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beste proiektu batzuetan erabili ahal izatea ekarriko du.

pag. 4

Erakusketarako
gidaliburua
pag. 6

Bizkaiko
errepideei buruzko
proiektuak
pag. 8

Azpiegituren
finantzaketari
buruzko
jardunaldiak
pag. 11

pag. 10

Txorierriko Pasabidea:
pag. 4
I p a r r a l d e t i k B i l bo r a h e l t z e k o Ir t e n b i d e a

2 CARRETERAS DE BIZKAIA

Herrilanak:
Ibilbide luzeko

Saila

gizarte baten garapen ekonomikoaren
faktorerik garrantzitsuena bilakatuz,
beraren aurrerakuntza mailetan sakonsakoneko eragina dutelarik.
Une honetan Herrilan Sailak hiru eremu handi barru hartzen ditu: Zerbitzu
Orokorrak, Herrilan Berriak eta Artapen,
Hobekuntza eta Berriztapenak. Horrela,
mota honetako sail baten ohizko alderdiei
eta hiritarrei eskaini behar zaizkien zerbitzu berriei, hots, eskarien kudeketa,
erabiltzailentzako argibide eta abarri
erantzuten die.

Gaur egungo eraikuntzateknika berriek oraintsu
arte ezinezkoak ziren
irtenbideak
ahalbideratzen dituzte

Azken 10 urteotan zehar,
Bizkaiko Foru Aldundiak
124.105 milioi pezeta
inbertitu ditu errepideetan

Mendeetan zehar Bizkaiko Foru
Aldundiak bere ardurapean izan du gure
Lurralde Historikoko bide eta errepideen
sareak jagon eta hobetzea. Erantzunkizun hau gaur egun Herrilan Sailaren
bidez burutzen du.
Gaur egun, erantzunkizuna berdina
bada ere, egin beharreko lana eta lortu
beharreko helburuak orain dela 200 urte
edota 40 urte zirenak ez bezalakoak dira.
Orduko bideak errepide bihurtu dira
eta eskaintzen duten zerbitzuen balioak
izugarrizko gorakada izan du, gaur egun

Bizkaiak, oraindik azpiegituretan
inbertsio handiak egin beharra du. Baina,
egitea adina garrantzitsua da esku artean
ditugun baliabideak (bai azpiegiturak
beraiek bai garraio publikoa) egokiro erabiltzea, inbertsioei etekinik handiena atera eta halakoak koordinatuz zein elkarren
gainean egitea aldenduz. Egin-eginean,
ahaleginak gehituz, eta ez gutxituz, bizkaitar guztientzat erraz heltzeko erarik
egokienak lortzeko.

Bizkaiko Foru Aldundiak mendeetan
zehar gure errepideak egiteko eta
jagoteko erantzunkizuna izan du
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Errepideen Planifikazioa:
Guztion etorkizunerako diseinatzea
Errepide-sarearen planifikazioa elementu eragilea dugu lurraldearen geroko
bilakaerarako. Ez da ahuntzaren gau erdiko estula, ez ondorioen zioz ezta burutzeak eskatzen duen kostuen ondorioz.
Orokorrean, Herrilanen zein errepideen ezaugarriririk berezienetarikoa hainbat urte lehenago planifikatu beharra izaten da: egin-eginean ere, mota ertaineko
honelako obra batean, prozezua hasten
denetik amaitu arte lau urte baino gehiago igaroten baitira.
Bizkaikoa bezalako bide-sarearen planifikazioak hurrengo helburuok lortzen
ahalegindu behar du:
* Etorkizuneko beharrizan eta eskariak
aurrikustea.
* Lurralde osoan sarbideak edukitzea
bermatzea.
* Euskal Herriko nahiz Europako
Elkarte osorako sareekin konexio egokia
ahalbideratzea.

* Etorkizuneko inbertsioei aurre egin
ahal izateko Sailaren finantza-osasuna
bermatzea.
Helburuok lortu ahal izateko, Bizkaiko
Foru Aldundiko Herrilan Sailak bi mailatan planteatzen ditu bere jarduketak:
Lehen eta behin, gure Lurraldearen
eta gainerako Euskadi eta Europako
Elkartearen arteko konexioak bideratzea
bilatzen du, era berean, Europako ibilbideak gure Lurraldetik igarotzeak sarearen artapen eta hobekuntzan sortzen
dituen betebeharrak betez.
Bigarren helburua, Bizkaiko hiritarrei
helbideak maila egoki batean ahalbideratzea ziurtatzea da. Horretarako, gure
Herrialdea bi alde nagusitan banatu da:
Bilbo Metropolia eta Bizkaia. Berau,
dituzten beharrizanak eta arazoak eta
lortu beharreko helburuak ezberdinak
direlako eta, ondorioz, berariazko eta
ezberdinezko plantemaneduak egitea
eskatzen dutelako egiten da honela.

Enekuri Ardatzaren eta Behealdeko Saihesbidearen arteko Konexioa

Errepideen
planifikazioak oso eragin
handia du gaur egungo
bizitza kalitatean eta,
baita ere, lurraldearen
etorkizuneko
garapenean

Eje de Enekuri. Conexión Variante Baja
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Bilbo Metropolia:
1.000.000 bizilagunentzako irtenbideak

Basauriko bidegurutzearen
erreformak (goikoa) aldaketa
guztiak sestra berean
gurutzatzerik izan gabe egitea
ahalbideratzen du

Bilbo Metropolia 1.000.000 bizilagun
batzen dituzten hainbat udalerrik osotzen
dutelrik, Nerbioiko itsasadarrak banatutako ibar estu batean zehar luzetara kokatuta aurkitzen da.
Egitura geografiko honek goitik behera
baldintzatu du lurralde honetako hirigintzaren egituraketa, ardatz-elementutzat
Bilboko udalerria eta, abiaburua ardatzune honetan izanik, Abraraino itsasadarraren adel bietan kokatuta daudelarik bizilagunez beteriko bi "lerro" luzeak dituela.

Txorierriko Pasabidea
(behekoa) A-8ari Bilbo
petropoli-barrutitik igarotean
ematen zaion aukerabidea
irtenbidea da, eta Europan
zeharko ibilbide luzeko
trafikoaren pasagunea izan
nahi du

Bilbo, metropoli-barruti oso hau nahiz
Autonomi Elkarteko alde handi bat nahiz
Kantabria, Burgos eta, baita ere, Errioxa
barru hartzen dituen Interland oso bateko
ekonomia, finantza eta zerbitzuen gune
bihurtu da.
Elementu hauek definitzen dituzte Bilbo Metropoli osoko higikortasun-beharrizanak. Eta horren ondoria da, hainbatetan gutxienez, gaur egun dugun egoera.
Bertan, Gurutzeta parean, metropoliko
trafikoaren multzorik handiena igaroten
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deneko ardatz bakarra (Hegoaldeko
Saihesbidea) egiteko elkartzen diren itsasadar biak (Udaldebieta eta Avanzada)
zeharkatzen dituzten bi ardatz nagusi
ditugu. Guzti honi, ibilbide luzeko Europako ardatz bat errepide honetatik igarotea erantsi behar zaio.
Beraz, Bilbora sartu eta bertatik ateratzen den trafikoa, hainbatean, gutxienez, errepide honetatik igarotzen da eta
udalerrira sartze-irtetea bi errepide hauetatik, hots, Jesusen Bihotzaren plazatik
eta Juan de Garaitik bakarrik egiten da.
Sailaren asmoak Bilbori bira osoan,
Txorierriko pasabidean falta den tartea
(Derio-Erletxeta) eraikiz ingurabide bat
egitea da, horrela hainbat helburu
garrantzitsu batera lortuz:
* Bilbori, Hegoaldeko sarbideetako trafikoa gutxitzeko, beste aukerako sarbide
bat (Iparraldeko Bide-antolaketa) Enekuri, Artxandako Tunel eta Mendebaldeko
Saihesbidearen bidez eskaintzea.
* Trafikoak mailakatzean azpiegituraren erabilerak arrazionaltzea ahalbidera
dezaten ibilbide luzeko trafikorako oraingo autopistentzat ordezko kaxuketa
ezartzea.
* Edozein motako arazoak errepidean
oztopoa sor dezanean ordezko pasabidea izatea ahalbidera dezan ingurubidea finantzatzea.

Euskaldunako zubia

2.044

Gurutzetako trukabidea

1.159

Derio-Erletxeta

14.930

La Herradura-Ibarusi

2.948

Txorierri-Enekuri

1.209

Ibarrekolanda-Beheko bidea Deusto

2.320

GUZTIRA

24.610

Artxandako tunela: aurrekontutik kanpo

Jarduketa honekin batera, Bilboko hiriko sarea erabilgarriago egitera zuzendutako beste jarduketa batzuk burutuko dira.
Azkenon artean hurrengo hauek nabarmentzen dira: Ibarrekolanda eta Beheko
Saihesbidearen arteko lotura, Euskalduna
Zubia edota Olabeagako sarbide berriak.
Egin-eginean ere, Bilboko metropolibarrutian dugun lehen mailako arazoari
irtenbide zehatzak eman nahi zaizkio;
egin-eginean ere, azpiegitura berriekin
bakarrik, hau ere ezinda ahaztu, konpondu ezingo den arazoa

Bilbo Metropolirako
aurrikusitako inbertsio
nagusiak. Berauen bidez
Bilborako sarbideak
hainbatetan hobetu nahi
dira
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IBARSUSI
"Bilboko Menbaldeko
Saihesbidearen" barruan,
une honetan eginbidean
den Ibarsusi eta Bihurgunea
deituaren arteko tarteak,
hainbatetan, Txurdinaga eta
Otxarkoaga auzoetako trafiko
arazoak konponduko ditu.

I B AR SU SI

ARTXANDAKO TUNELA
Txorierriko Pasabidetik sortuko
dira Bilboko sarbide berriak.
Beraietako ikusgarriena, Pasabide
honen eta Bilboko erdialdearen
arteko lotura egingo duen
Artxandako tunela izango da.

IBARREKOLANDA. BEHEKO SAIHESBIDEA
Ibarrekolanda eta Deustuko Beheko Saihesbidearen
arteko konexioak, Bilboko sarbideko mutur estua
den Deustuko zubia desagertaraztea ekarriko du.
Obra honek, amaitzen denean, Enekuri Ganetik
Bilbora etortzen diren ibilgailuei sarerra Deustuko
zubitik bertatik edo Euskalduna zubitik egiteko aukera
emango die.

BOLUE-MIMENAGA
Uribe-Kostako Pasabidean, Bolue-Mimenaga tarteari
dagokion bigarren faseari eman zaio hasiera. Bigarren
tarte honek, lehenengoa bezala (Artatza-Bolue)
Lurraldeko pasabidearen eginkizuna eta metropoliko
bide-antolaketarena betetzen ditu.

DE
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RIO - ERLETXE

DERIO-ERLETXETA
Txorierriko Pasabideko DerioErletxeta tartea, Bilboko
e t o r k i z u n e k o "Iparraldeko
Bide-antolaketaren" ardatz
nagusia amaitzeko falta dena da.
Honela, Iparraldeko eta
Hegoaldeko bide-antolaketek
Erletxeta parean eta Arrontegiko
zubian eratutako lehen
"Metropoliko ingurubidea"
erabiltzea izango dugu.

METROPOLIAREN PLANO OROKORRA

Aireko fotomontaketa honek,
begirada bakarrean, Bilbo
Metropoliko bide-egituraren irudi
orokorra izaten utziko digu.

GURUTZETAKO TRUKABIDEA
Gurutzetako trukabidea "Iparraldeko
bide-antolaketa" sortzeko giltzarria
da, igararon bidean den trafikoari,
"Hegoaldeko bide-antolaketa"-ren
ordez, aukera gisa, bide berri hori
erabiltzea ahalbideratuko diolako.
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Bizkaia:
Lurraldea Egituratzen

Kadaguako Pasabidea,
azpiegitura egokien bidez
distantziak nola laburtzen diren
ikusteko adibidea da

Bilbo Metropoliak bezala, metropolitik kanpoko Bizkaiak jarduketa
jakin batzuk eskatu edota oraindik
eskatzen dituzten beharrizan zehatz
batzuk ditu.
Bizkaia lurraldez txikia izan arren,
daukan orografiak jardun latza eskatzen du bertako bizilagun guztiei errepideetara erraz heltzea bermatzeko.
Azken 20 urte hauetan, bai enpresa
eremuan bai atsedenaldiei dagokienean sortutako garraio-beharrizanek trafikoa izugarriugaritzea ekarri dute, eta,
ondorioz, irtenbidea emateko azpiegiturak eskatzen dira.

Pasabideek eginkizuna bikoitza
dute, hala nola Ondarroako
Pasabidean ageri-ageriko den
bezala, Lurraldea egituratzea
eta, era berean, saihesbideen
bidez, udalerrietako hirigunetik
trafikoa kanpora atzeratzea
[argazkian Markinako
saihesbidea]

Arazo honi aurre egiteko, Bizkaiko
Foru Aldundiko Herrilan Sailak, gure
lurraldea egituratzeko plana egiten
dihardu, hain zuzen ere, Bizkaiko edozein hiritarri edo enpresari estatuko
edota Europako gainerako errepide
nagusietara erraz hletzea ahalbideratuko duen egituraketa egiten.
Bizkaiko errepideen mapara begiratzen badugu, Sortaldetik Mendebaldera doan ardatz egituratzaile handi bat duela eta berau A-8ak eta N634ak osotua dela ikus dezakegu.
Errepide bi hauek, Metropolibarrutitik igarotean arazoak jasatzen
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badituzte ere, Euskadiko gainerakoekin eta Europa osoarekin lotzeko
komunikabide maila nahikoa ona
ematen dute.
Baina ez da berdin jazoten gure
lurraldeko beste alde batzuetan. Sortalde-Mendebaldeko ardatz honetatik
aldentzen garen adinean, hainbatetan
gutxitzen dela konexio-gaitasuna ikus
dezakegu, oso eragozpen handiak
dituztelarik, batez ere, Kostaldean eta
Enkarterrialdeko hegoaldean.
Programa hau, saihetsen antzera,
Lurraldean konexioak sortzeko hainbat ardatz edo pasabide sortzean
oinarritzen da.
Sortalde-Mendebaldeko
ardatz
honetik Iparraldera, Uribe-Kosta, Bermeo, Gernika eta Ondarroako pasabideak ditugu. Hegoalderantz, ostera,
Kadaguakoa, Orduñakoa, A r r a t i a k o a
eta Elorriokoa.
Lurraldea egituratzeko Bizkaiko
Aldundiak definitutako ardatz hauen
artean bada ezaugarri bereziak dituen
bat: Durango-Kanpazarrekoa. Pasabide honek Euskal Herriko A u t o n o m i
Elkarteko barruko egituraketaren
ardatz garrantzitsuena, hots, Durango-Bergara-Beasaingo
Pasabidea
osotzen du. Hori dela eta, Euskal
Herriko Errepideen Plangintza Orokorrean definituta dago.

Bolue-Mimenaga (Uribe Kosta II)

3.298

Kadagua-Hego aterabidea

2.944

Elorrioko saihesbidea

3.440

Mungiako saihesbidea

3.856

Zalla-Artxube (Kadaguako pasabidea)

2.887

Zaratamo-Arrigorriagako sarbideak

1.440

Gernikako saihesbidea

2.380

GUZTIRA
Komunikabide-ardatz honen bidez,
Gipuzkoako bailada nagusiak zeharretara egituratuko dituen azpiegitura
sortu nahi da, horrela, bertan kokatuta
dauden herri eta enpresa guztiei
komunikatzeko era eragingarria
eskainiz.
Azkenik, Lurralde osoaren hazkuntza orekatu eta etengabeak, Bizkaiko
gune guztietan bizitzako kalitate maila
onak eskaintzeko gai izango diren
komunikabide-azpiegiturak eskatzen
ditu. Horrela, aukera berdintasuna
bermatzen da eta, era berean, pertsona eta enpresen kontzentrazioa
baztertzen.

20.245
Bizkaiko Lurralderako
aurrikusitako inbertsio
nagusiak. Halakoen bidez
Bizkaiko Lurralde Historiko
osoari edozein bazterrera
erraz heltzeko bideak
eskaini nahi zaizkio

Trabakua mendatea,
Ondarroako Pasabideko
oinarrizko elementua
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Artxandako Tunela:
Arazoak konpontzen dituen laburbidea

II Errepublika garaian hasi eta,
Bilbo beraren berezko Zabaltzegunera, Txorierriko Haranera
zabaltzeko beti birizik izan den
ametsa, hots, Artxandako
tunelaren proiektua, laster egia
bihur daiteke

Artxandako tunelaren proiektua,
Bilbori modu azkar eta erosoan Txorier r i r a i r t e b i d e a e m a t e k o b i d e gisa
defintu zen.
Hastapenak Errepublika garaian
dituen proiektu hau, agertu eta desagertu ibili da mahai ofizialetako paper
artean.
Une honetan burutu nahi den proiektuak askoz ere helburu handiagoak lortu nahi ditu. Bilbori Txorierri aldera
bidea irekitzeaz gainera, Bilboko hirigunearen eta egiteko den Bilboko Iparraldeko Bide-antolaketaren arteko
konexioa egin nahi dukin lotu nahi du.
Proiektu hau, beraz, oinarrizkoa da
Bilbo Metropoliaren egituraketarako,
bertatik emango baitzaio Bilbori sarbide nahiz irtenbide bat. Sarbide berri
honek, Enekuriko bikoizketa eta Sortaldeko Saihesbidearekin batera, Bilboko hirigunera erraztasunez heldu
ahal izatea bermatuko du.
Era berean, tunel honen eraiketarekin batera, Deutuko Goiko Saihesbide-

ari dagokion Salbe-Ugasko tartea ere
eraikiko da. Errepide berri honek
Begoña eta Deustu artean iragaten
diren ibilgailuek beren ibilbidea Salbeko zubitik igaron gabe egitea ahalbideratuko du, Mazarredoko bihur-bideak
kendu eta alde horretakoko trafikoa
hainbatetan azkartuz.
Proiektu honen beste ezaugarri handienetarikoa, ekimen pribatuz eraiki eta
ustiatua izeko diseinatua izatea da.
Beraz, bidesaredun tunel bat izango da.
Bi izan dira Saila irtenbide hau ematera bultzatu duten zioak:
Alde batetik, Bizkaiko Foru A l d u ndiak ez dauka une honetan honelako
inbertsioari aurre egiteko fondorik.
Bestetik, alde osoko trafiko-arazo
larriei irtenbidea emateko nahitaezko
inbertsioa da.
Argi zegoen, beraz, dilema: edo arazoari irtenbidea orain eman edo konponbidea "sine die" atzeratu. Sailak
askoz ere komenigarriagotzat jo du
orain bertan konponbidea ematea. Gure
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ikuspegiz askoz ere handiagoa delako
"ez egiteak" ekarriko lukeen kostua.
Azkenik, tunel hau eraikitzeak,
zuzeneko ondorio gisa, Metropoliko
bide egiturara elementu berri bat, hots,
une honetan ditugun sarbideetako
kopuru-arazoak kentzea ekarriko du.
Honek, zer esanik ez, errepidean egin
beharreko orduak gutxitzea eta bideko
geldialdietan dohainik erre ohi den
erregaia aurreratzea ekarriko du.
Gorago, mota honetako azpiegituran
bidesaria ezartzeko bi zio daudela
esan dugu. Bigarrena, igarotzea
ordaintzeak izaera erregulatzailearen
zeregina izatea da.
Ez dago dudarik, Bilbora oso azkar
heltzea ahalbideratzen duen bide bat
izatean, berau erabiltzaile guztientzat
oso erakargarri gertatuko denik. Horrela, azkenerako, sarbide bete-betea
bihur daiteke, egiterakoan izandako
helburua hondatzea ekarriz.
Horren irtenbidea, dudarik gabe,
bidesari bat ezarri eta bidea erabiltzen
dutenen kopurua erregulatzea
izaten da.
Mundu osoan erabili ohi den erregulazio hau, berez, ez da diskriminatzailea, egin-eginean ere, bidea erabili
beharra izan eta horretarako ordaint-

zea errentagarri dutenei lehentasuna
eman baino ez duelako egiten. Hauek
erabiltzeko eran eta pilaketa-arazorik
gabe aurkituko dute, Bilbori normalki
erabilera maila egokiak bermatuko dizkion sarbidea izango delarik.
Bada, gainera, Bizkaiko Foru Aldundiak errepide bat egiteko bidesaria
ezartzerakoan oinarrizkotzat duen printzio bat ere: hain zuzenen, aparteko elementua izatea eta aukeran bidesaririk
gabeko ordezko taxuketa edukitzea.
Artxandako tunela, argi dago, aparteko elementua da errepide-sare
barruan eta baditu aukeran kalitatemaila egokietan ordezko bideak
eskaintzeko beste ibilbide batzuk.
Une honetan eginbidean aurkitzen
dira Enekuri-Ganera doan bikoizketako
lanak, horrek, gidariek T x o r i e r r i t i k
etortzeko erabili ohi duten tarte honetan hobekuntza handia izatea ekarriko
duela.
Artxandako tulena, beraz, Hiriak
aspalditik dituen arazoetariko bati
irtenbidea emateko gai izango den Bilboko sarbide berria izango da. Era
berean Bilbotik Iparraldera joateko
oinarrizko giltzarria izango da, une
berean, Hiriari Sondikako Aireporturako konexio azkar eta zuzena eskainiz.

Egiteko den Artxandako
tuneleko sarbideko aho baten
irudia
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Azpiegituren
Kudeaketa:
Arazo berriei
aurre egiteko era berriak

Gaur egungo errepideen
planifikazioan, errepide berriak
egitea, garrantzia galdu gabe,
lehendikako baliabideak
hobekien erabiltzeko
"kudeaketa eskari" bidezko
jarduketari bidea utzi dio

Ibilgailua, geroago eta sarriago
garraiorako nahiz gozamen eta oporrerako, erabiltzeak sortutako ibilgailuen gehikuntzak errepide-azpiegituren erabileran
gehikuntza handia izatea ekarri du.
Errepideen eraikuntza, hobekuntza eta
mantenimenduaren erantzele diren herri
erakundeek ezin diote eskari honi orain
arte egin duten eran soilik erantzun. Hau
da, eskari berriei erantzuteko errepide
berriak eginez.
Honek geroago eta eragozpen handiagoak ditu, bai etengabeki errepideak eraikitzen jarduteak dituen aurrekontu arazoengatik baita mota honetako politika
batek epe ertainera nahiz luzera lurraldean ingurugiro, hirigintza eta antolakuntza alorrean sor ditzakeen arazoengatik.
Bizkaiko Foru Aldundia, errepideei
buruzko jarduketetan trafikoaren gehikuntzek ekarritako arazoei irtenbide
bikoitza ematen ari da: alde batetik, etor-

kizuneko erabiltzaile guztiei bertaratzeko
maila egokiak bermatzea ahalbideratuko
duten errepideak eginez eta, bestetik,
egon dauden errepideak ahalik eta egokien erabiltzea ekarriko duten jarduketak
definituz.
Neurri hauen argibide ditugu Bilboko
Bide-antolaketan aplikatutakoak. Tarte
batzuetan egunean 120.000 ibilgailuk
erabiltzen duten errepide honek argi erakusten du nola ezartzen zaizkion mugak,
praktikara eramaterakoan, guztiek ibiltzeko duten eskubideari, gainerako errepideek bezala, edukiera mugatuzkoa den
bide honetan.
Errepidea ahalik eta erabiltzaile kopururik handienak erabiltzea bermatuko
duen sistema bakarrik izango da guztientzat baliagarria, irtenbiderik "errazena", gehiago eraiki behar dela esatea
baita, berau ezin izaten delarik beti burutu, eta, agian, gomendagarria ere ez
delarik askotan izaten.
Baliabide publikoak, hau da, gure zergak nahiko urriak dira, eta osasun edo
hezkuntza alorrean eraginkorrak izan
behar dugun bezala, berdin jokatu behar
dugu errepideen erabileran ere. Horri,
bide berriak eraikitzeak berez trafikoaren
eta ibilgailuen gehikuntza ekarri ohi duela gaineratzen badiogu, eta horrek, bestalde, bide berriak egin beharra erraz uler
daiteke eraikuntza eta kudeaketaren
artean oreka egokia lortuz bakarrik bermatu ahal izango dela guztientzat
zerbitzu egokia emateko gai izango den
bide-sarea ematea, inbertsio publikoaren
beste alde batzuetan edo defizitean eragina izan gabe jasan ezingo dugun aurrekontu ahalegin handiagoa ekarri gabe.

