
METROA BASAURIRA HELDU DA   
Metro Bilbaoren Etxebarri-Ariz bide-zatia eta Arizko geltokiaren irekiera

Zerbitzuaren hasiera-data:  2011ko otsailaren 28a

Prentsa dosierra



Hurrengo irteera: Basauri

Zorioneko dago Basauri. 2006ko abenduan herri honetan metroko lanak hasi zirenetik,

basauriarrak irrikaz daude garraiobide hau noiz helduko. Emandako pauso guztiak

jakingura handiz jarraitu dituzte, eta iritsi da, azkenik, garraio-azpiegitura moderno eta

funtzional honetaz baliatzeko unea; orain errazago mugituko dira ingurune hurbilean eta

aukera zabalagoa izango dute nora joan hautatzeko.

Ariz-Basauri bide-zatiaren irekiera fase bitan egingo da. Otsailaren 28an, trazadura

honen lehenengo kilometroa jarriko da martxan, Arizko geltokia barne. Urte amaieran,

2. Linea osatuko da alde honetatik, Basauriko geltokia sartuta; horrela, 2.372 metro

luzeagoa izango da metroaren ibilbidea.

Luzatze-fase hau amaitzen denean, 2. Linea osatuta geldituko da alde batetik; eta laster

beste aldetik ere osatuta geldituko da, hango obrak amaitu eta metroa Kabiezesera

(Santurtzi) heltzen denean. Basaurin 43.000 pertsona inguru dira metroaren erabiltzaile

potentzialak; izan ere, metroko sarrera 10 minutura izango dute, Eusko Jaurlaritzak eta

Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren  bidez, inbertitu dituzten

73,8  milioi euroei esker. Diru horren erdia Arizko bide-zatiari dagokio.



OBREN AZALPENA

Ariz-Basauri bide-zatiak 2.372,40 metroko luzera du eta Basauriko udalerrian zehar doa

oso-osorik. Sarratu auzoan hasi, Arcelor fabrikaren sarrera ondoan, eta maniobratarako

trenbide hil batean amaitzen da, Basauriko geltokia baino harago. Horixe izango da 1.

eta 2. linearen bukaera. Otsailaren 28an, kilometro bateko bide-zatia irekiko da, eta

horrela, Arizko geltokian zehar, Basauriraino helduko da Metro Bilbaoren zerbitzua.

Ariz-Basauri bide-zatiak 77,50 metro ditu lur gainean eta tarte hori aurretik ustiatzen ari

den lineako bide-zatiarekin lotzen da

(Etxebarri-Ariz eta Arizko bagoi-

tokira sartzeko adarra). Hurrengo

186,70 metroak tunel faltsuan doaz

eta trenbide bikoitzerako zulatu den

2.108,20 metroko tunelak osatzen du

trazadura. Bide-zati honetan geltoki

bi daude, biak tunel-zuloan, eta gutxi

gorabehera kilometro bateko tartea

dago batetik bestera.

Sarbideak

Arizko geltokiak sarbide bi ditu kanpoko aldetik, eta horietan eskailera mekanikoak

daude tunel-zuloaren alde bietara lotuta, bat Valentzia kalean, eta bestea kale Nagusian.

Azken sarbide horrek igogailua dauka mugikortasun urriko erabiltzaileentzat.

Basauriko geltokia urte amaierarako zabaltzea espero da, eta hiru sarbide izango ditu

tunel-zuloko buru-hormetara lotuta. Lehenengoa Basozelai kalean dago, Udaletxearen

ondoan, eta eskailera mekanikoak ditu. Bigarrena Bidasoa kalean dago, eta desnibel

txikia duenez, pasabide mugikorrak instalatu dira; hirugarren sarbideak igogailu

bikoitza du eta Gipuzkoa kalean dago.



Arizko geltokia

(otsailaren 28an irekiko da)

Leon kalearen azpiko tunel-zuloan

eraiki da. Sarbideak:

• Valentzia kalea.

• Kale Nagusia.

• Leon kaleko igogailua.

Beste instalazio batzuk: larrialdietako

aireztapen-sistema bi eta estraktore

bidezko aireztapena nasa azpian.

Basauriko geltokia

(2011ko urte amaieran irekiko da)

Tunel-zuloan dago eraikita, Marcelino

Gonzalez eta Gipuzkoa kaleen azpian.

Sarbideak:

• Basozelai kalea.

• Bidasoa kalea.

• Igogailu bikoitza (Gipuzkoa kalea).

Beste instalazio batzuk: Larrialdietako

aireztapen-sistema bi eta estraktore

bidezko aireztapena.

Bezeroak eta bidaia-denborak

Geltoki biak martxan jartzen direnean, Basauriko ia biztanle guztiek (43.000 pertsona)

metroko sarbideren bat izango dute, oinez joanda, 10 minutu baino gutxiagora.

Basauritarrak 7 minutuan helduko dira Abandora, 11 minutuan San Mamesera, eta 20

minutuan Gurutzetara.

Lotura-autobusa

Metroa Arizera heltzen denean, funtzionamendutik kanpo geldituko da Etxebarriko

geltokia eta Basauri lotzen dituen autobus zerbitzua, lotura hori metroa heldu arteko

aurrerapen gisa ireki baitzen.



ETXEBARRI-BASAURI BIDE-ZATIA: BESTE DATU INTERESGARRI

• Ariz-Basauri bide-zatiaren luzera guztira  2.372 metro

o Arizeraino irekita dagoen bide-zatia   1.000 metro

• Tunelean hondeatutakoa 176.000 m3

• Hormigoia 52.000 m3

• Hormigoizko aurrefabrikatua 9.700 m3

• Altzairua 1.910.000 kg

• Altzairu herdoilgaitza 118.400 kg

• Trenbideak  10.869  metro errail

• Trabesak 5.730

• Zuntz optikoa  6.494 metro

• Datuak bidaltzeko kableak  17.160 metro

• Kable erradiatzaileak    2.881 metro

• Seinaleztapen-kableak.   14.800 metro

• Katenaria zurruna  5.430 metro

• Bideozaintzako kamerak 62 kamera

• Interfoak 39

• Ticketing sistemak 56 balioztagailu eta 8 MEAT (txartel-makina automatikoak)

• Argibide-pantailak 8 nasakoak eta 4 atarikoak.

TARTEAN IZAN DIREN ERAKUNDE PUBLIKOAK

Eusko Jaurlaritza

Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Sailak zuzeneko ardura du Azpiegitura lanen

lizitazioan eta adjudikazioan; horrez gain, obraren %50 finantzatu du.

Bizkaiko Foru Aldundia

Ez du parte hartzen eraikuntza-lanetan, baina bai finantziazioan; beste %50aren

ekarpena egin du.

Bizkaiko Garraio Partzuergoa (BGP)

Erakunde honen ardurapean dago bide-zatietako eta geltokietako Gainegitura guztia

hornitzea (trenbidea, elektrifikazioa, “ticketing” sistema, komunikazioak, Aginte

Postua, altzariak eta abar), bide-zati berriak ustiatu ahal izateko. Obra hauen proiektuak

idatzi, lizitatu, adjudikatu eta zuzentzen ditu. Obrak finantzatzen ditu Eusko Jaurlaritzak

eta Bizkaiko Foru Aldundiak erdibana egiten duten ekarpenari esker.

ETS (Euskal Trenbide Sarea)

Entitate hau Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Sailaren menpe dago

eta Azpiegitura proiektuak idazteko eta eraikitzen diren bide-zatiak zuzentzeko ardura

du.

Metro Bilbao

Ez du parte hartzen eraikuntza-lanetan, baina berak du bide-zati berriak ustiatzeko

ardura, obra entregatu eta gero.



ENPRESA ADJUDIKAZIO-HARTZAILEAK ETA INBERTSIOA GUZTIRA

Azpiegiturako Obra

• Ariz – Basauri bide-zatia eraikitzeko lanak. Adjudikazio-hartzailea: UTE ARIZ-

BASAURI (Obras Subterráneas, Excavaciones Viuda de Sainz, Excavaciones

Cantábricas).

• Igogailuak eta eskailera mekanikoak . Adjudikazio-hartzailea: Orona

Azpiegituraren aurrekontua guztira: 57.903.530 euro

Gainegiturako Obra

• Seinaleztapena . Adjudikazio-hartzailea: Bombardier. Aurrekontua:   2.710.000 euro

• Elektrifikazioa . Adjudikazio-hartzailea: Eldu-Elecnor. Aurrekontua:  2.650.000

euro

• Txartelak saltzeko eta balioztatzeko sistema.  Adjudikazio-hartzailea: Telvent.

Aurrekontua: 1.530.000 euro

• Komunikazioak. Adjudikazio-hartzailea: Telvent. Aurrekontua: 2.495.000 euro

• Trenbidea. Adjudikazio-hartzailea: Balzola. Aurrekontua:  3.900.000 euro

• PMC (Aginte Postu Zentrala). Adjudikazio-hartzailea: Thales. Aurrekontua:

440.000 euro

• Seinaletika . Adjudikazio-hartzailea: Trameinsa. Aurrekontua: 845.000  euro

• Estaldura akustikoak . Adjudikazio-hartzailea: Metalúrgica Marina. Aurrekontua:

185.000 euro

• Altzariak . Adjudikazio-hartzailea: Primur. Aurrekontua: 241.000  euro

• Langileen gelak. Adjudikazio-hartzailea: Aros, Arkitektura Estudioa. Aurrekontua:

152.000 euro

• Beste batzuk (garbiketa eta segurtasuna). Aurrekontua: 840.000 euro

Gainegituraren aurrekontua guztira: 15.988.000 euro

BASAURIKO INBERTSIOA GUZTIRA: 73.891.530 euro*

* Diru horren erdia, gutxi gorabehera, Arizko bide-zatiari dagokio.


