jarri, alboetan morteroa emanda. 

 Junturak ondo itsasteko, zementu-esnea eman. 

 Zoladura bituminosoa eta erretena eraiki ondoren, zintarria garbitu.  

 
 

1 = Harlauza edo baldosa 
2 = M-250 morteroa 
3 = HNE-12.5 hormigoizko zola  
7 = HNE-12.5 hormigoizko asentua edo ohea  
8 = HM-35. (15 x 25 cm) aurrefabrikatutako hormigoizko zintarria  
13 = HM-30 hormigoizko erretena  
14 = AC11 nahaste bituminoso beroa  
15= AC22 nahaste bituminoso beroa  
18 = zagor artifizialezko oinarria 
23 = zabalgunea 

7.2 Arbola-txorkoak 

Arbola-txorkoak arbolen oinaldearen inguruan egiten diren sakonuneak dira. Funtzio hauek dituzte: 
ureztatzean botatako ura geraraztea, arbola hazteko babesleku izatea eta kale-zoladuraren elementu 
apaingarria izatea. Batzuetan, kale-zoladuraren maila berean, aurrefabrikatutako sareta edo tapa jartzen 
da, arbola-txorkoari azken ukitua emateko. 

Espaloia Zintarria Erretena Galtzada 

Iturria: Zaragozako Udalaren webgunea 
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 Arbola-txorko motak 

Gure kaleetan, era askotako arbola-txorkoak aurki daitezke. Honela sailka ditzakegu:  

 Itxuraren arabera: karratuak, biribilak edo laukizuzen-
itxurakoak. 

 Markoaren arabera: irekiak, tapadunak eta saretadunak. 

 Kokapenaren arabera: espaloiaren maila berean eraikiak, 
espaloiaren maila baino goraxeago eraikiak, lorategi-
zintarriekin egindakoak eta lorontzi-itxurakoak. 

 Arbola-txorkoak egiteko gomendioak 

Arbola-txorko karratuen azalera 1 m² izatea gomendatzen da, 

eta sekula ere ez 0,75 m² edo 0,80 m² baino txikiagoa. Zirkulu-

itxurako arbola-txorkoen diametroa, berriz, 1,10 eta 1,20 m 
bitartekoa izatea gomendatzen da; gutxienez 1 m-koa izan behar 
du. Azkenik, laukizuzen-itxurako arbola-txorkoen aldeek 1,5eko 
erlazioa izatea gomendatzen da; hots, 1,5 m luze den arbola-
txorkoa 1 m zabal izatea. 

Sakonerari dagokionez, arbola-txorkoa gehienez 1 m sakon 
izatea gomendatzen da. Sakonunea hondeatu eta gero, ura 
drainatzeko, legarrezko ohea jartzea gomendatzen da, eta, arbola 
landatu ondoren, zuloa lur begetalez betetzea. 

Bestalde, arbola-txorkoaren markoa egiteko, zementuzko morteroa, hormigoia, adreiluak, galtzada-
harriak, harlauzak edo zintarriak erabil daitezke.  
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Arbola-txorkoaren tapa edo saretak, berriz, aurrefabrikatutako hormigoizkoak edo burdinurtuzkoak 
izan ohi dira. Tapa edota sareta erabiltzearen aurkako eta aldeko iritziak daude. Askotan, kalearen 
garrantziak edota aurrekontuak pisua dute, horrelako elementuak jarri ala ez erabakitzeko orduan. 

 Arbola-txorkoen kokapena 

Oso zabalak ez diren kaleetan (tokiko kaleak edo kale biltzaileak), arbola-txorkoak zintarriaren 
alboan jarri ohi dira. Horrela, ez dira oinezkoentzako oztopo bihurtzen, eta espaloiaren guneak errazago 
bereiztea lortzen da. Alabaina, arazoa sor liteke argiteriarekin, batzuetan, arbolen adarrek eta hostoek 
farolen argia estaltzen baitute. Etorbide eta pasealeku zabaletan, berriz, arbola-txorkoen ilara bi edo 
gehiago jar daitezke, eta, aparkalekuetan, arbola-txorkoak babestea gomendatzen da, oztopo-zutoinak 
edo igo ezin diren zintarriak erabilita. 
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 Arbola-txorkoen eraikuntza-xehetasuna 

Arbola-txorkoak nola eraikitzen diren ikusten da marrazki honetan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 = hormigoizko asentua 
9 = hormigoizko zintarria 
21 = arbola-txorkoaren azken ukitua: zintarriaren maila berean, harea, adibidez. 

 
 

OINPLANOA 

EBAKETA 

   XEHETASUNA 

XEHETASUNA 

 

Iturria: Zaragozako Udalaren webgunea 
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7.3 Erretenak eta ubideak 

Hiribideetako zoladuretan eta espaloiaren alboan, galtzadaren mailatik beheratuta, jartzen den 
drainatze-elementua da erretena. Ubidea, ordea, espaloiaren alboan jarri beharrean, kale erdian jartzen 
da. Bi elementu horien zereginak dira ura biltzea eta ur hori estolda-zuloetara bideratzea. 

 Erretenak 

 
Erretenen zabalera 20-40 cm bitartekoa izaten da, eta haien zeharkako malda galtzadarena baino 

handiagoa izan ohi da: % 2 eta % 4 bitartekoa. Erretenak eraikitzeko, hainbat material erabiltzen da: 
hormigoia, galtzada-harriak, lauza hidraulikoak, aurrefabrikatutako piezak… 

Nahiz zoladura-proiektua garestitu, oso gomendagarria da kaleetan erretenak jartzea, honako 
arrazoi hauengatik: 

 Uraren drainatzea errazten dutelako eta kalearen garbiketa eta mantentze-lanak asko 
hobetzen dituztelako. 

 Galtzada eta espaloia estetikoki bereizten laguntzen dutelako. 

 Galtzadaren eta espaloiaren arteko lotura hobetzen dutelako. 

Zoladura batzuk toki jakinekin lotzen ditugu; toki horretako berezitasuntzat dauzkagu, alegia. Hala, 
hiriko zoladuraren bereizgarri dira Bilboko erreten zuriak eta hiriaren izena duten baldosa hidraulikoak, 
adibidez. 

 Ubideak 

Oinezkoentzako gune zabaletan edo drainatze-sistema kale-erdian daukaten kaleetan jartzen dira; 
20-30 cm bitarteko zabalera izan behar dute, gutxienez. Era askotan egin daitezke, baina nahikoa izaten 
da zoladura-elementuari malda-aldaketa txiki bat ematea, ubidea sortzeko. Bestalde, ubideak egiteko, 
erretenak egiteko erabiltzen diren eraikuntza-material berberak erabiltzen dira.  

7.4 Eskailerak eta arrapalak 

2000ko apirilaren 11ko hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta 
komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen 68/2000 
Dekretuak dioena azalduko da atal honetan. 

Espaloia Zi
nt

ar
ria

E
rri

go
la

Galtzada Ubidea Aparkalekua baterian

Zi
nt

ar
ria

Hormigoi inprimatua

Aglomeratzaile asfaltikoa

Legar-zementua

Zagor artifiziala
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 Eskailerak 

Eskaileren diseinuak eta trazadurak mugikortasun urria duten pertsonei erabilera publikoko espazio 
libreetarako irisgarritasuna ahalbidetu beharko diete, eta parametro hauei lotuko zaizkie: 

 Eskailerak zuzentzaile zuzenekoak izango dira. 

 Mailagainaren dimentsioa ezein puntutan 35 cm-tik beherakoa ez denean, abaniko gisako 
eskailerak baimenduko dira. 

 Gutxieneko zabalera librea 2 m-koa izango da. 

 Eskailera guztiak bi alboetarako eskubanda bikoitz batez hornituko dira. Eskaileraren zabalera 
2,40 m-tik gorakoa bada, horrez gain, bitarteko eskubandak jarriko dira. Alboetako eskubandak 
(bai eta bitartekoak ere) eskailera-buruen ibilbidearen ahalik eta zatirik handienean luzatuko 
dira. 

 Mailagaina material ez-labaingarriz egingo da, kontramailan irtenunerik utzi gabe. Haren 
gutxieneko dimentsioa 35 cm-koa izango da. 

 Kontramailaren gehieneko dimentsioa 15 cm-koa izango da. 

 Eskailera atal bakoitzak 3 maila izango ditu gutxienez, eta 12, gehienez. Mailak ezingo dira 
gainjarri. 

 Mailen ertz libreak 3 cm-ko irtenune batez babestuta egongo dira. 

 Bitarteko eskailera-buruak 1,50 m luze izango dira gutxienez. 

 Eskaileren mailetan eta eskailera-buruetan urik gera ez dadin, ura husteko malda % 1,5ekoa 
izango da gehienez ere. 

 Eskailerapeko argi librearen gutxieneko altuera 2,20 m izango da. 

 Eskaileretarako sarbideetan ukipen-seinaleak jarriko dira. 

 Ahal den neurrian, distirak eta itsualdiak sortzen dituzten mailen zoladurak saihestuko dira. 
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 Mailen ertzetan, haien luzera osoan eta mailagainean sartuta, banda txiki batzuk ipiniko dira, 
irristagaitzak (lehorrean nahiz bustian). Banda horiek ezaugarri hauek izango dituzte: 5-10 cm 
bitarteko zabalera, era askotako ehundurak eta kolorazioak eta mailaren gainerako 
zoladurarekiko kontraste ona. 

Eskaileren eraikuntza-xehetasuna 

 

 
 
 
 
A = maila; 35 cm gutxienez 
B = kontramaila; 15 cm gehienez 
C = harriaren lodiera; 4 cm 
1 = harlauza edo baldosa 
2 = M-250 morteroa 
3 = HNE-12.5 hormigoizko zola  
4 = eskaileraren hormigoi armatuzko lauza 

                              18 = zagor artifizialezko oinarria. 

 

 Arrapalak 

Arrapalen diseinuak eta trazadurak oinezkoentzako ibilbideek dituzten malda eta desnibel 
handiagoak gainditzea ahalbidetzen dute. Arrapalak diseinatzeko, parametro hauek hartu behar dira 
kontuan: 

 Gutxienez 2 m zabal izango dira. 

 Baimendutako gehieneko malda % 8koa izango da. 

 Gehieneko zeharkako malda % 1,5ekoa izango da. 

 Eskailera-bururik gabeko atala 10 m luze izango da gehienez. 

EBAKETA Adreilu barne-huts bikoitzez egindako 
mailadiak 

Aldakorra 

Aldakorra 

Aldakorra 

Juntura 

Juntura

 

                       Banda ez-labaingarriak 

Iturria: Zaragozako Udalaren webgunea 
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 Bitarteko eskailera-buruak 2 m luze izango dira gutxienez, eta arrapalarako sarbideetan, 1,80 
m-ko diametroko zirkulu bat egitea ahalbidetuko duten azalerak jarriko dira. 

 Bi alboetan, eskubandaz hornituko dira. 

 Arrapalen alboetan, babesa ezarriko da: zintarri irten batzuk edo alboko bestelako babesen bat 
(arrapalaren zoladuraren akaberatik 5 cm-ra), makilak eta gurpilak ibilbidean zehar ustekabean 
atera ez daitezen. 

 Zoladura ez-labaingarria izango da. 

7.5 Pasaguneak edo ibiak 

 Oinezkoentzako ibiak 

Oinezkoentzako pasaguneetan, espaloia galtzadaren mailara beheratu behar da, oinezkoek eta 
mugikortasun urriko pertsonek galtzada errazago zeharka dezaten. Ibiek baldintza hauek bete behar 
dituzte: 

 Plano inklinatuen bidez gauzatuko dira, eta luzetarako eta 
zeharkako maldak gehienez ere % 8 eta % 1,5ekoak 
izango dira, hurrenez hurren.  

 Espaloia galtzadaren kotara beheratuko da oinezkoen-
tzako pasagunearen zabalera osoan. 

 Ahal den guztietan, oinezkoa ibilgailuen zirkulaziorako 
erreira hurbilduko duten oinezkoentzako ibiak egingo dira. 
Ibia aparkatzeko tokian egingo da, ibilgailuen zirkulazioa 
ez kaltetzeko.  

 Aipatutako ezaugarriak dituzten ibiak eraikitzeko behar 
adinako espaziorik ez duten espaloi estuetan, espaloia 
galtzadaren kotara, galtzadak eta zintarriak topo egiten 
duten lekura, beheratuko da oinezkoentzako pasagu-
nearen zabalera osoan, espaloiaren luzetarako plano 
inklinatuen bidez. Luzetarako malda gehienez ere % 8koa 
izango da, eta zeharkakoa, berriz, % 1,5ekoa. 

 Oinezkoentzako pasagunearen seinaleztapena ezaugarri 
hauek dituzten baldosa botoidunen bidez egingo da: 

• Botoiek 25 mm-ko diametroa izango dute, 6 mm-ko 
altuera, eta  67 mm-ko bereizketa erdiguneen 
artean.  

• Ez-labaingarriak eta koloredunak izango dira. 
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 Ibilgailuentzako ibiak 

Ibilgailuak lokal edo garaje batera sartu ahal izateko egokitutako espaloi zatiak dira. Espaloi arruntak 
bezala eraikitzen dira, eta igotzen errazak diren zintarriak jartzen dira. 

 

7.6 Saretak eta erregistro-tapak 

Zerbitzu-konpainiek (Euskaltel, Iberdrola, Telefónica, Gas Natural, Uren Partzuergoa…) agintzen 
dute zer sareta eta erregistro-tapa jarri. Elementu horiek guztiek zoladuraren diseinuarekin bat egin 
behar dute. 

 Saretak 

Saretak (tapa zulodunak) kale-zoladura drainatzeko jartzen dira. Karratuak, laukizuzen-itxurakoak 
zein linealak izan ohi dira, eta, batzuetan, biribilak edota hexagono-itxurakoak ere izan daitezke. 
Materialari dagokionez, burdinurtuzkoak dira tradizio eta iraupen handiena dutenak, baina 
hormigoizkoak, harrizkoak eta metalikoak ere izan daitezke. 
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Neurri hauek izan ohi dituzte saretek: 

 Karratuak: 25 x 25 eta 60 x 60 cm bitarte. 

 Laukizuzenak: 40 x 60 eta 50 x 70 cm bitarte. 

 Linealak: 15, 30 edo 50 cm zabal eta 1 m luze izaten da ilaran jartzen den pieza bakoitza.  

Espaloia / galtzada / espaloia ebakidura duten kale arrunten ur-ponpaketa lortzeko, kalearen 
elementu bakoitza zeharkako malda jakin batekin (% 2koa, gutxi gorabehera) eraikitzen da. Horrela, 
galtzadan eta espaloian erortzen den ura, malda kontrajarriei esker, erretenetan batzen da, eta, 
distantzia jakinera banatuak dauden sareten bitartez, euri-uren saneamendu-sarera bideratzen da. 
Sareten arteko distantzia kalkulatzeko, tokian tokiko euri kopurua eta sareta bakoitzak batu behar duen 
ur-azalera hartzen dira kontuan. 

 

Oinezkoentzako gune zabaletan, zoladuraren diseinuarekin bat egiten duten saretak jarri behar 
izaten dira; kale estuetan, berriz, kalearen erditik zehar doan ubidearekin batera, eta, azkenik, malda 
ezberdina duten bi azalen artean ere saretak jarri behar izaten dira: adibidez, eskaileren edo arrapalen 
oinaldeetan. 

Barra-zuloak dituzten saretak zirkulazioaren norabidearekiko elkarzut jartzen dira, gurpil finak 
dituzten ibilgailuak (bizikletak, ume-kotxeak…) trabatu ez daitezen.  
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 Erregistro-tapak 

Erregistro-tapak hiri-instalazioko sareak ixteko erabiltzen dira. Sare hauen gainean jartzen dira: 
saneamendua, ur-hornidura, telefonia, elektrizitatea, gasa… 

      

Lehen esan bezala, konpainia bakoitzak ezartzen ditu erregistro-tapen neurriak eta ezaugarriak. 
Zoladuraren jarraitasuna eten egiten denez puntu horietan, kontu handiarekin eraiki behar dira: 

 Erregistroaren tapek eta zoladurek maila berean egon behar dute nahitaez. 

 Komeni da erregistroak gune estrategikoetan taldekatzea, eta, ahal den neurrian, mugimendu 
gutxi dagoen lekuetan jartzea: adibidez, kale-izkinetako belarrietan. 

 Taparen gainetik pasatzekoak diren ibilgailuen pisuaren arabera erabakitzen da nolakoak izan 
behar duten tapek eta markoek. 

 Erregistroen lotura eta junturak zoladuraren puntu ahulak direnez, gune horietan kontu handiz 
trinkotu behar dira zoladura-materialak. 

 Tapa handiak zoladuraren material berarekin betetzea komeni da, ikus-inpaktua txikiagotzeko.  

7.7 Oztopo-harriak eta oztopo-zutoinak 

Ibilgailuak oinezkoentzako guneetara sar ez daitezen jartzen dira oztopo-harriak eta oztopo-
zutoinak. Hortaz, haien funtzioa da oinezkoak eta oinezkoentzako guneak babestea. Baina guneak 
ezberdintzeko eta zirkulazioa bideratzeko ere jartzen dira. Oztopo-harriek ibilgailuen talkak jasateko 
bezain gogorrak izan behar dute, eta, horretarako, ondo finkatuak egon behar dute bide-zoruan. 
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Asko dira oztopo-harriak zein oztopo-zutoinak egiteko materialak: harri naturala, tokian bertan 
egindako hormigoia, aurrefabrikatutako hormigoia, adreilua, burdinurtua, altzairu herdoilezina, kateak… 

Oztopo-zutoinak altuak (50 eta 100 cm bitartekoak) edo baxuak (50 cm baino txikiagoak) izan 
daitezke, eta, horrez gain, finkoak edo eraisgarriak. Oztopo-zutoin baxuak gutxiago ikusten direnez, 
haiekin estropezu egiteko arriskua dago; minik ez hartzeko, oztopo-zutoinen ertzak biribilduak izatea 
gomendatzen da.  

Oztopo-zutoinen artean, gutxienez 1,50 m utzi behar dira; gomendagarria da 2,00 m uztea. 
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