
"B" KASU PRAKTIKOA: ERREPIDEAK. II. ETA III. ZATIAK 

1. Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan Saila Bizkaiko Errepideen Tokiko Sareko BI-3XXX 
errepideko zati bat eraikitzeko proiektua idazten ari da. Errepide horren galtzadak bi 
errei ditu, 3,50 metrokoa bakoitza, eta bazterbideek 1,50 metroko zabalera dute. 

Errepide horren enborrean zehar, trazatuaren hainbat puntutan, hiru gurutzagune 
daude, non beste errepide edo bide batzuk gurutzatzen diren. Gurutzagune horiek 
guztiak hiriarteko tarteetan daude, jarraian agertzen diren eskemen arabera. Eskema 
horietan, bide nagusiaren zein bigarren rnailako bidearen Eguneko Batez Besteko 
Intentsitatea (IMD) agertzen da. 

1. KASUA 2. KASUA 3. KASUA 

Definitu gurutzagune bakoitzaren tipologia. Krokis moduan marraztu haietako 
bakoitzean ezarri beharreko diseinua. Gurutzagunea definitzeko beharrezkoak diren 
elementu guztiak sartu behar dituzu (abiadura aldatzeko erreiak, irlatxoak ...), egon 
litezkeen ibilbide guztiak jaco daitezen. (1,50 puntu) 

2. Luzetarako profilaren beheko puntu batean, lubeta batean 18 metro luze den tutu bat 
jartzeko proiektua dago. Tutu horrek, estimazioen arabera, 2,10 m31seg hustu beharko 
ditu. 

Tutu hori ormigoizko hodiekin egingo da, eta luzetarako rnalda, berriz, % 2 izango da, 
Gehieneko bete-rnaila % 50 izatea onartzen da, eta, ariketa honetarako, tutu hori 
konduktu laburtzat joko da. 

Hidraulikaren aldetik kalkulatu zein diren tutuaren neurriak, kalatua eta kalkulatutako 
emari horretarako abiadura (2,OO puntu) 



3. Zabortegi bat eraikitzeko baimen-eskaera aurkeztu da Herri Lan Sailean, eta, bertan, 
proposatzen da sarbide berri bat  egitea 81-635 foru errepidera Toinarrizko sareko 
errepidea da). Sarbide hori errepide horretan aurretik dauden gurutzagune biren artean 
dago: sarbidetik iparraldera, 350 rnetrora, Bl-635 eta 81-3332 errepideen arteko 
gurutzagunea dago; hegoaldera, 450 metrora, berriz, industrialde baterako sarbide 
baimendu bat dago. 

81-635 errepidearen Eguneko Batez Besteko Intentsitatea 16.433 ibilgailu da eta 
sarbidea ez da batere maiz erabiltzen. 

Txostena egin, eta adierazi eskatutako sarbide hori bideragarria den, eta adierazi, baita, 
dokumentazio osagarririk eskatu behar den. Aurreko erantzuna edozein dela ere, 
definitu sarbide horren tipologia eta krokis bat egin, sarbidearen ezaugarri geometriko 
guztia definitzeko. (0,60 puntu) 

4. Partikular batek baserri bat hartu du oinordetzan. Baserri hori 81-2701 foru errepidearen 
hiriarteko tarte batean dago (errepide hori Bizkaiko Errepideen Eskualdeko Sarekoa 
da), eta galtzadaren kanpoko ertzetik ZORTZI (8) METRORA dago. Etxebizitza 
egoera onean dago, baina partikularrak hura birgaitzeko lizentzia eskatu dio udalari. 
Bada, lan horien barruan, kanpoko fatxada egokitzeko lanak egingo dira, barrualdeko 
espazioak birkokatuko dira, baina etxebizitzaren egiturari eragin gabe, etxebizitza 
pintatuko da eta eraikigarritasuna gehituko da. Azken horretarako, atiko txiki bat 
eraikiko da: baserriaren altuera gehitu beharko da 10,OO m2-tan. Udalak adierazi dio 
eskatzaileari bairnenak eskatu behar dizkiola URAri eta Herri Lan Sailari, eskatutako 
baimenak erakunde horiei ere eragiten baitie. 

Txostena egin, eta adierazi posible den baimena ematea. Zure erantzuna justifikatu, 
indarrean dagoen araudiaren arabera, eta definitu inolako mugarik egon daitekeen. 

(0,60 puntu) 

5. lbilgailuak Andra Mari auzoko 500 metroko zeharbidean abiadura handian dabiltzanez 
bide-segurtasuneko arazoak sortzen dira auzo horretan. Bada, Mungiako Udalak, arazo 
horiek ikusita, bairnena eskatu dio Herri Lan Sailari kostu txikiko neurriak jartzeko BI- 
3XXX foru errepidean. Errepide hori Bizkaiko Errepideen Tokiko Sarekoa da, eta haren 
IMD 2.548 ibilgailu da. Hain zuzen ere, "abiadura-murriztaileak jarri nahi ditu udalak, 
errepide tarte horretako bi puntutan. Batetik, zeharbidearen hasieratik 40 metrora; 
bestetik, zeharbidearen erdian, errepide horren eta BI-3YYY foru errepidearen arteko 
gurutzagunean. Bigarren errepide hori ere Bizkaiko Errepideen Tokiko Sarekoa da. 

Baimen-eskaera horri buruzko txostena egin, eta, adierazi zein baldintza osagarri 
eskatu behar diren, halakorik eskatu behar bada. (0,60 puntu) 








