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Bilbora sartzeko
Ipar Sistema
Bilbok trafiko-arazoetarako konponbide premiazkoak behar ditu: esate baterako, dagoen
sarearen kudeaketa hobetu behar da eta kulturan egin beharreko aldaketek gizarte garatuenen jokabideetara hurbildu behar gaituzte. Gizarte horiek herri garraioaren alde egiten
dute, baita hirien gizatarkuntzaren eta automobilarekiko hautabidezko garraio sistemen
alde ere. Sistema horiek bizikleta ohiko garraiabide bezala erabiltzea bezain konponbide
urriki erabiliak aurkeztu behar dituzte.
Baina horrek ez dizkigu ezkutatu behar egungo bide-sarean dauden ments handiak.
Horregatik, Bilbok orain ez dituen iparralderanzko irteerak izan ahal izateko beharrezko
obrak burutzen ari dira.
orr. 2

Artxandako Tunela:
guztiontzako konponbidea

Ibarrekolanda
Euskalduna zubia

Tunel hau Bilbora Iparretik sartzeko sarearen funtsezko
zatia da. Finantzaketa pribatuaren bitartez hura epe laburragoan jarriko da martxan eta gainera beste funtsezko
proiektu batzuetarako herri baliabideak izatea ahalbidetuko du.

Hauxe da Bilboko Deustu auzoa trafiko handitik askatuko duen konponbidea. Era berean, erabat azkartuko die
Enekuriko beherabidea egunero Urira
sartzeko era bezala erabiltzen duten
erabiltzaileei Bilbon sartzea. Obra hau
eraikita, pertsona horiek Lehendakari
Agirrerekiko konexioko semaforoetatik
libra litezke.

orr. 8

orr. 4

Finantzaketa pribatuaren bitartez hemendik gutxira izan
ahal izango dugu funtsezko inbertsio bat.

O ru e t a - I b a r s u s i :
o rr. 1 2
B a rneko arazoetarako eta oro k o rretarako
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Ipar Sistema Metropolitarra:
Bilborako sarbide berriak
zat, bide horretatik igarotzen dira eta udalerrira sartu edo bertatik irteteko bi sarbidetatik pasatzen dira. Sarbide horiek
honakook ditugu: Jesusen Bihotza eta
Juan Garaikoa.
Sailaren proiektua honakoa da: Bilborako ingurabideko hesi bat ixtea. Horretarako, Derio-Erletxeko Txorierriko pasabidetik falta den bidetartea eraiki behar da.
Horren bitartez, helburu garrantzitsu batzuk lortu nahi dira:

Bilbo Metropolitarra udalerri batzuek
osatuta dago. Udalerriok guztira ia
1.000.000 biztanle dituzte eta Nerbioi Itsasadarrak zatitutako ibar meharrean zehar
kokatuta daude.
Geografi egiturak funtsezko eran zehaztu du lurralde honen hirigintzako egitura.
Erdiko elementu bezala Bilboko udalerria
dago eta bi zona zerrenda handi ditu alboan. Zona horietan ere jendea bizi da. Erdiko gune horretatik abiatuta, zerrenda
horiek itsasadarraren albo banatan kokatuta daude Abrara heldu arte.
Bilbo metropolialde osoaren eta hinterland baten ekonomi, finantza eta zerbitzu gune bihurtu da. Hinterland horrek
barnean sarturik du Autonomi Erkidegoko, Kantabriako, Burgoseko eta Errioxako
zati esanguratsu bana.
Elementuok Bilbo Metropolitar osoko
mugikortasun-beharrizanak zehazturik
dituzte. Eta horien ondorioz, alde handi
batean behintzat, horrela gabiltza egun.
Itsasadarraren alde biak ibiltzen dituzten
bi ardatz handi daude: Ugaldebieta eta La
Avanzada. Gurutzeta parean bateratu eta
ardatz bakar bihurtzen dira: Hegoaldeko
Konponbidea/A-8. Ardatz horretan trafiko
metropolitarraren zati handia dabil.
Astungarri bezala esan behar da bide
horretan Europako bide luzeko ardatza
dagoela.
Hortaz, Bilbora sartu eta bertatik irteten
den trafikoak, neurri handi batean behint-

• Bilborako hautabidezko sarbidea
(Iparraldeko Konponbidea), Enekuriko beherabidearen, Artxandako
Tunelaren eta Ekialdeko saihesbidearen bitartez hiribururako hegoaldeko
sarbideetan trafikoa arintzen duena.
• Ibilbide luzeko trafikoetarako egungo
autobidearen hautabidezko taxuketa
sortzea, trafikoak hierarkizatzean azpiegituren erabilerak arrazionaltzeko.
• Hesi baten finantzaketa, pasatzeko
hautabidezko bidea egon dadin. Bide
hori egokia da edozein arazok bidean
tapan bat sortzen badu ere.
Jarduketa horrekin batera, Herrilan Sailak Bilboko udalerria bertaratzeko sistema
berri batez hornitzen dihardu, sartzen eta
irteten den trafikoa barreiatzeko eta, hortaz, eginkizun hori uneotan betetzen ari
diren bide urrietan trafikoa arintzeko.
Horretarako eta Txorierriko Pasabideko bidetarte egun eraikian eta Asua-Enekuri-Deustu errepidean bermaturik, Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilan Sailak jarduketa batzuk ditu abian jarrita edo aurrikusita.

Txorierriko Pasabidea
Pasabide hau eraikiz gero, A-8 delakoak “Gurutzeta-Malmasingo trukabidean
jasaten duen trafikoaren zati esanguratsu
bat arinduko litzateke. Era berean, pasabide hau eraikitzea lagungarri izango litzateke A-8aren zati horretako trafikoa
errazagoa izateko eta, beraz, Bilborako
bide horretatiko sarbideak erraztuko
lituzke.
Kontuan hartu behar da Pasabideko
bidetarte hori eraikitzea Bilborako Sarbi-
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deen Hitzarmenaren barruan sartuta ez
dagoela.

Enekuri-Beheko
Saihesbidea ardatza
Hiru dira jarduketa honek bete beharreko oinarrizko eginkizunak:
a) Honakootarako sarbidetasun metropolitarra bermatzea:
• Deusturakoa
Ignacio)

(San Pedro-San

• Zabalgunea-Abandoibarrerakoa,
Deustuko Zubiaren bitartez
• Misericordia-Erakustazokarakoa,
Euskalduna zubiaren bitartez
Beheko Saihesbidearekiko konexioaren ostean
b) San Pedro eta San Ignacio arteko
mugikortasuna erraztea. Horretarako, honakoa dugu beharrezko:
• Orixe-Ramón y Cajal ardatza
gauzatzea
• Lehendakari Agirre kanpoko trafikoez askatzea
• Beheko Saihesbidearen eta Iparraldeko Ardatzaren arteko
sarea.
c) Arangoiti kanpoko sarbideetatik
banatutako bide- eta oinezko-sarbide batzuei esker Deustuko hiri-bilbean integratzea
Jarduketak ardatz horretan azpibanatzen diren obrak honakook ditugu:
1) Txorierri-Enekuri erdibiketa (1.209
MM pezeta). Burutzen.
2) Ibarrekolanda-Beheko Saihesbidearekiko Konexioa-Euskalduna zubia
lotunea (6.200 MM pezeta). Proiektuan.

Artxandako Tunela
Tunel bat eraiki behar da, Txorierriko
Pasabidea La Salve zubiarekin lotuko
duena Artxandan zehar. Gainera, horrek
aldean lekarke, gutxienez, Deustuko Goi
Saihesbidearen zati garrantzitsua (La
Salve-Ugasko) eraikitzea.
Azpiegitura honen eginkizunak honakook izango lirateke:
a) Zabalgunearen eta Begoñaren
Txorierriranzko sarbide espezifiko
bat ematea.
b) Deustuko zubia Deustu eta Zabalgune arteko toki mugikortasunerako ardatz bakarrik bihurtzea.

Orueta-Ibarsusi
Proiektu hori burutuz honakoa lortuko
da:
a) Bilbo-Basauri-Etxebarri-Galdakaorako kanpoko bidaiek, helmuga
Txorierri-Ezkerraldea eta Eskuinaldea dutenek, Bilbo ez zeharkatzea
Erdiko Konponbidearen bitartez.
b) Otxarkoagari, Txurdinagari eta Santutxuri sarbide espezifikoak ematea.
c) Zabalbide berreskuratzea, Begoña
eta Arabella artean behintzat kale
funtzio baterako.
d) Trafikoa kontrolatzeko eta zuzentzeko estrategiak sortzea ahalbidetzea,
A-8 delakoan San Adrian eta Gurutzeta artean gerta daitezkeen gorabeheretarako.

OBREN AURREKONTUAK
• Gurutzetako trukabidea
• Orueta-Ibarsusi (Ekialdeko Saihesbidea)
• Txorierri-Enekuri
(Enekuriko Erdibiketa)
• IIbarrekolanda- Euskalduna zubia
• Artxandako Tunela (ekimen pribatua)
GUZTIRA

2.044
2.948
1.209
6.200
10.000
24.401
MM pezeta
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Ibarrekolanda-Euskalduna zubia
Erdirako konexio berri bat

Ibarrekolandaren eta Beheko
Saihesbidearen arteko
konexioak Deustuko trafikoa
arinduko du eta Bilboko
Erdialdea Enekuriko Gainetik
sartu nahi dutenentzako
sarbide zuzenago batez
hornitu

Funtsean, proiektu honen bitartez
batu nahi da BI-3704 errepidea (Deustu-Enekuri-Asua) “Madre de Dios”
i k a s t e t x e a ren parean Euskalduna
zubiarekin, zertarako-eta Bilboko erdigunerako igarobideko mugimenduak
Deusturako eta San Ignaciorako toki
mugimenduetatik banatuta geratzeko.
J a rduketa honen bitartez ekidin
nahi da egun butxadura handiak sortzen dituzten bi puntutara ibilgailu
asko biltzea. Puntu horiek honakook
ditugu:
• Enekuriko beherabidearen eta
Lehendakari Agirre ren art e k o
gurutzabidea.
• Deustuko Zubiaren pasabidea.
Uneotan, Bilbora Enekuri bidez
s a rtzen den trafikoak Lehendakari
Agirrerekiko gurutzabidearen meharg u n e a rekin egiten du topo. Horre n
ondorioz, bide hau erabiliena den
orduetan atasku handiak sortzen dira,
erabiltzaileei asaldura handiak eragiten dizkietenak.
Euskalduna zubia abian jart z e a k
erabiltzaileei ahalbidetu die Bilbora
Eskuinaldetik
Deustuko
Beheko
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S a i h e s b i d e a ren bitartez sartzea eta
Uriaren erdigunera Enekuritik sartzen
direnekin batu barik sartu ahal izatea.
Hori dela eta, bide-ataskuko gune
bat ezabatu da, baina ez ditu guztiok
ezagutzen ditugun butxadura-arazoak
oraindik kendu.
H u rrengo urratsa Bilborako Ipar
a i l e g a e rraztasunerako
planen
barruan orain burutuko dena da: Ibarrekolandaren eta Euskalduna zubiaren arteko konexioa eraikitzea.
P roiektu hori burutuz helburu
g a rrantzitsuak lortuko dira, zonako
gurpilezko trafikoa oso hobetuko
dutenak.
Bilbora Eskuinaldetik Enekuriko
G a i n a ren bitartez sartzen direnei bi
hautabidezko bide bermatzeaz gain,
jarduketa honek honako eginkizunok
ditu:
a) Honakootarako
sarbide-sare
metropolitarra bermatzea:
• Deustukoa (San Pedro - S a n
Ignacio).
• Z a b a l g u n e a - A b a n d o i b a rrekoa, Deustuko Zubiare n
bitartez.
• M i s e r i c o rd i a - E r a k u s t a z o k akoa, Euskalduna zubiare n
bitartez.
b) San Pedro eta San Ignacio arteko mugikortasuna err a z t e a .
H o rretarako, honakoa dugu
beharrezko:
• Orixe-Ramón y Cajal ardatza gauzatzea.
• Lehendakari Agirre kanpoko trafikoez askatzea.
• Beheko Saihesbidearen eta
Iparraldeko Ardatzaren arteko sarea.
c) Arangoiti kanpoko sarbideetatik
banatutako bide- eta oinezkosarbide zuzen batzuei esker
Deustuko hiri-bilbean integratzea.
Proiektu hau Artxandako Tunelarenaren parean egingo da. 1998an hasiko da eta 24 hilabeteko eraikuntzaepea izango du. Bera martxan jartzen
denetik, funtsezko aldaketa sort u k o
da Bilbo urira sartzeko sarearen egitura osoan. Izan ere, une horre z
g e roztik Bilborako sarbide berri bat
egongo da.

Enekurira
A Enekuri

Salveko Zubira eta
Artxandako Tunelara
Al puente de la Salve y
al Túnel de Artxanda

Enekuriko Glorieta.
Glorieta de Enekuri

Ibarrekolandako
Glorieta.
Glorieta de
Ibarrekolanda
Tunela.
Túnel
Madariaga Etorbidea.
Avenida Madariaga

Morgan BIdeko Glorieta.
Glorieta de Camino Morgan

Euskalduna Zubira.
Al Puente de Euskalduna.

Ibarrekolandaren eta Beheko
Saihesbidearen arteko
konexioa arazo larriak
konponduko dituen hiriondobideko benetako
jarduketa da.
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SARBIDE-SARE METRO
IPAR SISTEM
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OPOLITARREKO
MA

JARDUKETAK
A. EDUKIERA HANDIKO SISTEMA
A.1 TXORIERRIKO PASABIDEA
A.2 GURUTZETAKO TRUKABIDEA

B. BILBORAKO IPARRALDEKO SARBIDEAK
B.1 ORUETA-IBARSUSI
B.2 ARTXANDAKO TUNELA
UGASKO-LA SALVE
B.3 ENEKURIKO EDUKIERAREN IGOERA
B.3.1 ENEKURIKO GAINA
B.3.2 IBARREKOLANDA-BEHEKO SAIHESBIDEA
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Artxandako Tunela:
Arazoak konpontzen dituen bidezidorra

Artxandako Tunelaren
proiektua ametsa da II.
Errepublikaren garaietatik,
eta Bilbo hedatzeko natur
aldeetako batera zabaltzea
nahi du, Txorierriko Ibarrera
alegia. Ametsa errealitate
bihur daiteke luze gabe.

A rtxandako Tu n e l a ren pro i e k t u a
Bilbo Txorierriranzko irteera azkar
eta eroso batez hornitzeko konponbide bezala definitu zen.
Hasierako proiektu hori, Errepublikaren garaikoa baita, mahai ofizialetatik agertu eta desagertuz joan da.
Egun aurkeztutako proiektuak helburu handiagoak ditu. Bilbori Txorierriranzko irteera bat eman nahi dio
eta, gainera, Bilborako Sarbide-sareko Ipar Sistemaren zati garrantzitsua
da.
H o rtaz, proiektu hau oinarr i z k o a
da Bilbo Metropolitarra egituratzeko;
izan ere, beraren bitartez Bilbori irteera eta sarrera bat emango zaio. Sarbide berri horrek, Enekuriko erdibiketak, Ibarrekolandaren eta Euskalduna zubiaren arteko konexioak eta
Ekialdeko Saihesbideak berm a t u k o
dute Bilboko hirigunerako ailegaerraztasun egokia.
Bestetik, tunel hau eraikitzearekin
batera, Deustuko Goi Saihesbideari
dagokion La Salve-Ugasko bidetartea ren eraikuntza burutuko da. Bide
berri hori dela eta, Begoña eta Deustu artean ibiltzen diren ibilgailuek

j o a n - e t o rri hori egin ahal izango
dute La Salveko Zubitik pasa beharrik izan gabe; hortaz, Mazarredoko
bilbadura ezabatuko da eta bertako
trafikoa oso bizkortu.
Proiektu honen ezaugarri nagusietariko beste bat diseinua da: ekimen
pribatuaren bitartez eraiki eta ustiatzeko diseinatuta dago. Hortaz, bidesaridun tunel batez ari gara.
Saila mota honetako konponbidea
planteatzera eraman duten arrazoiak
bi dira.
Alde batetik, egun Bizkaiko Aldundiak ez du mota honetako inbertsio
bati aurre egiteko fondorik. Beste
alde batetik, inbertsio hori oinarrizkoa da alde osoan trafikoaren arazo
larriak konpontzeko.
Dilema argia da: edo arazoa orain
konponduko edo konponbidea “sine
die” atzeratu. Sailak askozaz ere
egokiago iritzi dio arazoa orain konpontzeari, zeren eta gure ikuspegitik
hori ez egiteak kostu handiagoa baitakar.
Azken buruan, tunel hau eraikitzeak honako ondorio zuzena edukiko
du: orain arte ibili diren sarbideetako
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butxadura arinduko duen elementu
b e rri bat bide-egitura metro p o l i t arrari erastea. Horren ondorioz, errepidean galdutako orduak eta geldialdietan alferrik erretako erregaia
aurreztuko dira.
Baina lehen esana dugu bi arrazoi
daudela mota honetako azpiegitura
batean bidesariak erabiltzeko. Bigarrena hauxe da: igarotzearengatiko
kobrantzaren araupetzailetasuna.
Inork ezin zalantzarik egin dezake
Bilbora azkar-azkar sartzea ahalbidetzen duen bide baten existentziaz.
Bide hori bide erakargarri bihurtuko
da erabiltzaile ororentzat. Horregatik, azkenean, butxaduradun sarbide
bihur daiteke eta, horrela, bera eraikitzean izandako helburua desegin.
Konponbidea begien bistakoa da:
bidesari bat aplikaturik araupetuko
dugu bidea erabiltzen duten erabiltzaileen kopurua.
Araupeketa hori mundu osoan
erabilia da eta berez ez da baztertzailea; izan ere, egiten duena bidea erabili behar duten eta, hortaz, horregatik ordaintzea errentagarri gertatzen
zaienei igarotzeko lehentasuna ematea da. Horiek bide hori atasku barik
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aurkituko dute. Hori dela eta, Bilbori
emango diogu normalean erabilera
maila zuzenak bermaturik edukiko
dituen sarbide bat.
Gainera, badago oinarrizko abiaburu bat, Bizkaiko Aldundiak bidesaridun errepidea eraikitzea planteatzerakoan eraentzaile duena: elementu bakuna izan behar du eta bidesaritik libre dagoen hautabidezko taxuketa bat eduki.
Artxandako Tunela, begi bistakoa
denez, elementu bakuna da bidesarearen barruan, eta kalitate oneko
a l t e rnatibak eskaintzeko gai dire n
hautabidezko bideak ditu.
Egun, Enekuriko Gainerako aldap a ren erdibiketa-obrak egiten ari
dira. Hori dela eta, oso hobetuko da
ibilbidea, Txorierritik datozen gidariek tradizioz erabili dutena.
Hortaz, Artxandako Tunela Bilbora
sartzeko bidea dugu, Uriak duen arazo zaharrenetakoa konpontzeko gai
delarik, Txorierrirekiko konexio zuzenaren arazoa, alegia. Eta gainera Bilborako Ipar Ailegaerraztasuneko pieza garrantzitsu bihurtuko da, Uriari
Sondikako Aireportuarekiko konexio
azkar eta zuzena emango baitio.

Artxandako Tunela
izango denaren irudia
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Artxandako Tunela:
Oinarrizko proiektua eta alternatibak

Artxandako Tunelaren
oinarrizko proiektua

Txorierri La Salverekin lotzen duen
Artxandako Tunelaren oinarrizko
proiektuaren barruan norabide bakarreko hodi bat eraikitzea dago. Hodi
hori 1.200 metro luze izango da.
Ereduzko atalerako 5 metroko galibo
bat aurrikusi da galtzadan; eta 4,50
metrokoa, bazterbidean. Karrilak hiru
izango dira eta 3,5 metroko zabalera
izango dute. Galtzadak 1,5 metroko
bazterbide bat izango du, eta metro
1eko zabalera duen beste bat. Bi espaloi izango ditu, 75 cm zabal izango direnak.
Beraren haizeztaketarako, gehienez
1,30 metroko diametroa duten haizagailu bi jartzea aurrikusi da.
Bilboko Udalak Artxanda-Ugaskoko
tuneleko mugimenduari Tunelaren
oinarrizko proiektura bilduta agertzen
ez den konponbidea emateko erakutsitako arreta dela eta, proiektu osagarria
egin da, zeinek beste tunel bat Artxanda mendipean Txorierrin kokatuta
dagoen lotunearen eta Ugaskoko zonaren artean eraikitzea helburu baitu.
Aldarazpen hori dela eta, nabarmen
hobetuko da oinarrizko proiektua.
Horren oinarrizko arrazoiak bi dira:
a) Aldarazpen horrek Ugasko-Txorierriko eta alderantzizko joanetorriak egitea ahalbidetzen du;
izan ere, joan-etorri horiek La Salveko lotunearen bitartez konpontzea ezinezkoa zen geografi
mugengatik.
b) Konponbide eraginkorra da Bilborako sarbideetako bilbe metropolitarraren barruko sarrerarik
garrantzitsuenetako
baterako.
Izan ere, gidariei ahalbidetzen die
bidesaridun aldera heldutakoan
ibilbide bat edo beste bat aukeratzea, une bakoitzean trafiko handiagoa jasaten duten Uriko zonen
arabera.
Proiektu osagarri horretan bi aukera
daude. Biotan Ugasko eta Txorierri
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arteko Tunela norabide biko hodi bat
eta tunel aizunaren bidetarte bat eraikiz konponduko da. Guztira, 1.145
metro luze izango da.
Tunelerako aurrikusitako galiboa 5
metrokoa izango da galtzadaren
zonan; eta 4,5 metrokoa, bazterbideen
zonan. Karrilak 3 izango dira, 3,5
metroko zabalera izango dutenak. Era
berean, tunelak 1,5 metroko bazterbide bi eta 60 cm-ko espaloi bat izango
ditu.
Beraren haizeztaketarako, metro
bateko diametroa duten haizagailu bi
jartzea aurrikusi da.
Bi alternatiben arteko ezberdintasuna karriletan datza, Txorierri-La Salveko tunelak bi edo hiru karril izatean
alegia.
Alternatiba horietariko edozein eraikitzea adjudikatariak baldintza batzuekin eraikitzeko ahalbidearen menpean
egongo da. Izan ere, adjudikatariak
errentagarritasun-maila nahikoari eutsi behar dio eta ez dezake bideraezin
laga ustiapena: bidesaria ezin da altua
izan, nahiz eta eraikuntzak kostuaren
igoera eragin.
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Artxandako Tunelak La
Salve, grafikoan,
Txorierrirekin lotzeko
balioko du.

Artxandako Tunelaren
proiektu osagarria
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Orueta-Ibarsusi
Proiektu integratua

Orueta-Ibarsusi Bilboko
Ekialdeko Saihesbidearen
zati den jarduketetako bat
da.

Ekialdeko Saihesbidearen OruetaIbarsusi bidetartearen bitartez Bilboko
bideen barruko bi helburu oso
garrantzitsu bete ahal dira.
Alde batetik, bidetarte horrek, Ekialdeko Saihesbidearen zati dela eta,
saihesbide horrekin oinarrizko helburu bat konpartitzen du: hiri-sarea tokikoak ez diren trafikoez askatzea.

Horrela ekidin nahi da ibilgailuak Bilboko hirigunetik berau abialekua edo
helmuga ez den kasuetan igarotzea.
Saihesbide horrek Behe Nerbioiko
pasabide luzetarakoen arteko konexio
bezala (Hegoaldeko Konponbidea,
Txorierri eta EN-634) balioko du.
Horregatik guztiagatik ulergarria da
obra honek duen estrategi garrantzia.
Baina Ekialdeko Saihesbidearen
bidetarte honen kasu zehatzean, beste
abantaila batzuk batuta daude, hura
ahalik eta lasterren eraikitzea beharrezko egiten dutenak:
• Txurdinaga eta Otxarkoaga auzoen arteko egungo bide-konexioak
hobetzea eta, hortaz, alde bioi
berriro pizten laguntzea.
• Ibilbide-alternatiba gehiago eskainiz trafikoa barreiatu eta ataskuz
gabetzea.
Gaur egun, Bilboko Txurdinaga eta
Otxarkoaga auzoen errepidezko komunikazioa hiri-bilbearen eta N-634
delakoarekin eta Santo Domingoko
Gainarekin dauden konexioen bitartez
konponduta dago. Izan ere, auzook
Zumalakarregi etorbidearen bidez
lotuta daude N-634 delakoarekin; eta
Arabella kalearen bidez, Santo Domingoko Gainarekin.
Egoera alda dadinean, auzo biok
konexio berriak izan ahalko dituzte,
beraien joan-etorriak erraztuko dituzten eta trafikoa erabat gutxituko dutenak. Izan ere, abialeku edo helmuga
auzoa bera ez zuten joan-etorrietarako
zona horretako kaleak erabiltzen
zituen trafikoak ez ditu haiek erabiliko
aipatutakoak bezalako joan-etorrietarako.
Obra hori burutzen ari dira egun eta
egiteko 30 hilabeteko epea dute.

