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Uharteko oinezkoentzako eta bizikletentzako pasabide berriak
Itaroako bizitegi-eremua merkataritza-eremuarekin lotuko du gaurtik
aurrera
Bernardo Ciriza Lurralde Kohesiorako kontseilariak eta Alfredo Arruiz Uharteko alkateak azpiegitura berria bisitatu
dute, eta 640.000 euroko inbertsioa egin dute
Asteazkena, 2022ko Maiatzaren 4a

Uharteko pasabide berriak Itaroako bizitegi-eremua merkataritzaeremuarekin lotuko du gaurtik aurrera. Bernardo Ciriza Lurralde
Kohesiorako kontseilariak eta Alfredo Arruiz Uharteko alkateak
643.781,54 euroko inbertsioa (BEZa barne) eragin duen azpiegitura
berria bisitatu dute.
Pedro López Herri Lan eta Azpiegituren zuzendari nagusiak, Berta
Miranda Garraio eta Mugikortasun Jasangarriaren zuzendari nagusiak
eta Jesús Polo Azpiegitura Berrien Zerbitzuko zuzendariak ere parte
hartu dute bisitan.
Ciriza kontseilariaren esanetan, oinezkoentzako eta bizikletentzako pasabidea da, eta oinezkoen eta
txirrindularien joan-etorrien segurtasuna bermatzen du; izan ere, orain arte errepidea gurutzatu behar zuten,
inolako babesik eta oinezkoen pasabiderik gabe. Horrela, duela ia 20 urtetik bizilagunek egiten zuten
erreklamazio bati irtenbidea ematen zaio.
Pasabidearen xehetasunak
Pasabideak 48 metroko luzera eta eskudelen arteko 3 metroko zabalera duen metalezko egitura du, eta bi
aldeen arteko desnibela gainditzeko aukera ematen du; izan ere, eskuinaldean, pasabiderako sarbidea
urbanizazioaren mailan dago, eta ezkerrekoan 8 metroko aldea dago, gutxi gorabehera. Horregatik, eskailerazatiak eta eskailera-buruak dituen hormigoizko atal bat jarri da.
Eskailera-atalek 8 maila dituzte, eta 2,50 metroko zabalera dute. Atal horri atxikita, irisgarritasun-araudia
betetzeko prest dauden arrapalen multzoa dago. 2,57 metroko zabalerarekin diseinatu dira, % 8ko maldarekin
eta 8,5 metroko luzerarekin. Eskailera-buruen luzera 1,5 metrokoa da, eta eskailburuen luzera 3,25 metrokoa.
Oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbide berria
Pasabidea eraikitzeko obrei esker, gainera, oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbide bat egin ahal izan da,
Ekialdeko Errondaren eta NA-150 errepidearen arteko bidegurutzearen ondoan (Iruña-Agoitz-Irunberri).
Ibilbide berri horrek errepidearen bi aldeetan dauden bideen arteko komunikazioa ahalbidetzen du, eta haien
arteko jarraitutasuna ezartzen du.
Oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbidea eskuinaldean hasten da, Itaroa urbanizazioko etxebizitzen eta
NA-150 errepidearen paraleloan dagoen pasealekuan. Pasabidearen eta haren sarbideen gainean jarraitzen
du, eta 49 metro luzeko bide zolatu berri batean lehorreratzen da, merkataritza-gunea inguratzen duen bidea
zeharkatzen duen oinezkoentzako pasabide batera eramaten duena, ibilbidea eraikineko espaloian amaituz.
Oinezkoentzako pasabideak argiztapen espezifikoa izan du.
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Representantes del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Huarte en la visita a la pasarela.

De izquierda a derecha, el alcalde de Huarte, Alfredo Arruiz; el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza; y el
director del Servicio de Nuevas Infraestructuras, Jesús Polo, durante la visita a la nueva pasarela.

La nueva pasarela peatonal y ciclable de Huarte conecta desde hoy la zona residencial de Itaroa con el área
comercial
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