
ARIKETA: TRAFIKOAREN BILAKAERA ERREPIDEETAN 

Taula honetan, Bizkaiko Foru Aldundiaren trafikoa neurtzeko sareko estazio iraunkor bateko 
trafikoaren hileko modulazioa agertzen da.  

 

TAULA: 

 

HILEAN ZEHAR IZANDAKO BATEZ BESTEKO ZIRKULAZIO-EMARIA 

87A geralekua: Berango-Larrabasterra 

BI-634 errepidea 

Erreferentzia/hilabeteak/urteko batez bestekoa 

Batez besteko eguna 

Laneguna 

Larunbata 

Igandea 

 

1. Marraztu urtean zehar izandako batez besteko zirkulazio-emari portzentualaren 
grafikoa (3,5 puntu) 

2. Marraztu emari horrek egun motaren arabera (laneguna, larunbata edo igandea) duen 
bariazioa alderatzen duen grafikoa (4,5 puntu) 

3. Aztertu, bide-tarte honetan, urtaroek trafikoan izan dezaketen eragina. (2 puntu) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ERANTZUNA 

1. Marraztu urtean zehar izandako batez besteko zirkulazio-emari portzentualaren 
grafikoa (3,5 puntu) 

batez besteko eguna: batez besteko egunaren balioa /34.268*100  

Balio zuzenen kalkulua (2,5 puntu) 

 
EBBEren % (eguneko batez besteko emaria) 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

batez besteko 
eguna 91 88 94 98 101 113 115 103 104 98 98 96 

 

Grafikoaren irudia (puntu 1), grafikoaren irudikapena zuzena bada, nahiz eta balioen 
kalkuluaren emaitza ez izan zuzena eragiketan akatsak egin direlako -ez kontzeptuan-: 
puntu 1 emango da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Marraztu emari horrek egun motaren arabera (laneguna, larunbata edo igandea) duen 
bariazioa alderatzen duen grafikoa (4,5 puntu) 

Ehuneko guztiak batez besteko egunen urteko batez bestekoaren arabera kalkulatzen dira 
(34.289) 

Laneguna: hilabetearen balioa/ 34.289 *100 

Larunbata: larunbataren balioa/ 34.289 *100 

Igandea: igandearen balioa/ 34.289 *100 

Balio zuzenak kalkulatzea (3 puntu), puntu bat lanegunen balioei, puntu bat larunbataren 
balioei eta puntu bat igandearen balioei 

 
EBBEren % (eguneko batez besteko emaria) 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

laneguna 98 95 98 103 106 116 121 110 109 103 103 101 
larunbata 84 68 88 91 92 103 102 83 95 97 94 91 
igandea 67 61 77 83 90 104 98 86 88 74 83 78 

 

Grafikoaren irudia (1,5 puntu), grafikoaren irudikapena zuzena bada, nahiz eta balioen 
kalkuluaren emaitza ez izan zuzena eragiketan akatsak egin direlako -ez kontzeptuan-: 1,5 
puntu emango da (0,5 puntu lerro bakoitzari, zehazki, lanegunari, larunbatari eta igandeari). 

 

 

 



 

Erantzun zuzentzat har daiteke ehunekoak batez besteko egunaren arabera kalkulatzea: 

Laneguna: hilabetearen balioa/ 36.073 *100 

Larunbata: larunbataren balioa/ 31.385 *100 

Igandea: igandearen balioa/ 28.275 *100 

Balio zuzenak kalkulatzea (3 puntu), puntu bat lanegunen balioei, puntu bat larunbataren 
balioei eta puntu bat igandearen balioei 

 
EBBEren % (eguneko batez besteko emaria) 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

laneguna 93 90 93 98 100 111 115 104 103 98 97 96 
larunbata 91 87 96 99 100 112 111 91 104 106 103 99 
igandea 81 74 93 101 109 126 119 104 107 90 100 95 

 



3. Aztertu urtaroek bide-tarte horretako trafikoan izan dezaketen eragina. (2 puntu) 

Tarte horretako trafikoa ez da asko aldatzen sasoiaren arabera; sortzen den trafikorik 
gehiena etxebizitza-lantokia harremanari dagokio, edo lanarekin lotutakoa da, batez 
ere. Hori ondorioztatu da, abuztuan trafikoa asko gutxitzen delako.  

Tarte hori kostaldetik hurbil dagoenez, trafiko gehiago egoten da asteburuetan, batez 
ere, udako hilabeteetan. 

Aztertu sasoiaren araberako aldaketak (puntu 1) 
Aztertu etxebizitza-lantokia harremana (0,5 puntu) 
Aztertu trafikoa gehitzeko egon daitezkeen arrazoiak (0,5 puntu) 


