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Abstract

Ibilgailu autonomoek iradokitzen duten
etorkizuna gero eta gertuago dirudien
errealitatea da. Artikulu honek ibilgailu
autonomoek espazio publikoa eraldatzeko
duten ahalmena aztertzen du, eraldaketa
horiek baldintzatuko dituzten bi arlotan
azpimarra jarriz: jabetza eta efizientzia.

The future that autonomous vehicles
suggest is a reality that seems really close
already. This paper explores the capacity
of autonomous vehicles to transform
public space, focusing on two concepts
that will condition these transformations:
ownership and efficiency.
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Sarrera
Autonomoa (izond.), grezieratik, «norberaren lege propioek
gobernatua» (auto = «norbera» + nomos «legea»). Komeni
da etimologia kontuan hartzea «mugikortasun autonomoa»
entzuten edo aipatzen dugunean: kontzeptuak esanahi eta
ñabardura ezberdinak izan baditzake ere, etimologikoki
modu independentean edo oztoporik gabe mugitzeari
buruz ariko ginateke.
Historikoki, mugikortasun autonomoa mugikortasun ezmotorizatuarekin lotu izan da, bai eta forma motorizatu
garaikideek gehien baldintzatzen dituzten kolektiboekin ere:
haurrak, adinekoak, ezintasun fisikoak dituzten herritarrak
eta baliabide ekonomiko gutxikoak. Bestalde, mugikortasun
autonomoa inongo oztoporik gabeko mugikortasuna ere
izan daiteke: distantzia edo denborak dakartzan murrizketak,
ibilgailu baten jabe izan behar izateak dakartzan kalteak,
garraio publikoaren eskaintza maiz inkonexoa erraz
ulertzeko zailtasuna eta abar. Motzean: kalitatezko garraio
publikoa, gertukoa, malgua, frekuentzia on eta ordutegi
zabalekoa, Mobility as a Service edo Mobility on Demand
moduko formula berriek osatua. Azkenik, mugikortasun
autonomoak, gero eta gehiago, erreferentzia egiten dio
ibilgailu autonomoen ugaritzeari, alegia, gidari baten beharrik
gabe dabiltzan ibilgailuen hedapenari.
Lerro hauen egilearen iritziz, mugikortasun autonomoa
kontzeptu soziopolitikoa da lehenik, eta beraz, ibilgailu
autonomoen (hemendik aurrera maiz IA) fenomenoak
irudikatzen duen aurrerapen teknikoaren aurrekoa da,
denbora zein hierarkia aldetik. Artikulu honek oinarri
duen txostenak (Gortazar, 2018) bi ikerketa-lerro zituen.
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Alde batetik, IAren irrupzioa, disrupzio teknologikoaren
testuinguruan; bestetik, egoera honek hiri- eta lurraldeeskalan ekar ditzakeen eraldaketa espazialak, egile
ezberdinen bisioak bilduz horretarako.
Lanaren hipotesi nagusia da eraldaketa hauen norabidea
ibilgailu autonomoak paradigma batzuk aldatzeko izango
duen ahalmenak erabakiko duela, bi arlotan batez ere:
jabetza eta efizientzia.
Bi eztabaida parez pare
JABETZA
Jabetzaren kontzeptua da ibilgailu autonomoak eraldatu
dezakeen paradigmarik garrantzitsuena.
IAren jabe izango gara ala soilik erabili egingo ditugu?
Ikertzaile gehienek diote ibilgailu autonomoak paradigmaaldaketa bat ekarriko duela (jabe izatetik soilik erabiltzera),
baina kotxe-fabrikatzaileen interesek arriskuan jar dezakete
hipotesi hori, haien salmentak drastikoki egingo luketelako
behera ezinbestean. Edonola ere, kotxe-fabrikatzaileak
ari dira jada car-sharing merkatuan lanean konpainia
subsidiarioen bitartez, Daimler-en Car3go edo General
Motors-en Moven kasu.
Mugikortasuna funtsean problema geometriko bat da eta,
ondorioz, jabetzan izango genukeen ibilgailu autonomoak
ez luke ez kotxe-pilaketaren ez eta aparkalekuaren arazoa
konpontzeko gaitasunik. Are gehiago, arazoa okertu
lezakeela argudia daiteke, gauza bakarra baitago bidaiari
bakarreko ibilgailuak baino okerragoa: aparkaleku edo
bezero bila dabilen bidaiaririk gabeko ibilgailua.
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EFIZIENTZIA
Kotxe-fabrikatzaileetatik
hasita
hirigileetaraino,
mugikortasun-teknikarietatik
teknologia
aurreratuan
adituetara, adostasuna ia erabatekoa da galdetzen zaienean
IAk efizientzia-hobekuntza ekarriko ote duenetz: bai.
Besterik da zein izango ote diren efizientzia-hobekuntza
horren ondorioak, eta iritziek ez dute bat egiten kasu
honetan.
Bisio baikorrenek —kotxe-fabrikatzaileek batez ere—
agertoki kontserbadore bat aurreikusten dute, non eskari
berberak espazio gutxiago beharko duen. Bestalde, bisio
mesfidatiagoek —hirigileek eta mugikortasun-adituek
bereziki— eskari induzitua eta Jevons-en paradoxa aipatzen
dituzte. Izan ere, William Stanley Jevons ekonomialari
ingelesak zera ondorioztatu zuen ikatzaren erabilera
efizienteagoak ikatzaren beraren erabilera handitu zuela
ikusi zuenean: «Aurrerapen teknologiko batek baliabide
baten erabilera efizienteagoa lortzen duenean, gertagarriagoa
da baliabide horren kontsumoa handitzea txikitzea baino».
Errebote-efektua ere deitzen zaio, rebound effect.
Eraldaketak espazio publikoan
Jabetzaren eta efizientziaren eztabaidak eztabaida, IAk
espazio publikoa eraldatuko du, hainbat eskalatan.
Artikulu honek oinarri duen txostenak hainbat bisio azaltzen
ditu, egile motaren arabera sailkatuak: kotxe-fabrikatzaileak,
arkitekto eta hirigileak, aholkularitza-enpresa handiak, hiriak
eta garraio- konpainiak, start-up ekosistema eta, azkenik,
pop kultura. Hala eta guztiz ere, artikulu honek eskalaren
arabera azalduko ditu bisio horiek guztiak, txikitik handira:
aparkalekua, kalea, bidegurutzea, hiria, autobidea eta
lurraldea.
APARKALEKUA
Aparkalekua da, seguruenik, IAk gehien aldatuko duen
funtzioa, baina eraldaketa hori jabetzaren eztabaidaren
araberakoa izango da: ibilgailu autonomoen jabe izango
bagara gaur egungo kotxeen jabe garen moduan, aldaketa
tipologiko-geografikoa izango da. Aldiz, IAk agertoki
kolaboratiboetara
eta
harpidetza-ereduetara
salto
egingo balu, jabetzan oinarrituriko ereduak atzean utzita,
aparkalekuaren kontzeptua bera egon liteke auzitan.
Arkitekto eta hirigile askok heltzen diote azken hipotesi
horri, aparkalekua beste funtzio eta espazio batzuetarako
birziklatuz: bizilagunen arteko harremanerako espazioak,
aisialdi-guneak eta azokak proposatzen dituzte batzuek;
besteek dentsifikazioa aipatzen dute, bere abantaila
ekonomikoak eta urbanoak azpimarratuz. Jada badira,
gainera, bulego edo ikasgela bihur daitezen diseinatuak
dauden aparkalekuak.
1. irudia ~ Aparkaleku eraikin baten garapen-estrategia (2018-2035).
Egilea ~ Arrowstreet Inc.
2. irudia ~ Drop-off edo sarrera eta aparkatze automatikoa lurrazpian, Boston.
Egilea ~ Audi Urban Future Initiative.
3. irudia ~ Drop-off edo sarrera eta aparkatze automatikoa beste orube batean,
Boston.
Egilea ~ Audi Urban Future Initiative.

Beste bisio batzuek ez dute aparkaleku-tipologia desagertzear
ikusten, baina
aparkaleku-eraikinak
multifuntzional
bilakatzeko joera aurreikusten dute (1. irudia). Aldaketa
tipologikoa hoberen laburbiltzen duen espazioa drop-off edo
sarrera da: gidariak eraikinera zuzenean sartuko lirateke,
aparkalekura joateko beharrik gabe, ibilgailuak bere kasa
aparkatuko lukeelako ondoren (2. irudia). Audi etxearen,
37
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4. irudia ~ Future Mobility System.
Egilea ~ Daimler & Bosch.

5. irudia ~ Flywheel, pod autonomoa.
Egilea ~ Schwitalla, Friedli & Pechstein (Audi Future Initiave Saria 2014).

Urban Future Initiative think tank-ak Boston hirirako
egindako proposamenean guztiz disoziatzen ditu eraikina eta
aparkalekua, sarrerari garrantzia handia emanez (3.irudia).
Bestalde, I, Robot filmean (non Audik aholkulari lana egin
zuen) ibilgailuak Will Smith bere bulegoko sarreran utzi
eta bere burua aparkatzen du garaje mekanizatu erraldoi
batean; Minority Report-en (non Lexus- ek aholkulari lana
egin zuen) kotxea etxebizitzaren espazio mugikor bat
besterik ez da, ibilgailuaren jabetzaren inguruko eztabaidan
alde kontserbadorera argi lerratuz. Ez da harritzekoa, beraz,
General Motors bezalako kotxe-fabrikatzaileek ere bisio
honekin bat egitea.

Bisioek iradokitzen dituzten eraldaketek sakoneko arazo
ideologiko bat dakarte: ibilgailu autonomoa, txikia denean,
uler al daiteke oinezkoaren osagarri moduan? Bisio
batzuk baiezkoan daude, eta horrek iraganeko agertoki
batera eraman gaitzake, mugikortasun zibikoari emandako
espazioetan ibilgailu motorizatuak onartzea lekarkeelako (5.
irudia).

KALEA
Kalearen gabezia maiz errepikatzen den baliabidea da,
jatorri- edo helmuga-puntua ahalmen handiko errepideekin
zuzenena lotzea ahalbideratzen duelako. Pop kultura da
adibide muturrekoenak eskaintzen dituena, Blade Runner
2049 filmaren salbuespenarekin agian, non kalea espazio
funtzional —distopiko xamar— bat den oraindik, oinezkoek,
bizikletek eta ibilgailu autonomoek partekatzen dutena.
Kotxe-fabrikatzaileen artean, Ford, General Motors eta Tesla
dira kaleren izaera hiritarra ukatzen dutenak, mugimendu
azkarraren eta autopistaren mesedetan.
Kalea gudu-zelai erraldoi bat da, eta batailaren norabidea
jabetza, efizientzia eta hiria izateko eskubidea ulertzeko
moduek erabakiko dute. Lurgaineko aparkalekuen
desagerpena bisio ia guztietan errepikatzen da, car-sharingaren eta aparkalekuaren kanporatzearen eraginez (4. irudia).
Kasu askotan, kotxeen zirkulaziorako eremua ere txikiagoa
da, dela ibilgailu kopurua murrizten delako dela fluxua
efizienteagoa delako. Eraldaketa txikiak azaltzen dira kasu
hauetan guztietan: plataforma bakarrak, espaloi zabalagoak,
garraio publikoaren zentralitatea, peatonalizazioak eta
elementu naturalak. Beste kasu batzuetan, baina, kotxeen
zirkulazio-eremua ez da aldatzen, trafiko pribatuaren
handitzea ekar lezakeena —fluxua efizienteagoa izan
litekeela kontuan hartuta—. Kasu hauetan eraldaketa
espazialik apenas existitzen da.
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BIDEGURUTZEA
Bidegurutzea interakzioaren emaitza fisikoa da. Interakzio
hori berdinen edo ezberdinen artekoa izan daiteke: ibilgailu
autonomoen artekoa, IAren eta beste ibilgailuen artekoa,
IAren eta mugikortasun forma zibikoen artekoa (oinezkoak
batik bat) eta abar.
Ibilgailu autonomoaren pixkanakako hedapenaren ondorio
bat bide-seinale bertikal eta horizontalen amaiera izan
daiteke (Skinner, 2016), sentsore, jakinarazpen digital eta
argi-seinaleen mesedetan. Hala irudikatzen du BIG bulegoak
Audirentzat egin zuen proiektu-manifestuak (6. irudia).
Honek bidegurutze arinagoak eta plataforma bakarrak
ekar ditzake, baina begi-bistakoa da oinezkoen eta ibilgailu
autonomoen artean sor daitekeen zilegitasun-talka. Ford
etxearen The City of Tomorrow adibide paradigmatikoa
da alde horretatik: diseinua ibilgailu pribatuan oinarritzen
da erabat eta oinezkoa salbuespena baizik ez da (7. irudia).
Daimler etxeak, bestalde, bidegurutze atseginagoak ikertu
ditu (8. irudia), non teknologia digital-luminikoa garrantzitsua
izan daitekeen ala ez.
Arkitektura eta hirigintzako adituek bidegurutze atsegin
hauek proposatzen dituzte, non ohikoak diren IAen abiadura
baxua, biraketa-erradio txikiak eta garraio publikoak edo
forma zibikoek zentralitatea hartzen duten espazio mistoak.
Edonola ere, azpimarragarria da bidegurutzeetan inongo
berrikuntzarik proposatzen ez duten bisio kopurua.
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7. irudia ~ The city of tomorrow.
Egilea ~ Ford.

HIRIA
Hiria ekosistema bat da, elkarri eragiten dioten elementu
fisiko-kimikoen multzoa. Mugikortasun- eta gelditasunespazio bat, organismo biologiko eta inorganikoek
partekatzen dutena; alegia, geldi edo mugitzen egon
daitezkeen gauza edo pertsonek partekatzen duten leku
bat. Proposamen askori bisio orokor hau falta zaie, Daimler
delarik, seguruenik, bisio holistikoenak dituen etxea.

Aldaketa nagusia autobidearen «atsegintzea» da (10.
irudia). Fluxuaren efizientziak eskari induziturik ekarriko
ez duela sinisten badugu, horrek espazioa askatuko omen
luke garraio publikoarentzat, oinezkoentzat, bizikletentzat,
berdeguneentzat edo are energia-produkzioarentzat.
Zarata ere murriztu egingo litzateke, eta horrek autobideen
inguruko espazioaren zati bat erabilgarriago egingo luke.
Edonola ere, bisioak aztertuta bada ebazteke legokeen
arazo handi bat: nola lotu ahalmen handiko autobide hauek

Kotxe-fabrikatzaileek eta arkitekto-hirigileek, hurrenez
hurren, hiri «digital-futuristikoan» eta hiri «begetalizatuan»
oinarritzen dituzte euren proposamenak, maiz modu
azalekoan bada ere. Bisio pragmatikoagoak badaude, ordea,
ikuspuntu gehiago barneratzen dituztenak: salgaien banaketa
eta logistika, garraio publikoa (9. irudia), birdentsifikazioa
edota Smart Gizartearen kontzeptua (Balley 2017).
Aholkularitza-enpresa
handiek
hiriaren
ikuspuntu
konplexuagoa dute, nahiz eta aurrerapen teknologikoan
tematzen diren, diseinua bigarren maila batean utzita.
Zerbitzu-emaileen eta start-up berritzaileen ideiak
konplexutasun horren osagarri dira, eta proposamen
autonomoak egiten dituzte hainbat eremutan: azken milia,
zabor-bilketa, aire-mugikortasuna, nekazaritza-produkzioa,
ahalmen handi eta txikiko garraio publikoa, komertzioa eta
lantoki-eredu berriak, besteak beste.

6. irudia ~ (Driver)less is more.
Egilea ~ BIG (Audi Future Initiave Saria 2010).

AUTOBIDEA
Autobidea Ipar Ameriketako pop kulturako kontsentsu
handienetakoa da, 50 eta 60ko hamarkadetako bisioetatik
hasita gaur egungo zientzia fikziozko filmetaraino.
Orokorrean, arkitekto eta hirigileek autobidea euren
bisioetatik at uzten duten bitartean, autogintza-industriaren
bisioetan oso presente dago. Kasu horietan, IAren hedapenak
ez du autobidearen ezaugarri nagusia aldatzen: oztoporik
gabeko mugimendu azkarra eta horri esker ibilgailu pribatuak
lortzen duen lehiakortasuna, garraio kolektiboen kaltetan.

8. irudia ~ Hiri-mugikortasun eszenatokia 2036, Berlin.
Egilea ~ Daimler.
39

Aldiri, 2019, I, 37, 36-41, ISSN 1889-7185

Aldiri. Arkitektura eta abar

9. irudia ~ Garraio publikoaren zentralitatea “hirigintza autonomoan”, Chicago.
Egilea ~ NACTO.
10. irudia ~ Hiri-autobide “atsegindua”.
Egilea ~ Schwitalla, Friedli & Pechstein (Audi Future Initiave Saria 2014).

hiriguneetako sare zibikoagoarekin? Autobidearen ikuspegi
landuena duten bisioek ere falta dute erantzuna.
Autobide «atseginago» horiei kontrajarriak, hainbat bisiok
egungo autopistaren bertsio burujabeagoa proposatzen
dute, hiriarekiko eta lurraldearekiko guztiz disoziatua (11.
irudia), dela lurrazpian doalako guztiz dela bere tamaina
erraldoiagatik.
LURRALDEA
Ibilgailu autonomoak lurraldean izango duen eragina da bisio
hauetan guztietan gutxien landu den eskala. Maiz aipatzen da
gizateriaren erdia hirietan bizi dela, eta kopuru hhori gorantz
doala etengabe. Hala ere, beste erdia hirietatik kanpo bizi da,
eta gizateriaren zati handi bat izaten segituko dute.
IAen albo-kalte nagusia commuting-a izango da, alegia, etxetik
lanera (nagusiki) egiten dugun eguneroko bidaia. Gidatu
ordez denbora hori beste zeregin batzuetarako erabili ahal
izango bagenu, denbora gehiago eskaini geniezaioke egunero
mugitzeari. Horrek lurraren balioari eragingo lioke, gaur
egun urrunegi dauden lekuak eskuragarriago bilakatuz (12.
irudia).
Bestalde, dentsitate baxuko inguruak modu positiboan
eraldatzeko aukera ere emango luke ibilgailu autonomoak,
pertsona eta salgaien mugimenduari dagokionez, esaterako.
Kontuan hartuta gidariaren soldata garraioaren kostuaren
zati handi bat dela, IAek (minibus autonomoak, banaketarobotak...) egungoak baino maiztasun hobeak eskain
litzakete, dentsitate baxuko lurraldeetako konektibitatea
hobetuz (13. irudia).
11. irudia ~ Lurrazpiko autobide sarea, Los Angeles.
Egilea ~ Tesla eta The Boring Company.
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Ondorioa
Aurrerapen teknologiko ororekin gertatzen den moduan,
ibilgailu autonomoaren hedapenak agertoki berri bat irekiko
du, bere aukera, mehatxu, indargune eta ahuleziekin, non
aurreko botere-harremanak zalantzan jarriko diren. Hiria
izateko eskubidea edo mugitzeko eskubidea bezalakoek
interes komertzialekin egingo dute talka, elkarren
mesederako edota bietako baten kalterako.

12. irudia ~ Egungo eta eszenatoki autonomoko commuting-aren konparaketa
AEBetako testuinguruan.
Egilea ~ William Davis, Marketwatch.
13. irudia ~ Autobus autonomoak dentsitate baxuko lurraldean, Japonia.
Egilea ~ KYODO.

IAren hedapenak espazio publikoan izango duen eraginari
buruzko bisio ezberdinen azterketaren ondorio moduan,
hiru aldagai garrantzitsu ondorioztatu daitezke. Alde batetik,
hasieran aipaturiko bi aldagaiak, hots, jabetza eta efizientzia,
bi hauek direlako paradigma-aldaketa bat lortzeko gai diren
aldagaiak. Bestalde, hirugarren aldagai bat ere antzematen
da: digitalizazio-maila, alegia, gadget-ari ematen diogun
zentralitatea ohiko ibilgailu motorizatuaren post-garaian.
Digitalizazio-mailaren eztabaida kokatzeko nahikoa da
BIGek Audi Urban Future Initiative-rentzat egindako
proiektu- manifestua edo Ford-en City of Tomorrow
proiektua hartzea (karga digital handikoak biak ala biak) eta
adibide analogikoagoekin konparatzea, non giza intuizioak
lehentasuna duen.
Dilema hau ez da berria, ordea, eta badu zerikusia Smart
kontzeptuaren erabileraren inguruko eztabaidarekin. Ibilgailu
autonomoaren gaiarekin ere Smart City vs Smart Citizen
dilema dago erdian, alegia, Hiri Adimentsua vs Hiritar
Adimentsua.
///
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