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1. SARRERA 

Dokumentu honen helburua SmartKalea proiektuaren jarduera aztertzea da, 2018ko martxoan eta 
apirilean 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 martxoko eta apirileko kontsumoak aurreko urteetakoenekin 
alderatu dira, zer bilakaera izan duten ikusteko. Argiztapenaren esparruan, Kale Nagusian eta Altza 
Pasealekuan instalatutako LED luminariak dituen argiztapen adimendunaren sisteman eskura dauden 
datuen bilakaera aztertu da. Bestalde, oinezko-oldearen esparruan, Alde Zaharrean eta Altza 
Pasealekuan jarritako zenbaketa-sentsoreetan erregistratutako sarrerak eta irteerak aztertu dira.  

2. ENERGIA ELEKTRIKOKO KONTSUMOAK 2018KO MATXOAN ETA APIRILEAN 

Orain, Kale Nagusiko eta Altza Pasealekuko dendetan eta etxeetan 2018ko martxoan eta apirilean 

erregistratutako energia elektrikoaren kontsumoak aztertuko ditugu.   

2.1 Energia elektrikoaren kontsumoak dendetan 

Kale Nagusiko dendetan egunero batez beste izandako kontsumo elektrikoa 2,27 kWh/eguneko/m2 

izan zen 2018ko martxoan, eta 2,76 kWh/eguneko/m2 apirilean. Bi hilabete horietan apirilaren 2an 

egin zen energia-kontsumorik handiena, Pazko-bigarrenean. Egun horretan, batez beste 4,63 

kWh/eguneko/m2 kontsumitu ziren Kale Nagusian.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kale Nagusiko dendetako eguneroko batez besteko kontsumo elektrikoa 2018ko martxoan eta 

apirilean 2,52 kWh/eguneko/m2 izan zen, 2017ko aldi berean baino % 7,65 handiagoa (2,34 

kWh/eguneko/m2) eta 2016koa baino % 2,42 handiagoa (2,46 kWh/eguneko/m2). 
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Aurreko urteetako martxoarekin eta apirilarekin alderatuz, dendetako energia elektrikoaren 

kontsumoaren bilakaerak goranzko joera izan du, apirilean izandako kontsumoaren igoerarengatik 

nagusiki.  Nabarmendu behar da Aste Santuan dendetako eguneroko kontsumo elektrikoaren batez 

bestekoa 2,68 kWh/eguneko/m2 izan zela, aztertutako bi hilabete horien batez bestekoa baino % 

6,54 handiagoa. 

Altza Pasealekuari dagokionez, dendetako eguneroko batez besteko kontsumo elektrikoa 0,46 

kWh/eguneko/m2 izan zen martxoan, eta 0,41 kWh/eguneko/m2 apirilean. 2018ko martxoko eta 

apirileko kontsumorik handiena martxoaren 23an izan zen (0,71 kWh/eguneko/m2). 

Altza Pasealekuko eguneroko batez besteko kontsumo elektrikoa 2018ko martxoan eta apirilean 0,43 

kWh/eguneko/m2 izan zen, 2017ko aldi berean baino % 8,20 handiagoa (0,40 kWh/eguneko/m2) eta 

2016koa baino % 31,98 handiagoa (0,33 kWh/eguneko/m2). Energiaren kontsumo handiago hori 

martxoan nagusiki egon zen, hilabete hori ohikoa baino hotzagoa izan zelako 2018an.   

2.2 Energia elektrikoaren kontsumoak etxeetan 

Kale nagusiko etxeetako batez besteko kontsumo elektrikoa 3,75 kWh/eguneko/m2 izan zen 

martxoan, eta 3,21 kWh/eguneko/m2 apirilean. Bi hilabete horietan etxeetan egindako kontsumorik 

handiena martxoko lehen astean izan zen, eta martxoaren 2an egin zen handiena: 5,39 

kWh/eguneko/m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kale Nagusiko etxeetako eguneroko batez besteko kontsumo elektrikoa 2018ko martxoan eta 

apirilean 3,48 kWh/eguneko/m2 izan zen, 2017ko aldi berean baino % 26,48 handiagoa (2,75 

kWh/eguneko/m2) eta 2016koa baino % 16,19 handiagoa (2,99 kWh/eguneko/m2). 

Altza Pasealekuari dagokionez, etxeetako batez besteko kontsumo elektrikoa 3,63 kWh/eguneko/m2 

izan zen martxoan eta 3,32 kWh/eguneko/m2 apirilean. Kontsumorik handiena martxoaren 31n izan 

zen (5,99 kWh/eguneko/m2), Aste Santuko Larunbat Santuan hain zuzen ere.  Altza Pasealekuko 

eguneroko batez besteko kontsumo elektrikoa 2018ko martxoan eta apirilean 3,48 kWh/eguneko/m2 

izan zen, 2017ko aldi berean baino % 15,97 handiagoa (3,00 kWh/eguneko/m2) eta 2016koa baino % 

12,73 handiagoa (3,09 kWh/eguneko/m2).  
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Kale Nagusian nahiz Altza Pasealekuan, dendetako joera berari jarraituz, aztertutako martxo eta 

apirilean etxeetan izandako energia-kontsumo handiagoan martxoko kontsumoaren igoera orokorrak 

eragiten du, ziur asko hil horretan egon ziren tenperatura baxuengatik, batez besteko historikoaren 

azpitik egon zirelako. 

3. UR KONTSUMOAK 2018KO MATXOAN ETA APIRILEAN 

Orain, Kale Nagusiko eta Altza Pasealekuko dendetan eta etxeetan 2018ko martxoan eta apirilean 

erregistratutako ur kontsumoak aztertuko ditugu. 

3.1 Ur kontsumoak dendetan 

Kale Nagusiko dendetako eguneroko batez besteko ur kontsumoa 1.176,50 L/eguneko izan zen 

martxoan, eta 1.458,88 L/eguneko apirilean. Bi hilabete horietan dendetako kontsumorik handiena 

apirilaren 21an izan zen. Orduan 2.210,80 L/eguneko kontsumitu ziren batez beste. Kontsumorik 

handieneko egun hori, asteburuko egun bat izateaz gain, apirilean tenperaturik handiena egon zen 

eguna ere izan zen, eguneko ordu nagusietan 25 gradu baino gehiago egon baitziren.  

 

Kale Nagusiko dendetako eguneroko batez besteko ur kontsumoa 2018ko martxoan eta apirilean 

1.317,69 L/eguneko izan zen, 2017ko aldi berean baino % 21,08 handiagoa (1.669,75 L/eguneko) eta 

2016koa baino % 27,22 handiagoa (1.810,47 L/eguneko). Kontsumoaren bilakaerari erreparatzen 

badiogu, beheranzko joera ikusten dugu, apirilean bereziki, aurten tenperaturak epelagoak izan 

direlako, izan ere, aurreko urteetan tenperaturak batez besteko historikoa baino askoz ere 

handiagoak izan ziren.  

Nabarmendu behar da Aste Santuan dendetako eguneroko ur kontsumoaren batez bestekoa 

1.478,43 L/eguneko izan zela, aztertutako bi hilabete horien batez bestekoa baino % 12,20 

handiagoa. 
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3.2 Ur kontsumoak etxeetan 

Kale Nagusiko etxeetako eguneroko batez besteko ur kontsumoa 114,60 L/eguneko/pertsonako izan 

zen martxoan, eta 109,90 L/eguneko/pertsonako apirilean. Bi hilabete horietan etxeetako 

kontsumorik handiena martxoaren 18an izan zen. Orduan 138,90 L/eguneko/pertsonako kontsumitu 

ziren batez beste.   

 

Kale Nagusiko etxeetan eguneroko batez besteko ur kontsumoa 112,25 L/eguneko/pertsonako izan 

zen martxoan eta apirilean, 2017ko aldi berean baino % 1,50 handiagoa (110,59 

L/eguneko/pertsonako), eta 2016an baino % 10,50 handiagoa (101,59 L/eguneko/pertsonako), beraz, 

azken urtean arindu den goranzko joera egon da.  

4. ARGIZTAPENA 

Pertsonak detektatzeko sistema duen argiztapen sistema adimendunaren sistema ezartzeak 

eragindako aurreztea aztertu da, 2018ko martxoan eta apirilean, Altza Pasealekuan eta Kale 

Nagusian.  

Kale Nagusian pertsonak detektatzen dituen LED luminarien batez besteko kontsumoa 5,03 

kWh/eguneko izan da martxoan eta apirilean, beraz, % 33,74ko aurrezpena lortu da energian, 

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

historikoekin alderatuta, detekzioa duten LED argiei esker % 82,77ko energia aurreztea lortu da 

2018ko martxoan eta apirilean.  



        

 

 

5 

 

Altza Pasealekuari dagokionez,  pertsonak detektatzen dituen LED luminarien batez besteko 

kontsumoa 7,45 kWh/eguneko izan da martxoan eta apirilean, beraz, % 49,75eko aurrezpena lortu 

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

kontsumo historikoekin alderatuta, detekzioa duten LED argiei esker % 71,78ko energia aurreztea 

lortu da 2018ko martxoan eta apirilean.  

 

5. OINEZKO OLDEA 

5.1 Oinezko-oldea Alde Zaharrean  

2018ko martxoan eta apirilean, Narrika, San Jeronimo, Kale Nagusia, Abuztuak 31, San Lorenzo eta 
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Fermin Calbeton kaleetatik Donostiako Alde Zaharrera joan ziren pertsona kopurua 2.140.983 izan 

zen sarrerei dagokienez; 2.238.892 berriz, irteerei dagokienez.  

2018ko martxoan eta apirilean oinezko-olderik handiena izan zuen kalea Narrika kalea izan zen, eta 

haren atzetik Kale Nagusia eta San Jeronimo kaleak izan ziren. Dagoeneko ez da ohikoa, Kale Nagusia 

beti izan delako aurreko azterketetan jende-olderik handiena izan duen kalea. Sarrerek eta irteerak 

korrelazio positiboa badute ere, nabarmendu behar da Aste Santuan Narrika kaletik irteera askoz ere 

gehiago egon zela sarrerak baino, salbuespen gisa. Hori gertatu da Aste Santuan egindako 

jarduerengatik, oinezko-oldearen norabidean eta kopuruan eragin duelako.  

Martxoan jenderik gehien bildu zuen eguna 30a izan zen, Ostiral Santua, izan ere, 56.968 pertsona 

sartu ziren Alde Zaharrera, aurreko urteko Ostiral Santuan baino % 7,99 gehiago, eta 2016ko Ostiral 

Santua baino % 4,59 gehiago, San Jeronimo kalean, Kale Nagusian eta Narrika kalean.  Guztira 

343.675 pertsona sartu ziren Aste Santuan Alde Zaharrera, aurreko urteen antzekoa, izan ere, % 1,07 

igo da 2017. urtearen aldean, eta % 2,51 2016. urtearekin alderatuta.  

Apirilaren 21ean jenderik gehien egon zen: 56.907 sarrera. Egun horretan, larunbata izateaz gain, 

Donostiako gehieneko tenperaturak batez bestekoa baino 10 gradu handiagoak izan ziren, beraz, ziur 

asko, horrek eragin positiboa izan du Alde Zaharrean egondako oinezko-oldean.   

 

5.2 Oinezko-oldea Altza Pasealekuan 

Altza Pasealekuari dagokionez, 2018ko martxoan eta apirilean 41.365 pertsona zenbatu dira 

biribilgunetik anbulatoriorantz eta tren-geltokirantz; 52.961 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 

apirilaren 18a izan zen, asteazkena, 1.000 pertsona zenbatu zirelako; aurreko egunean, apirilak 17, 
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Casares norabidean egondako jende-olderik handiena izan zen: 1.430 pertsona zenbatu ziren.  

 

 

6. ONDORIOAK 

2018ko martxoan eta apirilean Kale Nagusiko eta Altza Pasealekuko kontsumo elektrikoak goranzko 

joera izan du dendetan eta etxeetan. Igo nabarmena izan da etxeen kasuan, martxoko kontsumoaren 

igoerarengatik nagusitik. Ziur asko eguraldiarengatik igo zen, batez bestekoaren azpitik egondako 

tenperaturak izan zirelako, eta horrek energia erabilera handiagoa ekarri zuen.  

Ur kontsumoak egonkor jarraitu du etxeetan, eta aurreko urteko martxoaren eta apirilaren aldean 

kontsumoan egondako aldaketak % 1 ingurukoak izan ziren. Hala ere, ur kontsumoaren murrizketa 

esanguratsua izan da dendetan 2017. eta 2016. urteetako martxoaren eta apirilaren aldean. 

Martxoko kontsumoan gertatutako murrizketa pixkanaka gertatu da aurreko urteen aldean; 

apirilean, berriz, oso handia izan da, ziur asko, urte honetako apirilean tenperaturak ez zirelako izan 

oso handiak. Aurreko urteak, berriz, berotsuagoak izan ziren, eta tenperatura maximoak balio 

historikoetatik hurbil egon ziren apirilean.  

Kale Nagusian argiteria adimenduneko sistemari esker, % 82,77ko aurrezpena lortu da energian, 

eremu horretako argiztapenaren kontsumo historikoen aldean. Altza Pasealekuan, % 71,78ko 

aurreztea lortu da.  

Oinezko-oldeari dagokionez, 2018ko martxoan eta apirilean 2.140.983 sarrera eta 2.238.892 irteera 

zenbatu ziren Alde Zaharrean. Altza Pasealekuan, 41.365 pertsona zenbatu ziren anbulatoriorantz eta 

tren-geltokirantz, eta 52.961 zenbatu ziren Casares norabidean. 

Nabarmendu behar da Aste Santuan, guztira, 343.675 sarrera zenbatu zirela Alde Zaharrera, aurreko 

urteen antzera, izan ere, 2017. urteko zenbaketaren aldean % 1,07 igo zen, eta 2016koaren aldean % 

2,51. Era berean, Aste Santuan zehar denden eguneroko batez besteko kontsumo elektrikoa 

aztertutako martxoko eta apirileko batez bestekoa baino % 6,54 handiagoa izan zen, eta batez 
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besteko ur kontsumoaren kasuan, 2018ko martxoko eta apirileko batez bestekoa baino % 12,20 

handiagoa izan zen. 


