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Nerbioi-Ibaizabaleko
Mugikortasun Iraunkorreko
Eskualdeko Planaren
helburua da mugikortasun
eraginkorragoa, gutxiago
kutsatzen duena eta
hiritarren bizi-kalitatea
hobetzen duena erraztea.
Azken finean, sistema berrorekatzea
garraiobide iraunkorragoak lortzeko.
Horretarako, mugikortasunaren
kultura berrian oinarritutako politikak
sustatzen saiatzen da.
Hilabeteetako lan teknikoaren eta
hiritarren parte-hartzearen emaitza
da. Oraingo erronka plana eskualdeko udalerrietan ezartzen aurrera
egitea da.

ESTRATEGIA
Udalerri trinkoen eta iraunkorren aldeko
apustua egitea.
Udalerrien erdigunea berreskuratzea eta
sustatzea, bizitzeko, lan egiteko eta
aisialdiaz gozatzeko gune gisa.
Bizitzeko egokiagoak diren udalerriak
lortzea, automobilaren presentzia eta erabilera murriztuta, eta oinez nahiz bizikletaz
mugitzea sustatuta.

Garraio publikoa berrantolatzea, eskualdeko herritarrentzat eraginkorragoa izan
dadin.
Energia iraunkorragoak edo gas kutsakor
gutxiago isurtzen dituztenak sustatzea.
Agente sozial eta ekonomikoak eta
eskualdeko herritar guztiak Mugikortasun
Planaren helburuak lortzeko lanean partaide
izatea.

PROPOSAMENEN LABURPENA
Herrigune trinkoak eta erabilera mistoak
Bizitzeko hirigintza erdiesteko eta maiztasun handiko garraio publikoa lortzeko.
Oinezkoen mugikortasuna
Pasabide goratuak, errepideak estutzea eta
espaloiak zabaltzea, belarriak, bateriako
aparkamendua atzerantz, asteburuetan
herriko erdialdean ibilgailuak debekatzea,
pasabide eta zubiak, trafikoa lasaitzea.
Garraio publikoa
Zenbait autobusen ibilbideak aldatzea
tren/metrorako anezka gisa, salneurrien
integrazioa
bateratzea,
landa-taxia,
park&ride (autobus edo tren geltokitik
gertuko disuasio eta doako aparkalekua),
geltokien irisgarritasunaren hobekuntza.
Hiriarteko errepide-sarea
Biribilguneak, oinezkoentzako bideak, industrialdeetarako sarbideen berrantolaketa.
Aparkalekuen kudeaketa
TAO bidez aparkalekua arautzea hainbat
udalerritan, egoiliarrentzako aparkalekuak
eraikitzea eta hirigintzan hobekuntzak
egitea.

Garraio eredua
Oinezkoen mugikortasuna handitzeko eta
autoen mugikortasuna urritzeko, garraio
publikoaren erabilera handituta; loturak
sustatzea erdialdetik eskualdeetako ardatz
nagusietara, lotuneak leunduta edo
bizikleta-azpiegiturak eraikita.
Bizikletaren papera
Trafikoarekin baterako existentzia guneen
arabera, aparkaleku egokiak, bizikletentzako
erreia beharrezkoa den lekuetan.
Salgaien kudeaketa
Ordutegiak eta gehienezko
ezartzea.

edukiera

Industrialdeetarako mugikortasuna
Garrantzi handiko zentroetan eskaria
kudeatzeko planak egitea, bertako agenteen laguntzarekin.
Aldaketa klimatikoaren aurkako borroka
Garraioaren, energiaren edo materialen
esparruetan ekimen berritzaileak saiatu,
programak eta finantzaketa eskuratzeko.

HERRITARREN
PARTE-HARTZEA
Informazioa eskatu
dezakezu eta ekarpenak
zein iradokizunak egin
ditzakezu, informatzeko
eta parte hartzeko
tokiko ekitaldietan eta
webgunean.
Argibideak eta diagnosiaren nahiz proposamenen behin betiko txostenak:
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