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1. SARRERA 

A-15 ETA N-I ERREPIEDEEN ARTEKO LOTURA HOBETZEKO (BAZKARDOn-

ANDOAIN, TOLOSA NORANZKOAN) TRAZADURA PROIEKTUA ETA ERAIKUNTZA-

PROIEKTUA EGITEKO ZERBITZU-KONTRATUA, UTE BAZKARDOri (Silga & DAIR) esleitu 

zitzaion, 2020ko urriaren 30ean egindako kontseiluan. 

Kontratu horretan, eraikuntza-proiektuaren azken dokumentua lortzeko garatu beharreko 

faseei dagokienez, kontratuan arautu beharreko baldintzak zehazten ziren. 

Bigarren fasean, aurreko informazio-azterlanean aukeratutako soluzioaren trazadura-

proiektua idaztean datza, dagokion ingurumen-inpaktuaren azterlana egiteko, organo eskudunek 

onar dezaten. 

Trazadura-proiekturako garatu den soluzioa, alternatiben azterketako "Alternativa 

CONVIVENCIA-II" delakoan oinarritzen da, proiektuaren zati handi batean gaur egungo bide-

plataformaz baliatzen dena. Beraz, finkatu egiten da Bazkardoko gunearen eta Sorabillako 

dibergentziaren arteko, N-I eta A-15 errepideen arteko elkarbizitza-tartea. Konponbideak, bide-

plataforma handitzeaz gain, hobetu egiten du lehentasunezko intereseko bi errepideen arteko 

elkargunea, Bazkardoko lotunearen birmoldaketaren bidez, eta Adunako mugatik gertu dagoen 

dibergentzia hobetu egiten du, baita azken zati hori partzialki zuzenduz, Sorabillako lotunearekin 

duen bizikidetza ere hobetzen du. 

Dokumentu honen oinarrizko helburua, N-I eta A-15 errepideen arteko lotura hobetzeko 

trazadura osorik zehaztea da, Alternatiben Azterketatik aukeratutako irtenbidean oinarrituta. 

2. TRAZADURA-PROIEKTUAREN XEDEA 

“A-15 eta N-I Errepideen arteko lotura hobetzeko (Bazkardon-Andoain, Tolosa 

Noranzkoan) Trazadura Proiektu” honen xedea da errepide-zati horren trazadura hobetzeko 

beharrezkoak diren obren trazadura eta gutxi gorabeherako balorazioa zehaztea, bai eta bidearen 

funtzionaltasuna eta bide-segurtasuna hobetzeko eta edukiera handitzeko hainbat jarduketa egitea 

ere. 

Proiektuaren baitan honako hauek sartzen dira: 

- Aukeratutako soluzioaren trazaduraren definizio geometrikoa. 

- Eraginpeko zerbitzuak birjartzeko beharrezkoak diren obrak. 

- Obrak gauzatzeko desjabetu edo aldi baterako okupatu behar diren azalerak mugatzea. 

- Bideetako bide-zoruak eta zoladurak. 

- Obrak zuinkatzeko oinarrizko datuak. 

- Drainatze-lan nagusiak identifikatzea. 

- Ezarri beharreko seinaleen, balizen eta segurtasun-hesien deskribapen orokorra. 

- Ingurumena babesteko eta paisaia egokitzeko neurriak, idatzitako ingurumen-

inpaktuaren azterlanetik eratortzen direnak. 

- Obrak aztertzea, eta horien programazioa egitea, bideragarritasuna bermatzeko. 

- Obren aurrekontuaren aurrerapena eta burutzeko epea. 
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3. AURREKARIAK 

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2020-23 plan estrategikoan 41. helburu gisa sartu zuen 

“Bazkardon Andoain A-15/N-I konexio-obren proiektua idaztea eta izapidetzea”; jarduketa hori 

Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen 3. Plan Orokorrean sartuta dago. 3. hitzarmen 

espezifikoaren arabera, jarduera-eremu hori Bidegi SAri atxikita dago. 

Bazkardon (Andoain) A-15 eta N-I errepideen arteko egungo lotura behin-behineko 

irtenbide baten ondorio da, eta behin betiko irtenbidea Andoainen saihesbidea eraikitzeko 

proiektuan jasota dago. EUROESTUDIOS enpresak 2011. urtean GFArentzat idatzitako proiektu 

horretan planteatutako konponbideak jarraipena eman nahi zien A-15 errepidearen azken zatia 

Bazkardoko lotunearekin lotzeko obrei. 

Irtenbide global horretan hiri-bilbetik kanpo mugitzen ziren bai N-I errepidearen enborra, 

bai A-15 errepidearen enborra, zirkulazioaren bi noranzkoetan. Horrek 8 erreirainoko bide-

plataforma bat sortzen zuen, saihesbidean Oria ibaiaren ezkerreko ertzetik landa-eremuetatik 

zihoan enbor nagusian. 

 

Horrela, proiektuak aukera ematen zuen egungo bide-plataforma, Andoaingo udalerriaren 

barneko noranzko bakoitzeko errei bateko bide gisa birdefinitzeko, ertzetan, desplazatutako bide 

nagusiekin dituen loturak biribilguneen bidez ebatziz. Jarduketari lotutako aurrekontu-kopuru 

handiak, 130 milioi eurotik gorakoak (BEZa barne), baztertu egin zuen gauzatzea. 

Duela gutxi, Bide Azpiegituretako Departamentuak eskaera bat bidali zion Bidegiri 2020ko 

martxoaren 10ean, “A-15 eta N-I Errepideen arteko lotura hobetzeko (Bazkardon-Andoain, Tolosa 

Noranzkoan) Eraikuntza Proiektua” idazteko. 

Horretarako, Bidegiren esku jarri zen Bazkardon (Andoain) A-15 eta N-I errepideen arteko 

lotura hobetzeko aurre-azterlana, Tolosarako noranzkoan (1-NC-43/2017-EP), Bide Azpiegituren 

Proiektu eta Eraikuntza Zerbitzurako, 2017an, Sestra Ingeniería y Arquitectura SLPk idatzia, 

EUROESTUDIOSek idatzitako saihesbidearen jatorrizko soluzioaren kontrara, egungo 

konfigurazioaren antzeko baten bidez, baina bide-konexioaren egungo baldintzak egokituz, 

dauden eragozpenak ebaztea zen azterlan horren oinarria 

 

Dokumentu honen xede den kontratuaren irismena, A-15 errepidetik datozen eta 

hegoalderantz (Tolosa) doazen trafiko-fluxuei lotutako problematikan baino ez da oinarritzen. A-15 

eta N-I errepideen arteko egungo lotura, Andoainen, hegoalderako (Tolosa) mugimenduetarako, 

Bazkardoko loturaren bidez, errei bakar batean egiten da, trazadura bihurgunetsua duena, bai 

oinplanoan, bai altxaeran, eta erradio txikiko kurbak dituena. Bi bideei lotutako trafiko-intentsitateak 

kontuan hartuta (Gipuzkoako Lurralde Historikoko lehentasunezko intereseko sarekoak dira), 

diseinu horrek edukiera mugatua du, eta, beraz, auto-ilarak sortzea ohikoa da, bide-segurtasuneko 

arazoak sortuz. 

Trazadura-proiektu honetan hautemandako arazorako garatu den irtenbidea A-15 ETA N-

I ERREPIEDEEN ARTEKO LOTURA HOBETZEKO (BAZKARDOn-ANDOAIN, TOLOSA 

NORANZKOAN) UTE BAZKARDOk (Silga & DAIR), 2021eko ekainean idatzitako ALTERNATIBEN 

AZTERKETAko hautaketan oinarritzen da. 

Proiektuaren esparruaren eta bertan dauden arazo, eragozpen eta muga nagusien 

identifikazioaren azterketa xehatu horretan, bost aukera desberdin zehaztu ziren, bi korridore 

desberdinekin lotuta. Alde batetik, hiru (3) irtenbide Bizikidetza Korridorean, azterlanaren eremuan 

egungo konfigurazioari kontzeptualki eusten ziona, eta, bestetik, bi (2) irtenbide Saihesbide 

korridorean, A-15 errepidearen trazadura hegoaldeko noranzkoan, Andoaingo hiri-eremutik kanpo 

ebaztea proposatzen zutenak. Egindako lanen, analisien eta ikerketen garapenari esker, zenbakiz 

kuantifikatu ahal izan zen alternatiben arteko egokitasuna. 

Horietatik guztietatik, alternatibak aztertu eta garatutako analisiak egin ondoren, 

proiektuaren eremuko pilaketa-arazoak konpontzeko, C-II aukera zela egokiena ondorioztatu zen. 
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Trazadura-proiektu honek dokumentu horretan hautatutako alternatibaren trazadura-

mailako konponbidea garatzen du.  

4. AZTERKETA EREMUA MUGATZEA 

Trazadura Proiektuaren xede den eremua Gipuzkoako Lurralde Historikoaren ipar-

ekialdean dago, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan. Zehazkiago, gehienbat Andoaingo 

udalerrian, iparraldean Lasarte udalerriarekin, ipar-ekialdean Urnieta udalerriarekin, 

mendebaldean Aduna udalerriarekin eta hegoaldean Villabona udalerriarekin muga egiten duena. 

 

Jarduketa-eremuaren iparraldean, Donostiako bigarren ingurabidea deritzon autobide-

zatia dago, Urumeako autobia, Astigarragan, N-I errepidearekin, Lasarten, lotzen duena. 

Jarduketa-eremutik igarotzen den N-I errepide-zatia, Adunako udalerria Lasarteko udalerriarekin 

lotzen duen zatia da, zehazki 444+000 KPtik 449+00 KPra doana. 

Azterlanaren eremua Leitzarango autobiaren (A-15) mugakidea da hegoaldean. Autobide 

hori Irurtzunen hasten da, Iruñetik 20 km-ra, eta N-I errepideko 445+000 KPko lotunean amaitzen 

da, Andoainen. Era berean, azterketa-eremuko ipar-ekialdea Urumeako autobiarekin (A-15) 

mugakide da. Autobia hori, N-I errepideko 447+00 KPan dagoen irteeran hasten da, Andoainen, 

eta Donostian amaitzen da, GI-41 eta AP-8 errepideekin bat eginez. 
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N-I errepidearen egungo trazadurak, Bazkardoko lotunetik Sorabillako lotuneraino, 

lerrokadura kurbatuen segida du, eta ezbeharrengatik 180 metroko erradioko lerrokadura kurbatua 

nabarmentzen da (Ikastolaren bihurgunea). A-15 eta N-I errepideetako elkarbizitza-tarte bat da, 

Leitzaran autobiaren (A-15) eta Urumeako autobiaren (A-15) arteko errepide-zatiari dagokiona. 

Bazkardoko lotunea jarduketa-eremuaren iparraldean dago, N-I errepideko 448+000 

KParen inguruan, eta Urumeako autobidea N-I errepidearekin lotzen duen erradio txikiko eta 

luzetarako malda nabarmeneko lotunearen trazadura du ezaugarri. 

Oria ibaiaren gaineko biaduktuaren hegoaldeko estribua gaindituta, 447+000 KParen 

inguruan, 447 A (ANDOAIN) irteera-adarra dago Txistoki industrialderantz, luzera eta erradio oso 

txikiko ziri zuzen bat duena. 

Jarduketa-eremuaren hegoaldean, Sorabillako lotunea deritzon eremua dago. Bertan, 

Sorabilla auzora sartzeko 446 irteera-adarra (GI-3610-ANDOAIN-ADUNA) eta Sorabillatik N-I 

errepidera eta A-15 autobiara sartzeko adarra daude. Bertan, luzera laburreko (130 m) 

txirikordatze-eremu bat dago, non N-I etik A-15 autobiarako irteera-mugimendua eta Sorabillako 

lotunetik N-I errepiderako sarrera bat egiten dute. 

Urumeako autobiari dagokionez (A-15), jarduketa-eremuaren ipar-mendebaldean 

Leizotzeko lotunea dago. Bertan, A-15 errepiderantz paraleloan doan sarrera-adar bat dago, A-15 

errepidearen azpiko pasabide baten bidez gauzatzen dena, eta Leizotz auzoranzko irteera-adar 

bat. 

Urumeako autobiaren (A-15) eta N-I errepidearen arteko loturaren inguruan Buruntzako 

lotunea dago, biribilgune garai batez osatua, Urumeako autovía (A-15), Andoiango Buruntza 

auzoko iparraldea eta hegoaldearekin lotzen dituena. 
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5. PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA 

5.1. OBRAREN DESKRIBAPEN OROKORRA 

Trazadura-proiektua hobeto ulertzeko, proiektuaren deskribapena espazioaren arabera 

bereizitako bi zatitan banatzen da. 

- BAZKARDO eremua: A-15 errepidearen plataformari zuzenean eragiten dion eremua 

hartzen du barnean, eremuaren iparraldean, eta N-I errepidearekin duen lotura 

Bazkardo auzoan. Mugak, beraz, obraren iparraldeko zatitik (Leizotzeko erdilotunea) 

Oria ibaia eta Comaoko azpiko pasagunea (Andoaingo hirigune erdialdeko sarbideari 

dagokiona) gainditzeraino daude. 

- SORABILLA eremua: jarduketa-eremuaren hegoaldeko zatia hartzen du, eta aurretik 

identifikatutako Oria ibaiaren inguruko Comaoko azpiko pasabidean kokatutako 

mugatik Aragaitzeko poligonora iristen da, jarduketa-tartearen hegoaldeko 

muturreraino helduz..  

 

5.1.1. BAZKARDO eremua 

Leizotzeko lotunearen eta Buruntzako biribilgune garaiarekin lotzeko adarraren artean 

dagoen A-15 errepidearen zatian hasten da jarduketa eremua. Zati honetan plataforma zabaltzen 

da, eta hirugarren zirkulazio-errei bat ezartzen da, Tolosako noranzkoan bakarrik. 

 

Hirugarren errei hori egungo plataforman ezartzen da, garrantzi gutxiko lur mugimendu 

txikiekin eta horma txikiekin; izan ere, Atorrasagastiko tunelaren sekzioa eta Buruntza Bidearen 

gaineko pasagunea aurreko proiektuan dimentsionatu ziren, eta etorkizunean galtzada bakoitzeko 

hirugarren errei bat egitea aurreikusi zen. 

 

Galtzada handitzeaz, drainatze-sistemak berritzeaz eta dagokion seinaleztapena (bertikala 

zein horizontala) ezartzeaz eta birmoldatzeaz gain, A-15 errepidean dagoen errodadura-geruza 

erabat berritzea aurreikusten da. 

Buruntzako biribilgunearen irteera-adarrera iritsitakoan, A-15 errepidearen plataforma 

berria egungo plataformatik bereizten da eskuinetik, eta egungo trazadurarekiko goratzen da. 

Horrela, Buruntzako loturaren, Bazkardoko lotunearen eta N-I nazionaleran gainetik igarotzen da, 

625 metroko luzeera duen zubibide baten bidez, eskuinetik N-I errepidearen enborrarekin lotuz 

Tolosarako noranzkoan. 

Horretarako, lehenik eta behin, lur-erauzketa handia egin beharko da egungo ezpondaren 

gainean, eta, gainera, haren gainean dauden eraikinak eraitsi beharko dira. Horien artean, 

ELIZALDE baserria eta egungo ezpondaren buruaren ertzean dagoen igerilekua nabarmentzen 

dira. 

  

 

Bestalde, ezponda horrek euste-hormak ezartzera behartzen du. Horma horiek ezponda-

oineko harri-lubeten bidez gauzatzen dira, edo hormigoizko oineko harri-lubetarekin partzialki 

elkarbizi den horma mikropilotatu baten bidez. Azken honek, A-15eko gaur egungo bide-

plataformaren gaineko ezpondari eusteko aukera emango du. 
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Jarduketa horiei esker, BAZKARDOko biaduktu horretara irits gaitezke. Zubi hori hormigoi 

armatuzko pilotez osatutako zimendu sakonak dituzten hormigoi armatuzko estribu eta pilareek 

Taula mistoa da, lodiera aldakorreko metalezko kaxoiarekin eta aurrelauzaz osatutako goiko 

lauzarekin. 

Bao nagusian (tarteko euskarririk gabe, N-I errepidearen bi noranzkoak zeharkatzen dituen 

baoan), 95,75 metroko argi-biaduktua diseinatu da, 4.75 metrorainoko lodierako taula duena.  

 

 

Biaduktuaren zatirik handiena, egin beharreko lur-erauzketarekiko paraleloan doan 

hasierako zatia izan ezik, 250 metroko erradioko trazadura kurbatuan dago, % 8ko peralte 

konstantearekin, eta 1,80 metroko zabalerarainoko barruko bazterbideak ezartzen dira, ikuspen 

kontuak direla medio. 

Bazkardoko biaduktuaren diseinuari dagokionez, azpimarratu behar da baoen 

zehaztapena eta zutabeen kokapena, dagokion egitura-erantzun egokia bilatzeaz gain, Ziako 

erreka deritzona, salbatu beharrak baldintzatzen duela. Erreka hori Bazkardo aldetik N-I errepidera 

zeharka doa eta gaur egun horren aldaketa-ordezkapen proiektua egiten ari dira, URA erakunde 

publikoaren bitartez. Pilen eta zimenduen kokapena, beraz, egungo errekaren kokapenera eta 

URAk etorkizunean egin dezakeen birjarpenaren diseinuei egokitu da, bi agertokietarako 

dagozkien zortasun-distantziak bermatuz.  

 

Zubibidea eta, zehazkiago, horren euskarri-pila batzuk eta hegoaldeko estribua bera 

ezartzeak, N-I errepidetik Bazkardo inguruko industria-eraikinen eremuan dagoen zerbitzu-

bidearekin lotzeko bidea zuzentzera behartu egiten du. Bide horren bidez, Calonge auzoko bizitegi-

eremura ere sar daiteke. Bidearen aldaketa horrek, halaber, inguruan dagoen autobus-geltokia 

lehengoratzea eta ingurunearekin lotzeko oinezkoentzako ibilbidea lehengoratzea behartzen du.  
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A-15 errepidearen bi zirkulazio-erreik osatzen duten plataforma berria Bazkardoko 

zubibide berriaren hegoaldeko estribura iristen denean, proiektuak galtzadaren alde banatan lur 

armatuzko bi horma egitea aurreikusten du, plataforma berriak, N-I errepidearen galtzadarekiko 

kota gal dadin, hegoalderantz metro batzuk geroago biak lotu arte.  

 

Lehentasunezko intereseko errepideen arteko elkargune hori 500 metroko luzera duen 

erdiko errei aldakor baten bidez konpontzen da, trazadura-arauan zehazten den bezala.  

 

500 metroko elkargune horren garapena Oria ibaira iristen da, eta, bertan, egungo bide-

plataformak egungo Oriako Bidezubidea du ibai-ibilgua gainditzeko. Beraz, beharrezkoa izango da 

zubibide hori ibaian behera zabaltzea, ez bakarrik N-I eta A-15 errepideen arteko elkarbizitzarako 

bide-plataforma berria hartzeko (hiru erreik eta zabalera aldakorreko laugarrenak osatzen dute), 

baita Oria ibaia Bazkardotik Txistoki aldera zeharkatzen duen zerbitzu-bide berriaren bide-

plataforma hartzeko ere, gaur egungo 445 irteera ordeztuz, N-I errepidetik independizatuta. 

 

Proiektuak aurrekontu-partida bat aurreikusten du egungo zubiaren egitura birgaitzeko eta 

egokitzeko, dauden patologiak konpontzeko; hori guztia etorkizunean ikerketa sakona egin eta 

konponketa-proiektua idazten denean. 

Nabarmendu behar da, halaber, egin beharreko handitzeak lehendik dagoen zubiaren 

tipologia kopiatuko duenez, handitzeak pilak ibaiaren gainean jartzea aurreikusten duela, eta, 

ondorioz, Oriaren ibilguaren gainean behin-behineko atagiak egin beharko direla, jatorrizko zubia 

egitean egin zen bezala, pilare horien zimenduak eta fusteak ezartzeko espazio fisiko nahikoa 

lortzeko. 

 

Azpimarratzekoa da, gainera, 3. pilaren zimenduak handitzeak Oria ibaia 400 mm-ko 

hoditeriaren bidez zeharkatzen duen saneamendu-hodi baten gainean grabitatzen duela. 

Biaduktua handitzeko behin betiko kalkuluaren garapenak kontuan hartu behar du pila horretako 

zimendu sakona hodi horretatik ahalik eta urrunen gera dadila, bai eta hoditeria horretan egiturazko 

eraginik ez izatea bermatu ere, zerbitzuaren jabearekin zehaztu zen bezala. Gainera, ikerketa 

sakona egin behar da, bai katen bidez, bai telebista-kameraren bidez, hoditeriaren aurreko 

baldintzak obren ondoren ez direla aldatu berresteko.  
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Karabanetako irteera N-I eta A-15 bizikidetza-enbor nagusitik kanpo uzteak aukera ematen 

du enbor nagusiaren gaineko irteera horrek sortzen dituen bide-gatazkak ezabatzeko. Izan ere, 

gaur egun, luzera laburreko berehalako irteera izateaz gain, oso erradio txikia du bide-

plataformaren enborretik oso gertu dagoen irteera-adarrean. 

Bide-plataforma handitzeak EGUTEGI enpresa eraistera behartzen du, bai bulego-

eraikina, bai lantegien eraikina, biak ere ibaiaren mendebaldeko erriberatik gertu (eskuinaldean).  

 

Zerbitzu-bide hori, beraz, birmoldatu eta zabaldu egin da dagokion ondoko espaloiarekin, 

Oria ibaiaren bi ertzak oinezkoentzat lotu ahal izateko. Horretarako, Oriaren bi ertzetan sarbide-

egiturak diseinatu dira (Oria hegoaldea eta Oria iparraldea), bidearekiko trazadura 

independentearekin, oinezkoentzako ibilbidea gauzatu ahal izateko, luzetarako gehieneko malda 

% 6koa izanik.  

 

 

Bide horrek, beraz, oinezkoentzako alboko espaloi bat izango du, inguruaren 

iragazkortasuna hobetuz, eta, gainera, N-I eta A-15 errepideen plataforma nagusitik kanpo 

bizikleta-zirkulazioa ahalbidetuz. 

 

Aurreko eremuan, Egutegi enpresa eraisteaz eta Oria ibaitik haragoko jarraitutasunerako 

dagoen zerbitzu-bidea egokitzeaz gain, SAPA enpresaren inguruan dagoen egungo aparkalekua 

birmoldatzea proposatzen da, galtzada nagusien ezarpen berriak erabilgarri uzten duen espazioa 

berrantolatuz eta optimizatuz. 

 

Era berean, N-I errepidearen gainean gurutzatzeko aukera ematen duen eta, beraz, 

Mimendi auzoa, bide-galtzadaren ekialdean dagoena, bide-plataformaren mendebaldean dauden 



 

   

 

Memoria A-15 eta N-I Errepideen arteko lotura hobetzeko (Bazkardon-Andoain, Tolosa Noranzkoan) Trazadura Proiektua  9 

Bazkardo eta Guillermo Calonge auzoekin lotzen duen egungo pasabidea leheneratu egin beharko 

da, A-15 errepidearen galtzada berrira egokitu ahal izateko, N-I errepidearekiko lotunerantz bide 

horrek egiten duen jeitsieran. Aldaketa horrek bao nagusia mantentzen du, baina mendebaldeko 

lehorreratze-egiturak aldatzen ditu, bai eskaileran, bai oinplanoan. Beraz, partzialki eraitsi eta 

eskailera eta igogailu sistema batekin ordezkatzea aurreikusten da, hori guztia egungo 

pasabidearen iparraldean kokatuta, bi galtzaden artean ezartzeko behar den espazioa lortzeko.  

 

 

Enbor nagusiaren garapenera itzuliz, Oriako biaduktua handitu ondoren, bide-plataforma 

partekatua, eta oraindik ere hiru errei eta elkargunearen laugarren errei aldakorra, Comaoko azpiko 

pasabidera iristen da, eta hori ere handitu egin beharko da. Egungo azpiko pasabideak galibo-

muga nabarmenak ditu, eta dagoen azalera kopiatuko lukeen zabalkuntza batekin, galibo-

murrizketa horiek handitu egingo lirateke, enborraren peraltea eta beheko bidearen azalera galibo-

handitzearen aurka doazelako. 

Hori dela eta, Comaoko azpiko pasagunea handitu nahi da, bi sestra desberdinekin. Alde 

batetik, enbor nagusiaren handitzea, bere sestra kopiatu behar du, baina galibo-muga altuera 

txikiko taula batekin konpontzen du, eta alderdi hori egitura integral bat eginez lortzen da. 

Zerbitzuko bideari eta ondoko espaloiari dagokienez, bere peraltea aldatuko da pasabidearen 

galiboa handitzeko, eta horrela handitzea ebatziko da beheko bidearen sestra aldatu gabe. 

Gainera, azpiko pasabidea zabaldu nahi da, ahalik eta egitura prefabrikatuenaren bidez, 

bide-zirkulazioari ahalik eta kalte gutxien eragiteko, bide hau Andoain erdialdera sartzeko bideari 

eta Txistoki industrialde osorako irteera-bide bakarrari baitagokie.  

 

 

Proiektuak barne hartzen du, halaber, azpiko pasabidea zati batean birgaitzea, ANTA 

enpresak 2010eko martxoan Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat idatzi zuen ANDOAIN N-I 

errepideko 446+975 KP-an HONDAKO PASOAREN INDARTZE AZTERLANAREN arabera. 

Azkenik, adierazi behar da N-I errepidearen Tolosako norabideko zatia ez dela ia aldatuko, 

salbu eta zerbitzu-bidearen sarbideari eta A-15 errepidearekiko konexioaren birmoldaketari 

dagokienez. Aurreikusita dago errodadura-geruza osorik birjartzea, sestra berri bat definituz, ahal 

den neurrian lehendik dagoenera egokitzen dena, eta In Situ hormigoizko hesi bat ezartzea 

erdibideko ertzean (CE markaduna), ertz horren egokitzapena eginez.  
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5.1.2. SORABILLA eremua 

Comaoko azpiko pasagunea gainditu eta Txistokiko poligonoarekin lotzeko lazoa zuzendu 

ondoren, trazadura-proiektuaren jarduketa N-I errepidearen egungo bide-plataforma birmoldatzera 

mugatzen da, eta proiektatutako jarduketa zatitzen den bigarren zati handi gisa har daiteke. 

Bi tarteen arteko lotura-puntuan, Sorabilla gunearen hasieran, N-I eta A-15 errepideek bat 

egiten duen enborraren bide-plataformak ez du egitura nabarmenik; beraz, lehen zatian arau-

aldetik egokia den trazadura diseinatu da. Bereziki, bertan dagoen kurba nabarmenagatik, 

Allurralde kiroldegiaren ondoan kokatuta dagoena (ikastolaren bihurgunea ere esaten zaio). Kurba 

horrek arauz eskatutako erradioa baino txikiagoa du (179 metro). Era berean, peralteak eta 

luzetarako altxaerak, 250 metroko erradioko aurretiko kurbak barne, garrantzi handiko 

eragozpenak dituzte trazadurari eta, beraz, bide-segurtasunari dagokienez. Alderdi horiek 

dagoeneko aztertu dira Aukeren Azterketaren dokumentuan, eta, horren ondorioz, errepide-

plataformaren zati osoa arauzko balioetara egokitzen da. 

Egokitze hori, 250 metroko erradioko kurba baten bidez inplementatu da, eta aldi berean 

aurreko kurba 850 metroko erradiora zuzentzeak, eta altxaeran nahiz peraltean egin beharreko 

hobekuntzek, Allurralde hegalaren gain ezponda handi bat egitera behartzen dute. Egindako 

ikerketa geoteknikoari esker, 3H:2V maldako ezponda ezar daiteke, eta gainaldean 3H:1V-eko 

erretaluzatua, euste neurri erantsirik gabe. 

  

Egokitze horretatik bi alderdi nagusi ondorioztatzen dira. Alde batetik, oinplanoan, 

altxaeran eta zeharkako peraltean egindako hobekuntzengatik egungo sestra aldatu denez, bide-

zoruen pakete berri bat ezarri behar da, trafikoaren egungo baldintzetara egokitzeko, batez ere 

egungo galtzadarekiko lotuneetan, planifikatutako jarduketa gauzatu ahal izateko, betiere 

zerbitzuan dagoen egungo plataformaren konfigurazioari eutsiz (2+2 zirkulazio-errei). Horretarako, 

nahasketa bituminosoak bata bestearen atzetik ezartzea aurreikusten da, galtzada berria egungo 

galtzadarekin bat datorrenean. Horrela, gaueko lanen bidez errepidearen altxaera zuzendu ahal 

izango da, errepidearen eguneroko zirkulazioa kaltetu gabe. 

 

Bestalde, erantsitako krokisetan ikusten den bezala, zuzenketak N-I errepideko kontrako 

noranzkoko galtzadari ere eragingo dio, bide-plataformak zeharkako jarraipena izan dezan 

zirkulazioaren bi noranzkoen artean. Beraz, Lasarterako noranzkoa ere aldatu egingo da 

ikastolaren kurba. Kurbaren eta aurreko sestraren egokitzapenak eragiten duten zatian, galtzada 

Aita Larramendi ikastolara hurbilduko da lehen zatian, eta Allurralde kiroldegitik urrundu bigarren 

zatian. 

GFAk Aita Larramendi ikastolaren inguruan pantaila akustikoen ezarpena garatzen ari dela 

esan beharra dago. Pantaila horiek, hasiera batean, trazadura-proiektu honetan proiektatutako 

plataforma berriaren kanpoko ertzera egokituko dira. 

Egin beharreko ikastolako ezpondari dagokionez, azkenik, eraikin txiki baten bati eta 

Allurralde mendi-hegalean dauden etxebizitzak lotzeko bideari eragindako kalte partzialari aurre 

egin behar zaio. Beraz, dauden etxolak eraisteaz gain, ezpondaren buruko barne-konexioko bidea 

egokitu beharko da proiektatzen den desjabetze-gunetik harago. 

  

«Ikastolako bihurgunea» gainditu ondoren, N-I errepidearen trazadurak egungo N-I 

errepidearen sestra berreskuratzen du oinplanoan zein altxaeran, eta beste errei bat zabaltzen da 

bide-plataformaren ertzean, Tolosako noranzkoan soilik eraginez. Handitze horren gainean, eta 

Sorabillako lotune berrirako proiektatutako irteera-adarraren aurretik, handitze puntual bat dago, 

hirugarren erreitik harago, desmuntatu beharreko ekipamendua, Eusko Jaurlaritzarena zein 

BIDEGIko teleordainketarena, leheneratzeko. Inguru horretan dauden bi ekipamenduak egungo 

posiziotik desmuntatu beharko dira, eta elkarrekin inplementatu, zeharkako arkupe berri baten 
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bidez, Eusko Jaurlaritzaren seinaleztapen aldakorra eta BIDEGIren bidesari-kamerak barne 

hartuko dituena. Horretarako, etxola kokatzeko gainzabalera eta leheneratze horren elementu 

osagarriak ezartzeko gainzabalera ezartzen da. 

 

Aipatzekoa da, halaber, hirugarren erreirako bide-plataforma handitzeak eta Sorabillako 

lotuneko irteera-adarra zuzentzeak, plataforma berriaren kanpoko alboko ertzean lur-erauzketa bat 

egitera behartzen dutela, eta eremu horretan dauden bi etxebizitzari eragingo diela. Alde batetik, 

Kordoba baserria, gaur egun jenderik ez duen etxebizitza, eta, bestetik, GFAren jabetzako egungo 

ordainlekuaren ondoko etxebizitza. Bi eraikinak eraitsiko dira.  

 

 

Gainera, bi eraikinen artean, N-I errepidearen bi noranzkoen enborraren azpitik 

gurutzatzen duen azpiko pasabide bat dago, Sorabilla auzoa Oria ibaiaren ezkerraldearekin lotuz. 

Azpiko pasabide hori handitu egin beharko da, eta proiektatu egin da, lehendik daudenen antzeko 

sekzio-neurriekin. 

  

Trazadurak aurrera jarraitzen du Sorabillako lotune berriaren definizioarekin, Tolosako 

noranzkoan. Gaur egun, Sorabillako lotunea diamante motakoa da, eta azpiko pasabide bat eta 

irteerako eta sarrerako lau adar ditu bi aldeetan. Sorabillatik N-I errepidera sartzeko adarra, 

Tolosarako noranzkoan, A-15 eta N-I errepideen arteko dibergentziaren aurretik egiten da. Tarte 

hori oso txikia da, eta arazo handiak sortzen ditu bide-segurtasunari dagokionez. Sorabilla aldeko 

N-I/A-15-etik A-15-erako trafikoen eta Sorabilla eta N-I arteko, 135 metro eskaseko trafikoen 

txirikorda txikia konpontzeko, Sorabillako lotunea bide-plataforma nagusian (N-I eta A-15) atzera 

mugitzea proposatzen da. Bidesari-baskularen ondoan banaketa-biribilgune bat ezarriz, irteerako 

eta sarrerako adarrak enbor nagusiaren hirugarren erreira konektatzen dira, eta, horrela, adar hori 

lehenago sartzen da (Sorabillako egungo lotunea baino lehen). Eraldaketa horren emaitza, arauz 

ez bada ere, egungoa baino askoz luzeagoa den txirikorda da (500 metro ingurukoa), erabiltzaileen 

segurtasun eta erosotasun-baldintzak hobetuz.  
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Sorabillan jatorria eta Tolosan helmuga dituen egungo adarra (A-15 nahiz N-I 

errepideetarako) kenduko litzateke, eta sarbidearen iparraldean dagoen elkargunea berrantolatu 

egingo litzateke, itxaroteko erreia duen «T» bidegurutze baten bidez. Konponbideak Sorabillako 

egungo azpiko pasagunea zabaltzera behartzen du, enbor nagusian hirugarren errei bat eta 

txirikordatzeko laugarren erreia ezartzeko.  

 

Sorabillako azpiko pasabidea zabaltzean, hirugarren eta laugarren zirkulazio-errail berriak 

hartzeko, taulari dagokionez tipologia bera erabiltzen da, hormigoi aurretenkatuzko habe 

aurrefabrikatuen bidez gauzatua, espaloiaren eta gainetik doan bidearen trazadurari egokitzeko 

argi aldagarriarekin. Hastialen zimenduak mikropiloteen bidez diseinatzen dira, N-I errepidearen 

enbor nagusiaren azpiko aldean eta bide-zirkulazioan ahalik eta eragin txikiena izateko. 

 

Handitu beharreko beste egituretan bezala, proiektuak barne hartzen du azpiko pasabidea 

birgaitzea, ANTA enpresak 2021eko urtarrilean Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat idatzitako “N-I 

errepideko 445+460 KP-an SORABILLAKO ZUBIA INDARTZEKO PROIEKTUA” oinarri hartuta. 

Sorabillako biribilgune banatzaile berriari dagokionez, oinplanoan proiektatzen da dagoen 

hiri-bilbadurari eragiten ez dion leku batean. Zehazki, egungo bidearen gainean ez ezik, 

galtzadaren eta inguruko industrialdeen artean dagoen lorategi-eremuan ere eragin zuzena izango 

du, eta batez ere, GFAren jabetzakoa den eta eraitsi eta ezabatu beharko den ordainlekuaren 

baskulari eragingo dio. Hala eta guztiz ere, biribilgunearen galtzada, erreka txiki baten ibilguaren 

gainean dago (Igelusko Erreka). Ubide hori aire zabalean dago zati horretan, eta N-I errepidearen 

plataformatik harantzago du jarraipena, lurpean. Errotondak hartzen duen eremuan lurperatuko da 

zati batean, lehendik dagoen 1200 mm-ko hodiaren irteeratik, N-I errepidearen plataformaren 

azpitik gurutzatzen duen gainerako obraren neurri berberekin, eta barrualdea bisitatu ahal izango 

da.  

 

Proiektatutako errotondak bi noranzkoko lau konexio-adar ditu, mugimendu guztiak egin 

ahal izateko. Kanpoko erradioa 22 metrokoa da, eta galtzada anularra, alboko bazterbideak barne, 

10,50 metroko zabalera du. Barrualdean, hormigoi inprimatuaren bidez gauzatutako gorjala dago, 

eta biribilgunearen kanpoko perimetroan dagozkion espaloiak proiektatu dira, inguruko 

oinezkoentzako ibilbidea kontserbatu eta handitu ahal izateko. Bereziki, Sorabillako (azpiko 

pasabidearen alboko) «T» bidegurutzean dagoen autobus-geltokia, biribilgunera eraman behar 

delako, autobus-lineak Sorabillara sartzeko eta irteteko ibilbidea mantendu ahal izan dezan, 

Andoaingo herrigunetik zirkulatu beharrik gabe. 

Oinezkoentzako pasealekua eta erreiak egiteko, Sorabillako bidearekin eta N-I 

errepidearen enborrarekin ia paraleloan dagoen alboko horma bat egin behar dela nabarmentzen 

da. Hormigoi armatuzko horma baten bidez gauzatzen da, puntera eta orpoarekin. Horma hori apur 

bat atzeratzen da N-I errepide ertzean lubeta txiki bat egin ahal izateko, eta, horrela, alde batetik 

altuera txikiagoko horma bat lortzeko eta, bestetik, N-I errepidearen enborraren gaineko behin-

behineko indusketa murrizteko. 
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Tarte horretan, proiektatutako N-I errepidearen sestrak ia guztiz jarraitzen du errepidearen 

egungo sestra, eta, beraz, bakarrik zoru berriak jarri beharko dira handitze eremuan, eta fresatu 

eta zabaldu egingo dira erregularizazioko nahasketa bituminosoak eta errodadura-geruza osoa 

egungo galtzadaren barrualdean. Bazkardo aldeko lehen zatian bezala, erdibideko euste-sistema 

lehengoratzeko asmoa dago, In Situ hormigoizko hesi baten bidez. Horri esker, gainera, 

proiektatutako sestra egokitu ahal izango da erdibideko egungo zintarriaren bazterrean. Ezarpen 

horren barruan sartuko da zirkulazioaren noranzko horretako erdibide alboko drainadura berritzea. 

Nahiz eta Sorabillatik N-I errepidera sartzeko adarra, Tolosarako noranzkoan, lehen esan 

bezala atzeratzen den, aipatutako txirikordatua handitu ahal izateko, egungo sarrera-adarra, 

Sorabillako azpiko pasabide ostean dagoena, lehengoratu egingo da N-I errepidearekin lotura 

egiten jarraitzeko. Adar hori bide-trafikoari itxita egongo da, baina kontserbazio-kontratek makinak 

aparkatzeko erabili ahal izango dute neguko bideetako larrialdi-garaian. Era berean, metro batzuk 

aurrerago, plataforma txiki bat jarri da galtzadaren gainzabalera gisa, A-15 errepidea zirkulaziorako 

ixteko seinaleztapen-materiala pilatzeko, neguko larrialdi-egoeretan ere.  

 

 

Trazadura A-15 eta N-I errepideen arteko dibergentziara iristen da, kanpoko erreia 

Leitzarango autobiderantz galduz, eta galtzada nagusia hiru zirkulazio-erreitan utziz. Hiru 

zirkulazio-errei horiek enbor nagusiaren konfigurazioan mantentzen dira, horien kopurua azkar gal 

ez dadin, Aragaitzeko poligonora iritsi arte. Bertan, irteeran erreia galtzea aurreikusten da. 

Trazadura-proiektu honen jarduketaren amaierari dagokion poligonora iritsi arte, galtzada bi egitura 

handiren gainean zirkulatzen ari da. 

Lehenengoa Oria ibaia gaur egun gainditzen duen biaduktuari dagokio, N-I errepidearen 

enbor orokorraren ondoren egin zena, uholde-aldietarako ibilgu-mozketa bat zegoen lekuan. 

Zubibide hori hiru erreiko plataforma batekin proiektatu zen noranzko bakoitzean, eta, beraz, ez da 

handitu beharrik izango. “ANDOAINEN N-I ERREPIDEKO 444+0931 KP-an KOKATUTAKO 

ZUBIAREN EGITURA-BERRITZEKO PROIEKTUA” izeneko birgaitze-proiektua badago ere, 

zirkulazioaren bi noranzkoetan eta bi ertzetan euste-sistemak lehengoratzea eta zubiaren birgaitze 

integralaz aurreikusten dituena, trazadura-proiektu honek Tolosa alboko noranzkoaren euste 

sistemen aldaketa baino ez du aurreikusten.  

  

Bigarren egitura Cantilever zubia da, garai batean Oria ibaia gainditzen zuen biaduktuari 

dagokiona. Zubiak egitura-tipologia berezia du. Hiru baoko zubia da, alboetako baoak eta erdiko 

baoaren zati bat ditu, In Situ hormigoi armatuzko kaxoi arindua eta pilareetan enpotratuak dituena, 

eta erdiko baoaren zati batean habe aurrefabrikatuzko lauza duena, bi euskarritan sostengatua. 

Kasu honetan, biaduktuak bi erreiko sekzio bakarra du noranzko bakoitzean, eta, beraz, proiektu 

honetan hiru errei zabaldu beharko dira Tolosako noranzkoan. Horretarako, gaur egungoaren 

antzeko tipologia proiektatu da, baoen antolaketari eta erdialdeko bi aldeko tarteari eutsiz. Zimendu 

berriak pilote isolatuekin gauzatuko lirateke, eta alboetako baoak erdi lurperatuta daudenez, 

meategian induskatzea proiektatzen da, egungo estribuetara eta pilareetara sartzea ahalbidetzeko.  

 

Gainera, egitura birgaitzeko proiektu bat dago, ANTA-INTEMACek 2021eko ekainean 

GFArentzat idatzitako proiektua, N-I errepideko 444,793 KP-an ANDOAINen (1-OF-2/2021) 

kokatua. Proiektu horretan, besteak beste, egungo euskarriak ordezteko erdiko zatiaren altzatzea 

sartzen da. Birmoldaketa horren aurrekontu-balorazioa dokumentu honen aurrekontuan sartzen 

da, baina litekeena da jarduera horiek proiektu honetako obrak gauzatu aurretik garatzea. 
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Cantilever zubia gaindituta, zeinaren azpitik GFA kontserbatzeko silora iristen den, N-I 

errepideko hiru erreiko plataforma Siloko instalazioetara iristen da. Barruko bidearen zati bat 

okupatu beharko da hirugarren erreiaren handitzerako, eta, ondorioz, instalazioa N-I galtzadatik 

bereizteko hormatxoa atzeraeman eta leheneratu beharko da. Hala ere, GFArekin adostu da 

instalazioetan geratzen den espazioa nahikoa dela instalazioa ustiatzeko.  

 

Azkenik, aipatutako Aragaitz industrialdera iritsiko gara. Bertan, bide-plataformaren 

hirugarren erreia galdu da, eta N-I errepidearen Tolosarako noranzkoan, bi zirkulazio-erreiren 

konfigurazioa duen enborra berreskuratuko da. 

5.2. KARTOGRAFIA ETA TOPOGRAFIA 

Aztergai den tartean eskuragarri dagoen kartografia honako hau da: 

- Gipuzkoako Foru Aldundiaren web orritik lortutako 1: 5.000 eskalako kartografia. 

- Euroestudios enpresak 2011n GFArentzat idatzitako ANDOAIN N-I BIDAIAREN 

ERAIKUNTZA PROIEKTUAREN 1:500 eskalako jasotze takimetrikoa, kontratu honen 

eremuaren zatirik handiena hartzen duena. 

- Andoaingo GI-131 errepidearen saihesbidearen proiektuko obrak AS BUILT 

takimetrikoki altxatzea. Proiektu hori, Gipuzkoako Foru Aldundiak emandakoa, A-15 

errepidearen azken zatiari dagokio, Leizotzeko lotunetik Bazkardoko lotunera. 

Nolanahi ere, proiektuaren eremuaren jasotze eguneratu espezifiko osoa egin da. 

Helburua azterketa topografiko bat egitea izan da, bezeroak proiektua egiteko behar duen 

kartografia lortu ahal izateko. Erreferentziako sistema definitzeko, Eusko Jaurlaritzaren 

GPS/GPRSS sarea hartzea erabaki da, eta altueren jatorria definitzeko, 2008ko INGren 

erreferentziazko sareta erabiltzen da. Datu topografikoetatik abiatuta, proiektuaren xede den 

eremuaren 1:500 kartografia eta xehetasunezkoa lortzen dira. 

Trafiko-dentsitate handia dela eta, errodadura-plataforma metodo topografiko klasikoekin 

neurtzea zaila zenez, RD-M1 profilometroa erabiltzea erabaki da. Horrek, ibilgailu batean sartuta, 

errodadura-gainazalaren datuak oso fidagarritasun handiarekin eta dagoen trafikoarekiko 

interferentzia oso baxuarekin lortzea ahalbidetzen digu. 

2. eranskinean: Kartografia eta Topografia, egindako lanen, egindako kalkuluen eta 

lortutako emaitzen deskribapena jasotzen da, bai eta zuinketa-oinarrien deskribapena eta 

kokapena ere, horien gainean oinarritu baitira errepidearen diseinuan eta eraikuntzan erabili 

beharreko jasotze topografikoen lanak. 
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5.3. TAXUKETA 

N-I errepidearen egungo trazadurak, Oriaren gaineko zubien (Andoaingo iparraldean) eta 

Aragaitz poligonorako sarbidearen (44,5 KP) artean, zirkulazio-noranzkoko bi erreiko sekzioa du, 

3.60 metrokoa errei bakoitzeko. Errepide hori joan den mendeko 70eko hamarkadan proiektatu 

zen, eta, eremuko zenbait puntutan, indarrean dagoen egungo araudiarekin alderatuta, arauak ez 

dira betetzen; beraz, zati batean birmoldatzeko asmoa dago, baina jarduketa-eremuaren zatirik 

handienean lehendik dagoen trazadura mantentzen da. 

Bestalde, proiektu honen eremuaren eraginpeko A-15 errepidearen zatia, Leizotzeko 

erdilotunetik (160,655 KP) Buruntzako lotunetik gertu dagoen tarteraino (159+120 KP), mende 

honetako lehen hamarkadaren amaieran egin zen, egungo araudiari egokitutako trazadurarekin. 

Galtzadaren konfigurazioa noranzkoko bi zirkulazio-erreiren bidez gauzatzen da, 3.50 metroko 

zabalerako galtzada bereizietan, eta 1,00 eta 2,50 metroko bazterbideak dituzte alboetan, 

barnealdean eta kanpoaldean, hurrenez hurren. 

Oro har, proiektu honek ezartzen du egungo galtzada hiru edo lau erreira zabalduko dela 

bi bide-plataformetan, nahiz eta horietako zati batean egungo plataforma alde batera utziko den, 

beste plataforma berri bat gauzatuz. Gainera, hainbat konexio eta zerbitzu bide zehazten dira, 

haien trazadurak ere lehendik dauden bideetara partzialki egokituz. Beraz, egungo galtzadaren 

trazadurak bideen trazadura berria diseinatzeko aukerak baldintzatzen eta mugatzen ditu. 

Hala, trazadura-proiektu honetako bideen trazadura, Sustapen Ministerioaren Errepideen 

Zuzendaritza Nagusiaren Errepideen Instrukzioko 3.1-IC. arauaren zehaztapenen arabera zehaztu 

da. A-15 errepidearen galtzada handitze zatirako C-100 sailkapena duen errepide baterako, A-15 

errepidearen gainerako zatirako eta N-I errepidearen zati osorako C-80 errepide baterako, C-40 

Sorabillako biribilgune berriarekin eta proiektatutako biribilgunearekin berarekin lotzeko 

adarretarako eta Bazkardo aldeko zerbitzu-biderako C-30 motako errepideen balintzetara 

egokituta diseinatu da trazadura. 

Arauak diseinu-parametro hauek ezartzen ditu 80 km/h-ko proiektu-abiadurarako: 

Ezaugarri geometrikoak  

Irrati minimo absolutua 250 m 

Aldapa eta gehieneko arrapalak 5,0 % 

Aldapa eta arrapala aparta 7,0 % 

Lotura bertikal ganbilen gutxieneko parametroa 2.300 m 

Lotura bertikal ganbilen gutxieneko luzera 80 m 

Lotura bertikal ahurren gutxieneko parametroa 3.000 m 

Lotura bertikal ahurren gutxieneko luzera 80 m 

 

Arauak diseinu-parametro hauek ezartzen ditu 60 km/h-ko proiektu-abiadurarako: 

Ezaugarri geometrikoak  

Irrati minimo absolutua 130 m 

Aldapa eta gehieneko arrapalak 6,0 % 

Aldapa eta arrapala aparta 8,0 % 

Lotura bertikal ganbilen gutxieneko parametroa 800 m 

Lotura bertikal ganbilen gutxieneko luzera 60 m 

Lotura bertikal ahurren gutxieneko parametroa 1.650 m 

Lotura bertikal ahurren gutxieneko luzera 60 m 

  

Arauak diseinu-parametro hauek ezartzen ditu 40 km/h-ko proiektu-abiadurarako: 

Ezaugarri geometrikoak  

Irrati minimo absolutua 50 m 

Aldapa eta gehieneko arrapalak 7,0 % 

Aldapa eta arrapala aparta 10,0 % 

Lotura bertikal ganbilen gutxieneko parametroa 250 m 

Lotura bertikal ganbilen gutxieneko luzera 40 m 

Lotura bertikal ahurren gutxieneko parametroa 760 m 

Lotura bertikal ahurren gutxieneko luzera 40 m 
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Arauak diseinu-parametro hauek ezartzen ditu 30 km/h-ko proiektu-abiadurarako: 

Ezaugarri geometrikoak  

Irrati minimo absolutua 27 m 

Aldapa eta gehieneko arrapalak 7,0 % 

Aldapa eta arrapala aparta 10,0 % 

Lotura bertikal ganbilen gutxieneko parametroa 110 m 

Lotura bertikal ganbilen gutxieneko luzera 30 m 

Lotura bertikal ahurren gutxieneko parametroa 450 m 

Lotura bertikal ahurren gutxieneko luzera 30 m 

 

Proiektatutako bide-plataforma definitzen duten ardatz nagusietako bakoitzaren 

trazaduraren deskribapen zehatza, berria zein lehendik dagoena, 5. eranskinean: Trazadura 

geometrikoa eta Zuinketa, jaso da. 

5.4. GEOLOGÍA ETA GEOTEKNIA 

Ikerketa geologiko eta geotekniko oso bat garatu da proiektuaren esparruan, lurraren 

baldintzei buruzko ezagutza nahikoa izateko. Horretarako, ikerketa geoteknikoko kanpaina bat egin 

da: 22 zundaketa mekaniko lekuko berreskurapenarekin, eta dagokion landa eta laborategi 

saiakuntza geoteknikoen kanpaina (6 presiometrokoa). 

Egindako lanen helburua da lurpea osatzen duten materialen ezaugarri geoteknikoak 

zehaztea, beharrezko lur-mugimenduak (lur-erauzketak, lubetak eta fabrika-obren estradoseko 

betelanak) eta proiektatutako egituren euskarrietarako zimentazioaren tipologia eta ezaugarri 

egokienak aztertu eta zehazteko. 

Horretarako, eremuan dauden lurzoru eta harri motak identifikatu dira, baita horien egitura 

geologikoa, egungo egonkortasun-baldintzak eta ezaugarri hidrogeologikoak ere. Material mota 

bakoitzerako parametro geometrikoak zehaztu dira (dentsitatea, granulometria, plastikotasuna, 

erresistentzia, deformagarritasuna, agresibitate kimikoa, etab.). 

Azaleko eta lurpeko urari erreparatu zaie, bai eta indusketetan eragin argia duten lurzoruen 

propietateei ere. 

Txosten geologiko geoteknikoa idazteko, bete beharreko helburu tekniko batzuk ezarri eta 

definitu dira, behar bezala definitutako metodologiari jarraituz. 

- Eremuaren esparru geologiko orokorra deskribatzea, gai estratigrafikoak, 

egiturazkoak, hidrogeologikoak eta sismologikoak kontuan hartuta. 

-  Aurretiazko azterlanen ikertze kanpaina geoteknikoen deskribapena eta azterketa. 

- Ikertutako eremuko lurraren ezaugarri geologiko-geoteknikoak deskribatzea, eta hura 

osatzen duten geruzen izaera, banaketa, lodierak, uraren presentzia eta abar 

deskribatzea. 

- Proiektatutako lur-mugimenduei, hondeaketen egonkortasunari, ezpondei, lur-

erauzketak eta betelanak egiteko metodoei, erabili beharreko materialei… buruzko 

gomendioak zehaztea. 

- Hondeaketa-baldintzak eta indusketak egiteko tresna mekanikoak, errripatuak edo 

leherketak erabiltzeko ehunekoa. 

- Eragindako formazioetako materialen sailkapena eta hondeatutako materialak 

betelanetan erabiltzeko aukerak. 

- Eremuaren eta ingurunearen ezaugarri hidrogeologikoak deskribatzea, ur-mailen 

presentziaren aurrean beharrezkoak diren gomendioak zehazte aldera. 

- Proiektatutako egiturekin kontaktuan egongo den lursaila osatzen duten materialek eta 

lurpeko urek hormigoiari egiten dioten eraso-maila definitzea. 

- Aldi baterako indusketetako ezponda onargarrien diseinua, euste-neurriak eska 

daitezkeen eremu problematikoak adierazita. 

- Egituren zimendatze-baldintzak definitzea, hartu beharreko tipologiak, tentsio 

onargarriak eta asentuak adierazita. 
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Dokumentazio hori guztia dokumentu honen 4. Eranskinean: Geologia eta Geoteknia 

jasotzen da. Jarraian, aipatutako eranskinean identifikatutako alderdi orokor nagusien laburpena 

erantsi da. 

5.4.1. Geologia-esparru orokorra 

Eskualdeko geologiaren ikuspegitik, azterlanaren eremua Pirinioen mendebaldeko 

amaieran dago, Euskal-Kantauriar arroaren barruan, Euskal Arkua deritzonean. 

Aztertutako tartea Oria-Urumearen faila deritzonaren eragin-eremuaren barruan dago. 

Eskualdeko faila horrek inguruko materialei eragiten die, Triasikoaren eta Kretazeoaren arteko 

adinak dituztenak. 

Oria-Urumearen failaren eraginak konplexutasun litoestratigrafiko eta estruktural handia 

ematen die inguruko materialei, eta materialak oso hautsita eta faila artean banatuta agertzen dira, 

eta, tokian-tokian, oso meteorizazio handia izaten dute. 

Meteorizatzean buztinezko edo buztin-limozko materialak sortzen dituzten harriak 

daudenez, malda handieneko hegaletan ezegonkortasunak eta lur-lerradura txikiak sortzen dira. 

Jarraian, EEEren 1/25.000 eskalako mapa geologikoa (64-III orriak Villabona eta 64-IV 

Andoain) eta dagozkion legendak daude. Mapa geologikoan proiektatutako trazadura sartu da: 

 

EEEaren mapa geologikoa 1/25.000 eskalan (64-III orriak Villabona eta 64-IV Andoain) 
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EEEaren mapa geologikoa 1/25.000 eskalan (Villabona 64-III orria) 

5.4.2. Geoteknia 

Ikuspuntu geoteknikotik, honako material mota hauek bereiz daitezke trazaduran zehar: 

- Betegarri heterogeneoak 

- Lurzoru Kolubialak 

- Lurzoru alubialak 

- Arrokak: buztinezko limolita eta kareharriak (Jurasikoa - Margazko liak) 

- Arrokak: kareharriak, karniolak eta kaltzio-arrailak (Jurasikoa – Infraliak eta kare-

lerroak) 

- Buztin nabarrak eta igeltsuak (Triasikoa – Keuper) 

- Harriak: ofitak (Triasikoa – Keuper) 

Jarraian, materialen ezaugarri geoteknikoak xehetasunez deskribatzen dira. 

5.4.2.1. Lurzoru heterogeneoen estaldurak 

Betelan artifizialak gaur egungo errepideetako lubetei eta hormei lotuta daude, eta 

inguruan dauden beste azpiegitura batzuen plataformaren azpian (trenbidearen linea, auzo-bideak, 

industria- edo bizitegi-eremu urbanizatuak, etab.). Betelanen pilaketa handiak ere agertzen dira A-

15 errepidearen proiektuko 1+900 kilometroaren iparraldeko hegalean dagoen soberakinen 

lubetan. 

Kalkulua egiteko, parametro hauek hartu ahal izango dira eremuko betelanetarako: 

 

5.4.2.2. Lurzoru kolubialak 

Lurzoru kolubialak oso urriak dira zonan, aurreikusitako trazaduraren barruan metro batetik 

gorako lodierak baino ez dira hauteman, A-15eko 2+000 KP-an proiektatutako trazadurak 

zeharkatzen duen ibarrean. Lurzoru horiek legar apur bat eta harea apur bat duten buztin marroiz 

osatuta daude, eta trinkotasun sendoa dute. Azterlan honetarako egindako zundaketetan ez da 

zeharkatu jatorri kolubialeko lurzorurik. 
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5.4.2.3. Lurzoru alubialak 

Lurzoru alubialen pilaketak, aldiz, oso garrantzitsuak dira aurreikusitako trazak 

zeharkatzen duen eremuan, zati handi batean Oria ibaiaren alubioi-lautadaren gainetik igarotzen 

baita. 

Bi motatako lurzoru alubialak bereiz daitezke: ubideen egungo mailetako uholde-ertzei eta 

lautadei lotutako lurzoru alubialak; eta, oro har, material zaharragoez osatutako terraza alubialak, 

finkatuagoak eta zementatuagoak, egungo ibilguen kotatik gorako plataformetan kokatuak. 

Oria ibaiaren uholde-lautadako lurzoru alubialak 

Uholde-lautada eta topografia leuneko eremuak dira, Oria ibaiaren egungo ibilguen ondoan 

daudenak. Oro har, gainazalean harea apur bat duten buztin marroiz osatutako lurzoruak dira. Oro 

har, buztinezko gainazaleko geruzaren azpian geruza sakonago bat agertzen da, hartxintxarrez 

osatua. Hartz horiek marroi koloreko buztina dute, eta harea apur bat, konpazitate ahulekoa. 

Kalkulua egiteko, parametro hauek hartu ahal izango dira: 

 

Alubialaren buztin-geruzen azpian, normalean, beste geruza pikortsu batzuk agertzen dira, 

buztinez eta harea apur batez egindako hartxintxarrez osatuak, konpazitate ahulekoak. Kalkulua 

egiteko, honako parametro hauek hartu ahal izango dira izaera granularreko lurzoru alubial 

horietarako: 

 

Terraza alubialeko lurzoruak 

Lurzoru alubialen metaketak dira, gaur egungo uholde-lautadakoa baino kota 

handixeagoan daudenak. Batez ere, harea-zantzuak dituzten buztin marroiz osatuta daude (CL 

motako lurzoruak), eta bere trinkotasuna oso sendotik sendora doa. Sakonean bolak eta 

hartxintxarrak izaten dituzte. 

Kalkulua egiteko, parametro hauek hartu ahal izango dira: 

 

5.4.2.4. Mazizo harritsuaren karakterizazio geoteknikoa 

Mazizo harritsua aurreko kapituluan aipatutako lurzoruen eta betelanen gainazaleko 

metaketen azpian agertzen da. Proiektatutako trazadurak zeharkatzen duen eremuan, honako 

material hauek osatzen dute: 

- Beheko Jurasikoko materialak (margadun Liak) hasierako gunean (A-15 errepidea 

1+000 eta 2+850 KPen artean) 

- Behe Jurasikoko materialak (infraliak eta kareharri-dolomitiko liak) N-I errepidean, 

1+200 eta 2+000 KPen artean. 

- Triasikoaren material ofitikoak (Keuper) N-I errepidean, 2+000 eta 2+550 KPen artean 

- Triasikoko material buztintsuak eta igeltsuak (Keuper) N-I errepidean, 2+550 kilometro-

puntuaren eta trazaduraren amaieraren artean, 4+340 kilometro-puntuan. 

Behe Jurasikoko kareharri buztintsuak eta limolita grisak (margadun Liak) 

Aurreikusitako trazadurak A-15 errepidearen proiektu-estazioa zeharkatzen du, 1+000 eta 

2+850 kilometro-puntuen artean. Kalkulua egiteko, parametro hauek hartu ahal izango dira: 
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Kareharriak, kareharri dolomitikoak, karniolak eta behe Jurasikoko kaltzio-arrailak 

(infraliak eta kareharri-dolomitiko liak). 

Aurreikusitako trazadurak material hori zeharkatzen du N-I errepidearen proiektu-

estazioan, 1+200 eta 2+000 kilometro-puntuen artean. Kalkulua egiteko, parametro hauek hartu 

ahal izango dira: 

 

Triasikoko ofitak eta sumendi-arrailak (Keuper) 

Aurreikusitako trazadurak material hori zeharkatzen du N-I errepidearen proiektu-

estazioan, 2+000 eta 2+550 KPen artean. Kalkulua egiteko, honako parametro hauek hartu ahal 

izango dira ofitetarako: 

 

Buztin nabarrak eta Triasikoko igeltsuak (Keuper) 

Aurreikusitako trazadurak N-I errepidearen proiektu-estazioa zeharkatzen du, 2+550 eta 

4+340 KPen artean (trazaduraren amaiera). Kalkulua egiteko, parametro hauek hartu ahal izango 

dira: 

 

5.4.3. Lur-erauzketak eta lubetak 

Adierazitako eranskinean, gomendatutako lur-erauzketen ezpondak definitzeko jarraitu 

diren diseinu-irizpideak deskribatzen dira, eta, hala badagokio, egonkortze-neurri osagarrien 

beharra adierazten da, baita indusketek denboran izango duten portaera eta haien mantentze-

lanak ere. 

Hondeatzeko eta induskatutako materialak erabiltzeko metodoak ere deskribatzen dira, eta 

alderdi horiek lur-erauzketa nagusi bakoitzerako egindako laburpen-fitxa batean biltzen dira. 

3 lur-erauzketa handi ezarri dira proiektuaren eremuan: 

- D-1 lur-erauzketa: A-15-aren, 2+190 KP-tik 2+550 KP-ra (Elizalde Etxebizitzaren 

ezponda). Eskuineko ezpondaren gehieneko altuera: 20 metro. Proposatutako 

indusketa 27º 2(H):1(V). Egonkortzeko neurri gehigarri gisa, ezpondaren oinean 

hormigoizko harri-lubetazko horma bat eraikitzea har daiteke kontuan (A-15/2 horma), 

lur-erauzketaren oinarria egonkortzeko. 

- D-2 lur-erauzketa: N-I-aren, 2+090 KP-tik 2+450 KP-ra (ikastolako bihurguneko 

ezponda). Eskuineko ezpondaren gehieneko altuera: 27 metro. Gomendatutako 

indusketa-ezpondek gehienez ere 3H:2V (34º)-ko malda dute, eta lur-erauzketaren 

gaineko 4 metroak 3H:1V-tan (18º) berregiten dituzte. Gomendatutako indusketa-

ezpondak errespetatzen badira, ez da beharrezkoa neurri egonkortzaile osagarriak 

erabiltzea. 

- D-3 lur-erauzketa: N-I-aren 2+640 KP-tik 2+820 KP-ra (Sorabillako biribilgunerako 

irteerako ezponda). Eskuineko ezpondaren gehieneko altuera: 8 metro. 

Gomendatutako indusketa-ezpondek gehienez 3H:2V (34º)-ko malda dute. 

Gomendatutako indusketa-ezpondak errespetatzen badira, ez da beharrezkoa neurri 

egonkortzaile osagarriak erabiltzea. 

Betelanei dagokienez (horiek ere eranskinean daude), adierazi behar da trazadurako 

lubetetan aurreikusitako betelanak oso mugatuak direla, eta, oro har, kota irabazten ari direla 
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egungo betelanen gainean, edo lehendik dauden betelanak albora zabalduta. Izan ere, 

aurreikusitako trazaduran lubetazko 2 betelan baino ez daude, punturen batean 5 metroko 

gehieneko altuera gainditzen dutenak: 

- R-1 betelana: N-I-aren 2+140 KP-tik 2+470 km-ra. Eskuineko gehieneko altuera: 6 

metro. Betelan egokietan erabilitako materialak eta obra lanak kalitatezkoak izanik, 

betegarri horiek egiteko gomendatzen diren ezpondak honako hauek dira: 3H: 2V 

(34º). 

- R-2 betelana: N-I-aren, 2+850 KP-tik 3+070 KP-ra bitarteko biribilgunearen irteeran. 

Eskuineko gehieneko altuera: 4 metro. Aurreko kasuan bezala, betelaneko materialak 

ondo hautatuta eta gauzatuta, ezponda egonkortzat har daitezke 3H:2V-ko (34º) 

«dena-bat» motakoak.  

5.4.4. Egiturak 

Aipatutako txostenak, adierazitako eranskinean jasoak, proiektuan sartutako egitura 

guztien zimenduak jartzeko baldintzak aztertu ditu. Zehazki: 

- Bazkardoko zubibidea 

- Oria ibaiaren gaineko zubia handitzea 

- Comao azpiko pasagunea zabaltzea 

- Sorabilla azpiko pasagunea zabaltzea 

- Cantilever zubia handitzea 

- Mimendi pasabidea birmoldatzea 

- Oria Iparraldeko oinezkoen sarbidea 

- Oria Hegoaldeko oinezkoen sarbidea 

Horietako bakoitzean aurreikusitako zimenduen ezaugarriei buruzko ondorioak eta 

gomendioak azaltzen dira. 

5.4.5. Hormak 

Era berean, trazadura-proiektuak honako horma hauek egitea aurreikusten du: 

- A-15/1 horma 

- A-15/2 horma 

- A-15/3 horma 

- A-15/4 horma 

- A-15/5 horma 

- A-15/6 horma 

- A-15/7 horma 

- A-15/8 horma 

- VS/1 horma 

- VS/2 horma 

- VS/3 horma 

- VS/4 horma 

- N-I/1 horma 

- N-I/2 horma 

- N-I/3 horma 

- ROT/1 horma 

- Sorabilla azpiko pasabidea zabaltzea 

- Sorabilla tajea handitzea 

Horietatik guztietatik, eranskinean azaltzen dira bakoitzerako aurreikusitako zimenduen 

eta lurraren bultzaden ezaugarriei buruzko ondorioak eta gomendioak. 
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5.5. TRAFIKOA 

Proiektuaren eremuko trafikoaren egungo egoerari eta haren prognosiari buruzko 

azterketa xehatua egin da, azpiegitura zerbitzuan jarriko den urtean espero diren bolumenak 

zehazteko. 

Trafikoaren egungo egoera eta dagokion bilakaera definitzeko, erreferentzia nagusi gisa 

aztertu dira, eremuan dauden trafikoa neurtzeko estazioetako trafiko-datuak, Gipuzkoako Foru 

Aldundiak (GFA) emandakoak. Datu horiek urteko batez besteko Eguneko batez besteko 

intentsitatearen (IMD) balioei dagozkie. Era berean, trafikoko datu horiek osatzeko eta 

kontrastatzeko, datu gehigarriak bildu dira, hala nola eskuzko neurketak edo trafikoaren neurketak 

dronak erabiliz. 

Datu horietatik abiatuta, 2026an errepide horretatik igaroko den trafikoaren aurreikuspena 

egin da, hori zerbitzuan jarriko den urtea dela suposatuta. 

Egindako azterketaren deskribapen osoa dokumentu honen 3. eranskinean: Trafikoari 

buruzko azterlana, dago. Jarraian, eranskineko zehaztapen nagusien laburpena egiten da. 

Hona hemen trafikoaren ezagutza-iturriak: 

Neurketa estazioak 

Jarduketa-eremuko trafikoaren egungo egoera zehazteko, eta Eguneko Bataz besteko 

Intentsitateen (IMD) erreferentzia lortzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak (GFA) emandako 

azterketa-eremuan kokatutako trafikoa neurtzeko estazioetako trafiko-datuak aztertu dira. 

Aztertutako trafikoa neurtzeko estazio horien kokapena aztertutako eremuaren irudi honetan ikus 

daiteke: 

 

Jarraian agertzen den taulan, aztertutako eremuko trafikoa neurtzeko estazioen IMD 

agertzen da, bai eta larunbat, igandeen eta lanegunen batez besteko intentsitatea ere, ibilgailu 

astunei dagozkien ehunekoekin batera.  

No. Est. 
Vehículos/día % Pesados 

Laborables Sábado Domingo Media Anual (IMD) Día Laborable Día Medio 

33 23.251 16.831 13.203 20.898 15,93 12,74 

96 28.712 20.365 15.470 25.638 17,75 14,95 

134A 7.072 7.171 6.562 7.014 21,17 17,17 

315A 19.274 14.338 10.993 17.386 24,33 20,62 

 

Geotraffik datuak 

Trafikoa neurtzeko estazioetan eskuragarri dagoen informazioa osatzeko eta azterketa-

eremuko barne-trafikoaren portaera zehatzago aztertzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako 

Geotraffic datuak aztertu dira. Datu horiek ibilgailu anonimoen TomTom nabigatzaileen 

informazioa erregistratzen dute aztertutako saretik igarotzean.
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GPS posizio horiek sareko trafikoaren bolumen osoa atzematen ez duten arren, eta, 

beraz, edukiera-tresna gisa balio ez duen arren, sare baten barruko trafikoaren portaeraren irudi 

bat ematen dute, eta, beraz, sarearen jatorriaren eta helmugaren ehunekoen erlazioak eta sareko 

hainbat tartetako batez besteko abiadurak erreferentzia gisa erabili dira bildutako datuak 

osatzeko. 

Trafikoa neurtzea, dronak erabiliz 

Beste edukiera neurketa tradizional batzuekin batera (estazio iraunkorrak, eskuzko 

neurketak edo bideo-grabaketak postu finko batetik), azterketa honetarako neurketa bat egin da 

tripulazio gabeko aireko ibilgailuak (UAV) erabiliz, normalean dronak bezala ezagutzen direnak. 

Teknologia horren bidez, guztizko bolumenen, jatorrien eta helmugen datuak lortu ziren 

Buruntzako loturan, A-15 eta N-I errepideen artean, Andoaingo iparraldean. 

 

Eskuzko neurketak 

Sare osoaren argazkia osatzeko, neurketa-estazioetan, Geotraffic datuetan eta dronen 

bidezko neurketetan jasotako datuak osatzeko eta kontrastatzeko, eskuzko neurketak egin dira 

sareko hainbat puntutan, bide-tarteen artean hutsik ez uzteko. 

 

Aurreko informazio guztia abiapuntutzat hartuta, aztertutako bide-sarearen barruan, 

irteerak eta sarbideak identifikatu dira, hurrengo irudian ikus daitekeen bezala, eta, horrela, 

sarearen barneko trafiko-bolumenak lortu ondoren, aurretik deskribatutako aforamendu-

metodoetatik lortuak, Jatorri-Helmuga matrizea (OD) eraiki da. 

 

 

Matrizean aztertutako tarte bakoitza, hau da, gelaxka bakoitza, egindako neurketak eta 

data collection desberdinak kontuan hartuta lortu da. Aurrez erakutsitako teknikekin landan 

jasotako datu horiek, sarearen kokapen desberdinetan dauden ibilgailuen guztizko bolumenak ez 

ezik, ibilgailu arinen/astunen proportzioak ere ematen dituzte. Bildutako datuen denborazko 

izaera desberdina dela eta, Jatorria-Helmuga matrizeak, ibilgailu arin eta astunetarako, IMD 

balioekin erakusten dira, aurtengo urterako, 2021erako.  

 

BURUNTZA 

ESTE

BURUNTZA 

SUR
N-1 NORTE

BURUNTZA 

NORTE
BAZKARDO N-1

POLIGONO 

BAZKARDO

POLIGONO 

TXISTOKI
SORABILLA N-1 SUR A-15 SUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A-15 NORTE A1 22 849 398 39 0 22 52 1.161 7.721 2.178

ENLACE LEIZOTZ A2 0 48 32 0 0 0 13 198 902 116

N-1 NORTE B 551 687 64 13 149 13 227 1.112 9.404 3.026

BAZKARDO N-1 C 21 53 11 0 0 0 11 0 84 9

BURUNTZA 

NORTE
D 0 0 11 0 0 0 0 0 34 9

BURUNTZA SUR E 1.398 42 1.629 21 0 84 97 278 694 47

SORABILLA F 0 0 0 0 0 0 0 0 2.505 444

Vehículos Ligeros
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Trafiko-bolumenak hobeto interpretatzeko eta kontrolatzeko, diseinatutako trazaduran 

zehar kontrol-sekzio batzuk zehaztu dira, bai enbor nagusiari, N-I eta A-15 errepideen arteko 

bizikidetzari, eta bai iparraldera, Buruntzako loturaren aurretik, eta hegoaldeko bidebanatzeari 

lotuak, Sorabilla auzoa igaro ondoren.  

 

Horrela, identifikatutako atal bakoitzeko trafikoaren urteko batez besteko bolumena 

lortzeko, 2021erako IMDak kalkulatu dira, 2019an neurketa-estazioen bidez lortutako datuak eta 

OD matrizearen datuak kontuan hartuta. Kasu honetan, pandemiaren ondorioak hartu dira kontuan, 

eta 2019. eta 2021. urteetako datuen eskuragarritasunak errepidearen egungo egoera ulertzen 

lagundu du, trafikoaren intentsitateak zenbateraino behera egin duen jakiteko.  

Sección Descripción 
Estación 
de Aforo 
Próxima 

IMD 
Estación 

2019 

IMH-100 
Matriz 
2021 

IMD 
2021 

%Pesados 

1 A-15 Norte 315A 17.386 1.392 16.542 21,52% 

2 A-15 Bazkardo   1.152 13.690 21,52% 

3 N-I Bazkardo 33 20.898 1.895 17.286 11,39% 

4 Salidas N-I Bazkardo   32 380 21,52% 

5 Vía de Servicio   77 793 16,45% 

6 
Tronco Convivencia 

(S2 + S3) 
  3.047 30.989 16,45% 

7 
Salida N-I Rotonda 

Sorabilla 
  333 3.213 16,45% 

8 
Entrada Rotonda 

Sorabilla 
  371 3.360 16,34% 

9 N-I Aduna 96 25.638 2.320 24.814 15,77% 

10 A-15 Sur 134A 7.104 860 6.770 16,98% 

 

Datu horietatik abiatuta, 2026rako etorkizuneko trafikoaren aurreikuspena egin da, 

azpiegitura zerbitzuan jarriko den urteari dagokiona, hain zuzen. 

Etorkizuneko trafikoaren aurreikuspen horretarako, errepidearen urteko hazkunde 

naturalaz gain, errepidearen arintasuna hobetzearen ondorioz posibletzat jotzen diren hainbat 

efektu hartu dira kontuan, besteak beste, baldintzak hobetzean N-I errepidetik A-15 errepidera 

eragindako trafikoa (banaketaren gaineko ondorioak). 

Horren guztiaren ondorioz, eragindako trafikoa eta urteko hazkunde-tasak kontuan hartuta, 

2026. urtean, sekzio bakoitzerako trafiko-bolumen bat lortzen da, ibilgailu astunen ehunekoarekin 

eta tarte bakoitzari dagokion intentsitatearekin batera.  

  

BURUNTZA 

ESTE

BURUNTZA 

SUR
N-1 NORTE

BURUNTZA 

NORTE
BAZKARDO N-1

POLIGONO 

BAZKARDO

POLIGONO 

TXISTOKI
SORABILLA N-1 SUR A-15 SUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A-15 NORTE A1 5 172 81 8 0 5 10 236 1.566 442

ENLACE LEIZOTZ A2 0 10 6 0 0 0 3 40 183 24

N-1 NORTE B 74 92 8 2 20 2 30 149 1.258 405

BAZKARDO N-1 C 3 7 1 0 0 0 1 0 12 1

BURUNTZA 

NORTE
D 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1

BURUNTZA SUR E 195 6 227 3 0 12 14 39 97 6

SORABILLA F 0 0 0 0 0 0 0 0 349 62

Vehículos Pesados
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Sección Descripción 
IMD 

Estación 
2019 

IMD 
2021 

IMD 2026 %Pesados 
IMD 2026 
(Pesados) 

1 A-15 Norte 17.386 16.542 21.810 21,52% 4.694 

2 A-15 Bazkardo  13.690 18.049 21,52% 3.884 

3 N-I Bazkardo 20.898 17.286 15.688 11,39% 1.787 

4 Salidas N-I Bazkardo  380 501 21,52% 108 

5 Vía de Servicio  793 852 16,45% 140 

6 
Tronco Convivencia 

(S2 + S3) 
 30.989 33.737 16,45% 5.550 

7 
Salida N-I Rotonda 

Sorabilla 
 3.213 3.451 16,45% 568 

8 
Entrada Rotonda 

Sorabilla 
 3.360 3.609 16,34% 590 

9 N-I Aduna 25.638 24.814 26.614 15,77% 4.197 

10 A-15 Sur 7.104 6.770 7.281 16,98% 1.236 

 

5.6. ZORU ETA ZOLADURAK 

Proiektatutako bideen zoru eta zoladura guztiak diseinatu eta dimentsionatu dira. 

Informazio guztia dokumentu honen 7. eranskinean: Zoru eta zoladuren azterlana, jasotzen da. 

Jarraian, trafiko-mota bakoitzarentzat eranskinaren zehaztapen nagusien laburpena egiten da. 

5.6.1. Ibilgailuen trafikorako bide-zoruak 

5.6.1.1. A-15 

A-15eko galtzadari (SC-0 eta SC-1) dagozkion zoruak aukeratzeko oinarrizko parametroak 

balio hauekin identifikatzen dira: 

- Trafikoa T0 

- EX3 esplanada 

Bide bakoitzari dagokion trafiko-kategoriatik eta aintzat hartutako esplanadatik abiatuta, 

EX3 dagoen edo inplementatu beharreko lurzoru egokiaren gainean (1.00 metro lurzoruetan eta 

eraldatutako harrian, eta 0.25 m GM I eta III arteko arrokan), eta A-15 errepidearen egungo bide-

plataforman dagoen zorua kontuan hartuta, T0 trafikorako hautatutako soluzioa honako geruza 

hauek definitzen dute: 

- Gutxienez 30 zentimetroko lodiera duen lurzoru egonkortuaren (S-EST 3) esplanada 

hobetua. 

- Ondutzeko ureztaketa (1 kg/m2) C60B3 CUR. 

-  25 zentimetro zoru zementu. 

- Ondutzeko ureztaketa (1 kg/m2) C60B3 CUR. 

-  Itsaspen ureztaketa emultsio termoitsasgarriarekin (1 kg/m2) C60B4 TER (lehengo 

ECR-1). 

- 11 zentimetroko oinarrizko geruza, kareharrizko AC32 base S (lehengo S-25) 

nahasketa bituminoso berokoa. 

- Itsaspen-ureztaketa emultsio termoitsasgarriarekin (1 kg/m2) C60B4 TER (lehengo 

ECR-1). 

- 7 zentimetroko tarteko geruza, kareharrizko AC22 bin S (lehengo S-20) nahasketa 

bituminosoa berokoa.  

- Itsaspen-ureztatzea emultsio termoitsaskor aldatuarekin (0,5 kg/m2) C60BP3 TER 

(lehengo ECR-2). 

- BBTM 11B (lehengo F-10) nahasketa bituminoso ofitikoaren 3 zentimetroko 

errodadura-geruza. 

Nabarmentzekoa da A-15 errepidearen hasierako zatian, bide-plataformaren egungo 

enborra (bi zirkulazio-errei) fresatu eta birjarriko dela errodadura-geruza, honako hauen bidez: 

- Itsaspen-ureztatzea emultsio termoitsaskor aldatuarekin (0,5 kg/m2) C60BP3 TER 

(lehengo ECR-2). 

- BBTM 11B (lehengo F-10) nahasketa bituminoso ofitikoaren 3 zentimetroko 

errodadura-geruza. 

5.6.1.2. N-I 

N-I errepideko galtzadari (SC-6 eta SC-9) dagozkion zoruak hautatzeko oinarrizko 

parametroak balio hauekin identifikatzen dira: 

- Trafikoa T0 

- EX3 esplanada 

Bide bakoitzari dagokion trafiko-kategoriatik eta aintzat hartutako esplanadatik abiatuta, 

EX3 dagoen edo inplementatu beharreko lurzoru egokiaren gainean (1.00 metro lurzoruetan eta 

eraldatutako harrian eta 0.25 m GM I eta III arteko arrokan), T0 trafikorako aukeratutako soluzioa 

honako geruza hauek definitzen dute: 

- Gutxienez 30 zentimetroko lodiera duen lurzoru egonkortuaren (S-EST 3) esplanada 

hobetua. 
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- Ondutzeko ureztaketa (1 kg/m2) C60B3 CUR. 

- 25 zentimetro zoru zementu. 

- Ondutzeko ureztaketa (1 kg/m2) C60B3 CUR. 

- Itsaspen-ureztaketa emultsio termoitsasgarriarekin (1 kg/m2) C60B4 TER (lehengo 

ECR-1). 

- 11 zentimetroko oinarrizko geruza, kareharrizko AC32 base S (lehengo S-25) 

nahasketa bituminoso berokoa. 

- Itsaspen-ureztaketa emultsio termoitsasgarriarekin (1 kg/m2) C60B4 TER (lehengo 

ECR-1). 

- 7 zentimetroko tarteko geruza, kareharrizko AC22 bin S (lehengo S-20) nahasketa 

bituminoso berokoa.  

- Itsaspen-ureztatzea emultsio termoitsaskor aldatuarekin (0,5 kg/m2) C60BP3 TER 

(lehengo ECR-2). 

- BBTM 11B (lehengo F-10) nahasketa bituminoso ofitikoaren 3 zentimetroko 

errodadura-geruza. 

Nabarmentzekoa da N-I errepidearen hasierako zatian, SC-3-ri dagokiona (N-I Bazkardo), 

eta T1B trafikoarekin identifikatzen dena, ez dela aurreikusten kajeatzeko beharrik, bide-plataforma 

berria ezartzeko autobus-geltokiaren adarra egokituko den lekuan izan ezik. Beraz, N-I 

errepidearen egungo sestra aprobetxatuko da, eta errodadura-geruza birjarriko da. Sestra-

aldaketa txikiak dagozkion gehikuntzen eta amaierako errodadura-geruza baten hedapenaren 

bidez egingo dira: 

- Itsaspen-ureztaketa emultsio termoitsasgarriarekin (1 kg/m2) C60B4. 

- Kareharrizko AC22 bin S nahaste bituminosoaren tarteko geruza, lodiera aldakorrekoa 

(gutxieneko lodiera 6 cm geruza bakoitzeko, gehieneko lodiera 9 cm geruza 

bakoitzeko). 

- Itsaspen-ureztatzea emultsio termoitsaskor aldatuarekin (0,5 kg/m2) C60BP3 TER. 

- BBTM 11B nahasketa bituminosoaren 3 zentimetroko errodadura-geruza ofitikoa. 

 

Ikastolaren bihurgunearen eremuari dagokionez, proiektatutako bide-plataformak, egungo 

plataforma utzi eta bihurgunean trazadura berri bat sortuko du, arauzko baldintzak betetzeko. Bi 

trantsizio-eremu sortzen dira, kurbaren aurretik eta ondoren. Bertan, proiektatutako plataformak 

lehendik dagoen plataformarekin bizi behar du, eta egungoa ez bezalako altxaera-trazadura izan 

behar du. 

Horregatik, eta desbideratze horiek egungo bide-zirkulazioari eragin gabe egin ahal 

izateko, proiektatutako galtzadak egungo plataformarekin bat egiten duen eremuetan ez dira 

ezarriko zoru osorako proiektatutako esplanada hobetuaren edo zoru zementuzkoaren geruzak. 

Halakorik ezean, oinarri bituminosoko nahasketa-geruzak zabalduko dira proiektatutako sestrara 

iritsi arte, proiektatutako tarteko eta errodadurako geruza zabaldu aurretik. Horrela, egungo sestra 

trantsizio-eremu horietan proiektatutakora egokitu ahal izango da, gehikuntza-nahasketen gaueko 

hedapen sekuentzialaren bidez eta zirkulazioa uneoro mantenduz. 

Nabarmentzekoa da N-I errepideko galtzadaren gaineko zoladura zehazteko azken alderdi 

bat. Trazadura-proiektu honen aurreko Alternatiben azterlanean garatutako analisiak adierazten 

zuen deflexio-balio altuak zeudela N-I errepidearen zati batean, 15 cm-ko errefortzua behar 

zutenak. Zehazki, 445+000 KParen eta 445+729 KParen artean zehaztutako tartean (41,57 

kalkulu-deflexioa). 

Hori dela eta, N-I-eko egungo plataformako 445+00 KParen eta 445+729 KParen artean 

identifikatutako zatian, egungo zoladuraren 15 cm zentimetroko fresaketarekin dagoen zorua 

kendu eta zoruren ahalmena indartzea aurreikusten du proiektuak. Hori 15cm-ko lodierako AC22 

bin S kareharrizko nahaste bituminosoa duen tarteko geruzarekin eta dagokion emultsio 

termoitsasgarria (1 kg/m2) C60B4 TER-ko itsaspen-ureztatzearekin lortuko da. 

5.6.1.3. Zerbitzu-bidea 

Zerbitzu-bideko galtzadako (SC-5) zoru erreferenteak aukeratzeko oinarrizko parametroak 

balio hauekin identifikatzen dira: 

- Trafikoa T3B 

- EX2 esplanada 

Bide bakoitzari dagokion trafiko-kategoriatik eta kontuan hartutako esplanadatik abiatuta 

(EX2, lehendik dagoen edo inplementatu beharreko lurzoru egokiaren gainean (1.00 metroko S-1 

material egokiaren gainean), T3B trafikorako aukeratutako soluzioa honako geruza hauek 

definitzen dute: 

- 3 motako harrobiko lurzoru hautatuaren 50 zentimetroko lodiera gutxienez (S3). 

- 25 cm-ko Zahorra artifizialezko azpioinarria. 

- C60BF5 inprimazio-ureztaketa (1 kg/m2). 

- 9 zentimetroko oinarri geruza, kareharrizko AC22 bin S nahasketa bituminoso berokoa. 

- Itsaspen ureztatzea emultsio termoitsasgarriarekin C60B4 TER (1 kg/m2). 

- 5 zentimetroko errodadura-geruza, nahasketa bituminoso beroa AC16 bin S ofitikoa. 
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Bide-zoruko sekzio hori, halaber, «Zerbitzuko Bide Irteera» (SC-4) galtzadarako hartuko 

da; izan ere, zirkulazio zertxobait txikiagoa badu ere (T4A), zerbitzu-bidearekin egiten den 

konexioak eta bidearen luzera txikiak zoru berriaren konfigurazio hori kontserbatzeko aukera 

ematen dute. 

Azpimarratzekoa da zerbitzu-bidearen hasierako zatian (Calonge bizitegi-eremua) eta 

azken zatian (Txistokiko bihurgunea gainditu ondoren) ez dela aurreikusten kajeatu beharrik bide-

plataforma berria ezartzeko, egungo bidearen trazadura oinplanoan kopiatzen baitu. Beraz, 

zerbitzu-bidearen egungo sestraren aprobetxamendua egingo da bi zatietan, eta errodadura-

geruza birjartzea egingo da. Proiektatutako peralte-aldaketak dagozkien gehikuntzen eta 

amaierako errodadura-geruza baten hedapenaren bidez egingo dira: 

- Itsaspen-ureztaketa emultsio termoitsasgarriarekin (1 kg/m2) C60B4 TER. 

- Kareharrizko AC22 bin S nahaste bituminosoaren tarteko geruza, lodiera aldakorreko 

(gutxieneko lodiera 6 cm geruza bakoitzeko, gehieneko lodiera 9 cm geruza 

bakoitzeko). 

- Itsaspen-ureztatzea emultsio termoitsasgarriarekin C60B4 TER (1 kg/m2). 

- 4 zentimetroko errodadura-geruza, nahasketa bituminoso berokoa (AC16 bin S 

ofitikoa). 

 

5.6.1.4. Biribilgunea 

Biribilguneko bide-galtzadari dagozkion bide-zoruak aukeratzeko oinarrizko parametroak, 

konexio-adarrak barne (SC-7 irteera eta SC-8 sarrera), balio hauekin identifikatzen dira: 

- Trafikoa: T2B 

- EX2 esplanada 

Bide bakoitzari dagokion trafiko-kategoriatik eta kontuan hartutako esplanadatik abiatuta 

(EX2, lehendik dagoen lurzoru egokiaren gainean edo inplementatu beharreko lurzoruaren gainean 

(1.00 metroko S-1 material egokiaren gainean), T2B trafikorako aukeratutako soluzioa honako 

geruza hauek definitzen dute: 

- 3 motako harrobiko lurzoru hautatuaren 50 zentimetroko lodiera gutxienez (S3). 

- 25 cm-ko Zahorra artifizialeko azpioinarria. 

- C60BF5 inprimazio-ureztaketa (1 kg/m2). 

- 10 zentimetroko oinarri geruza, kareharrizko AC32 base S nahasketa bituminoso 

berokoa. 

- Itsaspena ureztatzea emultsio termoitsasgarriarekin C60B4 TER (1 kg/m2). 

- 7 zentimetroko oinarri geruza, kareharrizko AC22 bin S nahasketa bituminoso berokoa. 

- Itsaspen-ureztatzea emultsio termoitsaskor aldatuarekin (0,5 kg/m2) C60BP3 TER. 

- BBTM 11B (Antigua F-10) nahasketa bituminoso ofitikoaren 3 zentimetroko 

errodadura-geruza. 

Azpimarratzekoa da Sorabillako azpiko pasabidetik datorren adarraren hasierako zatian 

(Sorabilla bidea) ez dela aurreikusten kajeatzeko beharrik bide-plataforma berria ezartzeko, 

egungo bidearen trazadura oinplanoan eta sestran kopiatzen baitu. Beraz, zerbitzu-bidearen 

egungo sestraren aprobetxamendua egongo da bi zatietan, eta errodadura geruzaren birjartzea 

egingo da. Sestra aldaketa txikiak, dagozkion gehikuntzen eta amaierako errodadura geruza baten 

hedapenaren bidez egingo dira: 

- Itsaspen-ureztaketa emultsio termoitsasgarriarekin (1 kg/m2) C60B4. 

- AC22 bin S kareharrizko nahaste bituminosoaren tarteko geruza, lodiera aldakorreko 

(gutxieneko lodiera 6 cm geruza bakoitzeko, gehieneko lodiera 9 cm geruza 

bakoitzeko). 

- Itsaspen-ureztatzea emultsio termoitsaskor aldatuarekin (0,5 kg/m2) C60BP3 TER. 

- BBTM 11B nahasketa bituminosoaren 3 zentimetroko errodadura-geruza ofitikoa. 

 

5.6.1.5. Egiturak 

Proiektatutako egituren gaineko galtzada-eremuetarako, honako bide-zoru mota hau 

zehazten da, Euskal Autonomia Erkidegoko bide-zoruen araudiak zehazten duen moduan: 

- Itsaspen-ureztaketa emultsio termoitsasgarriarekin (1 kg/m2) C60B4 TER (lehengo 

ECR-1). 

- 7 zentimetroko tarteko geruza kareharrizko AC22 bin S (lehengo S-20) nahaste 

bituminoso beroa  

- Itsaspen-ureztatzea emultsio termoitsaskor aldatuarekin (0,5 kg/m2) C60BP3 TER 

(lehengo ECR-2). 

- BBTM 11B (lehengo F-10) nahasketa bituminoso ofitikoaren 3 zentimetroko 

errodadura-geruza. 
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5.6.1.6. Aparkalekua 

Bazkardoko SAPA enpresaren egungo fabrikaren ondoan dauden aparkalekuetarako, 

zoruaren honako sekzio mota hau proiektatu da: 

- 25 cm-ko Zahorra artifizialezko azpioinarria. 

- 20 zentimetro HM25 Hormigoia eta 15x15x8 altzairuarekin. 

- Ondutzeko ureztaketa (1 kg/m2) C60B3 CUR. 

- Itsaspen ureztatzea emultsio termoitsasgarriarekin C60B4 TER (1 kg/m2). 

- 6 zentimetroko errodadura-geruza, AC16 Surf S nahasketa bituminoso bero ofitikoa. 

 

5.6.1.7. Bideak berrezartzea 

Eragindako bideen zatiak birjartzeko, sekzio hau hartu da: 

- 30 cm-ko Zahorra artifizialezko azpioinarria. 

- C60BF5 inprimazio-ureztaketa (1 kg/m2). 

- 6 zentimetroko oinarri gerruza, kareharrizko AC22 bin S nahasketa bituminoso beroa. 

- Itsaspen ureztatzea emultsio termoitsasgarriarekin C60B4 TER (1 kg/m2). 

- 4 zentimetroko errodadura-geruza, kareharrizko AC16 bin S nahasketa bituminoso 

beroa. 

 

5.6.2. Oinezkoentzako zoladurak 

Atal honetan espaloietan erabili beharreko zoladura definitzen da, eta honako sekzio hau 

da: 

- 15 cm-ko lodiera duen Zahorra artifizialezko azpioinarria. 

- Hormigoizko zola, 15 cm-ko lodierako HM-20. 

- 3 cm-ko lodiera duen zementuzko morteroa. 

- Bilbao motako baldosa hidraulikoa 0,30 x 0,30 x 0,03 m. 

 

Gainera, Sorabillako azpiko pasaguneko BIDEGORRI+ACERA tartea birjartzeko, honako 

sekzio tipo hau hartuko da: 

- 15 cm-ko lodiera duen Zahorra artifizialezko azpioinarria. 

- Hormigoizko zola, 15 cm-ko lodierako HM-20. 

- Ondutzeko ureztaketa (1 kg/m2) C60B3 CUR. 

- Itsaspen-ureztaketa emultsio termoitsasgarriarekin (1 kg/m2) C60B4 TER. 

- 6 zentimetroko errodadura-geruza, AC16 Surf S nahasketa bituminoso bero ofitikoa. 



 

   

 

Memoria A-15 eta N-I Errepideen arteko lotura hobetzeko (Bazkardon-Andoain, Tolosa Noranzkoan) Trazadura Proiektua  29 

5.7. HIDROLOGIA ETA DRAINATZEA 

5.7.1. Azterketa hidraulikoa 

Oria ibaiaren azterlan hidraulikoa egin da “A-15 eta N-I Errepideen arteko lotura hobetzeko 

(Bazkardon-Andoain, Tolosa Noranzkoan) Trazadura Proiektua” uholde-kotan eragindako 

aldaketak aztertzeko eta kalkulatzeko.  

 Hurrengo irudian, Oria ibaian proiektatutako obrek izango duten eragina aztertu beharko 

duen azterlanaren eremua agertzen da. Kontuan hartutako jarduketen artean, N-I errepideko 

galtzada handitzea dago, Tolosarako noranzkoan, Bazkardoko lotunearen eta Oria ibaiaren 

gaineko bidegurutzearen artean, eta ibaian behera Oria ibaiaren gaineko zubia handitzea: 

 

 

Azterlan horren bidez, 8. Eranskinean: Azterketa Hidraulikoa osorik jasota dagoena, 10, 

100 eta 500 urteko birgertatze-aldietako ur-emariekin sortzen diren uholde-mugak lortu dira, bai 

egungo egoeran, bai proiektatutako obretan. 

URAk egindako azterketa hidrologikoan lortutako emariekin, HEC-RAS programan 

dagozkion kalkulu hidraulikoak egiten dira. Programa hori Uholde Arriskuen Mapak egiteko 

erabiltzen da. Modelizazioa egungo egoerarako eta eraikitako obretarako egiten da, eta egoera 

bakoitzerako uholde-mailak lortzen dira. 

Horrela, URAk egungo egoera irudikatzen duen HEC-RAS programarekin egindako Oria 

ibaiaren eredu hidraulikoa hartu da abiapuntutzat. Hortik abiatuta, aldatutako egungo egoeraren 

eredu berri bat sortu da, eta horretarako egungo egoera fideltasun handiagoz irudikatzeko 

beharrezko profilak gehitu dira, ondoren eraikitako obran aldatuko diren puntu kritikoetan. 

Aldatutako egungo egoera hori erreferentziatzat hartuko da gero, proiektatutako egoerarekin 

alderatzeko. 

Azterketa egin ondoren, ikusi da Oria ibaiaren N-I errepidearen zubitik beherako zatian 

egingo diren galtzada handitzeak eta dagozkion hormak egiteak ez dutela inolako eraginik ibaiaren 

erregimen hidraulikoan. Hori gertatzen da, batez ere, obra horiek gaur egun jada ur-fluxurako 

eraginkorra ez den eremu batean daudelako, lehendik dauden eraikinen ondorioz. 

Bestalde, Oria ibaiaren zubiaren handitzeak izango duen eraginari dagokionez, ondorengo 

koadroan ur-laminaren (L.A) eta energia-lerroaren (L.E.) gaingoratzearen emaitzak jasotzen dira, 

bai egungo egoeraren modelizazio hidraulikoan, bai etorkizunekoan, 500 urteko birgertatze-aldiari 

dagokion uraldirako, uraldirik kaltegarriena dela uste baita: 

SITUACION ACTUAL SITUACION FUTURA COMPARATIVA 

Perfil Cota Cota Perfil Cota Cota Diferencia 
L.A. 

Diferencia 
L.E. (R.S.) (L.A.) (L.E.) (R.S.) (L.A.) (L.E.) 

22830.95 43.85 44.33 22830.95 43.87 44.35 0.02 0.02 

22915.69 43.89 44.47 22915.69 43.92 44.49 0.03 0.02 

22926.29 44.56 45.02 22926.29 44.57 45.04 0.01 0.02 

22964.01 44.78 45.09 22964.01 44.79 45.11 0.01 0.02 

22999.6 44.78 45.12 22999.6 44.8 45.13 0.02 0.01 

23041.49 44.8 45.15 23041.49 44.81 45.16 0.01 0.01 

23089.48 44.81 45.19 23089.48 44.82 45.2 0.01 0.01 

23124.9 44.8 45.23 23124.9 44.81 45.24 0.01 0.01 

23174.97 44.89 45.27 23174.97 44.9 45.28 0.01 0.01 

23226.27 44.93 45.31 23226.27 44.94 45.32 0.01 0.01 

23230.84 44.95 45.33 23230.84 44.96 45.34 0.01 0.01 

23263.87 45.03 45.36 23263.87 45.04 45.37 0.01 0.01 

23300.62 45.01 45.4 23300.62 45.03 45.42 0.02 0.02 

23327.98 45.04 45.42 23327.98 45.05 45.43 0.01 0.01 
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Egindako modelizazio hidraulikoan lortutako emaitzak ikusita, ikusi da 500 urteko 

uraldirako ur-laminaren kotak babes handia duela zubiaren taularen beheko aldearekiko, azken 

hori 47,38 metrokoa izanda. 

Beraz, uraldi handienerako ur-laminaren gaingoratzea 3 cm-koa denez eta energia-lineak 

gaingoratze handirik ez duenez, ikuspegi hidraulikotik bideragarritzat jotzen da Oria ibaiaren 

gaineko N-I errepideko zubirako aurreikusitako handitzea. 

5.7.2. Drainatzea 

Gainazaleko uren drainatzea hainbat elementuk osatzen dute, eta elementu horietako 

bakoitzak funtzio desberdina betetzen du eskema orokorraren barruan. Proiektatutako drainatzea 

osatzen duten elementuak honako hauek dira: 

- Luzetarako drainatze-lanak: 

o Kolektoreen sarea 

o Plataforma-ertzeko arekak. 

o Lubeten oineko arekak. 

o Zaintzako arekak 

o Ubideak 

o Rigolak 

- Zeharkako drainatze-obrak eta ubide txikiak: hodiak 

 

Lehenengo urratsa diseinu-emariak zehaztean datza. Emariak drainatzea osatzen duten 

elementuetan kalkulatu dira, eta errepikatze-aldi desberdinak hartu dira kontuan, uholde batean 

emari horiek nahikoa ez izateak eragingo lituzkeen kalteen garrantziaren arabera. Ondoren, 

drainatze-elementu horiek diseinatu eta dimentsionatzen dira, funtzionaltasun, iraunkortasun eta 

mantentze ia ezaren irizpideekin. 

Diseinuko emariak prezipitazio datuetatik eta arro isurkarien ezaugarrietatik lortzen dira, 

Errepideen Zuzendaritza Nagusiaren 5.2-IC Jarraibidean jasotako metodoaren arabera. 

N-I eta A-15 errepideen trazaduran zehar igaroko diren aurreikusitako hodi 

garrantzitsuenen dimentsionamendu hidraulikoa egin da, 5.2-I.C. Arauan “Azaleko drainatzea” 

adierazitakoarekin bat etorriz. Mota horretako elementuak kalkulatzeko kontuan hartu den 

errepikatze-aldia 100 urtekoa da. 

Drainatze sistema osatzen duten gainerako elementuen aurredimentsionamendua egin da 

(arekak, kolektoreak, ubideak eta rigolak), baina eraikuntza-proiektuan elementu bakoitzaren 

dimentsioak findu eta zehaztu beharko dira, dagokion dimentsionamendu hidrauliko espezifikoaren 

bidez. 

Adierazi behar da, kalkulu hidraulikoa egiteko kontuan hartu direla proiektatutako 

trazaduraren plataformari zuzenean eragiten dioten arroak. 

Manning-en formula aplikatu da, hormigoizko hodietarako 0,014ko zimurtasun 

koefizienteak eta PVCzko hodietarako 0,009ko zimurtasun koefizienteak erabiliz. 

5.7.2.1. Zeharkako drainatze-obrak eta ibilgu txikiak 

Arroetatik eta errepidearen plataformatik datorren ura, hodietan, erreketan, ibarbideetan 

edo lurrean isurtzen diren areketan biltzen da. 

Azpiegituraren plataformatik datozen urak onbideratzeko, solido esekiak (1 mm-tik gorako 

partikulak) eta koipea kentzeko kutxetak proiektatu dira ur horiek isuri aurretik, ibilgailuen joan-

etorrien ondorioz galtzadan utzi eta ibilgu naturalera eramaten diren olio eta koipeak kenduz. 

Beraz, drainatze-sareak osatzeko, harea eta koipea kentzeko kutxeta berezi batzuk jartzen 

dira, galtzadatik datozen urak dituzten isurketa-puntuetan. 

Kutxeta horiek, hodi eta kolektoreetatik iristen den ura jasotzeko lehen ganbera batez 

osatuta daude. Lehen ganbera horretatik, emaria beste ganbera batera pasatzen da, eta bertan 

ura behar adina denboran atxikitzen da solidoak dekantatu ahal izateko, irteera kutxetaren beheko 

aldean baitago. 

Taula honetan, aurreikusitako hodien kokapena eta tamaina jaso dira: 
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P.K. Diámetro (m) Desagüe 

A-15 

1+216 1,20 Terreno (Vaguada) 

1+315 1,20  Terreno (Vaguada) 

1+375 1,00 Red existente 

1+858 1,00 Red existente 

1+933 1,00 Red existente 

2+002 1,00 Red existente 

2+287 0,60 Red proyectada 

3+075 0,40 Red proyectada 

 N-I- TOLOSA 

1+930 600 Red existente 

2+160 900 Red proyectada 

2+200 600 Red proyectada 

2+238 1.200 Rio Oria 

2+380 600 Rio Oria 

2+550 1.300 Rio Oria 

4+023 0,30 Red proyectada 

VIA DE SERVICIO (BAZKARDO) 

1+250 0,40 Red proyectada 

1+365 1,20 Rio Oria 

1+615 0,40 Red proyectada 

1+750 0,40 Red proyectada 

SALIDA ROTONDA (SORABILLA) 

1+140 0,80 Terreno (Rio Oria) 

1+245 0,80 Terreno (Rio Oria) 

1+250 0,40 Red proyectada 

ACCESO FABRICAS (SORABILLA) 

1+022 0,40 Red proyectada 

ROTONDA (SORABILLA) 

0+136 0,40 Red proyectada 

VIAL SORABILLA 

1+012 0,40 Red proyectada 

CAMINO 

1+040 0,40 Red proyectada 

 

5.7.2.2. LUZETARAKO DRAINATZE LANAK 

Kolektoreen sarea 

Arroetatik eta errepidearen plataformatik datorren ura, areketako eta rigoletako arketetan 

eta hustubideetan jasotzen da. Bertatik, lehendik dauden eta proiektatu diren drainatze-sareetako 

kolektore-sareen bidez husten dira.  

Proiektatutako kolektore-sareen zerrenda hurrengo taulan agertzen da, eta, bertan, horien 

kokapena, hasierako eta amaierako kilometro-puntuak, ibaian beheratik ibaian gora egiten duen 

fluxuaren noranzkoan, eta errepidearekiko duen kokapena jasotzen dira. 
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KOLEKTORE-SAREAREN ZERRENDA 

LADO P.K. ORIGEN P.K. FINAL DESAGUE 

A-15 

Derecha 1+375 1+390 Red existente  

Derecha 1+840 1+700 Red existente 

Derecha 2+000 1+940 Red existente 

Derecha 2+280 2+170 Red proyectada 

Derecha 2+280 2+350 Red proyectada 

Izquierda 3+085 3+040 Red proyectada 

Derecha 3+085 3+170 Red proyectada 

Derecha 3+170 3+260 Red proyectada 

N-I-TOLOSA 

Izquierda 1+930 1+870 Red existente 

Izquierda 1+930 2+025 Red existente 

Izquierda 2+240 2+060 Red proyectada 

Izquierda 2+240 2+270 Red proyectada 

Izquierda 2+380 2+325 Red proyectada 

Izquierda 2+560 2+410 Red existente 

Derecha 2+560 2+710 Red existente 

Derecha 4+010 4+100 Red existente 

PARADA DE AUTOBUS (BAZKARDO) 

Derecha 1+040 1+060 Red existente 

VIA DE SERVICIO (BAZKARDO) 

Izquierda 0+990 1+120 Red existente 

Izquierda 1+120 1+200 Red existente 

Derecha 1+230 1+200 Red existente 

Derecha 1+255 1+320 Rio Oria 

Derecha 1+620 1+770 Red existente 

Izquierda 1+770 1+755 Red proyectada 

ROTONDA SORABILLA 

Izquierda 0+40 0+60 Red existente 

ENTRADA ROTONDA 

Izquierda 1+100 1+060 Red existente 

INTERSECCION SORABILLA 

Derecha 1+180 1+150 Red existente 

Izquierda 1+180 1+160 Red existente 

Plataforma ertzeko arekak 

Plataforma ertzeko arekak jarri dira lur-erauzketan dauden errepide-zati guztietan. 

Hartutako arekek sekzio triangeluarra izango dute, zabalera aldakorrekoa eta 4/1 

ezpondekin. Areka guztiak hormigoizko estaldurarekin proiektatu dira, eta azpitik drain bat dute 

plataformaren esplanada sakonean eta lurpean drainatzeko. 

Areka horiek ibilbidean zehar dauden ibarbideetan eta ibilguetan dauden hodi eta 

kolektoreetan zehar husten dira. 

Proiektatutako areken zerrenda hurrengo taulan agertzen da, horien kokapena, hasierako 

eta amaierako kilometro-puntuak eta errepidearekiko kokapena barne. 

PLATAFORMA-ERTZEKO AREKEN ZERRENDA 

LADO P.K. ORIGEN P.K. FINAL FORMA TIPO DIMENSIONES 

A-15 

Derecha 1+210 1+375 Triangular Revestida Variable.  

Derecha 1+700 2+070 Triangular Revestida Variable 

Derecha 2+090 2+380 Triangular Revestida Variable 

N-I-TOLOSA 

Derecha 1+930 1+990 Triangular Revestida Variable 

Derecha 2+040 2+550 Triangular Revestida Variable 

Derecha 2+550 2+850 Triangular Revestida Variable 

Derecha 2+990 3+050 Triangular Revestida Variable 

Derecha 3+980 4+010 Triangular Revestida Variable 

N-I- LASARTE 

Derecha 1+780 2+080 Triangular Revestida Variable 

VIA DE SERVICIO (BAZKARDO) 

Derecha 1+610 1+770 Triangular Revestida Variable 

ENTRADA ROTONDA 

Derecha 1+015 1+075 Triangular Revestida Variable 

CAMINO 

Derecha 1+000 1+090 Triangular Revestida Variable 
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Lubeten oineko arekak 

Lursailaren drainatze naturalerako irteerarik ez duten lubeten oin guztietan arekak jarri dira, 

eta bertatik beharrezkoa izan da ura drainatze naturalera edo drainatzeko beste elementu 

batzuetara eramatea. 

Sekzio trapezialeko arekak proiektatu dira, hondoan 0,60 m-ko zabalera eta 0,40 m-ko 

sakonera dutenak, 1/1 ezpondekin. 

Proiektatutako lubeten oineko areken zerrenda honako hau da: 

ENBORREKO LUBETEN OINEKO AREKEN ZERRENDA 

LADO P.K. ORIGEN P.K. FINAL FORMA TIPO DIMENSIONES 

N-I LASARTE 

Derecha 1+440 1+780 Trapecial Revestida 0,60 - 0,40 

SALIDA ROTONDA (SORABILLA) 

Derecho 1+060 1+253 Trapecial Revestida 0,60 - 0,40 

Izquierda 1+220 1+253 Trapecial Revestida 0,60 - 0,40 

VIAL SORABILLA 

Izquierda 1+000 1+040 Trapecial Revestida 0,60 - 0,40 

 

Lur-erauzketen eta harri-lubeten gaineko zaintzako arekak 

Lur-erauzketaren eta harri-lubetaren gaineko arekak jarri dira C0.2, C0.3, C0.4, C0.5, C2.2 

eta C6.1. arroetatik datorren ura jasotzeko. Areka horiek lur-erauzketaren edo harri-lubetaren 

gailurretik 2 metrora daude. 

Hartutako arekek 0,75 m-ko zabalera eta 0,60 m-ko sakonera izango duten sekzio 

trapeziala izango dute, 1/1 ezpondekin. Harri-lubeta hormigonatuaz estaliak proiektatu dira. 

Proiektatutako zaintzako areken zerrenda honako hau da: 

LUR-ERAUZKETAREN ETA HARRI-LUBETAREN KOROATZE-AREKEN ZERRENDA 

LADO P.K. ORIGEN P.K. FINAL FORMA TIPO DIMENSIONES 

A-15 

Derecha 2+170 2+380 Trapecial Revestida 0,75 -0,60 

N-I 

Derecha 2+080 2+145 Trapecial Revestida 0,75 -0,60 

Derecha 2+320 2+550 Trapecial Revestida 0,75 -0,60 

 

Ubideak 

Dauden eta proiektatuta dauden luzetarako kolektoreetara konektatutako hustubide 

proiektatuetan ura husteko ubideak jarri dira. 

300 mm-ko diametroko aurrefabrikatutako hormigoizko ubidea proiektatu da. 

Proiektatutako ubideen zerrenda hurrengo taulan agertzen da, horien kokapena, hasierako 

eta amaierako kilometro-puntuak eta errepidearekiko kokapena barne. 

BAKEEN ZERRENDA 

LADO P.K. ORIGEN P.K. FINAL FORMA TIPO DIAMETRO 

A-15 

Izquierda 3+000 3+075 Circular Prefabricado 30 

Derecha 3+055 3+300 Circular Prefabricado 30 

N-I-TOLOSA 

I Izquierda 1+070 1+510 Circular Prefabricado 30 

Derecha 1+790 1+820 Circular Prefabricado 30 

Izquierda 1+900 2+120 Circular Prefabricado 30 

Izquierda 2+510 3+270 Circular Prefabricado 30 

Izquierda 3+290 3+635 Circular Prefabricado 30 

Izquierda 4+080 4+300 Circular Prefabricado 30 
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BAKEEN ZERRENDA 

LADO P.K. ORIGEN P.K. FINAL FORMA TIPO DIAMETRO 

N-I-LASARTE 

Izquierda 1+380 1+815 Circular Prefabricado 30 

Izquierda 1+995 2+080 Circular Prefabricado 30 

VIA DE SERVICIO (BAZKARDO 

Izquierda 1+115 1+185 Circular Prefabricado 30 

Izquierda 1+520 1+560 Circular Prefabricado 30 

Izquierda 1+580 1+620 Circular Prefabricado 30 

PARADA DE AUTOBUS 

Derecha 1+040 1+077 Circular Prefabricado 30 

 

Rigolak 

Galtzadatik datorren ura batez ere biltzen duten rigolak ezarri dira. Bazkardoko zerbitzu 

bidearen eta aparkalekuaren ertzetan, Txistoki bihurgunean, Sorabillako biribilgunean eta bidean 

eta urgarrien siloaren barruko bidean daude. 

0,60 m-ko zabalera eta % 10eko malda duten rigolak proiektatu dira proiektu-eremu osoan, 

Sorabillako biribilgunean izan ezik, 0,70 metroko zabalera duen rigola jarri baita. 

Proiektatutako rigolen zerrenda hurrengo taulan agertzen da, horien kokapena, hasierako 

eta amaierako kilometro-puntuak eta errepidearekiko kokapena barne. 

IRUDIEN ZERRENDA 

LADO P.K. ORIGEN P.K. FINAL TIPO ANCHO 

VIA DE SERVICIO (BAZKARDO) 

Izquierda 1+080 1+103 Revestida 0,50 

Izquierda 1+210 1+253 Revestida 0,50 

Derecha 1+210 1+305 Revestida 0,50 

Derecha 1+320 1+380 Revestida 0,50 

Derecha 1+725 1+775 Revestida 0,50 

SALIDA VIA DE SERVICIO (BAZKARDO) 

Derecha 1+000 1+086 Revestida 0,50 

Izquierda 1+020 1+086 Revestida 0,50 

VIAL DE SORABILLA 

Derecha 1+000 1+065 Revestida 0,50 

Izquierda 1+000 1+156 Revestida 0,50 

  ROTONDA   

Derecha 0+000 0+138 Revestida 0,50 

Izquierda 0+000 0+138 Revestida 0,70 

INTERSECCION SORABILLA 

Izquierda 1+025 1+055 Revestida 0,50 

Izquierda 1+080 1+120 Revestida 0,50 
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5.7.2.3.  Bidezubiak drainatzeko sistema 

Bidezubietan proiektatutako drainatze sistema taularen behealdean zintzilikatutako 

kolektore batean oinarritzen da. Kolektore horrek proiektatutako hustubideen bidez jasotzen du 

galtzadako ura, eta piletan eta estribuetan kokatutako hodi polimerikoetan ura husten du. 

Bazkardoko zubibidea 

Bazkardoko biaduktuaren taularen ertzean rigolak proiektatzen dira, galtzadako ura 

jasotzen dutenak, eta proiektatutako hustubideetan husten direnak, eta taularen behealdean 

zintzilikatutako kolektore bati lotuta daudenak. Kolektorea bidezubiaren pilareetan eta estribuetan 

dauden hodi polimerikoetan husten da. 

Oria ibaiaren gaineko zubibidea 

Oria ibaiaren gaineko zubibidearen luzera osoan rigolak proiektatzen dira, N-I errepidearen 

eta Bazkardoko zerbitzu-bidearen arteko hormigoizko hesi bikoitzaren bi aldeetara doana, 

galtzadako ur metatua jasoz eta taulako aurrelauzetatik zintzilikatutako kolektore bati lotutako 

hustubide proiektatuetan hustuz. Kolektorea hustu egiten da bidezubiaren pilareetan eta 

estribuetan dauden hodi polimerikoetan. Espaloian, kazolatxodun hustubideak daude, Oria ibaira 

zuzenean isurtzen dutenak. 

Cantilever zubia 

Cantilever zubiko taularen eskuineko ertzean rigolak proiektatzen dira, galtzadako ura 

jasotzen dutenak, eta proiektatutako hustubideetan husten dira, taularen behealdean 

zintzilikatutako kolektore bati lotuta daudenak. Kolektorea hustu egiten da bidezubiaren pilareetan 

eta estribuetan dauden hodi polimerikoetan. 

5.8. EGITURAK 

Garatutako bide-diseinua gauzatzeko, proiektuak hainbat egitura aurreikusten ditu, bai 

eraikuntza berrikoak, bai lehendik daudenak eta egokitu eta zabaldu beharrekoak. 9. Eranskinean: 

Egiturak, egitura bakoitzaren deskribapen zehatza egiten da, eta, gainera, eraikuntza-

prozesuaren berezitasunak ezartzen dira, garrantzitsuenen kasuan. 

Jarraian, deskribapen labur bat egiten da. 

5.8.1. Bazkardoko zubibidea 

Bazkardoko zubibidea 625.25 metroko zubi misto gisa diseinatu da, 52.5-70.0-70.0-70.0-

75.0-65.0-95.75-72.0-55.0 metroko bederatzi argi-baotan banatuta. Zubiaren taula, beraz, zortzi 

pilek eta bi estribuk eusten dute. Biribilgune bat eta hari lotutako bideak baldintzatzen du pilen 

banaketa hori. Era berean, Ziako errekaren zati bat dago, zubibidea zeharkatzen duena 7. pilatik 

gertu. 

Zubiaren zeharkako sekzioak 13.35 eta 14.15 metro arteko zabalera du. Taula metalezko 

beheko kaxoi batez eta hormigoi armatuzko goiko lauza batez osatuta dago, eta gehienez 4.50 

metroko lodiera du 6. eta 7. pilareen gainean. Gainerako pilareen gaineko lodiera 3.5 metrokoa da. 

Gutxienez 2.00 metroko lodiera dago bao guztietako argiaren erdialdean, 7. baoan izan ezik, 2.45 

metrora igotzen baita. 

5.8.2. Oria ibaiaren gaineko zubia zabaltzea 

Aipatutako egitura, aurrefabrikatutako hormigoi aurretesatuzko habez osatutako taula 

baten bidez osatuta dago. Bost bao ditu, eta guztiek argi bera dute, 25,00 metrokoa. Zubiaren 

taula, beraz, 4 pilek eta bi estribuk eusten dute. 

Taularen eta pilare eta estribuen beharrezko handitzea euskarrien lerrokadurak 

errespetatuz egingo da. Taula handitzeko, aurrefabrikatuen etxeen artean eskuragarri dauden 

sekzioak erabiliko dira. Taularen, pilareen eta estribuen zati berriaren eta lehengoaren arteko 

jarraitutasuna lortzeko hidroeraispenaren egingo da, lehendik dagoen hormigoiaren zati bat 

kentzeko. Beharrezkoa denean, barra berriak lehendik dagoen hormigoira ainguratuko dira, zulatuz 

eta erretxinaz betez. 

3. pilaren zabalduaren eremuko zimenduak 400 mm-ko diametroa duen saneamendu-

kolektore baten existentziak baldintzatzen ditu. Kolektorearekiko derrigorrezko distantzia 

errespetatzeko moduan jarritako piloteekin enzepatua egitea aurreikusi da. 
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5.8.3. Komaoko beheko pasagunea zabaltzea 

Azpiko pasabideak hormigoizko bi estribo ditu, goiko galtzadaren luzetarako ardatzarekin 

63º-ko angelua osatzen dutenak. Paramentuen arteko distantzia librea 10.6 m-koa da, eta bere 

galibo bertikal minimoa 4.51 m-koa. Taulak 1.80 metroko lodiera du; horietatik 1.4 metro habeen 

altuerari dagozkio, eta gainerakoa goiko lauzari. Habeak laukizuzenak dira, 0.4 metroko zabalera 

dute eta 1.70 metrotik behin daude jarrita. 

Pasabidea behar bezala zabaltzeak bi zailtasunekin egiten du topo. Alde batetik, beheko 

galtzadaren luzetarako ardatzak nabarmen egiten du bira, eta, beraz, lehen aipatutako angeluak 

eta taularen ertzaren luzerak, nabarmen egiten dute gora. Bestetik, sestrak azkar egiten du gora 

kotan, eta, beraz, zailtasunak daude dagoen gutxienekoaren pareko galiboa lortzeko. 

Hori dela eta, eta kanpoko erreiko trafikoa galtzadako gainerako trafikotik bereizita 

dagoenez, handitze-lanetan bi sestra jarri dira, eta horien arteko kota-jauzia egin da, bi maila gisa. 

Handitzearen egitura hormigoi armatuzko arkupea da, alboko hormetan 0.60 metroko 

lodiera eta goiko lauzan 0.40 metroko lodiera duena. Beheko bideko trafikoari ahalik eta kalte 

gutxien eragiteko, puntarik gabeko mikropilote entzepatuz zimentatzeko estrategia erabiltzen dira, 

eta taula osorik egiten da elementu aurrefabrikatuen bidez. 

5.8.4. Sorabillako beheko pasagunea zabaltzea 

Beheko pasabideak hormigoizko bi estribo ditu, goiko galtzadaren luzetarako ardatzarekin 

90º-ra daudenak. Paramentuen arteko tarte librea 15.10 metrokoa da, eta galibo bertikal minimoa 

4.73 metrokoa, handitzearen aldean 5.46 metrora igotzen dena. 

Taulak 0.95 metroko lodiera du; horietatik 0.70 metro habe aurrefabrikatuen altuerari 

dagozkio, eta gainerako 0.25 metro goiko lauzari. Habe gehienak, T bikoitza motakoak, 0.70 

metrotik behin daude jarrita, baina badira jarraibide zehatzik gabeko beste tarte batzuk ere. 

Aipatzekoa da orain handitu behar dugun pasabidearen beste muturretik ere antzeko zabalkuntza 

egin zela. 

Pasabidea behar bezala zabaltzeak ez du inolako alderdi zailik. Egungo taularen eskema 

berari eutsiko zaio, eta zortzi habe gehigarri jarriko dira, lehendik daudenekin paraleloan. 

Pasabidea zimendatzeko, Comaon erabilitako estrategia bera erabiltzen da: puntarik gabeko 

mikropiloteen entzepatuak egitea. 

5.8.5. Cantiléver zubia handitzea 

Aipatutako egiturak 21.50-51.5-21.50 metroko hiru baoko taula du, bi pila eta bi estribu 

dituena. Luzetarako norabidean, elkarren arteko lotura artikulatuak dituzten hiru piezaz osatuta 

dago, eta luzetarako sistema isostatikoa osatzen du. Muturreko piezak estribo bakoitzean eta 

alboko pilareetan oinarritzen dira, eta pilareetatik abiatuta, 11.75 metroko hegalkina dute, eta 

muturra beheko egur erdi batean errematatuta dago. Pieza horiek hormigoizko kajoi multizelular 

sekzio bat dute, in situ egindakoa. Gainerako 28.00 metroak egur erdian oinarritutako taula batek 

hartzen ditu. Taula hori hormigoi aurretesatuzko habe aurrefabrikatuz eta plataforma gauzatzen 

duen hormigoi armatuzko lauza batez osatuta dago. 

Zubiaren zeharkako sekzioak, guztira, trafikoaren norabide bakoitzeko 12,00 metroko 

zabalera du. Noranzko bakoitzak bi errei ditu, 3,50 metroko zabalerakoak, eta alboetako bi 

bazterbide, 1,5 metrokoa ezkerrekoa eta 2,5 metrokoa eskuinekoa. Galtzadaren gainerakoa 

hormigoizko euste-hesi banak hartzen dute eta alde bakoitzean farolen lerrokadura bat. 

Proiektatutako handitze-lanak egiteko, baoen luzera eta egitura-eskema erreproduzitu 

egingo dira, bi bermatutako erdiko zati batekin. Tarte horretarako, aurrez fabrikatutako habeen 

taula bat egitea proposatzen da. Gainerakoetarako, hormigoi aurre-tentsatuzko sekzio arindua 

diseinatzen da. 

5.8.6. Mimendiko pasabidea birmoldatzea 

Handitzeak lehendik dagoen pasabideari eragiten dio. Mendebaldeko lurreratze-arrapalak 

kendu egin behar dira. Iparraldera begira dauden arrapala berriak diseinatu dira, lehorreratzeko 

azken gunea eskailera eta igogailu gisa konfiguratzen den puntu bateraino. Lehorreratze horren 

kokapena Bazkardoko biaduktuaren azpitik zirkulazioa egon daitekeen eremu batean egiteko 

pentsatuta dago. 

5.8.7. Oria Iparraldeko oinezkoen sarbidea 

Oriako zubibidearen iparraldeko oinezkoentzako sarbiderako, hormigoi armatuzko hormen 

artean diseinatutako arrapalak egitea proposatzen da. Horrela, egitura bakarra eratzen da, 

zoladuraren zonaldea kokatzen den betelanari eusten dioten «paretak» dituena. 

5.8.8. Oria hegoaldeko oinezkoen sarbidea 

Hegoaldeko sarbidea lurzoru indartuko hormen arteko arrapala da. Hasierako zatian, bide 

zabalkuntzaren galtzadari eusteko hormak osatzen du ekialdeko aldea. Behin Comaoko 
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pasabidera iritsita, pasealekuak pasabide horretako bidearen paraleloan jarraitzen du, eta bi 

aldeetan berezko lurzoru-indartu hormekin diseinatzen da. 

5.8.9. Hormak 

Horma hauek diseinatu dira, bakoitzerako zehaztutako tipologiarekin. 

Kokapen Mota 

A-15/1 Harri-Lubeta 

A-15/2 Harri-Lubeta 

A-15/3 "L" hormigoi mikropilotatua 

A-15/4 Harri-Lubeta 

A-15/5 Lur Armatua 

A-15/6 Lur Armatua 

A-15/7 "L" hormigoia 

A-15/8 Lur Armatua 

VS/1 "L" hormigoia 

VS/2 "L" hormigoia 

VS/3 Lur Armatua 

VS/4 "L" hormigoia 

N-I/1 "L" hormigoia 

N-I/2 "L" hormigoia 

N-I/3 "L" hormigoia 

ROT/1 Harri-Lubeta 

5.8.10. Bestelako egiturak 

Aurreko ataletan definitutako egitura nagusiez eta hormez gain, proiektuak jarduera-

eremuan gauzatu beharreko beste egitura batzuk jasotzen ditu, honako hauei dagozkienak: 

- SORABILLA AZPIKO PASABIDEA ZABALTZEA 

- SORABILLA TAJEA HANDITZEA 

- TAPIA SORABILLA HORMA BERRITZEA 

- SILO HORMA BERRITZEA 

5.9. LURREN MUGIMENDUA 

Dokumentu honetako 10. Eranskinean: Lurren mugimendua, laburbilduta jasotzen dira 

lur-mugimenduaren neurketak, ardatzen, egituren eta SSAAren arabera banatuta, eta, azken 

emaitza gisa, soberan dagoen edo behar den materialaren bolumena lortzen da. 

Mugimendu horren laburpena hurrengo koadroan jasotzen da: 

 Indusketa (m3) Betetzea (m3) 
Zoru kajeoen 

indusketa (m3) 

TOTAL 268.343,32 24.515,07 68.986,70 

 

Lurren balizko aprobetxamenduari dagokionez, 4. eranskineko txosten geoteknikoak 

ezartzen du lur-erauzketen hondeaketatik datozen materialak betelan artifizialak, lurzoru alubialak, 

harri ofitikoak, kareharrizko arroka buztintsuak eta limolita erabat meteorizatuak (GM IV-V) direla, 

eta lurzoru onargarri gisa sailkatzen direla, PG-3-aren arabera, ez direla aprobetxagarriak 

betelanak egiteko. SSAA zangen betelanak eta egituren zimenduetan kokatutako betelanak 

egiteko izan ezik, ezinezkoa da kajeoetan eta lur-erauzketetan lortutako materiala aprobetxatzea. 

Beraz, proiektatutako zoruetarako 2. motako lurzoru hautatua, mailegu edo harrobitik lortuko da, 

baina eraikuntza-proiektuaren garapenean lurzoru errebalorizatuak erabiltzeko aukera aztertuko 

da. 

Beraz, hondeaketa bolumena, profilean neurtuta, 337.330,02 m3 ingurukoa da; horietatik 

268.343,32 m3 lur-erauzketetako eta egituretako induskatzeari dagozkio, eta 68.986,70 m3 

zoruetako kajeoen hondeatzeari, eta zenbateko global horretan hondetzeko landare-lur bolumena 

sartzen da. 

24.515,07 m3-ko bolumena behar da eragindako zerbitzuetako zangak betetzeko eta 

egituretako betelan lokalizatuak egiteko. 1,05eko pasabide-koefizientea aplikatuta, 23.347,69 m3 

inguruko bolumena hartzen du, indusketatik bertatik datorrena. 

Bestalde, 39.405,00 m3-ko lurzoru bolumena behar da, harrobitik edo maileguetatik 

datorren 2. Motako zoru hautatua, galtzadaren esplanada hobetua eratzeko beharrezkoak diren 

lur-erauzketen hondoen eta lubeten kajeoak betetzeko. 

Trazadura-proiektu honi lotutako ingurumen inpaktuaren azterlanean adierazten den 

bezala, landare-lurraren bolumena 8.893 m3-koa da, profilean neurtuta. Beraz, landare-lurraren 

bolumena kenduta, 328.437,02 m3 lur daude. Hala ere, 23.347,69 m3 baino ezin dira baliatu 

eragindako zerbitzuetako zangak eta egituren lubeteak betetzeko. 



 

   

 

Memoria A-15 eta N-I Errepideen arteko lotura hobetzeko (Bazkardon-Andoain, Tolosa Noranzkoan) Trazadura Proiektua  38 

Beraz, soberan geratutako lurren bolumena 305.089,33 m3-koa da profilean neurtuta, 

aprobetxatu ezin den materialarena, eta 1,25eko pasabide-koefizienteak aplikatu ondoren, 

381.361,66 m3-koa da soberakinen biltegirako. 

Indusketaren ondorioz sortutako landare-lurra berriro erabiliko da obrak eragindako 

eremuak landareztatzeko. Azpimarratu behar da obran berrerabil daitekeen landare-lurrari % 

50eko murrizketa ezarri zaiola zundaketetan eta ikerketetan lortutako bolumen teorikoaren aldean, 

landare-lurra erauzteko zailtasunagatik eta obran zabaltzean trinkotzeko zailtasunagatik. 

Aipatutako Ingurumen Inpaktuaren Azterlanean adierazten den bezala, 8.893 m3-ko 

profilean neurtutako landare-lur erabilgarriaren bolumenetik abiatuta, eta 1,20ko pasabide-

koefizientea aplikatu ondoren, 10.671,60 m3-ko bolumena ateratzen da. Kontrara, 10.063,85 m3-

ko bolumena beharko da, obrak eragindako landare-lur birlandatze zonetan zabaltzeko. Horrela  

607,60 m3-ko soberako landare-lurra berriz erabiliko da obra bera eta inguruko eremuak 

landareztatzeko. 

Hurrengo taulan, obran induskatutako materialen xedeak laburbiltzen dira. 

INDUSKETAKO MATERIALA 

MATERIALAREN HELMUGA 

Betetzea eta egokitzea Soberakinen biltegia 

Bolumena 
profilean 

Pasabide-
koefizientea 

Bolumen 
erreala 

Bolumena 
profilean 

Pasabide-
koefizientea 

Bolumen 
erreala 

Aprobetxagarria 24.515,07 1,05 23.347,69    

Ezin da aprobetxatu       305.089,33 1,25 381.361,66 

Landare-lurra 8.893 1,20 10.671,60    

 

Horren guztiaren ondorioz, lursail bat beharko da soberan dauden lurren bolumenak 

uzteko, 381.361,66 m3-ko edukierarekin. Bolumen horiek obren ingurunean egokitu beharreko 

soberakinen biltegietara eramango dira. 

Trazadura-proiektu honen osagarri den ingurumen-inpaktuari buruzko azterlanean, 

soberakinen biltegiak obraren ingurunean kokatzeko analisia eta proposamenak egin dira, eta 

horien azken kokapen-proposamena honako hau da: 

- Buruntza auzoko ezpondako ibarbidean dagoen soberakin-biltegia, Rezolaren 

harrobiaren inguruan. Proiektatutako soberakinen biltegiak 274.642,86 m3-ko edukiera 

du. A-15 errepidearen lur-mugimenduarekin eta Bazkardoko biaduktuarekin lotutako 

hondeaketatik eratorritako soberako materialaren bolumen guztia utziko da, baita 

inguruko egitura eta elementuekin lotutako lur-mugimenduak ere. 

 

Irudi honetan, soberakinen biltegiaren kokapena agertzen da: 
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- Sorabilla auzoaren hegaleko ibarbidean dagoen soberakin-biltegia, Balastrain 

Matxinea industrialdearen inguruan. Proiektatutako soberakin-biltegiak 311.516,99 

m3-ko edukiera du. N-I errepidearen lur-mugimenduari lotutako indusketatik ateratako 

soberako material bolumen guztia utziko da bertan, baita inguruko egitura eta 

elementuei lotutako lur mugimenduetatik ateratakoa ere. 

 

Irudi honetan, soberakinen biltegiaren kokapena agertzen da: 

 

 

 

6. LANDAREZTATZEA ETA INGURUMENA BERRESKURATZEA 

Trazadura Proiektu honek “A-15 eta N-I Errepideen arteko lotura hobetzeko (Bazkardon-

Andoain, Tolosa Noranzkoan) Trazadura Proiektuaren Ingurumen Inpaktuaren Azterlanean” 

zehaztutako landareztatzeko eta ingurumena berreskuratzeko neurriei buruzko zehaztapenak 

jasotzen ditu. Trazadura-proiektuaren eraikuntzak eragindako lursailen berreskuratze ekologikoa 

eta paisajistikoa da aipatutako Ingurumen Inpaktuaren Azterlanean sakon deskribatzen diren 

jarduketa eta lan horien xedea. Zehazki, honako helburu hauek lortu nahi dira: 

 Proiektuaren paisaia-integrazioa hobetzea: inguruneko berezko espezieak 

(landaredi potentziala) hautatzean oinarritutako landareztatzea. Espezie horien 

kokapena heterogeneoa izango da, landaretzaren egoera naturalaren antzik ez 

duten forma erregularretatik ihes egiteko. 

 Obra fasean hondatutako lurzoruak berreskuratzea: ezponda berrietako lurzoruak 

eta desjabetze-bandaren barruko zonak, obrak gauzatzean makinen 

mugimenduagatik, materialak pilatzeagatik… eraldatzen diren eremuak, eta 

lurzoruaren ezaugarriak eta propietateak hondatzea eragiten dutenak. 

 Ezpondak babestea eta egonkortzea: ezponda horiek landareztatzea proposatzen 

da, zuhaitzekin lubeta berrietan, eta lur-erauzketa berriak belarrez eta egurrez 

ereitea. 

 Landaredi naturala berreskuratzea: komunitate autoktonoen berezko baso-

formazioak landatuz, hala nola hariztiak eta haltzadiak, inguruko landaredi 

potentzialari dagozkionak. 

6.1. LURRA PRESTATZEA 

 Desfonde-subsolatua: makineria eta ibilgailuak horien gainetik pasatzearen 

ondorioz oso trinkotuta geratu diren eremuetan egiten da. Gutxienez 40 cm-ko 

sakoneran egingo da, bi pase gurutzaturekin. 

 Laborantza: Desfonde-subsolatu ondoren egingo da, baina baita aurretik lanik jaso 

ez duten eremuetan eta lubetetan ere, eta, horrela, hidroereintzarako lurra 

prestatuko da. 

 Arrastelatze arina: landare-lurra prestatuko du ereiteak jasotzeko 

 Landare-lurra eman eta zabaltzea: obrak hasi aurretik kenduko da, eta behar 

bezala metatuko da ondoren aprobetxatzeko. Landare-lurra lortzeko gutxieneko 

azalera eta lodierak lan horiei dagokien kartografian zehazten dira. 

Jarduketa-eremuetan hedatuko diren landare-lurren lodierei dagokienez, 40 cm 

hartu dira lubetetan eta leheneratu beharreko eremuetan (igarobideak, pilaketak, 

etab.), eta 50 cm biribilguneetan, irlatxoetan eta antzekoetan. 
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6.2. EREINTZAK 

Eskuz ereitea proposatzen da irlatxoetan eta biribilguneetan, baina baita obrak amaitzean 

lehengoratu beharko diren eremu askotan ere. 

Ereiteak egiteko belarki-hazien (gramineoak) 30 g/m2 eta estalkien 3 l/m2 erabiliko dira. 

Espezieen osaerari dagokionez, adibidez, honako hau proposatzen da: 

 Agrostis tenuis % 5 

 Festuca ovina % 20 

 Festuca rubra % 25 

 Lolium perenne % 25 

 Lolium rigidum % 10 

 Poa pratensis % 15 

6.3. HIDROEREINTZAK 

Bi hidroereintza mota proposatzen dira, aplikatuko den eremuaren arabera. 

Lubetetarako, zuezko landarerik gabeko hidroereintza bat proiektatzen da, eta honako 

osaera hau izango du: 

 8 g/m2 egonkortzaile polibutadienoa 

 20 g/m2 belar-haziak 

 30 g/m2 zelulosa 

 30 g/m2 lasto 

 20 g/m2 NPK ongarria 

 10 g/m2 liberazio kontrolatua ongarria 

 2 g/m2 polimero xurgatzailea 

 Gehigarririk gabe 

Belar-hazien honako nahaste hau proposatzen da: 

 Agrostis tenuis % 5 

 Festuca ovina % 20 

 Festuca rubra % 25 

 Lolium perenne % 30 

 Poa pratensis % 5 

 Trifolium repens % 10 

 Lotus corniculatus % 5 

Lur-erauzketetarako, zurezko landaredun hidroereintza bat egingo da, eta honako osaera 

hau izango du: 

 12 g/m2 egonkortzaile polibutadienoa 

 30 g/m2 belarki landare hazi 

 5 g/m2 zurezko landare hazi 

 100 g/m2 zelulosa 

 100 g/m2 lasto 

 50 g/m2-ko NPK ongarria 

 50 g/m2-ko liberazio kontrolatuko ongarria 

 7 g/m2 polimero xurgatzaileak 

 Gehigarririk gabe 

Eta lur-erauzketetarako konposizio honetako belar-hazien nahasketari dagokionez, 

honako hau izango da: 

 Agropyron % 10eko igoera 

 Dactylis glomerata % 8 

 Festuca arundinacea % 10 

 Festuca rubra % 30 

 Lolium perenne % 25 

 Lotus corniculatus % 5 

 Trifolium repens % 10 

 Poterium sanguisorba % 2 

Zurezko landare espezieei dagokienez, hidroereintza honetan erabili beharreko pisuaren 

eta espezieen portzentaje gisa, honako hauek proposatzen dira: 

 Rosa canina % 15 

 Ulex europaeus % 15 

 Cytisus scoparius % 15 

 Crataegus monogyna % 20 

 Betula celtiberica % 20 

 Prunus spinosa % 15 

6.4. LANDAKETAK 

Landaketak diseinatzeko hainbat irizpide hartu dira kontuan, hala nola inguruneko 

landaredi potentziala eta gaur egun dagoena, automantenimenturako gaitasuna, ezarritako 

helburuak betetzea eta merkatuan landareak eta haziak eskuragarri egotea. 
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Horrela, bi “nahaste” mota diseinatu dira, bata harizti-baso misto atlantikoan oinarritua, eta 

bigarrena, haltzadi kantauriarrean. 

Planteatutako nahaste moten konposizioa eta zuhaitz-kantitateak, honako hauek izango 

lirateke: 

 

 

 

Harizti nahasketa landatzea proposatu den unitateetan, zuhaitz-kantitateak nahasketa 

horren guztizkoaren ehuneko gisa definituko dira, taula honetan adierazten den bezala:

Acer campestre cp 10-12 cc 8 Uds.

Alnus glutinosa rd 150-200 cm 19 Uds.

Fraxinus excelsior rd 150-200 cm 15 Uds.

Quercus robur cp 8-10 cc 8 Uds.

Acer campestre rd 80-100 cm 20 Uds.

Alnus glutinosa rd 80-10 0cm 53 Uds.

Fraxinus excelsior rd 80-100 cm 40 Uds.

Quercus robur rd 80-100 cm 20 Uds.

Cornus sanguinea rd > 80 cm 44 Uds.

Corylus avellana rd > 80 cm 74 Uds.

Crataegus monogyna rd> 80 cm 44 Uds.

Hypericum androsaemum ct 40-60 cm 44 Uds.

Salix atrocinerea rd 80-100 cm 44 Uds.

Sambucus nigra rd 60-80 cm 44 Uds.

ALISEDA

MARCO 5X5

MARCO 3X3

MARCO 2X2

Acer campestre rd 8-10 cc 56 Uds.

Acer pseudoplatanus rd 8-10 cc 19 Uds.

Betula celtiberica rd 8-10 cc 56 Uds.

Castanea sativa cp 8-10 cc 19 Uds.

Fraxinus excelsior rd 8-10 cc 75 Uds.

Prunus avium cp 80-10 cc 19 Uds.

Quercus robur cp 8-10 cc 112 Uds.

Tilia platiphillos cp 8-10 cc 19 Uds.

Acer campestre rd 80-100 cm 104 Uds.

Acer pseudoplatanus rd 80-100 cm 52 Uds.

Betula celtiberica rd 80-100 cm 104 Uds.

Castanea sativa rd 80-100 cm 156 Uds.

Fraxinus excelsior rd 80-100 cm 156 Uds.

Prunus avium rd 80-100 cm 52 Uds.

Quercus robur rd 80-100 cm 311 Uds.

Tilia plathypillos rd 80-100 cm 104 Uds.

Cornus sanguinea rd 60-80 cm 350 Uds.

Corylus avellana rd 60-80 cm 700 Uds.

Crataegus monogyna rd 60-80 cm 350 Uds.

Hypericum androsaemum ct 40-60 cm 117 Uds.

Ilex aquifolium ct 60-80 cm 467 Uds.

Salix atrocinerea rd 60-80 cm 350 Uds.

MARCO 2X2

ROBLEDAL

MARCO 5X5

MARCO 3X3
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Unidad de actuación Plantación de robledal (%) 

ZA01 1,94% 

TE01 1,02% 

TE02 14,39% 

TE03 1,70% 

TE04 3,26% 

TE05 1,76% 

TE06 1,51% 

TE07 7,18% 

ZA03 6,44% 

ZA04 13,66% 

ZA05 6,38% 

ZA06 9,80% 

ZA07 11,60% 

TE08 0,55% 

ZA08 3,58% 

ZA09 5,79% 

ZA02 9,45% 

 

Era berean, haltzadia landatzea proposatzen den unitateen kasuan, zuhaitz bakoitzaren 

kantitateak ehuneko hauen arabera zehazten dira: 

Unidad de actuación Plantación de aliseda (%) 

RF01 30,76% 

RF02 9,67% 

RF03 21,06% 

RF04 38,51% 

 

 

Trazadura-proiektu honek, beraz, 2. DOKUMENTUAN: PLANOAK adierazitako jarduketa 

horien guztien definizio geometrikoaz gain, horien aurrekontuaren balorazioa eta Ingurumena 

Zaintzeko Planaren balorazioa jasotzen ditu. Bi kontzeptu horiek proiektuaren aurrekontu-

aurrerapenean sartuta daude (3. DOKUMENTUA: AURREKONTUAREN AURRERAPENA). 

Partida bakoitzaren neurketak sakon zehazten dira Ingurumen Eraginaren Azterlan horretan. 

 

7. ERAGINDAKO GAINAZALAK 

Eraikuntza fasean, bide eta ibilbide berriak ezartzearen berezko gainazaletatik eta 

proiektatutako fabrika-obretatik kanpo, obrak gauzatzeko beharrezkoak izango diren azalerak 

aztertu dira. Zehazki, planoen dokumentuan identifikatuta dauden okupatu beharreko espazioak, 

honako hauek dira: 

- MIHIZTAKETA TAILERRA: Bazkardoko biaduktu berriaren taulako baoak osatzen 

dituzten metalezko pieza handiak obraren inguruan mihiztatu behar dira. Horretarako, 

obraren inguruan bi eremu zehatz zehaztu dira. 

Lehenengoa A-15 ardatzeko 2+200 KP-aren inguruan dago, A-15 errepidearen eta 

Buruntzako biribilgunea lotzeko adarren arteko bidebanatzean. Beraz, etorkizuneko 

proiektatutako bideek hartuko duten eremu bat da. 

 

 

Mihiztatzeko bigarren tailer Azpikola harrobi zaharreko lursailean dagoen eraikin 

abandonatuaren ondoan dago. Obraren eremutik kanpo dagoen espazioa da, baina 

lotura egokia du eta zubibidea eraikitzeko gunetik gertu dago. 
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- OBRETAKO ETXOLAK EZARTZEA: Txistokiko industrialdetik gertu dagoen eremu 

bat proposatzen da, azalera zabaleko parterre bati dagokiona, bertan, langileentzako 

obrako etxolak ezartzeko. Obraren erdialdean dago, gutxi gorabehera, eta 

komunikazio ona du alboko bideekin. Proiektatutako bide berriak ezartzeak hartuko ez 

duen lursail bat da. 

 

 

 

- GURPIL GARBIKETA ETA GARBIGUNEA: bi garbigune daude, obrako bi lur-

erauzketarik garrantzitsuenei lotuak: Elizalde etxebizitzaren lur-erauzketa eta 

ikastolaren kurbaren lur-erauzketa. Bi eremuek etorkizuneko bide-plataformaren 

trazadura hartuko dute, eta lur-erauzketak amaitu arte baino ezin izango dira erabili. 

 

 

 

- METAKETA EREMUA: obraren ingurunean materialak metatzeko eremu zabal bat 

proiektatzen da, lanak egiten diren bitartean agertuko diren beharrak bete ahal izateko. 

Horretarako, José María Mendiola enpresari erantsitako partzela proposatzen da, 

zuzeneko bide-sarbidea duena eta gaur egun inolako erabilgarritasunik ez duen landa-

partzela bati dagokiona. Etorkizuneko bide-trazaduratik kanpoko eremua da, eta, 

beraz, nahitaezkoa izango da lurzorua aldi baterako desjabetzeko kudeaketa egitea. 

 

 

- MAKINA-PARKEA: gaur egun peajeko baskulak hartzen duen eremua, Sorabillako 

lotune berria ezartzeko obretan desegingo dena, obrako makina-parkea kokatzeko 

leku gisa proposatzen da. Zona nahiko horizontala eta urbanizatua da, bide-lotura 

egokia du, eta obraren azken zatira arte ez da osorik eraitsi beharko.  
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8. DESJABETZAPENAK 

“A-15 eta N-I Errepideen arteko lotura hobetzeko (Bazkardon-Andoain, Tolosa 

Noranzkoan) Trazadura Proiektu” honetan definitutako obrek okupatuko duten espazio fisiko 

materiala definitu da, iraupen handiagoz edo txikiagoz, eta ondasun horien eskubide eta egoera 

juridikoei neurri handiagoan edo txikiagoan eragitea eskatzen duena. 

Proiektua Gipuzkoako lurralde historikoko Andoain, Villabona eta Aduna udalerrietan 

garatzen da, baina Andoaingo udalerrian dauden lurretan bakarrik izango du eragina. 

Eragindako ondasun eta eskubideen definizio zehatza lortzeko, eta ondoren jabari publiko 

gisa inbentariatzeko, 11. Eranskina: Desjabetzapenak garatu da. Eranskin horretan, eragindako 

ondasun eta eskubideen zerrenda zehatza eta banakatua jasotzen da, eta horien deskribapen 

materiala jasotzen da erantsitako koadroetan eta planoetan. 

Finkak edo lursailak hedadura edo iraupen handiagoarekin edo txikiagoarekin okupatzen 

direla eta horien gaineko eskubideak intentsitate edo iraunkortasun handiagoarekin edo 

txikiagoarekin desjabetzen direla kontuan hartuta, desjabetze-afekzio mota hauek ezartzen dira: 

A) Okupazio osoak edo partzialak, behin betikoak, desjabetze osoarekin eta jabariaren 

eskualdatzearekin, obra nagusiaren garapenak eraginda. 

B) Aldi baterako okupazioak eta bide-zorrak, finkaren gain zortasuna osatzen dutenak 

baina jabari-osotasuna eskatzen ez dutenak, jabari-eskualdaketarik ez dagoelako. Hemen sartzen 

dira instalazio osagarriak eta materiala biltzeko eremua kokatuko diren lursailak, bai eta zerbitzuak 

birjartzea ere. Azken horiek gauzatzeko beharrezkoa den aldi baterako okupazioaz gain, 

etorkizunean mantentzea ahalbidetuko duen betiko bide-zorra eratzea eskatzen dutenak. 

Eraitsi beharreko eraikinen gaia nabarmendu behar da, kasu batzuetan eraikina eraisteak 

ez dakarrelako orube osoa behin betiko desjabetzea. Hori dela eta, eraitsi beharreko eraikinak 

kokatuta dauden lursailen behin betiko desjabetzeen eta aldi baterako okupazioen balorazioa 

ezartzerakoan, modu independentean hartu beharko da kontuan lurzoruari eta eraikuntzari 

eragindako eragina. 

Eragindako eraikinei dagokienez, nabarmendu behar da eraikin guztiak antolamenduz 

kanpo daudela, baina horrek ez du esan nahi eraikin horien eraispena behar bezala konpentsatu 

behar ez denik eta kontuan hartu behar ez denik desjabetzearen kostua zehazterakoan. 

Taula honetan, proiektuak eragindako eraikinen zerrenda agertzen da, horietako 

bakoitzaren erabilera motarekin batera: 

Id Izena Partzela Erabilera Antolamendua 

1 Presagaina 7885045 Etxebizitza 
Antolamendutik 

kanpo 

2 Kordoba 7885037 Etxebizitza 
Antolamendutik 

kanpo 

3 Egutegui Reciclados SLU 7986135 Industriala 
Antolamendutik 

kanpo 

4 Elizalde Aundi 7986039 Etxebizitza 
Antolamendutik 

kanpo 

 

Desjabetze-lanen balorazioari dagokionez, AYMAT S.L. enpresak “A-15 eta N-I Errepideen 

arteko lotura hobetzeko (Bazkardon-Andoain, Tolosa Noranzkoan) Trazadura Proiektua” 

gauzatzeko beharrezkoak diren lursailen balioa zehazteko egin duen azterketa espezifiko bat hartu 

da erreferentziatzat. AYMAT S.L. enpresak esperientzia handia du Gipuzkoako Foru Aldundirako 

antzeko lanetan, eta BIDEGI berarekin ere, zehazki, Trazadura-proiektu honen aurretik egin zen 

Alternatiben Azterketan egin zuen lan. 

Horrela, egin beharreko aldi baterako desjabetzeek eta okupazioek sortzen duten 

aurrekontu balorazioaren errealitatera egokitutako ezagutza lor daiteke. 
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9. ERAGINPEKO ZERBITZUAK 

Obra publikoetan, eta, bereziki, errepideetako obretan, dauden zerbitzuen gaineko 

eraginek garrantzi berezia dutenez, kapitulu espezifiko bat garatu da eragindako zerbitzuak zehatz-

mehatz detektatzeko eta zerrendatzeko (S.E.), bai eta aurreikusitako irtenbideak definitzeko eta 

baloratzeko ere (VTE. S.E.). Informazio hori osorik jasotzen da trazadura-proiektu honen 12. 

Eranskiean: Eragindako zerbitzuak. 

Eragindako Zerbitzuak detektatzeko bertan egin da lan, eta elementu esanguratsuak 

(zutoinak, kutxatilak, etab.) ikuskatu eta topografikoki jaso dira, bai eta horien jabe diren 

erakundeen bidez ere, sareak aurkitzeko, eremuan detektagarriak izan ala ez, eta haien 

ezaugarriak ezagutzeko. Erakunde jabe horiekin dauden zerbitzuak identifikatzeko eta aldaeren 

konponbidea adosteko egindako komunikazio garrantzitsu guztiak 14. Eranskinean: Beste 

erakundeekiko koordinazioa, jasotzen dira. 

Jarraian, eragindako zerbitzuen laburpen labur bat jasotzen da, horietako bakoitzaren 

titularra identifikatuz eta izaeraren arabera multzokatuz: 

 

UR HORNIDURA 

 

SANEAMENDUA 

 

ELEKTRIZITATEA 

 

TELEFONIA 

 

NORTEGAS 

 

EUSKALTEL 

 

ZUNTZ OPTIKOA 

 

EUSKO JAURLARITZA 

TELEORDAINKETA 

 

 

 

 

 

 

S.E TITULAR SERVICION EXISTENTE VARIANTE PROPUESTA

101 Ayto ANDOAIN Tubería de fibrocemento Ø 100 mm Desvío provisional y nueva conducción 

102 Ayto ANDOAIN Tubería de fundición dúctil Ø 100 mm Desvío de la conducción existente 

103 GUK Tubería de fundición dúctil Ø 600 mm Desvió de la conducción existente 

S.E TITULAR SERVICION EXISTENTE VARIANTE PROPUESTA

201 GUK Tubería de hormigón Ø 300/400 mm Desvió de la conducción existente 

201-1 Ayto ANDOAIN Tubería de PVC de Ø 400 mm Nueva conducción

203 GUK Tubería de PVC de Ø 315 mm Desvió de la conducción existente 

S.E TITULAR SERVICION EXISTENTE VARIANTE PROPUESTA

303 IBERDROLA Línea aérea  de 13,2 KV Nuevo apoyo y tendido de línea aérea 

307 IBERDROLA Línea aérea de Media Tensión Nueva línea subterránea de Media Tensión

308 IBERDROLA Línea aérea de Media Tensión Desguace de línea  aérea existente

309 IBERDROLA Línea subterránea de Media Tensión Desvío de la línea subterránea existente 

311 IBERDROLA Línea aérea de Media Tensión Nueva línea subterránea de Media Tensión

312 IBERDROLA Línea subterránea de Baja Tensión Adecuación de arqueta

312-1 IBERDROLA Línea subterránea  de Baja Tensión Desguace de línea subterránea existente

312-2 IBERDROLA Línea subterránea  de Baja Tensión Desguace de línea subterránea existente

312-3 IBERDROLA Línea aérea de Baja Tensión Desguace de línea aérea existente

S.E TITULAR SERVICION EXISTENTE VARIANTE PROPUESTA

402 TELEFONICA Canalización troncal subterránea Nueva canalización troncal subterránea 

403 IBERDROLA Línea aérea Nueva canalización subterránea

405 IBERDROLA Línea aérea Desguace de línea aérea exist. y retirada de apoyo

406 IBERDROLA Canalización subterránea Nueva arqueta y cegado de arqueta existente.

S.E TITULAR SERVICION EXISTENTE VARIANTE PROPUESTA

501 NORTEGAS Red de Media Presión tipo B Desvió de la red de media presión existente

S.E TITULAR SERVICION EXISTENTE VARIANTE PROPUESTA

602 EUSKALTEL Canalización troncal subterránea Desvió de canalización troncal subterránea existente

602-1 EUSKALTEL Canalización troncal subterránea Desvió de canalización troncal subterránea existente

603 EUSKALTEL Canalización capilar subterránea Desvió de canalización capilar subterránea existente

S.E TITULAR SERVICION EXISTENTE VARIANTE PROPUESTA

701 DFG Canalización troncal subterránea Desvió aéreo prov. y nueva canalización troncal subt.

702 DFG Lazo de espiras Reposición del lazo de espiras

S.E TITULAR SERVICION EXISTENTE VARIANTE PROPUESTA

801-1 GV Canalización troncal subterránea Desvió de canalización troncal subterránea existente

801-2 GV Canalización troncal subterránea Desvió aéreo prov. y nueva canalización troncal subt.

801-3 GV
Pórtico de Mensajería Variable y 

equipamiento asociado

Desmontaje y reutilización de los equip.existentes.

 Nueva canalización de telecomunicaciones.

803 GV Canalización eléctrica equipamiento PMV Desvió de canalización eléctrica existente

S.E TITULAR SERVICION EXISTENTE VARIANTE PROPUESTA

901 BIDEGI Canalización subterránea Desvió de canalización  subterránea existente

902 BIDEGI Canalización eléctrica Portico Telepeaje Desvió de canalización troncal subterránea existente

903 BIDEGI  Pórtico Telepeaje y equipamiento Pórtico Free Flow Visitable y de los equipamientos.
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10. HONDAKINEN KUDEAKETA 

105/2008 Errege Dekretuaren eta eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpena eta 

kudeaketa arautzen dituen Euskal Autonomia Erkidegorako ondoren onartutako 112/2012 

Dekretuaren arabera, bai eta hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda 

ezabatzea arautzen duen 49/2009 Dekretuaren arabera ere, Eraikuntza eta Eraispen Hondakinen 

Kudeaketaren Azterlana egin da, eta 16. eranskinean: Hondakinen Kudeaketaren Azterlana, 

oso osorik jasotzen da. Azterlan horrek honako hau jasotzen du: 

1.1- Hondakinen identifikazioa (OMAM/304/2002 arauaren arabera) 

1.2- Sortuko den kantitatearen zenbatespena (Tn eta m3) 

1.3- Bereizteko neurriak «In situ». 

1.4- Obra berean edo beste leku batzuetan berrerabiltzeko aurreikuspena 

1.5- Balorizazio aukerak «In situ». 

1.6- Hondakinetarako aurreikusitako helburua. 

1.7- Biltegiratzeko, maneiatzeko edo beste kudeaketa eragiketa batzuetarako instalazioak. 

1.8- RCDak behar bezala kudeatzeko aurreikusitako kostuaren balorazioa, gauzatze 

materialaren aurrekontuan sartuta. 

Bestalde, aipatzekoa da, irailaren 30eko 165/2008 Dekretuaren eranskinean jasotakoaren 

arabera, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruak 

daudel obraren trazaduratik gertu. 

Hurrengo irudietan, proiektuaren eremuan kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen partzelak 

ikus daitezke. Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioan 20009-0045 kodea duen partzela 

Bazkardoko industrialdean dago, Oria ibaiaren gaineko zubiaren iparraldeko estribuaren inguruan, 

eta 20009-0023 kodea duen partzela, berriz, Sorabilla auzoko industrialdean dago, zehazki Ekorec 

S.l. enpresaren eremuan. 

  

 

 

20009-0045 lurzatiaren kokapena 

 

20009-0023 lurzatiaren kokapena 

 

 

 

 

 

Parcela 

20009-0045 

Parcela 

20009-0023 
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11. LAN PLANA ETA GAUZATZEKO EPEA 

Trazadura Proiektu honen idazlanean sartzen diren jardueren artean, lanen 

burutzapenaren azterketa dago. Azterketa hori garatzen duen dokumentua 13. Eranskina: Lan 

plana da, lanen bideragarritasuna eta proposatutako epeak egiaztatzeko. 

Bertan, lanen garapenaren deskribapena jasotzen da, obraren zati, tarte eta faseen 

azterketarekin, horien arteko lotura eta mendekotasuna erakusteko; izan ere, horiek aztertuta, 

lanak aldi berean egitea edo lanen bat desfasatzea beharrezkoa den ikus daiteke. 

Obraren programazioa honako helburu hauek lortzera bideratuta dago: 

- Bideragarritasuna bermatzea ikuspegi teknikotik. 

- Obrak gauzatzeak trafikoari eta, ondorioz, erabiltzaileen segurtasunari ezartzen dizkion 

interferentziak ahalik eta gehien saihestea. 

- Zailtasun handieneko lanak aurreratzea, ahal den neurrian, egon daitezkeen arazoen 

ondorioz, lanak amaitzeko atzerapenik egon ez dadin. 

- Eskulanaren, makinen eta materialen baliabideak ahalik eta ondoen erabil daitezen 

lortzea, ahal den neurrian puntako lanak saihestuz, errentagarritasun ekonomiko handia lortzeko. 

Obra Planaren azterketatik ondorioztatzen da zeintzuk diren jarduerarik kritikoenak eta 

zeini eskaini behar zaion arreta handiagoa lanak egiten diren bitartean, aurreikusi gabeko arrazoiak 

direla eta, beste leku batzuetan atzerapenak edo geldiarazpenak sor ez daitezen, eta horrek 

aldaketa handia ekarriko lukelako bai kostuetan bai aurreikusitako epeetan. 

Egindako programazioaren arabera, proiektu honetako obrak gauzatzeko planak 

HOGEITA ZORTZI (28) HILABETEKO epea aurreikusten du, zuinketa ituna sinatzen denetik 

zenbatzen hasita, guztiz amaitu arte. 

 

 

 

12.  AURREKONTUAK 

3. Dokumentuan: Aurrekontuaren Aurrerapena ondorioztatzen denez, proiektu 

honetarako aurrekontuen aurrerapenak honako hauek dira: 

Gauzatze materialaren aurrekontuaren aurrerapena 

Gauzatze materialaren aurrekontuaren aurrerapena BERROGEITA BOST MILIOI HAMAR 

MILA ETA LAUROGEI EURO ETA HOGEITA HAMAZORTZI ZENTIMOkoa da (45.010.080,38 €). 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren aurrerapena 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren aurrerapena BERROGEITA HAMAHIRU MILIOI 

BOSTEHUN ETA HIRUROGEITA BAT MILA BEDERATZIEHUN ETA LAUROGEITA HAMABOST 

EURO ETA HIRUROGEITA BOST ZENTIMOKOA (53.561.995,65 €) da. 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren aurrerapena BEZarekin 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren aurrerapena, BEZarekin, HIRUROGEITA LAU 

MILIOI ZORTZIEHUN ETA HAMAR MILA ETA HAMALAU EURO ETA HIRUROGEITA HAMALAU 

ZENTIMOKOA da (64.810.014,74 €). 

Administrazioaren ezagutzarako aurrekontuaren aurrerapena 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuari (BEZa barne), desjabetzeei dagokien aurrekontua 

gehituta, Administrazioaren Ezagutzarako Aurrekontuaren Aurrerapena lortzen da, HIRUROGEITA 

ZAZPI MILIOI HOGEITA HAMAR MILA HIRUREHUN ETA BERROGEITA HAMAZORTZI EURO 

ETA HOGEITA BI ZENTIMOkoa (67.030.358,22 €). 
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13. PROIEKTUA OSATZEN DUTEN DOKUMENTUAK 

1 ZKDUN. AGIRIA. MEMORIA ETA ERASKINAK 

1.1 MEMORIA 

1.2 ERASKINAK 

  1.- Aurrekari Administratiboak 

  2.- Kartografia eta Topografia 

  3.- Trafiko Azterketa 

  4.- Geologia eta Geoteknia 

  5.- Taxuketa Geometrikoa eta Zuinketa 

  6.- Klimatologia, Hidrologia eta Drenajea 

  7.- Zoru eta Zoladuren Azterketa 

  8.- Hidrologia eta Hidraulika Azterketa 

  9.- Egiturak 

10.- Lurren Mugimendua 

11.- Desjabetzapenak 

12.- Eraginpeko zerbitzuak 

13.- Lan-Plana 

14.- Beste erakundeen arteko koordinazioa 

15.- Administrazio ezagutzarako Aurrekontuaren aurrerapena 

16.- Hondakinen Kudeaketaren Azterlana 

 

2 ZKDUN. AGIRIA. PLANUAK 

  1.- Orokorrak 

  2.- Multzoa 

  3.- Definizio geometrikoa oinean 

  4.- Definizio geometrikoa altxaketan 

  5.- Ereduzko Sekzioak 

  6.- Zeharkako profilak 

  7.- Eraikitzeko lanak 

  8.- Drenajea 

  9.- Argiztapena 

10.- Seinaleztapena eta Siurtasuneko Mugak 

11.- Eraginpeko Zerbitzuak 

12.- Desjabetzapenak 

13.- Gainazalen tratamendua 

14.- Birlandaketa eta Paisaiaren Integrazioa 

15.- Obra-Instalazioak 

 

 

3 ZKDUN. AGIRIA. AURREKONTUAREN AURRERAPENA 

  1.- Neurketak 

  2.- Prezioen Kuadroa 

  3.- Zatizko Aurrekontuak 

  4.- Aurrekontu Orokorra 
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14. PROIEKTUA IDAZTEN PARTE HARTU DUTEN LANGILEAK 

BIDEGIren aldetik, Bide, Ubide eta Portuen Ingeniaria den Mirari Azurmendi Sorazu 

andreak, zuzendu du proiektua. Proiektuaren idazketan parte hartu dute, halaber, Herri Lanetako 

Ingeniari Teknikoa den Iñigo Cadarso Sueskun jaunak, eta Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaria 

den Agustin Lopez-Doriga Fernandez jaunak, azken hori Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik. 

Proiektua idazteko aholkularitza-enpresa den UTE BAZKARDO (DAIR-SILGA) -ren aldetik, 

honako teknikari hauek hartu dute parte proiektuan: 

 Tomás Reyero Radler   Bide ingeniaria eta Proiektuaren egilea  

Jose Antonio Crespo Martínez Bide ingeniaria  

Rubén Poza Matallana  Bide ingeniaria  

Alejandro Cano Portillo  Ingeniaritza Zibileko Gradua + Masterra  

Oscar Sáiz Sánchez  Bide ingeniaria  

Silvia Martín Val    Bide ingeniaria  

Leire Balzategui   Bide ingeniaria  

Aitor Eriz    Ingeniaritza Zibileko Gradua + Masterra   

David Garcia   Ingeniaritza Zibileko Gradua + Masterra   

Josune Terradillos   Ingeniaritza Zibileko Gradua   

José Luis Calle Painceira  Delineazio burua  

Sergio Domínguez Domínguez Delineante Proiektugilea  

Iñigo Santiesteban Gómez  Delineante Trazista  

 

DAIRen enpresa laguntzaile gisa, Geologia eta Geotekniaren arloan IKERLURek parte 

hartu du, Iñaki Ibarbia Illarraz jaunak eta Juan Jose Lancho Cano jaunak (biak Geologoak) 

zuzendutako talde batekin. 

Topografiaren arloan AIRESTUDIO GEOINFORMATION TECHNOLOGIES, S.COOP. 

enpresak parte hartu du Lorenzo Diaz de Apodacak zuzendutako talde batekin. 

Proiektuaren garapenean duen garrantziagatik, arreta berezia eskaini zaie proiektuaren 

ingurumen alderdiei, eta, beraz, gai horietarako eta Ingurumen Inpaktuaren Azterlana idazteko 

Oskar Ruizek zuzendutako ALBUREN enpresaren talde baten laguntza izan da. 

 

15. ONDORIOA 

Memoria honetan azaldutako guztiarekin eta Proiektua osatzen duten gainerako 

dokumentuekin, trazadura-proiektuaren mailan behar bezala definitutzat jotzen dira A-15 eta N-I 

Errepideen arteko lotura hobetzeko (Bazkardon-Andoain, Tolosa Noranzkoan) lanak, irailaren 2ko 

1812/94 Errege Dekretuaren bidez onartutako Errepideen Erregelamendu Orokorraren 28. 

artikuluaren arabera, eta, beraz, Administrazioari aurkeztu behar zaio, onar dezan. 

Zarautz, 2022ko Martxoa 

PROIEKTUAREN INGENIARI 

EGILEA 

 PROIEKTUAREN INGENIARI 

ZUZENDARIA 

   

   

Sin.: Tomás Reyero Radler  Sin.: Mirari Azurmendi Sorazu 

 


