Informe visita tècnica a la ciutat de
Freiburg (Alemanya)
15 i 16 d’abril de 2010

URBANISME I ENERGIA
Guia de la ciutat: Sr. Steffen
Ries, Innovation Academy
e.V.
Conferència: Sra. Babette
Köher,
tècnica
del
Departament d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Freiburg
De
totes
les
ciutats
alemanyes, Freiburg, prop de
la Selva Negra, és la més
meridional la qual cosa li
proporciona un bon clima,
comparativament
amb
el
centre i nord d’Alemanya. Es
troba a 20 km de la frontera
Alemanya i a 50 km de
Suïssa.
Freiburg és sobretot una
ciutat
universitària
i
d’investigació. Pràcticament
no té indústria.
Urbanisme
219.430 habitants
15.300 Ha (50% zona de protecció natural)
130.000 llocs de treball
29.000 estudiants universitaris
L’àrea metropolitana té 610.000 habitants que creix al ritme de l’1% anual. Tenen un flux
migratori provinent del nord d’Alemanya degut a les millors condicions de vida.
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Té una nova estació de ferrocarril, totalment intermodal, al límit del nucli antic. El
tramvia passa per un pont i des del qual mitjançant unes escales s’arriba directament a les
andanes del ferrocarril. Amb la venda dels terrenys de l’anterior estació se’n va construir
una de nova que és un impressionant nus intermodal entre el transport local, el regional i
el nacional. L’estació té dos pàrkings de 1.000 cotxes i 1.000 bicicletes -Centre Mobile(cobertes i amb serveis a la bicicleta, com per exemple una màquina automàtica
dispensadora de pneumàtics de bici).

Arrel que la ciutat va quedar molt destruïda després de la 2a. Guerra Mundial, es va
reconstruir tal com era. I donat que la ciutat està situada en una plana, per a minimitzar
els nivells de contaminació i per a refrescar-la a l’estiu, han dissenyat un urbanisme que
respecta els corrents d’aire que baixen de les muntanyes, limitant l’alçada dels edificis
en el corredor afectat o obligant a fer forats en l’arquitectura dels grans edificis de negoci.
Pla urbanístic 2020
Fins el 1980 la ciutat es va expandir per un gran creixement demogràfic i l’estratègia es va
centrar en grans projectes (barris, aeroport, parc industrial) i fins 1993 no hi va haver
limitacions. Actualment hi ha limitacions i no queda sòl per fer grans projectes, per tant
s’ha de concertar el desenvolupament urbanístic en poca superfície.
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Perspectives de futur en el desenvolupament urbanístic
Objectiu principal: fins l’any 2030 reducció d’un 40% de les emissions de CO2 en relació a
les emissions de l’any 1992.
Àmbits:
- Edificacions privades i públiques
- Normes edificacions
- Tràfic
- Informació i relacions públiques
Eixos principals:
- Estalvi energia
- Eficiència energètica
- Energies renovables.
Objectius:
- Protegir recursos naturals
- Renunciar a l‘energia nuclear
- Protecció climàtica
Es tendeix cap a un model de ciutat amb recorreguts curts, que satisfaci la demanda dels
serveis dins el mateix barri.
La normativa impedeix que s’estableixin grans superfícies a fora de la ciutat. Es potencien
els mercats de barri amb productes locals.
Les normes de construcció obligatòries tenen en compte uns criteris, encara que el cost
s’encareixi un 10%.
Es limita la construcció a 4 plantes. Es limiten barreres físiques i es tenen en compte
zones naturals.
Les licitacions de projectes tenen en compte augmentar els estàndards de qualitat.
S’exigeix als promotors la financiació dels equipaments socials.
De tots els projectes, un 30% es destina a habitatges socials.
Es barregen diferents mides d’habitatges per aconseguir varietat de famílies.
Els promotors estan obligats a assumir el 100% dels costos de planificació.
No hi ha aprofitament de les aigües pluvials, perquè es deixen que s’infiltrin al subsòl per
augmentar les reserves del nivell freàtic.
Tenen centrals elèctriques (cogeneració) amb l’aprofitament de fusta extreta dels boscos.
Estan adaptant enllumenat públic a la tecnologia LED’S.
Produeixen un 10% de l’electricitat i consumeixen més d’un 50% d’energies renovables.
Per normativa l’energia eòlica té moltes restriccions per l’impacte ambiental.
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L’urbanisme aplicat en els nous desenvolupaments residencials, els més famosos són
Vauban i Rieselfeld, s’ha aplicat un urbanisme basat en el transport públic, quant a
accessibilitat, i en la mixtura social, parcel·les petites i foment de les energies renovables,
tan fotovoltaica com solar tèrmica.
Barri de Rieselfeld
-

Objectius: qualitat urbana, creació d’habitatge, planificació orientada al medi ambient i
parcel·les petites de vivendes evitant grans edificis.
Superfície: 320 hectàrees (70 ha són residencials i la resta són de protecció natural)
Petites parcel·les d’alta densitat.
L’aigua de pluja no pot anar a les depuradores, ha d’anar als aqüífers (protecció dels
camins naturals de l’aigua)
Edificis no molt alts, (5+1), per permetre el contacte visual dels nens que juguen amb
els pares que estan a casa.
Mitjana densitat. 12.500 habitants en 87 hectàrees (aprox. 4.200 habitatges)
1.000 llocs de treball
Església mixta (catòlica-protestant)
Equipaments escolars (col·legi, institut i zones d’esport).
Cases diverses.
Al centre del barri té tots els equipaments necessaris.
El tramvia és el primer que va arribar al barri, abans de començar a habitar les cases.
La línia de tramvia connecta amb el centre.
La infraestructura del transport públic, com els altres equipaments, s’ha finançat amb
la venda dels terrenys
Les energies renovables juguen un paper espectacular, tant en captació fotovoltaica
com en solar tèrmica.
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Barri de Vauban

-

-

Aquesta zona havia estat una base militar francesa que es va reutilitzar com a barri
residencial, ja que es troba prop del centre de Freiburg.
L’objectiu va ser crear un nou barri d’usos mixtes: zones residencials + polígon per
empreses + equipaments .
Superfície: 38 hectàrees
5.500 habitants i aprox. 2.000 habitatges.
Cases sense aparcament que es limita a una dotació a l’entrada (pàrquing amb
plaques solars). De mitjana, la gent té i usa menys el cotxe. Prioritat al cotxe col·lectiu
del Car-Sharing. El 40% de famílies són clients del Car-Sharing.
La línia de tramvia connecta amb el centre.
Als carrers els cotxes només poden aparcar 20 min. Els carrers es dediquen a
activitats relacionals, jugar, passejar, conversar, comprar….
Preu de venda dels pisos, 370 euros /m2
Calefacció central amb biomassa i suport de solar tèrmica.
Energia fotovoltaica a les teulades.
No tenen soterranis.
Gran varietat de vivendes i propietaris. Molts propietaris es van associar per planificar
el seu habitatge.
També hi trobem un conjunt de cases solars que generen més energia de la que
consumeixen.
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Energies alternatives
Tota la ciutat és plena d’instal·lacions d’energia renovable en els mateixos edificis
residencials o de serveis. Plaques solars fotovoltaiques, solars tèrmiques, compostació de
biomassa i residus per a la producció de bio-gas. S’han fet molt fortes inversions en els
edificis per a l’estalvi d’energia. De fet en aquesta ciutat i regió s’ubiquen les empreses
pioneres en la implantació d’energies renovables.

TRANSPORT PÚBLIC
Conferència: Sr. Andreas Hildebrandt, responsable de Freiburger Verkers AG
(empresa de transport públic)
El transport públic genera 72.400.000 passatgers a l’any (cada habitant agafa el
transport públic un cop per dia de mitjana). El dèficit econòmic és de 9 milions
d’euros/any. El 90% d’usuaris usa un abonament mensual regional que val 47,50 euros
que els hi permet viatjar amb tarifa en un radi de 50 km.
Des de l’any 1901 existeix el
tramvia a la ciutat.
Es considera que el transport públic
ha d’estar on la gent el necessita i
no a les afores.
Després de la segona guerra
mundial es va reconstruir la ciutat
tal i com era. Disposar de cotxe era
un símbol de prosperitat i el centre
quedava congestionat.
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L’any 1973 es va crear la zona peatonal i alternatives a la mobilitat en bici i en transport
públic.
Des de 1980 es fomenta l’ús de la bicicleta. La ciutat ja disposa d’una xarxa de més de
400 km. Es pot afirmar que el número d’usuaris és equivalent als usuaris de TP.
L’any 1989 es va aprovar un model de transport públic
compatible i sostenible amb el medi ambient, per
interaccionar entre diferents sistemes de mobilitat
(extensió del TP, promoció bici, zones pacífiques
residencials,...). Es va crear un abonament mensual
(Umweltschutzkarte) quin nom ja indica clarament la
intenció (Abonament de protecció del medi
ambient).
La xarxa viària (650 km) es distribueix en tres grups:
160 km d’autopistes urbanes de 4 carrils (70-80 km/h)
on es concentra el trànsit i no són adjacents amb zones
residencials. Carrers de 50 km/h per zones industrials i
carrers de velocitat reduïda o prioritat invertida (30
km/h).
No existeixen aparcaments de vehicles privats
gratuïts, a excepció dels Park-ride i els Bike-ride
(aparcaments gratuïts a prop de les estacions de
tramvia). Els aparcaments són més cars com més a prop del centre. Per altra banda no es
permet pujar bicicletes ni en tramvies ni autobusos.
La ciutat va encarregar a l’empresa incrementar el número d’usuaris. Fins el 1984 el
sistema de tarifes del TP s’havia incrementat i era complicat d’entendre. A partir d’aquí
decideixen simplificar els sistemes d’expedició de tiquets, baixar les tarifes un 30% i la
creació de l’abonament mensual de signe ambiental. Va ser una aposta de la ciutat que va
comptar amb l’oposició de l’operador local, VAG. El nombre d’usuaris es va incrementar,
la recaptació va pujar i el dèficit públic del servei va disminuir.
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L’any 1991 el TP s’expandeix a tota la regió, a uns 50
km de radi mitjançant 18 empreses de transport públic i
el ferrocarril alemany amb les mateixes tarifes. Cada any
l’administració els hi dóna unes compensacions pels
dèficits que puguin tenir. Es crea l’abonament regional
mensual. Aquest abonament vigent de dilluns a
divendres i els caps de setmana i festius és vàlid per la
família (dos adults + 4 infants). La tarifa d’aquest
abonament (47,50 euros) és la més econòmica
d’Alemanya.
La freqüència del tramvia és cada 7 minuts, però pot
arribar cada 2,5 en els trams centrals perquè
coincideixen tres tramvies. Les últimes hores cada 15
minuts i a partir de les 10 del vespre la freqüència del
tramvia disminueix i cada 30’ es reuneixen tots els
tramvies sincronitzadament en un punt central
(Bertoldsbrunnen) i els usuaris fan els intercanvis.

Avantatges del TP
El tramvia té total preferència en els encreuaments i semàfors.
Com que el tramvia és de pis baix, és més accessible i, per tant, també més ràpid. Si en
20 parades s’estalvia en cadascuna d’elles 3 segons, vol dir que en cada mitja volta
s’estalvia 1 minut.
La xarxa de tramvia compta amb 30 km i un 80% de la població estan a menys de 500 m
d’una parada.
Les 2/3 parts de les línies circulen pel seu propi espai i per tant si hi ha embús a la
carretera no afecta a la seva circulació. També una bona part es troba cobert per gespa:
redueix vibracions i sorolls, si hi ha averia no cal foradar i permet la infiltració de les
aigües pluvials.
En definitiva un transport públic atractiu ha de ser ràpid, estar a prop d’on la gent el
necessita i disponible en qualsevol moment.
Pels busos existeix un programa d’estalvi energètic i s’ha estalviat un 40% en els últims
anys. En els teulats de les cotxeres de busos hi ha plaques solars per a subministrar
energia a un total de 120 habitatges.
Pel que fa als tramvies consumeixen 13 GW/any, energia provinent de les centrals
hidràuliques i de fonts renovables.
Hi ha 6 línies de bus nocturn, que no és deficitari, amb rutes circulars pels diferents
barris que surten cada 30’ del mateix punt. A partir de les 9 del vespre les parades són a

8

petició de l’usuari. A la zona no coberta pel transport públic nocturn hi ha una oferta
conjunta de bus i taxi. El taxi es demana al conductor i es paga un petit suplement d’1
euro (en trajectes que poden ser de 12 km). Aquests taxis són compartits.
I tot això ho fan amb només 4 línies de tramvia. L'esquema és d'espina de peix, on el bus
fa d'aportació, ja que opera fins a l’extrem de la línia del tramvia. Aproximadament el 70%
d’usuaris són del tramvia i el 30% de l’autobús.
Si hi ha grans actes, l’entrada és simultàniament el tiquet de transport públic i aquest es
reforça.
De l’Ajuntament depèn una empresa pública que és formada per: VAG (empresa TP), FFB
(empresa de l’aeroport), AWF (aigües fecals), empresa de les piscines públiques i
Badenova AG CO.KG que és l’empresa d’energia. Aquesta última és la que genera
benefici i compensa el dèficit de totes les altres.
El número d’empleats de l’empresa de transport públic és de 300 persones i 150 xofers.
En els últims anys ha baixat, però es manté el número de xofers.
La cobertura de costos en el transport local (VAG) és del 82% i en el regional ÖPNV, del
70%.

Evolució de l distribució modal 1982-1999-2010-2020 i futur:

Les xifres de 2006 es trobaven a mig camí dels objectius previstos.
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Amb transport públic cada passatger necessita 10 vegades menys d’espai.
A cada cotxe només circula 1,3 persones de mitjana.
La mobilitat genera soroll i contaminació de l’aire.
Un usuari de transport públic contamina 1/3 part dels usuaris del vehicle privat.
La contaminació té xifres molt baixes i hi ha
panells a diferents punts de la ciutat que
mostren els valors dels diferents paràmetres
en directe. Com a mitjana per cada habitant de
Freiburg es generen 8,53 tn/CO2/any, quan a
la Unió Europea la mitjana és de
10,4tn/CO2/any.

La política de transport és la de la seva minimització a través integració amb la
d’urbanisme. Hi ha hagut continuïtat en la política de transport en els darrers 35 anys,
gràcies a un gran consens. La política de mobilitat sostenible se sustenta en 5 columnes.
- Transport públic
- Bicicleta
- Zones de vianants
- Model de l’aparcament
- Concentració del trànsit de cotxes en
determinades zones
Infraestructura de transport sostenible:
- 27,5 km de tramvies
- 270 km de bus
- 410 km de carrils bici
- 5.613 places d’aparcament de cotxe a
l’Innensatdt (ciutat antiga)
- Es lloguen caixes per guardar la bici en els
aparcaments a 75 euros/any
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La zona blava des de 2,2 €/h fins a 0,60€/h. Al centre, no hi ha zones d’aparcament de
cotxes sense pagament. Lluny del centre, sí.
L’aparcament està integrat en el paisatge, com un edifici però amb plantes d’aparcament
en comptes de pisos.
En la xarxa regional ÖPNV operen busos interurbans, l’empresa pública ferroviària
Deutsche Bahn, una altra empresa de ferrocarril depenent de la regió i alguna altra també
privada.
Xarxa de tramvies i extensions de la Xarxa de carrils bici

11

Recollida selectiva de residus
Existeixen diferents fraccions de recollida selectiva que es separen de la següent manera:
-

L’orgànica amb contenidors de color marró i la recollida es fa cada 7 dies.

-

El cartró-paper amb contenidors de color verd.

-

El plàstic amb bosses grogues (no existeixen iglús grocs)

-

El vidre, el separen en tres tipus (verd, marró i blanc) amb contenidors grans de 350
litres.

-

El rebuig amb contenidors de color negre de capacitat 35, 60, 140 o 240 litres.

Existeix deixalleria mòbil per a residus perillosos.
A l’estiu es netegen els contenidors de superfície dos cops per reduir les males olors.
Una casa paga el rebut d’escombraries pel número de persones i pel nombre de recollides
mensuals (la recollida és cada 7 o 14 dies depenent dels habitants). Per exemple una
parella sense fills paga per cada 14 dies de recollida uns 133 euros/any. A partir del web
de l’empresa municipal gestora dels residus es pot calcular la taxa d’escombraries per les
diferents mides de contenidors i freqüència de recollida:
http://www.abfallwirtschaft-freiburg.de/alles_ueber_abfall/abfallgebuehren/gebuehrenrechner.php

A partir del rebuig es produeix biogàs per obtenir electricitat.
Tenen implantat els sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos en molts productes.
L’any 1992, Freiburg tenia una taxa de reciclatge només del 25% i en aquests moments té
una de les taxes més altes amb un 70% dels residus totals!

La visita tècnica a la ciutat de Freiburg ha estat organitzada per la Fundació Mobilitat Sostenible i
Segura http://www.fundaciomobilitatsostenible.org/

SECRETARIA TÈCNICA
Girona, abril de 2010
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