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LABURPENA: Etxebizitza-eremuetan dentsitate handietara
jotzeko erabaki bera industrialetara ere eraman beharra dago.
Horretarako arrazoiak bertsuak dira kasu guztietan, lurzoru
eraikigarriaren eskasia eta mugikortasunaren iraunkortasuna
nagusiki. Alternatiba solairu gehiagoko eraikinen eta beste
erabilerekin uztartzearen bidetik etor daiteke.

ABSTRACT: The decision that has been taken in residential areas
of moving to higher densities should also be taken in industrial
areas. The same reasons apply in both cases: shortage of building
land and the need of a sustainable mobility. The alternative may
come from the growth in the number of floors and merging of uses.
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Artikulu honetan aurkezten ditugun gogoeta eta lan-ildoek abian
dugun ikerketa-proiektu baten mamia osatzen dute. «-GINTZA»
izendatu dugu, eta gure xedea ekoizpenerako jarduerak biltzen
dituzten eraikin eta auzoetako dentsitatea handiagotzeko eredu eta
estrategiak ikertzea da.
Lan honen abiapuntua 2008. urtean Euskal Herriko Arkitektoen
Elkargo Ofizialaren Gipuzkoako ordezkaritzarentzat antolatu genuen BABEL3 kongresuan dago. Ikerketa-taldeko kide garen batzuk
hitzaldi haien antolatzaileen artean izan ginen, eta kolaboratzaile
izan genituen enpresa eta erakunde pribatu eta publikoen artean
Sprilur egon zen, lurzoru industriala sustatzeko euskal sozietate
publikoa.
Orduko hartatik bi ondorio nagusi atera genituen: batetik, gure
gogoeta eta kezkekin bat zetorrela beste alor batzuetako jende
asko ere, eta, bestetik, nekez aurki zitekeela dentsitate handiz
erabilera industrialak biltzen zituen adibide garaikiderik. Hizlarien
artean egon zen Nina Rappaport, une hartan Vertical Urban Factory erakusketaren antolaketan murgilduta zegoena, baina adibide
praktikoak bilatzeko orduan gehienek, «erabilera aniztasun»era edo
«askotariko»etara jotzen zutenean, industrial edo ekoizpenekoak
baztertu egiten zituztela ikusi genuen. Bertikalki solairutan antolatzen ziren eraikin industrialen adibideak, Volkswagenek Dresdenen
duen Gläserne Manufaktur bezalako kasu bitxiren bat izan ezik,
beste garai batzuetako eredu historikoak ziren. Antzekoa gertatzen
zaigu gure eremu hurbilean ere Eibar, Bilbo eta beste herrietan
topatzen ditugun kasuekin.
Urte batzuk igaro dira eta kezka haietatik ikerketa-proiektu hau
sortu dugu, EHUko Arkitektura Sailetik, Sprilur bidelagun dugula.
Gaurko egoera

Euskal ekonomiaren etorkizuna, eta Europakoarena, hirugarren sektorean dagoela dioten ahotsak aspalditik eta edonon
entzuten badira ere (1), haren orainak neurri handi batean
bigarrenean, industrian, du bere grabitate zentroa. Azken urte
hauetako iraulketa ekonomikoak enpresa industrial asko itxiarazi edo desagertzeko arriskuan jarri du, baina lekutzearen paradigma zalantzan jartzea ere badakar. Ekoizpen-eredu berriek,
garraioen kostu eta ziurgabetasunak eta bertako ekoizpen-ko(1) Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dauden «Lurralde Antolamendurako
Artezpidetan» besteak beste.
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stuen doitzeak, beste hainbat arrazoirekin batera, produkzioak
kostu merkeagoko lekutara eramatea eztabaidagarri bihurtzen
dute.
Arkitektura, hirigintza eta lurralde-antolakuntzaren ikuspegitik,
industriaren kokapena auzi korapilatsua da gure lurraldean,
eta izaten jarraituko du etorkizunean. Auzi horren sintomak
dira erabilera industrialetarako eta, oro har, jarduera ekonomikoetarako kokalekuak topatzeko zailtasuna, horren ondorioz
industrialde berriak sortzeko agertzen diren eragozpenak eta
paisaian duten eragina.
Euskal Autonomia Erkidegoko ipar isurialdean batez ere, populazio-dentsitate eta orografiaren ondorioz, lurzoru eraikigarria ondasun urria dela gauza jakina da. Etxebizitzari dagokionez kontsentsu zabala dago lurralde-antolatzaileen aldetik
dentsitate txikiko ereduak baztertu eta hiri-hazkunde trinkoagoetara jotzeko. Horren ondorio dira maila guztietako plangintzetzan, lurralde-antolaketatik hasita udal-mailakoetaraino,
sendibakarreko ereduari jartzen ari zaizkion mugak.
Jarduera ekonomikoei dagokienez, berriz, diagnosi hori egitear
dagoela dirudi. Horren adibide nabarmenak dira, jarduera-alor
ezberdinetan, oraindik ere garatzen ari diren parke teknologiko
eta industrialdeak. Lehenengoak borondate osoz hiriguneetatik urrun kokatzen dira, nahiz bertako jarduera mota erabat
bateragarria den hiriko gainontzeko erabilerekin, etxebizitza,
merkataritza, aisia, hezkuntza eta abarrekin. Joera horren jatorrian hainbat arrazoi topatzen dugu: 50eko eta 60ko hamarkadetan Ameriketatik heldutako hiri barreiatuaren eredua, autoan
oinarritua, enpresa-munduan «eraikin korporatibo ikonoak»
ekarri zituena. Hiri-kokagune baten baldintzetatik libre, enpresa bakoitzak bere eraikin bereizgarria gara lezake. Horren
adibide ditugu Zamudioko arkitektura-katalogoa, Orona-ren
auzo berria edo MCCren Garaia poloa, besteak beste.
Hiritik lekutze horren beste arrazoi batzuk hauek izan litezke:
hiriko kaleekin barik lurralde-mailako azpiegiturekin lotzeko
borondatea, parkeak bere osotasunean multzo-irudi korpora-
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Mozinor industria-hiri bertikalaren prentsa-iragarkia, 1976koa.
Argazkiaren iturria: Wikimedia Commons. Lizentzia: librea

tibo bat bilatzea, edo, besterik gabe, landa-lurren lurzoru-kostu baxuetatik abiatuta errentagarritasun ekonomikoa lortzea.
Jarduera industrialei dagokienez arrazoiak argiagoak dira beharbada. Sarritan hiriko beste erabilerekin bateragarritasun zaila
izaten dute, sor ditzaketen zarata, usain, hondakinengatik, haien
garraio-beharrengatik, eta abar. Gure hirigintza-eredua ere
zurruna da, erabilerak zonakatu eta banaketa zorrotzak ezarri
ditu bizitza-auzoen eta auzo industrialen artean, nahiz sarritan
jarduera ekonomiko ezberdinen arteko mugak lausoak diren.
Jarduera ekonomikoak hiritik kanpo eramateak izan ditu,
beraz, zenbait onura, objektibo edo subjektiboak. Baina baditu
akats eta ondorio negatiboak ere. Garraio aldetik autoaren
menpeko mugikortasunean oinarritzen da. Salbuespenak salbuespen, lehengai eta produktuen garraioa errepidez egiten da,
eta langile gehienak autoz doa lanera. Hiritik aldentzean, oinez
edo bizikletaz lanera joatea ia ezinezkoa bihurtzen da, kontuan
hartuta gainera distantziari sarritan maldak gehitzen zaizkiola.
Garatu diren parke eta industrialdeak, gainera, dentsitate
txikiarekin eraiki dira. Lehenengoen kasuan paisaia bukolikoteknologikoaren idealizazioagatik, eta bigarrenetan, prozedura
industrialak oin bakarrean garatzeak duen erosotasun eta
malgutasunagatik. Dentsitate txikiko etxebizitza-ereduari egin
dakizkiokeen kritika gehienak kasu honetan ere bidezkoak
lirateke: garraio publiko arrazoizko bat antolatzeko zailtasuna,
gehiegizko azpiegitura-kostuak, eta lurzoruareb kontsumo
neurriz gainekoa. Lurzoru industriala lortzea gero eta zailagoa
den honetan, eta ondorioz magaletara jo eta urbanizaziokostuak izugarri igotzen direnean, paradoxikoki, gero, lursail
horietan, eraikigarritasuna solairu bakar edo bira mugatzen da.
Lurralde-kudeaketaren ikuspegitik, ondasun urria den lurzoru
eraikigarriari etekin txikiegia ateratzen zaio eta, horretaz gain,
paisaian duten eragin negatiboa begi bistan dago.
(2) Joseph Fenton arkitektoak bere Hybrid Buildings (Pamphlet Architecture, 1985) katalogo-liburuan Mixed-Use-Buildings eta Hybrid-Buildings kontzeptuen arteko bereizketa
egiten du, aurrerantzean arkitekturako idatzi askotan barneratua eta onartua izan dena.
Fentonen arabera, bereizketa nagusia beren barnean biltzen dituzten programa banakatuek elkarrekin erlazionatzeko duten gaitasunean datza. Eraikin hibridoa hiriarekin eta
dentsitatearekin erlazionatuago dago; metropoliko higiezinen presio, zoruaren balioen
igoera eta hiri-bilbeen murrizketen aurreko erantzuna delarik. Aldiz, erabilera anitzeko
eraikinak sprawl edo hirien zabaltzearen eraginez sortutako megaegiturak lirateke.
Aldiri, 2013, III, 15, 10-13, ISSN 1889-7185

Badira gainera bestelako ondorioak gure ustetan ere negatiboak direnak. Jarduera ekonomikoak hiritik kanpo eramaten
direnean, bi aldeek galtzen dute zerbait. Bizitzarako auzoek
«lotarako auzo» bihurtzeko arriskua dute, batez ere komertzioak beste jarduera ekonomikoen bide bera hartzen duenean.
Azken horiek ere galtzen dute zerbait, hasteko ikusgai egoteko
aukera. Lana gauza ezkutua bihurtzen da, bizitzako beste
ataletatik ezberdindua. Lan-jakintza eta ezagutzaren transmisio
sozialerako traba bat da, bai eta lana eta sendi-bizitza uztartzeko eragozpen bat ere. Eta lan-jarduerek hiria uzten dutenean,
beronek ematen zizkien zerbitzuetatik urrundu egiten dira,
ostalaritza, banku, aseguru-bulego, aholkularitza-zerbitzu,
abokatu eta abarretatik alegia.
Irtenbide-proposamenak

Diagnostiko hau abiapuntu, egoera iraultzeko estrategiak
helburu bat izan beharko luke gure ustetan: jarduera ekonomikoetarako lurzoruen erabilera intentsiboagoa. Hori lortzeko
aurreikusten ditugun ekinbideak hauek dira, besteak beste:
dauden lantegien berrerabilera, garaiera handiagoko eraikinak
sortzea eta erabilera anitzeko eraikinak biltzea (2).
- Eraikin industrialen berrerabilera
Honetaz hitz egiten denean, jarduera tertziarioetara edo
bizitzetara aldatzea izaten da ohikoena (3). Joera hori, hiri
barnean gelditu diren eraikin industrialak mantentzearen alde
egiten duen neurrian ondare arkitektonikoaren ikuspegitik
mesedegarria izan badaiteke ere, lan honetan dihardugunetik
galerabide bat da, azken batean jarduera industrialak hiritik kanpo bidaltzea dakarrelako. Horrelakoetan, gutxienez,
erabilera-nahasketa bilatu beharko litzateke, jarduera industrialak desagerrarazi gabe.

(3) Euskal Autonomia Erkidegoko «Lurralde Antolamendurako Artezpideek» honela
diote 16.2 atalean Hiri Berrikuntzarako Estrategiez ari dela: «Bertan behera utzi diren
industri instalazioen zati handi batek kokapen ezin hobea du hiri-sarea hedatu izanak
horietako erdiguneetataik hurbil kokatu ditu-eta, eta honek guztiak aukera paregabea
eskaintzen du hiri-berrikuntzarako estrategiak garatzeko. Metaketa handiko zonetan
industrialde hauek berrerabili ahal izango dira etorkizunean ekipamenduak eraikitzeko».
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(Rotterdam, NL), Leendert van der Vlugt 1925-1931.
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- Garaiera handiagoko eraikinak
Lurzoruaren erabilera intentsiboago bat lortzeko biderik
zuzenena industrialdeetan dentsitate handiagoarekin eraikitzea da, eraikin garaiagoak egitea. Gure inguruko tradizioan
izan dira horrelako adibideak ―Eibar, Bilbo eta abarretan―,
pixkanaka baztertuak izan zirenak, 60ko hamarkadako garapen
handien garaitik aurrera gehienbat.
Lurzoruaren urritasunak eta eredu industrial askoren aldaketak, ekoizpen-prozesu garbiagoetara, berriro ere eraikin garaiak
proposatzea ahalbidetu dezake. Gaur egun ohikoak ditugu bi
solairuko eraikin industrialak, magaletan batez ere. Gure ikerketan, berriz, hiru solairutik gorakoak proposatzen ditugu.
Jakina da horretarako zenbait baldintza ipini behar dela,
hasteko aparkalekuak. Dentsitate handiago batek garraio alternatiboen azterketa ekarri behar du, baita ahalbidetu ere.
Baina edonola ere, aparkelekuen beharra handitu egin daiteke
eta ezingo dute urbanizazioen azalean soilik egon. Horretarako
aparkaleku-eraikinetan edo lursailen barruan sortu beharko dira.
Eraikinen gakoetako bat komunikazio bertikalak izango
dira, batez ere zama-igogailuak eta haien aldameneko zamalanetarako eremuak. Dentsitate handiagoak ekarriko lituzkeen
aprobetxamenduen etekinak urbanizazioak eta azpiegiturak
eguneratu eta egokitzeko erabiliko beharko lirateke. Enpresek
nahiago izaten dute, aukeran, behe-solairu bakarreko antolaketa, baina gure testuinguruan alternatiba ez da «behe-solairuan
ala hainbat solairutan», «bertan gelditu edo urrunera jo behar
izatea» baizik.
- Erabilera-aniztasuna
Zenbait lantegi motarentzat zaila izan daiteke solairutan
bertikalki antolatzea, lan- eta ekoizpen-prozeduren baldintzengatik. Horregatik, enpresa edo ekintzaile ezberdinak elkarren
gainean kokatzeko aukerak landu behar dira ere. Zenbaitetan
batzuen zein besteen jarduerak industrialak izango dira, baina
izan litezke bestelakoak ere.
Erabilera komertzialak eta aisialdikoak industrialekin lehiatzen dira maiz hiri-kanpoaldeko kokapen berdintsuengatik,
Artikulu zientifikoa: Industria < > Dentsitatea

gehienetan higiezin-balioa euren alde dutela gainera. Ordezkapenaren alternatiba bat erabilerak biltzea da, elkartzea, erabilera anitzeko eraikin edo auzoak sortuz.
Erabilera ezberdin horiek elkarren osagarri izan daitezke ordutegi eta egutegian. Industriarekin uztartzeko jarduera horiek
izan litezke nagusiki lanordu edo lanegunetatik kanpo egiten
diren aktibitateak, eta azpiegitura bertsuei ordutegi ezberdinetan etekina ateratzen dietenak. Ordu eta egun «hilik» ez
edukitzeak bestalde, segurtasun aldetik ere onurak ekar ditzake.
Zailtasunak

Aldaketa horiek zalantzarik gabe makina bat eragozpen eta traba topatuko lukete aurrera egiteko. Zailtasun horietako batzuk
ereduan bertan daude. Jarduera guztiak ez dira maila berean
bateragarriak. Industrialdeetan aurkitzen ditugun enpresa asko
duela gutxi arte hiri barnean egon dira kokatuak, eta bertatik
alde egin badute ez da izan bizitza hiritarrarekin bateraezinak
zirelako. Arotzak, iturginak, auto-saltzaile eta konpontzaileak,
okinak, burdindegiak, material elektrikoko biltegiak eta abar,
sarritan leku faltagatik, zamalanetarako zailtasunagatik edo
besterik gabe higiezinen merkatuaren presioagatik irten dira
hiritik. Beste ekoizpen batzuk etxebizitzarekin ez, baina komertzio edo aisiarekin bateragarriak izan daitezke. Eta azkenik,
beste batzek derrigorrez egon behar dute jarduera industrialetarako eremu erreserbatuetan.
Bateragarritasun-matrize batek maila ezberdinetako uztarketaaukerak emango dizkigu. Izango dira isolaturik egon behar
dutenak, beste jarduera industrialekin elkartu daitezkeenak,
hirugarren sektorekoekin bateragarriak edo etxebizitzen aldamenean ere egon daitezkeenak.
Ez da ahaztu behar gaur egun ere, industrialdeetan, izaten
direla beste erabilera horiek guztiak, baite etxebizitzak ere,
nahiz ez izan ohiko tipologiaan eta gehienetan egoera legal
zalantzagarrian. Beste eragozpen batzuk ez datoz eredutik bertatik, indarrean dauden araudietatik baizik. Arlo ezberdinetako
araudietatik, hirigintza-plangintzatik, udal-ordenantzatatik eta
batez ere jarduerak arautzen dituzten eremu zabaleko legeetatik, autonomiko nahiz estatukoetatik.
Aldiri, 2013, III, 15, 10-13, ISSN 1889-7185
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Astigarraga eta Bidebitarte poligonoaren aireko argazkia. Argazkiaren iturria: Gipuzkoa.net 1:5000. Lizentzia: librea

Hirigintzari dagokionez, zonakatzeko irizpide eta ohiturek erabateko banaketa ezarri dute gehienetan erabileren artean, gaur
egun ditugun tipologietara bultzatuz. Araudi teknikoetan beste
horrenbeste, sarritan ez da bestelako irtenbiderik planteatu
ere egin. Eredu-aldaketa batek lege-ingurumenean ere eredualdaketa bat beharko luke.
Hirugarren zailtasun handi bat higiezinen merkatua bera da.
Hemen, atzerrian bezala, hirugarren sektoreko erabilerek eta,
zer esanik ez, etxebizitzak gainbalio handiagoak ematen dizkiete sustatzaile eta jabeei industrialek baino. Erabilera anitzen
atea irekitzen denean aukera asko dago besteek industrialak ordezka ditzaten, hiri barnean gertatu den bezala kokapen urrunagoetara desplazatuz. Erabileren aniztasuna bilatuko lukeen
araudi berri batek ordezkapen horri mugak ezarri beharko
lizkioke alde batetik, eta bestetik jarduera industrialak bertan
mantentzeko tresna pizgarriak aurreikusi beharko lituzke.
Azkenik bada beste faktore bat neurri batean aurrekoekin zerikusia duena baina bere horretan identifika daitekeena: eskuhartze eskala. Erabilerak lurraldean kokatzeko zailtasunak
eta, ondorioz, lurraldean eta paisaian duten eragina areagotu
egiten dira interbentzio edo proiektuen eskala handia denean.
Lurzoru lau eta huts bat prestatzeko zailtasunak haren azaleraren araberakoak dira, zenbat eta handiagoa izan, orduan eta
zailagoa da kokapen bat topatzea. Zonakatze hertsien ohiturak
gainditzeak eta dentsitate handiagoarekin eraikitzeak gutxieneko azalera horien murrizketa ekar lezake, eta, ondorioz,
lurraldearen baldinteatara egokitzeko malgutasun handiagoa.
Plangintza- eta kudeaketa-tresnak gaur egun arteko eskaletara
moldatu dira, baina tresna ezin da arazo bihurtu.
Gogoan hartzeko faktoreak / kasuistika

Industrialdeen eraldaketa aurreikusteko unean, kasu ezberdinak daudela hartu behar da kontuan. Badira hirigunetik
hurbil kokatuak, haren hazkunde naturalaren eremua hartzen
dutenak. Hauetan erabileren nahasketa modu naturalean gerta
liteke atea irekiz gero.
Aldiri, 2013, III, 15, 10-13, ISSN 1889-7185

Badira urrunago kokatuak izanagatik ere duela gutxi arte urbanoak izan diren jarduerak biltzen dituztenak. Normalean unitate
txikitan zatikaturiko eraikinez osatuak egoten dira. Hauetan ere
erabileren aniztasunak bide egin dezake eta jarduera motagatik
solairutan bil litezkeen enpresa ugari jasotzen dituzte.
Auzo-egituraketaren aldetik ere tipologia bat baino gehiago
bereizi behar dira. Badira eredu urbano batetik hurbil dagoen
kale-sare batean antolatzen direnak, lurralde-mailako azpiegitura baten inguruan egitura lineal bat garatu dutenak edo
landa-lurrez inguraturik garatu direnak. Horietako kasu bakoitzak aukera ezberdinak eskaintzen ditu, batez ere industrialak
ez diren erabilerak bertan egokitzeko orduan. Beste muturrean
badira eskala handiagoko ekoizpen industrialen kokaguneak.
Haietan enpresa-unitateak handiagoak izaten ohi dira, eta eraikinak ere horren araberakoak. Kasu horietan solairutako eraikinetara jotzeko ekoizpen-prozeduren azterketa eta sailkapen bat
egin behar da, ekoizpen gordineko tailerrak, biltegi-funtzioak,
bulego tekniko eta administraziokoak eta abar bereiziz.
Jarduera ekonomikoetarako eraikinetan eredu-aldaketa batera
jotzeko gogoetak eta printzipioak orokorrak diren arren,
estrategiak finkatzeko orduan lekuan lekuko bereziasunetatik
egin behar da, kasu bakoitzean gauzatzen den jarduera motatik
eta toki bakoitzean osatu den hiri-azpiegituratik eraikin-eredu
eta kudeaketa-tresna egokiak garatuz.
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