
A háromsávos és a négysávos autóutak vázlatos összehasonlítása
dr. Rigó Mihály
okl. erdőmérnök
okl. építőmérnök

A kapcsolat
Ezen írásom az alábbiak folytatása:

http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Az_autou-1_m_.pdf

http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Haromsavos_ut.pdf

http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/47-es.pdf

http://www.mernokkapu.hu/fileok/2/Angol_tobbsavos_csomopontok_m_.pdf

Az alapvető elképzelés
Az autópályává fejleszthetés egy második ütemben, minél egyszerűbben, olcsóbban, 
ha a szükség úgy adódik. Továbbá: már az első ütemben is használható legyen.

Az összehasonlítandók
A háromsávos (svéd és holland) utak és a 2*2 sávos utak.

A svéd mintakeresztszelvény:

http://www.trafikverket.se/PageFiles/7139/Arbetsplan_kap4-6.pdf

1,00 (burkolt padka)+ 3,25 (forgalmi sáv)+3,25 (forgalmi sáv) +1,75 (elválasztó sáv, 
fizikai elválasztó elemmel) +3,75 (forgalmi sáv) +1,00 (burkolt padka) =14,00 m
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Van 13,00 m szélességű változat is.

Ugyanez a valóságban:
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A holland mintakeresztszelvény:

0,50 (burkolt  padka) +3,10 (forgalmi  sáv) +2,95 (forgalmi  sáv) +2,55 (elválasztó 
sáv) +3,10 (forgalmi sáv) +0,50 (burkolt padka) = 12,70 m.

Érdekes helyzetet teremt a hazai tervezésben az,  ha egy nagysebességű 
autóútnál elfogadjuk a 3,10 és a 2,95 m széles sávszélességeket! A hazai 
tervezési ÚME-t valószínűen újra kell írni! El kell dobni azokat a 11,5 t-s főúti 
terveket  is,  amelyekben  a  kétsávos  7,00  m széles  burkolatot  meg akarják  nagy 
költséggel  7,50  m-re  szélesíteni.  A  NIF  elölről  kezdheti  ezek  terveztetését, 
közbeszerzését.

Ezt  kiegészíti  még az alábbi képen látható betonelemes padka, melynek mérete a 
mintakeresztszelvény szerint 0,60+ 1,95 = 2,55 m.
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Ugyanez a valóságban:
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A 2*2 sávos magyar megoldás:

Az összehasonlítási szempontok 
1.  Az  építés  költségbecslése  (számszerűsített  költségek  nélküli 
meggondolások)

1.1 a burkolatszélesség
A  13-14  m  széles  svéd  háromsávos  utakkal  azonos 
burkolatszélességű 2*2 sávos utak is építhetők. 
A 2*2 sávos utak sávszélesség változatai: 

4*3,00= 12,00 m
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2*(3,25+3,00)= 12,50 m
4*3,25= 13,00 m
2*(3,50+3,00)= 13,00 m
2*(3,50+3,25)= 13,50 m
4*3,50= 14,00

A holland autóút jóval keskenyebb burkolatú a svédnél, ezért úgy 
tűnik, hogy ez lehet ideális magyar autóút, mely olcsón építhető. 
Burkolatszélessége a fenti mintakeresztszelvény szerint: 12,70 m.
Az  előbbi  2*2  sávos  változatokból  is  látszik,  hogy  azonnal 
helyettesíthető  2*2  sávos  úttal,  hiszen  az  építhető  bármely 
szélességben a 12,00-12,70 tartományban!
Sőt!
A holland háromsávos út kétsávos szakasza 3,10+2,95=6,05 m 
széles.  Ha  ez  elég,  ha  elfogadható  a  holland  út  legszélesebb 
szakaszán,  akkor elég  a másik  oldalon is.  Csak tükrözni  kell  a 
tengelyre!  Így  előáll  a  2*6,05=12,10  m  széles  négysávos  út, 
mely olcsóbb a holland háromsávosnál!
Kijelenthetem:  bármilyen  háromsávos  svéd  és  holland 
háromsávos  úthoz  készíthető  ugyanolyan 
burkolatszélességű  2*2,  azaz  négysávos  út  is!  A 
legfontosabb, legdrágább tételben nincs különbség a két 
úttípus között.

1.2 a leállósávok
Az autópályákon kötelező az aszfaltos leállósáv végig.
Emiatt sokan azt gondolják, hogy a 2*2 sávos utakon ugyanez a 
feladat.
A svédek nem építenek leállósávot, hiszen az 1,00 m-es burkolt 
padka nem minősül annak.
Ha  a  háromsávos  úton  nem  kell  leállósáv,  miért  kellene  a 
négysávoson?  Ha viszont  kell  a  négysávoson,  akkor  kelljen  a 
háromsávoson  is.  Legyünk  következetesek!  Csak  azonos  elvek 
szerint  lehet  összehasonlítani.  Kétféle  mércével  az  almát  a 
körtével  hasonlítjuk  össze.  Ha  svéd  típusú  háromsávossal 
hasonlítjuk a leállósávot, akkor két eset lehet:

 vagy  mind  a  kettőnél  kell  végig,  mindkét  oldalon 
ugyanakkora leállósáv,

 vagy egyikhez sem kell.
A svéd típus esetén tehát leállósávban sincs árkülönbség!

Mi a helyzet a holland háromsávosnál?
A hollandok burkolják a padkát betonelemekkel, mely hasonló a 
mi  gyeprácsunkhoz.  Ennek  költsége  drágítja  a  holland  típusú 
háromsávost. 
Ha a holland típusú leállósávot hasonlítjuk a 2*2 sávoshoz, akkor 
3 eset lehet:
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 vagy  ugyanezt  mellétesszük  a  2*2  sávos  útnak  is,  és 
akkor  nincs  árkülönbség  a  kétfajta  út  között  a 
leállósáv miatt,

 vagy nem tesszük mellé a négysávosnak a betonelemeket, 
hanem  ennek  költségéből  szélesebb  forgalmi  sávokat 
építünk, és megint nincs különbség az árban.

 Esetleg  nem  tesszük  mellé  a  négysávosnak  és  akkor 
olcsóbb lesz a négysávos!

1.3 a középső elválasztó sáv
Minden mindhárom előbbi  típusnál  szükséges  nincs  különbség 
árban,  ha  mindháromnál  azonos  fizikai  elválasztó  elemet 
használunk,  mely  lehet  beton,  szalagkorlát,  sodronykorlát.  A 
svédek  inkább  a  sodronykorlátot  teszik  középre,  a  hollandok 
pedig a betont, mint a fenti képeken látszik.

1.4 A földmunka
A  2*2  sávos  utaknál  a  középső  elválasztó  sáv  szélességével 
szélesebb földmunka kell  az első építési ütemben. Ez azonban 
nem kidobott pénz, mert az autópályává alakításkor ez a földmű 
kell.

1.5 A víztelenítés
Típustól  függetlenül  azonos,  tehát  emiatt  sincs  különbség  az 

árban.

1.6 Az építéshez szükséges földsáv szélessége
Mivel  célszerű  eleve  a  leendő  autópálya  építéshez  szükséges 
területszélességet  megvenni,  ebben  sincs  árkülönbség.  Ha  a 
háromsávos út a világ végéig megmarad háromsávosnak, akkor 
építéséhez a középső  elválasztó  sáv  szélességével  keskenyebb 
területsáv kell.

1.7 A burkolatszéli korlátok és a kétoldali vadvédő kerítés
miatt  sincs  árkülönbség,  mert  minden esetben autóútról  lévén 
szó, mindegyiknél vagy egyiknél sem kötelező elemekről van szó.

1.8 A csomópontok
Mivel mind autóút, szakmai döntés kell arra, hogy szintbeni vagy 
különszintű csomópontok épüljenek. Mindkét esetben a hasonló 
csomópontok miatt ebben sincs árkülönbség.

1.9 A buszmegállók, leálló öblök
Nincs árkülönbség a kialakítások azonossága miatt.

2. Az autópályává átépítés költségbecslése
Mivel  mi  nem Portugália  vagy Svédország,  tehát  periféria-ország  vagyunk, 
hanem Közép-Európa szívében élünk, nagyon valószínű, hogy az autóutakat 
előbb-utóbb autópályává kell bővíteni.
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Anglia  előttünk  jár:  ott  vannak  osztottpályás,  négyszámjegyű  (nálunk 
mellékutak) utak is, mint azt az előző dolgozatomban bemutattam!

2.1 A csomópontok
Ha az építéskor szintbeni csomópontok építése mellett döntött a 
szakma,  akkor  a  csomópontokat  minden  autóút  típusnál 
különszintűvé kell tenni, tehát nincs árkülönbség a csomópontok 
miatt.
A legnagyobb tétel a burkolatszélesítés.

2.2 a burkolatszélesítés
2.2.1 a 2*2 sávos útnál

az autópálya és a 2*2 burkolatszélességek különbségével 
meg kell szélesíteni a burkolatot.

2.2.2 a svéd típusú háromsávosnál
El kell  bontani a burkolat  közepén a pályaszerkezetet az 
autópálya elválasztó sávjának szélességében, mely  nagy 
többletköltség.
Ennyivel  –  a  korábban  a  2*2  sávos  útéval  azonos 
szélességű burkolat  -  keskenyebb lesz. Jelentkezik  tehát 
egy sávszélesítés  a két szélen  csak amiatt, hogy pótolni 
kell  a  középen  elbontott  burkolatot.  Ez  a  2*2  sávos 
úthoz képest ismét többlet költség.

2.2.3 Miután az előbbi pont miatt újra azonos a burkolatszélesség
a 2*2 sávosával, meg kell szélesíteni azt ugyanúgy, mint a 
2.2.1 pontban, mely ismét nem tesz különbséget.

2.2.4 A háromsávosnál a földmunkát az autópálya elválasztó sáv 
szélességével meg kell növelni, mely többletköltség.

2.2.5 Az új, megerősítő aszfaltrétegek a teljes felület, szintén
ugyanaz, tehát nem ad árkülönbséget.

2.2.6 A holland típusú háromsávos autóútnál jelentős 
többletköltséggel el kell bontani a betonelemes padkát, 
azt  valahová  el  kell  szállítani,  majd  deponálni  az 
újrahasznosításig. Ez mind-min jelentős többletköltség.

Az előbbiek alapján állítom: árban nincs különbség a háromsávos és 
a 2*2 sávos utak között! Autópályává fejlesztendő útként tehát nincs 
árkülönbség.  A  háromsávos  és  a  négysávos  út  burkolatfelülete 
nagyjából azonos. Sokan azt hiszik, hogy a háromsávos út felülete 
egy  teljes  sávszélességgel  kisebb  a  2*2  sávosánál!  Ez  nem  igaz! 
Emiatt van az áregyenlőség.

3. A kapacitás
Ismét számok nélkül, a józan ésszel!

A svéd és a holland háromsávos utak használati sémája:
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Rendre  váltogatja  egymás  a  háromsávos  hosszon  a  2+1  és  az  1+2 
keresztmetszet.
Az egysávos szakasz hossza megegyezik a kétsávoséval!
A 2*2 sávos út viszont az elejétől a végéig mindkét oldalán kétsávos!
Mivel  az  egysávos  szakasz  kapacitása  kisebb  a  kétsávosénál,  a 
háromsávos út kapacitása kisebb a 2*2 sávos útnál!

4. A szolgálati színvonal
A 2*2 sávos úton az előzés elvileg bárhol szabad.
A háromsávos út előbbi ábrája szerint ez az előzési szabadság csak az úthossz 
felén van meg! 
Az egysávos szakaszon keményen két „fal” között megy az autós. Ha kifog egy 
lassabb  kamion,  követheti  kilométereken  át,  egészen  az  egysávos  szakasz 
végéig.  Aki  ebbe  a  csapdába”  bekerül,  mozgási  szabadsága  lényegesen 
lecsökken,  az  akadályoztatása  lényegesen  nagyobb,  mint  a  végig  mindkét 
oldalán kétsávos úton.
A háromsávos út által nyújtott mozgási  szabadság, a  szolgáltatási 
színvonal kisebb, mint a 2*2 sávos úté!

Összegzés
Józan észünk szerint: 
ha  ugyanazért  a  költségért  vehetek  egy  nagyobb  kapacitású,  nagyobb 
szolgáltatási  színvonalú  eszközt,  miért  vennék  kisebb  kapacitásút, 
alacsonyabb szolgáltatási színvonalút?
Az  értékelemzés  (ugyanazt  minél  olcsóbban,  vagy  egy  összegért  a 
legjobbat!) gondolatvilága szerint:
az ár/érték arány kedvezőbb a 2*2 sávos útnál, mint a háromsávosnál.

Szeged, 2013. június 13.

A felhasznált képek:
a felhasznált tájképeket a Google Earth-ból vettem.
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