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1. Erronka 

Nola lor, egitura, azter eta ustia daiteke Euskadiko mugikortasun-moduei buruzko informazio 
baliagarria jarduketa-planak zehaztu eta egiten laguntzeko? 

2. Azpierronkak 

• Nola eralda daiteke, zuzenean eta modu automatizatuan, mugikortasun-moduei buruz 
eskuragarri dagoen informazioa (formatu ezberdinetan) datutan? 

• Nola optimiza daiteke lortutako datuak egituratu, gehitu eta tratatzeko prozesua? 
• Nola ustia daitezke lortutako datuak erabakiak hartzeko ondorioak ateratzea 

ahalbidetzen duen formatu batean? 

3. Balizko konponbide aplikagarriak 

• Mugikortasunaren arloko egungo informazioaren integrazioan aplikatutako Big Data. 
• Mugikortasun-datuen analitika aurreratua, informazio baliagarria lortzeko. 
• Adimen artifizialean eta ikaskuntza automatikoan oinarritutako plataformak, 

mugikortasunaren arloan erabakiak hartu ahal izateko zuzenean. 
• Beste batzuk: mugikortasunean aplikatutako sentsorika... 

4. Testuingurua 

Energiaren Euskal Erakundea (EEE) Euskadiren energia-politika diseinatzeaz eta politika horiekin 
bat datozen proiektu eta ekimenak garatzeaz arduratzen den energia-agentzia da. Politika 
horietako batzuek eragin zuzena dute mugikortasunaren arloan, eta helburua da mugikortasun 
jasangarriago bat sustatzea, honako hauetan oinarrituta: garraiobide efizienteagoen erabilera, 
garraio publikoaren sustapena, ibilgailu efizienteagoen erabilera, horien erabilera arrazionala 
eta erregai eta teknologia alternatiboen erabilera sustatzea. 

Testuinguru horretan, EEEk Euskadiko mugikortasunari buruzko informazio fidagarria izan behar 
du, eta hori izango da aurretik aipatutako estrategiak prestatzeko oinarria, baita ekimenak 
planifikatzeko eta arlo horretako proiektuak garatzeko ere.  
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Gaur egun, informazio ugari dago, eta kudeatzaile anitzek kudeatzen dituzten askotariko 
iturritan banatzen da: alderdi horrek informazio hura gehitu eta informazio baliagarri gisa 
aplikatzea oztopatzen du. 

Bestalde, arazo nagusiak lotura du egituratu gabeko datu ugariri buruzko informazioa egituratu 
eta lortzearekin, eta horiek eskuragarri daude zenbait iturritan. Alde horretatik, datu horiek 
ateratzeko zenbait iturri daude, adibidez: trafikoaren edukiera-estazioak, trafikoa kudeatzeko 
kamerak, ibilgailuen azterketa teknikoen zentroak, aparkalekuak, ibilbideak zuzenean kokatu eta 
zehazteko sistemak, etab. Horiek nahikotzat jotzen dira Euskadiko mugikortasuna 
ezaugarritzeko, eta lehen mailako iturriak izan daitezke EEErentzat. Aurretik adierazi den 
moduan, hala ere, ondoren ez da zehaztu erabakiak hartzeko gehitu, tratatu eta ustiatzea 
ahalbidetzen duen informazioa partekatzeko mekanismorik. 

5. Helburuak 

• Euskadiren mugikortasun-ezaugarriak ezagutzea ikuspuntu integraletik, hau da, 
mugikortasun-elementuak oro har (autoak, autobusak, bizikletak, patinete elektrikoak, 
etab.) eta denbora errealean. 

• Euskadiko mugikortasuna ezaugarritzea mugikortasun-elementu bakoitzaren mailan, 
zenbait aldagaietan oinarrituta: mota, erabilitako erregaia, bidaiari-kopurua, salgaiak edo 
bidaiariak, egindako kilometroak, datu historikoak, IAT, etab. 

• Euskadiko mugikortasuna aztertzeko tresna eskalagarri bat garatzea, beste erakunde 
publiko eta pribatu batzuei eta oro har herritarrei irekitzeko ahalmenarekin. 


