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A forrás:
http://www.wegenforum.nl/viewtopic.php?f=31&t=4018
A leírás 2006-os. Megtaláltam egy – a lényeget érintő – megerősítését 2012-ből:
http://www.wegenwiki.nl/Duurzaam_Veilig
Mindez nem zárja ki, hogy 2012-től gyökeresen megváltozott a kategorizálásuk.

A fordítás
A holland szöveg mellé odaírtam a magyar „fordítását” és a magyar megfelelőjét. 
Mivel hollandul sem tudok, a fordítást a Google fordító programjával végeztem, mely 
valószínűen nem rendelkezik az irodalmi holland szókincsével. 

A legújabb holland útkategorizálás valószínű oka, célja
A holland szakemberek valószínűen a balesetszámot akarták csökkenteni. Közismert, 
hogy  a  közúti  balesetek  oka  legtöbbször  az  úthasználó  ember,  aki  téved.  Azt 
gondolták  tehát,  hogy ennek  a tévedésnek kell  az  esélyét  csökkenteni,  mellyel  a 
hibák jó része elkerülhetővé válik. 
Mit akartak ezek után? 
A  korábbi  nagyszámú  útkategória,  úttípus  drasztikus  csökkentését  határozták  el. 
Milyen elvek szerint? http://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam_Veilig

a) funkcionalitás
Az utak különüljenek el funkció alapján, azaz tisztázni kell  úttípusonként azt, hogy 
mire legyen való az illető útkategória. Elsődlegesen milyen célra legyen jó az illető 
úttípus. Utána elvárható, hogy az útkategóriát arra és úgy használják, amire szánták.

b) a homogenitás
Az utak ne tartalmazzanak meglepetéseket. 
Felismerték,  hogy sok  konfliktus  adódik  abból,  ha az  úthasználók  haladási  iránya 
(főleg  a keresztező  forgalomé),  sebessége,  tömeg nagyon eltérő.  Ezért  lehetőleg 
csökkenjenek a különbségek.

c) a felismerhetőség
A kitalált funkciók jelenjenek meg az út képében. Hogyan kell az útnak kinézni? A 
járművezetőnek  tudnia  kell,  hogy menet  közben mire  számíthat.  Kevés  legyen a 
felismerendő  útkategória,  úttípus.  A  felismerendők  észrevehetően  térjenek  el 
egymástól! Ne legyen az útba beépített meglepetés. Könnyen legyen érthető az, amit 
az  úthasználó  lát  és  a  látottaknak  megfelelően  szinte  automatikusan  igazítsa 
ténykedését, viselkedését a látványhoz, tehát az útfajtához. Könnyebb a kevesebbet 
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felismerni,  ezért  minél  kevesebb  legyen  az  útkategória.  Amint  felismerte  az 
úthasználó az úttípust, az útkategóriát viselkedését azonnal és szinte automatikusan 
igazítsa az úttípushoz. Lényegében ezért történik minden.

d) a megbocsátás
Ha mégis  megtörténik a baj, akkor az útkörnyezet kialakítása tegye lehetővé azt, 
hogy a baleset súlyossága, kimenetele minél enyhébb legyen.
Azt hiszem, hogy ezeket a szempontok szinte változtatás nélkül itthon is 
átvehetjük.  Döntéseinknél  mindig  ezekre  kell  gondolni,  ezekhez  kell 
igazodni.

A csomópontok jelentőségének hangsúlyozása
A hidászok és az utászok jó kedvükben, egymással vetélkedve, saját szakterületük 
jelentőségét  hangsúlyozzák.  Mint  közismert  a  hidász  szerint  a  híd  az  elsődleges, 
hiszen az út csak a hidakat köti össze! Kicsit hasonló a helyzet a csomópontokkal a 
holland mentalitás szerint.
Valószínűen  a  hollandok  úgy  tekintenek  az  útra,  mint  amely  csomópontokból  és 
csomópontok  közötti  szakaszokból  áll.  Ezért  e  két  elem  milyensége  alapján 
határozták meg az útkategóriáikat. 
Ez  jól  látható  az  alábbi  táblázatból,  amelyen  az  útkategóriákat  e  két  elem 
milyenségére  alapozza.  A  lehetséges  permutációk  egyszerűen  képezhetők  a  két 
elemből. 
Egy táblázat látható alább, melyben a sorokban van a három holland útkategória. 
Nevüket  az  első  oszlop  tartalmazza,  hollandul.  Még  nem  érdemes  a  nevekkel 
bajlódni, csak az elvre szeretném a figyelmet ráirányítani! 
A második oszlopban a csomópontok közötti útszakasz van (hollandul: wegvak), míg 
a harmadik oszlopban a csomópont (hollandul: kruispunt)! Most még nem érdemes a 
csomópont típusával sem foglalkozni! 
A táblázat egyes mezőiben pedig egyenes és cikk-cakkos nyilak vannak. Alul van az 
egyes nyilak magyarázata. E szerint az egyenes nyíl zavartalan, szabad, zavartalan 
forgalomáramlást jelent, míg a cikk-cakkos valamilyen akadályoztatást, „zavarást”, 
„kellemetlenséget”. Természetesen az út főirányára vonatkoztatva.
Az egyenes nyíl a  csomópont esetében természetesen a különszíntű  csomópontot 
jelenti.  Ugyanitt  a  cikk-cakkor  pedig  a  szintbenit,  csak  abban  vitézkedhetünk  a 
csomópontfajta kiválasztásakor, hogy mennyire legyen cikk-cakkos az a nyíl.
Az  egyenes  nyíl  a  csomópontok  közötti  szakaszon  közel  azonos  sebességű 
folyamatos, zavartalan áramlást jelent főleg előzési kényszer nélkül. Ugyanitt a másik 
az akadályozott mozgást a szakasz szolgáltatási szintjének megfelelően!
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http://test-rovzh.nexa.nl/images/nieuws/rovinfo2012/categorisering%20basiskenmerkenwegontwerp.pdf

Ha a két elem A (=az egyenes nyíl)  és  B (=a cikk-cakkos nyíl),  akkor  az  alábbi 
permutációk rakhatók ki:

A-A
A-B
B-A
B-B

Mivel  a  B-A  permutáció  értelmetlen,  marad  a  négyből  három,  így  lesz  meg  a 
hollandok három alaptípusa.
Megjegyzem, hogy mi sajnos meg tudtuk valósítani a B-A permutációt is a kaposvári 
elkerülő úton (61 sz. főút), ahol a csomópontok különszintűek, de a főirány olyan, 
mint  egy  rossz  mellékút,  a  csomópontok  közötti  lassú  jármű  forgalom 
akadályoztatása miatt, de ezt felejtsük el.
Ezt a megközelítést – a csomópontok jelentőségének felismerését, majd az 
úttípusokat  a  csomópontok  és  a  csomópontok  közötti  szakaszok 
milyensége alapján való meghatározást - javaslom változatlan formában 
átvenni, még akkor is, ha bizonyos – nem elvi - módosítást javaslok majd.

Az ideális és a spórolósabb minimális megoldások felderítése és alkalmazása
A C.R.O.W, a holland útügyi kutató intézet előadója szerint ideális útfajta külterületen 
a 2*2-sávos  út,  osztottpályásan,  középen  elválasztó  sávval!  (RSW az  útkategória 
nevének rövidítése, a bubeko a külterület, az ideaal pedig az ideális.)
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Mégis megkeresi a minimális, a legolcsóbb változatát ennek:

Ez pedig csak egy kétsávos főút, középen kettős záróvonallal, a záróvonalak között 
észrevehetőséget javító zöldre festett sávval. A különbség óriási a két útfajta között. 
Ott mindkettő működik. Valószínűen nem hágják meg a záróvonalat, mint mi. Ami 
azonban az egyik helyen megtehető, nem működik a másik helyen. Ugyanilyen elvű 
volt az M70 kétsávos szakasza, melyen szörnyű balesetek történtek már.  Igaz ott 
hatalmas innovációval a zöld helyett piros a szín.
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Javaslatom: mi is legyünk spórolósak, de az ne menjen az alkalmazhatóság 
kárára,  igazodjunk  a  mai  valóságunkhoz,  a  mai  társadalmunkhoz,  csak 
mert olcsó, ne állítsunk elő halálutat!

A holland úttípusok
Egy 2012-es honlap szerint:

SW:
 Type I (2x1)
 Type II (2x2)

GOW:
 Type I (2x2, max. 2x3)
 Type II (1x2)

ETW:
 Type I (breedte 4,50 tot 6,20 meter) (burkolatszélesség 4,5-6,2 m)
 Type II (breedte tot 4,50 meter)” (burkolatszélesség kisebb 4,5 m-nél)

http://www.wegenwiki.nl/Duurzaam_Veilig

Még mindig nem lényegesek az útkategóriák nevei!
Az azonban látszik, hogy 3 részhalmaz van! Mindegyikben van még két útkategória, 
így összesen HAT holland útkategória létezik.
A három csoport az (R)SW, a GOW és az ETW nevű. Ezen belül pedig a név csak egy 
típus-szám! 
Javaslom,  hogy  itthon  is  csak  három  útkategória-csoport  legyen  az 
előbbinek megfelelően: 

a gyorsforgalmi utak, 
a főutak és 
a mellékutak!

Mivel  ezek  száma  kevés,  tehát  tudunk  észrevehető,  lényegi  különbséget  tenni 
közöttük!  Az  előbbi  holland  felsorolásból  látszik,  hogy  az  egyes  útkategória-
csoportokon belül a forgalmi sávok száma alapján különíti el az egyes útkategóriákat.
Javaslom, hogy mi is értékén kezeljük a forgalmi sávokat, legyen itthon 
lényegi szempont a forgalmi sávok száma, hiszen ez maga a kapacitás!

A holland úttípusok nevei
hollandul: magyarul, talán:

SW Stroomweg szabad áramlású út
GOW Gebiedsontsluitingsweg forgalom-szétosztó út
ETW Erftoegangsweg bekötő út
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A holland úttípusokhoz rendelt sebességek és alkalmazási kapacitáshatárok

http://www.halderberge.nl/Documenten/redactie/verkeer/Voorkeurskenmerken%20Duurzaam%20Veilig
%20buiten%20de%20bebouwde%20kom.pdf

Láthatóbban:
 SW I. SW II. GOW I. GOW II. ETWI . ETW II.

a forgalmi sávok       
száma: 2x2 2x1; 2x2 2x2 1x2   

a megengedett       
legnagyobb       
sebesség:       

(km/ó)
120 vagy 

100 100 80 80 60 60
a tervezési       
sebesség:       

(km/ó) 120 100 80 80
a megengedett nagyobb  nagyobb  kisebb kisebb

forgalomnagyság: 15.000 7.000-20.000 20.000 5.000-20.000 6.000 6.000

Megjegyzés: lehet, hogy az SW I.-nél már felemelték a sebességeket 130 km/órára.

Látható  a 20  km-enkénti  sebességlépcsőzés:  120-100-80-60  km/óra.  A  hollandok 
kisebb sebességekre álltak át.
Javaslom: itthon is hasonló lépcsőzés beállítását, de így:

130-110-90-70 km/óra!

A holland úttípusok részletesebben

SW I.
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csomópont: különszintű
sávszám: min. 2*2
középső fizikai 
elválasztás: van

Ez teljesen megfelel a magyar autópályának, különösen magyarázni nem szükséges. 
Ezzel kapcsolatban nincs vita.

SW II.
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csomópont: különszintű
sávszám: max. 2*2
középső fizikai 
elválasztás: van

Ez  a  2*2  sávos  út  autóutas  változata.  Lényeges  az,  hogy  nem  az  autóút  az 
útkategória! Az autóút tábla, besorolás csak azt jelzi, hogy ezen az úton min. 50-nel, 
max. 100 - zal lehet menni a motoros járműveknek. Ott csak ennyi!
Javaslatom:
ezt  az  útkategóriát  mi  is  vezessük be azzal  a különbséggel,  hogy lehessen 
többsávos  körforgalom,  tehát  szintbeni  a  csomópont!  Különösen 
megvizsgálandónak javaslom a holland turbó körforgalmú csomópontot.
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Sajnos úgy látom, hogy a többsávos körforgalomnak hatalmas ellenző tábora van, 
mint  volt  egykor  az  egysávos  körforgalomnak  is,  akik  még  a  probléma 
megtárgyalását is el  akarják odázni.  Ezt  nem tartom mérnöki  megközelítésnek.  A 
megépült hazai körforgalmak bizonyították balesetszám csökkentő mivoltukat, mégis 
helyettük  a  jóval  balesetveszélyesebb  csomópontok  terveztetése  szerepel  az 
anyagokban.  Mintha  nem  akarnánk  figyelembe  venni  a  tényeket!  Mintha  újra  el 
akarnánk  játszani  azt  a  gyalázatos  folyamatot,  mely  az  egysávos  körforgalmak 
bevezetési évtizede volt! 
Ez  az  útkategória  a  leállósáv  hiányával,  a  szintbeni  többsávos  körforgalmával 
lényegesen  különbözne  az  autópályától,  mely  a  felismerhetőségi  szempont  miatt 
lényeges. Minél több legyen a különbség az egyes útkategóriák között!
Az elválasztó sáv ugyanúgy megakadályozza a szembe haladók ütközését. A 2*2 
sáv ZAVARTALAN előzést tesz lehetővé a TELJES HOSSZON! Kiküszöbölve ezzel 
az  előzésből  keletkező  szörnyű  baleseteket.  A  többsávos  körforgalom  pedig  a 
legbiztonságosabb szintbeni csomópontként szolgálna. 
A szintbeni csomópont  valószínűen jóval  olcsóbb az autópályásnál!  Ha a holland 
gondolkodás bevezette az ideális (Itt: különszintű csomópont) mellett a minimális (itt: 
a többsávos körforgalom) fogalmát, akkor mi is éljünk ezzel a gondolkodási móddal. 
Ez az útkategória az előbb említett  balesetfajtákat  azonnal  orvosolja  és  ráadásul 
bármikor  átépíthető  autópályává,  amikor  a  pénz  ezt  lehetővé  teszi,  illetve  annak 
kapacitásigénye előáll. 
A  szintbeni  csomópontokat  különböző  időpontokban  is  át  lehetne  építeni,  nem 
kellene valamennyit egyszerre! 
A többsávos körforgalmakat ki kellene világítani és fel kellene szerelni a csomópont 
előtti szakaszokat sebességkamerákkal!  Ettől  egyből lenne ezeken a szakaszokon 
úgymond „közlekedési morál”. 
Megjegyzem: a környező országokban majdnem mindenütt létezik ez az autópálya 
alatti útkategória expresszútként. 
A  holland  autóút  név  pontosan  azonos  a  magyarral:  autoweg.  A  weg  az  út.  A 
hollandok az autópályát a hollandok autosnelweg-nek hívják, melyben a snel a gyors. 
A  keskenyebb  négysávos  autóutas  burkolat  pedig  bármikor  megszélesíthető 
négysávos autópályássá, hiszem mi valamikor 4 méteres utakból készítettünk 7,5 m-
es utakat!
A  pénztelenséget  nem  lehet  nálunk  figyelmen  kívül  hagyni,  el  kell  fogadni  az 
ütemezhető megoldásokat, tanulva ezt a hollandoktól  is. Az ő pénztárcájuk nem a 
német pénztárca, mint ahogyan sajnos a miénk sem! A józan ész is azt diktálja, hogy 
az  igényeket  mindig  a  lehető  legolcsóbban  elégítsük  ki.  Felejtsük  már  el  az 
értelmetlen,  költséges  építéseket,  mert  ezek  holt  tőkét  képzenei,  miközben  arra 
pénzre másutt hatalmas szükség lenne.
Mondjuk ki nyíltan azt, hogy ez az autópályává fejleszthető útkategória! Ezt tudatni 
kell a politikusokkal is. Így válik ez az útkategória politikailag is könnyen eladhatóvá! 
Véleményem  szerint  könnyebben  elfogadtatható  egy  autópályává  fejleszthető 
négysávos  autóút,  mint  egy  főút,  melyet  csak  ezért  kineveznek  autópályává 
fejleszthetőnek.  Ilyen  alapon  lehetne  akár  beszélni  az  autópályává  fejleszthető 
kerékpárutakról, az autópályává fejleszthető földutakról is.
A  többsávos  körforgalmak  fejlett  országokban  lévő  alkalmazásairól  a 
www.mernokkapu.hu honlapon írtam dolgozataimat, javaslom megtekintésüket.

A rivális a „2+1”- út:
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Ma  divatos  ez  a  kategória  és  a  neve  is,  pedig  nem  is  takarja  a  lényeget.  A 
háromsávos út ugyanis négyféle szakaszból áll.
Vannak az alábbi szakaszai:

2+1 szakasz,
átmenet az egysávos szakaszból a kétsávosba,
2+1 szakasz,
átmenet a kétsávos szakaszból az egysávosba.

A 2+1-út ezek közül csak az egyik szakasz neve. Miért mondjuk akkor az egészet 
ennek? Ha végig 2+1 utat építenénk elveszítenénk a lényeget.
Javaslom mi a háromsávos út megnevezést használjuk. Tegyük hozzá, hogy ez 
alatt azt értjük, amit pl. a németek a 2+1-út alatt.
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A váltási pont.

csomópont: különszintű
sávszám: 2+1
középső fizikai 
elválasztás: van

A „2+1”- út lényegében háromsávos út. 
De:
A felülete nem egy sáv felületével kisebb, mint sokan így gondolják és emiatt ilyen 
mérvűen olcsóbbnak gondolják az építését. Hiszen az egysávos szakasz szélesebb 
sávval  épül,  mint  a  kétsávos  szakasz  egy  sávja.  Az  egysávos  szakasz  mellé 
leállósáv-szerű  sáv  kell  a  kikerülést  lehetővé  tenni  egy  baleset,  vagy  járműhiba 
esetén. A háromsávos út elválasztó sávja burkolt, míg a négysávosé nem feltétlenül.
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Az  a  furcsa  helyzet  áll  elő,  hogy a  háromsávos  úthoz  szükséges felületen 
kialakítható a 2*2-sávos, tehát a négysávos út is!
Ha  költségek  oldaláról  közelítjük  az  összehasonlítást,  akkor  nincs  lényegi 
különbség  a  2*2-út  és  a  2+1-út  között!  Aki  nem  hiszi,  számoljon  utána! 
Különbséget  a  leállósávval  szoktak  tenni.  Ha  azonban  az  egyik  kategória  mellé 
kötelező  a kétoldali  leállósáv,  akkor  legyen  kötelező az  a  másik  kategóriánál  is, 
különben körtét hasonlítunk össze az almával!
A  két  kategória  költségeinek  összehasonlításakor  javaslom  figyelembe  venni  az 
autópályává való átépítés költségeit is. Úgy gondolom, hogy a háromsávos út emiatt 
is drágább.
Van  azonban  egy  lényeges  különbség  a  szolgáltatási  színvonalban  a  két 
útkategória között!
A háromsávos útszakaszokból áll. A 2+1 szakaszt 1+2 szakasz követi váltakozva, hol 
itt,  hol  ott  megadva  az  előzési  lehetőséget.  A  szakaszok  között  pedig  átmeneti 
szakaszok vannak. Az átmeneti szakaszon bővül fel az egy sáv kettőre, vagy szűkül 
le a kettőről az egyre.
Az átmeneti  szakaszok közül  a kettőről  egyre szűkülő beépített  baleseti  forrás.  A 
túlfutó vagy az erőszakosan visszasoroló jármű balesetet okoz. Ilyen a négysávos 
úton eleve nincs!
Az átmeneti szakaszok se nem kétsávosak, se nem egysávosak. Az azonban biztos, 
hogy ezen szakaszok kapacitása kisebb a kétsávosnál!
Szintén  kisebb  az  egysávos  szakaszok  kapacitása  a  kétsávosnál!  Nem  szabad 
elfelejteni azt, hogy az egysávos szakaszok hossza azonos a kétsávosokéval, tehát 
jelentős hosszon kisebb a kapacitás!
Gondoljunk a komfortra is!
A 2+1 és az 1+2 szakaszokon valamelyik irányban az egysávos szakaszon csőbe 
húzzuk  az  autóst!  Hiszen  itt  előzni  képtelenség!  A  négysávos  úton  ilyen 
elképzelhetetlen!  Ha  előttem  nálam  lassabb  jármű  megy,  akkor  nem  tudom 
megelőzni, miközben sietnék! Menni kéne, de nem lehet esete ál elő, sőt állítjuk elő.
A gátolt, de igényelt előzés frusztrálja a járművezetőket! A háromsávos út a gátoltság 
útja.  Emiatt  is  jóval  alacsonyabb  ezen  út  szolgáltatási  színvonala,  mint  a 
négysávosé.
A pénz és a szolgáltatási színvonal miért nem szempont a döntéseinknél?
Javaslom:
a háromsávos autóút csak ott legyen felhasználható útkategória, ahol távlatban 
sem lesz szükség autópályára.

Jön a turbósított kétsávos főút, a mi fogalmaink szerint. A hollandok most találták 
ki, a tudtommal a franciák most vetik el, dobják el. Nálunk ilyen az M70, de nem 
vált be.
A hollandok a jelzőtáblák helyett a burkolati jelekbe tették bizalmukat, mondván: ez 
mindig  a  járművezető  előtt  van,  míg  a  jelzőtábla  mellett  csak  elszáguldunk  és 
elfelejtjük. Ezzel elérték azt, hogy csökken a jelzőtáblák száma. Érdekes ugyanakkor 
az, hogy több helyen az útszéli hektométert jelző táblákra felteszik a sebességhatár 
tábla jelét.
Nálunk a tartós burkolati jelek kb. egy hétig láthatók, ha szabad egy kicsit sarkítani.
A burkolati jelein a sárfelhordás miatt fedőréteget kapnak. Lényegében csak este és 
esőben, hóban nem láthatók, éppen, amikor kellenének.
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Visszatérve a zöldcsíkos holland autóútra, látható, hogy végig tilos az előzés! Pont 
ez a legkritikusabb manőver!  Itt a hollandok valószínűen a homogenitási elvükben 
bíznak, mely szerint ezen az úton minden jármű egyforma, mindnek azonos a tömeg, 
a  sebessége,  a  haladási  iránya  és  nem  kell  előzni  senkinek.  Ezt  felénk 
személyvonatnak hívják.  Feltalálták a közúti  személyvonatot.  Ha ott  ez a helyzet, 
legyen, de nagyon meg kellene gondolni a követésüket.
Javaslom: ezt a holland útkategóriát ne vegyük át!

Megállapítható:
A hollandoknál az autóút  fogalmába három útkategória tartozik: a 2*2-sávos út, a 
2+1-út és a kétsávos út.
Javaslom, hogy nálunk ide csak két útkategória tartozzon.

Az alábbi képeken egyértelmű az, hogy a festés milyen jelzőtáblákkal egyenértékű, 
melyeket vált ki.

http://www.theoriecursus.nl/bromfiets/theorie/snelheid/strepen.html
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A képekből látszik, hogy az előzést a szaggatott vonalak felfestésével jelölik.

csomópont: különszintű
sávszám: 2*1
középső fizikai 
elválasztás: nincs

Javaslatom:
ha ezen a hollandok, akik a maximális sebességben majdnem mindenütt 
alattunk vannak, megengedik a 100 km/órát, akkor mi ne féljünk a 2*2-
sávos autóutunkon megengedni a 110 km/órát.
Láttam olyan vizsgálatot, amely szerint a 90 km/óra maximális sebességű úton a v85 
értéke 110 volt, míg a 110 km/órás szakaszon csak 120.

GOW I.

Szívesen nevezném ezt a kategória csoportok a mi főúti hasonló fogalomkörünkkel, 
így itt sem különösebben magyarázkodni a nagy hasonlóságok miatt. A különbség: 
a főúton mi 90 km/órát engedünk, míg ők csak 80-at.
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csomópont: szintbeni
sávszám: 2*2
középső fizikai 
elválasztás: nincs

Ez a 2*2-sávos út főúti változata.
A hollandok  ezen  is  80-nal  mennek.  Nincs  ebből  110  km/órás  változat 
semmilyen trükkel, semmilyen „kiemeléssel”!
Javaslom, mi is hagyjuk meg. Én itt is meghagynám a fizikai elválasztást, 
ahol erre van vagy olcsón biztosítható a hely.

A  hollandoknál  a  lassú  járművek  külön  párhuzamos  úton,  a  kerékpárosok  külön 
kerékpárúton mennek.
Javaslom a lassú járművek felengedését.
A  hollandok  megengedik  itt  és  innen  lefelé  a  körforgalmak  használatát! 
Javaslom: fogadjuk ez el.

Holland specialitás a turbó többsávos körforgalom, melynek mintája, elve itt látható.
A  kétsávos  csomópont  előtti  szakaszt  felbővíthetik  háromsávosra,  ezzel  az 
időveszteségeket csökkenthetik.

http://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs/cvs06.67.pdf
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GOW II.

Ez a mi kétsávos főutunk. A különbség csak a sebességben van. Míg mi ezen 90-et 
engedünk meg, addig a hollandok ezen maximum csak 80-at! 

http://www.theoriecursus.nl/bromfiets/theorie/snelheid/strepen.html
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csomópont: szintbeni
sávszám: 2*1
középső fizikai 
elválasztás: nincs

Mi a főúton eddig csak a tengelyvonalat, néhol a két optikát festettük. A hollandok 
négy vonalat festenek, mely drágább.
Javaslom, hogy maradjunk meg a tengely festésénél, a mai gyakorlatunk 
szerint!

A lassú járműveknek, különösen a mezőgazdasági járműveknek, a hollandoknál külön 
párhuzamos útja van, a kerékpárosok külön kerékpárúton mennek. A párhuzamos út 
építése lényegében burkolt négysávosítás a maga költségével! Ezeknek az utaknak ki 
kell szolgálni a feléledő magyar mezőgazdaságot.

Javaslom:  a  kerékpárosokat  mi  is  vegyük  le  az  útburkolatról  külterületen! 
Feleslegesnek tartom a 2 m-nél szélesebb külterületi kerékpárutakat!
De hagyjuk fenn a lassú járműveket. 
Ha azonban a mai igények szerinti szélességű kerékpárutat kell építeni, akkor 
annak szerkezete  legyen annyira  teherbíró,  hogy a lassú járműveket erre  le 
lehessen tiltani, mert akkor egyszerre két dolgot oldunk meg.
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https://n34.mett.nl/Openbaar/Definitief+voorkeursalternatief/138254.aspx?t=Plan%20in%20Hoofdlijnen

A párhuzamos út helyett itt is megengedném 

ETW I.

Ez a kategória sem igényel különösebb magyarázatot, hiszen ez majdnem teljesen 
azonos a hazai mellékutakkal.
A lassú járművek is az úton mennek.
Holland  újdonság  a tengely  festésének elhagyása  még  a  kétsávos,  a  6 m körüli 
utaknál is. Helyette azonban két szaggatott optikát festenek
Javaslom:  mi  azzal  tegyük  egyértelművé  a  mellékutakat,  hogy  ezeken 
semmilyen burkolati jelet sem festünk. Ez elfogadja az a gyakorlatunkat, 
hogy  erre  nincs  pénz.  A  javaslat  szolgálja  a  felismerhetőség  javítását, 
hiszen ha nincs burkolati jel, akkor a megengedett legnagyobb sebesség 
legyen nálunk a 70 km/óra.
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http://www.theoriecursus.nl/bromfiets/theorie/snelheid/strepen.html

Ez lényegében egy nyomorított  négysávos  út.  Kiemelve  a kerékpárost.  Eddig  azt 
mondtuk,  hogy  külterületen  válasszuk  el  a  kerékpárost  a  motoros  forgalomtól. 
Szeretném  javasolni  a  korábbi  elvünk  megtartását,  vagy  nagyon  kis 
motoros járműnagyság mellett megengedni a kerékpárosoknak a burkolat 
használatát.
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ETW II.

Ez  már  az  egy  forgalmi  sáv  szélességű  út,  mely  a  célnak  nagyon  sok  esetben 
tökéletesen megfelel.
Itt már közösségi közlekedés sem lehet.
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Néhány, nem az útkategóriával kapcsolatos holland érdekesség

Az egysávos belépőjű körforgalmak helyett a körgyűrű előtt több sávot, kettőt vagy 
hármat építenek. Így nyilván rövidül az átjutási idő, csökken az időveszteség. Ezt 
meg kellene nálunk is fontolni.
A létrejövő többsávos belépőt azután gyönyörűen előjelzik. E táblák lényegében a 
besorolás rendjét megadó táblák. Mindezt térképesen!

Ilyen egyszerű a kétsávos belépőjű körforgalom.
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A kilépésnél a szigetbe magasan teszik az útirányt jelző táblákat. Oda, ahol máskor 
is szokat lenni. Nem kell itt emiatt lenézni.

Szeged, 2013. szeptember 19.
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