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1. SARRERA 

Dokumentu honen helburua SmartKalea proiektuaren jarduera aztertzea da, 2018ko hirugarren 
bihilekoan lortutako adierazleak eta datuak oinarritzat hartuz. Zehazkiago, energia eta ur kontsumoei 
dagozkien datuak, eta argiztapen adimendunaren eta oinezko-oldearen esparruetan lortutako datuak 
aztertu dira. 
 
Energiari eta urari buruzko atalei dagokienez, egindako analisiak etxeetan eta dendetan izandako 
kontsumoak aztertu dira, eta 2018ko maiatz eta ekaineko kontsumoak aurreko urteetakoenekin 
alderatu dira, zer bilakaera izan duten ikusteko. Argiteriaren esparruan, Kale Nagusian eta Altza 
pasealekuan jarritako argiteria sistema adimendunaren energia elektrikoaren kontsumoaren 
bilakaera aztertu da.  Bestalde, oinezko-oldearen esparruan, Alde Zaharrean eta Altza Pasealekuan 
jarritako zenbaketa-sentsoreetan erregistratutako sarrerak eta irteerak aztertu dira. 

2. ENERGIA ELEKTRIKOAREN KONTSUMOAK 

Orain, Kale Nagusiko eta Altza Pasealekuko dendetan eta etxeetan 2018ko maiatz eta ekainean 

erregistratutako energia elektrikoaren kontsumoak aztertuko ditugu. 

2.1 Energia elektrikoaren kontsumoak dendetan 

Eguneko batez besteko kontsumo elektrikoa Kale Nagusian 2,48 kWh/m2 izan zen 2018ko maiatzean, 

eta  2,60 kWh/m2 ekainean. Kontsumorik handieneko eguna ekainaren 3a (igandea) izan zen: 3,26 

kWh/m2, hain zuzen bihilekoan berorik handiena egon zen asteburuetako bat izan zena. 

 

Kale Nagusiko dendetako eguneroko batez besteko kontsumo elektrikoa 2018ko hirugarren 

bihilekoan 2,54 kWh/eguneko/m2 izan zen, 2017ko aldi berean baino % 5 txikiagoa (2,68 

kWh/eguneko/m2) eta 2016koa baino % 23 handiagoa (1,96 kWh/eguneko/m2). 

Altza Pasealekuari dagokionez, dendetako eguneroko batez besteko kontsumo elektrikoa 0,33 

kWh/eguneko/m2 izan zen maiatzean, eta 0,37 kWh/eguneko/m2 ekainean. 2018ko hirugarren 

bihilekoaren kontsumorik handiena ekainaren 29an izan zen (0,54 kWh/eguneko/m2), bihilekoaren 

egunik berotsuenetako bat hain zuzen. 
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Altza Pasealekuko eguneroko batez besteko kontsumo elektrikoa 2018ko hirugarren bihilekoan 0,35 

kWh/eguneko/m2 izan zen, 2017ko aldi berean baino % 9 txikiagoa (0,39 kWh/eguneko/m2) eta 

2016koa baino % 5 txikiagoa (0,37 kWh/eguneko/m2). 

2.2 Energia elektrikoaren kontsumoak etxeetan 

Kale Nagusiko etxeetan egunero batez beste izandako kontsumo elektrikoa 3,09 kWh/eguneko/m2 

izan zen 2018ko maiatzean, eta 2,92 kWh/eguneko/m2 ekainean. Bi hilabete horietan maiatzaren 

1ean (asteartea) egin zen energia-kontsumorik handiena, Langilearen egunean hain zuzen. Egun 

horretan, 6,06 kWh/eguneko/m2 kontsumitu ziren Kale Nagusian. Bat dator etxeetan egiten den 

energia elektrikoaren kontsumo ereduarekin, izan ere, kontsumorik handienak jaiegunetan egiten 

dira, eta horietan, pertsonek denbora gehiago ematen dute normalean etxean, lanegunetan baino.  

 

Kale Nagusiko etxeetako eguneroko batez besteko kontsumo elektrikoa 2018ko hirugarren 

bihilekoan 3,01 kWh/eguneko/m2 izan zen, 2017ko aldi berean baino % 18 handiagoa (2,55 

kWh/eguneko/m2) eta 2016koa baino % 2 handiagoa (2,94 kWh/eguneko/m2). Kontsumoaren igoera 

horren arrazoia 2018ko hirugarren bihilekoan egindako eguraldi txarragoa izan daiteke, 2017ko aldi 

berarekin alderatuz, eta Kale Nagusiko etxeetan berogailu elektrikoa gas bidezkoa baino gehiago 

erabiltzen delako. 

Altza pasealekuari dagokionez, eguneko batez besteko kontsumo elektrikoa etxeetan 2,75 kWh izan 

zen eguneko eta pertsonako maiatzean eta ekainean. Kontsumorik handiena ekainaren 16an izan 

zen, larunbata: 4,41 kWh eguneko eta pertsonako. Bat dator etxeetako energia elektrikoko kontsumo 

ereduarekin. Hor, kontsumorik handiena lanegunak ez diren egunetan gertatzen da.  

Beraz, Altza Pasealekuko eguneroko batez besteko kontsumo elektrikoa 2018ko bigarren bihilekoan 

2,75 kWh/eguneko/m2 izan zen, 2017ko aldi berean baino % 0,7 txikiagoa (2,77 kWh/eguneko/m2) 

eta 2016koa baino % 2 txikiagoa (2,82 kWh/eguneko/m2). Ikusten denez, auzo horretan, kontsumoak 

egonkor mantendu dira hil horietan, jaitsiera arinarekin aurreko urteen aldean.  

 

3. UR KONTSUMOAK 

Orain, Kale Nagusiko dendetan eta etxeetan 2018ko maiatz eta ekainean erregistratutako ur 
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kontsumoak aztertuko ditugu. 

3.1 Ur kontsumoak dendetan 

Kale Nagusiko saltegietan batez beste izandako eguneko ur kontsumoa 1.375 l izan zen 2018ko 

maiatzean, eta 1.860 l ekainean. Ur kontsumoaren igoera hori normaltzat jotzen da, ekaineko batez 

besteko tenperatura maiatzean baino handiagoa izan zelako. 

Kontsumorik handieneko eguna saltegietan bi hilabete horietan ekainaren 23an izan zen, larunbata. 

Egun horretan batez beste 2.854 l kontsumitu ziren. Asteburuan izateaz gain, egun horretan, 

hirugarren bihilekoaren batez besteko tenperaturarik handiena izan zuen asteburuetako bat izan zen. 

 

Kale Nagusiko dendetako eguneroko batez besteko ur kontsumoa 2018ko hirugarren bihilekoan 

1.617 l/eguneko izan zen, 2017ko aldi berean baino % 32 txikiagoa (2.363 l/eguneko) eta 2016koa 

baino % 22 txikiagoa (2.075 l/eguneko). Hirugarren bihilekoaren batez besteko tenperatura 16,17 ºC 

izan zen 2018an, 18,15 ºC 2017an eta  16,62 ºC 2016an. Bi aldagai horien bilakaera aztertzen badugu, 

batez besteko tenperatura eta ur kontsumoa saltegietan antzekoa da. Antzekotasun hori gertatzen 

da, eguraldi ona egiten duenean, ostalaritzako establezimenduetara pertsona gehiago joaten 

direlako. Horrek, uraren erabilera ere handitzen du (izotz gehiago egiten da, baxera gehiago 

garbitzen da eta antzeko beste erabilera batzuk). 

3.2 Ur kontsumoak etxeetan 

Kale Nagusiko etxeetako eguneroko batez besteko ur kontsumoa 108 l/eguneko/pertsonako izan zen 

2018ko maiatzean, eta 104 l/eguneko/pertsonako ekainean. Bi hilabete horietan etxeetako 

kontsumorik handiena maiatzaren 13an izan zen. Orduan 126 L/eguneko/pertsonako kontsumitu 

ziren batez beste. 
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Kale Nagusiko etxeetako eguneroko batez besteko ur kontsumoa 2018ko hirugarren bihilekoan 106 

l/eguneko izan zen, 2017ko aldi berean baino % 7 txikiagoa (114 l/eguneko) eta 2016koa baino % 6 

txikiagoa (113 l/eguneko). 

4. ARGIZTAPENA 

Pertsonak detektatzeko sistema duen argiztapen sistema adimendunaren sistema ezartzeak 

eragindako aurreztea aztertu da, 2018ko hirugarren bihilekoan, Altza Pasealekuan eta Kale Nagusian. 

Kale Nagusian pertsonak detektatzen dituen LED luminarien batez besteko kontsumoa 4,05 

kWh/eguneko izan da maiatz eta ekainean, beraz, % 35eko aurrezpena lortu da energian, pertsonak 

detektatzen ez dituen LED argien aldean. Eremu horretako argiztapenaren kontsumo historikoekin 

alderatuta, detekzioa duten LED argiei esker % 83ko energia aurreztea lortu da 2018ko maiatz eta 

ekainean.  

 

Altza Pasealekuari dagokionez,  pertsonak detektatzen dituen LED luminarien batez besteko 

kontsumoa 4,71 kWh/eguneko izan da maiatz eta ekainean, beraz, % 61eko aurrezpena lortu da 

energian, pertsonak detektatzen ez dituen LED argien aldean. Eremu horretako argiztapenaren 

kontsumo historikoekin alderatuta, detekzioa duten LED argiei esker % 78ko energia aurreztea lortu 

da 2018ko maiatz eta ekainean.  
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5. Bestalde, eremuko argiteriaren kontsumo historikoen aldean, aurrezkia % 77koa 
izan da uztail eta abuztuan. 

5.1 Oinezko-oldea Alde Zaharrean  

2018ko maiatz eta ekainean, Narrika, San Jeronimo, Kale Nagusia, Abuztuak 31, San Lorenzo eta 

Fermin Calbeton kaleetatik Donostiako Alde Zaharrera joan ziren pertsona kopurua 2.313.596 izan 

zen sarrerei dagokienez; 2.375.849 berriz, irteerei dagokienez. 

2018ko hirugarren bihilekoan oinezko-olderik handiena izan zuen kalea Narrika kalea izan zen, eta 

haren atzetik Kale Nagusia eta San Jeronimo kaleak izan ziren. Pertsona kopuruaren banaketa hori 

2018. urtean mantendu da. 2017. urtean, berriz, pertsona kopurua handiagoa izan zen Kale Nagusian 

Narrika kalean baino. Jende kopuruaren neurketa hori gertatu da Narrika kaleko sentsorea kalearen 

sarreratik, Boulevardetik, Alberdi Alvarez farmaziara eraman delako 2017ko urriaren 10ean. Kokapen 

berri horretan, sentsoreak Sarriegi Plazatik etortzen den jendea ere zenbatzen du. 

Jende gehien egon zen eguna 19an izan zen, larunbata, eguraldi ona egiten zuela. Egun horretan 

53.836 pertsona sartu ziren Alde Zaharrean. Ekainaren 2an (larunbata) jenderik gehien egon zen: 

52.655 sarrera Alde Zaharrera. 



        

 

 

6 

 

5.2 Oinezko-oldea Altza Pasealekuan 

Altza Pasealekuari dagokionez, 2018ko hirugarren bihilekoan 42.012 pertsona zenbatu dira 

biribilgunetik anbulatoriorantz eta tren-geltokirantz; 56.480 pertsona Casares norabidean. Beraz, 

anbulatoriotik eta tren-geltokitik kontrako noranzkoan baino jende-olde gehiago egon da 

Casareserantz.  Anbulatoriorantz eta tren-geltokirantz jende-olderik handiena izan zuen eguna 

maiatzaren 4a izan zen, asteazkena, 1.068 pertsona zenbatu zirelako; maiatzaren 21ean, berriz, 

Casares norabidean egondako jende-olderik handiena izan zen: 1.608 pertsona zenbatu ziren.  

 

6. ONDORIOAK 



        

 

 

7 

2018ko maiatzean eta ekainean Kale Nagusiko eta Altza pasealekuko saltokien kontsumo elektrikoak 

ez du aldaketa handirik izan 2017. urteko bihileko beraren aldean. Etxeen kasuan, berriz, kontsumo 

elektrikoak gora egin du, ziur asko 2018ko hirugarren bihilekoaren eguraldi txarrarengatik, 2017ko 

aldi beraren aldean. 

Maiatzeko eta ekaineko ur kontsumoa etxeetan eta saltegietan murriztu egin da 2017ko bihileko 

beraren kontsumoaren aldean. Ur kontsumoa eta 2018, 2017 eta 2016 urteetako hirugarren 

bihilekoaren batez besteko tenperaturak alderatzen baditugu, giro tenperaturaren eta ur 

kontsumoaren arteko harreman argia ikusten da.  2018ko maiatz eta ekainean ur kontsumoak 

behera egin du 2017ko hilabete berekin alderatuz gero, eta badirudi 2018ko bihileko horretan 

egondako tenperatura baxuengatik (16,2 ºC) gertatu dela; 2017ko aldi berean 18,2 ºC egon ziren. 

Kale Nagusian argiteria adimenduneko sistemari esker, % 83ko aurrezpena lortu da energian, eremu 

horretako argiztapenaren kontsumo historikoen aldean. Altza Pasealekuan, % 78ko aurreztea lortu 

da. 

Oinezko-oldeari dagokionez, 2018ko hirugarren bihilekoan 2.313.596 sarrera eta 2.375.849 irteera 

zenbatu ziren Alde Zaharrean. Altza Pasealekuan, 42.012 pertsona zenbatu ziren anbulatoriorantz eta 

tren-geltokirantz, eta 56.480 zenbatu ziren Casares norabidean. 

Alde Zaharrean asteburu eta jaiegunetan joaten den pertsonarik gehien. Altzan, berriz, lanegunetan. 

Hirugarren bihilekoaren jaiegun bakarra San Joan gaua da (ekainaren 23ko gaua, larunbata). Hala ere, 

ez da ikusi jende kopuruaren igoerarik bihilekoaren aurreko eta ondoren asteburuetan, ziur asko, 

hiriko beste eremu batzuetan biltzen delako jendea jaiegun horretan. Hirugarren bihilekoan ez da 

antzeman igoera esanguratsurik Alde Zaharreko pertsona kopuruan. Bestalde, ez da egon batez 

bestekoa baino askoz ere handiagoa den tenperaturarik. Beraz, ez da gertatu aldaketa handirik ur eta 

energia elektrikoaren kontsumoan Alde Zaharreko saltegietan. 


