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Περίληψη
Οι διατοµές τύπου 2+1 αποτελούν ουσιαστική λύση στην αντιµετώπιση προβληµάτων
ασφάλειας και κυκλοφοριακής λειτουργίας, όταν η εφαρµογή διατοµής µε διαχωρισµένο
οδόστρωµα αποδεικνύεται µη εφικτή λόγω οικονοµικών, ή περιβαλλοντικών περιορισµών.
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και οι ΗΠΑ προχωρούν σταδιακά στη µετατροπή υφιστάµενων
δίιχνων οδών, σε οδούς διατοµής 2+1 λωρίδων κυκλοφορίας, για την αύξηση της οδικής
ασφάλειας και τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ποιότητας και ικανότητας.
Επίσης αυξάνεται παγκοσµίως και ο αριθµός νέων οδών όπου υιοθετείται η τυπική διατοµή 2+1
λωρίδων κυκλοφορίας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να:
• Παρουσιάσει την εν λόγω τυπική διατοµή.
• Μεταφέρει την εµπειρία από την εφαρµογή αυτής της διατοµής σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες
(Γερµανία, Φιλανδία, Σουηδία και ∆ανία).
• Αναφέρει τα προβλεπόµενα στις ΟΜΟΕ-∆ χαρακτηριστικά της διατοµής β2+1 για εφαρµογή
στην Ελλάδα.
• Περιγράψει τον τρόπο εφαρµογής αυτής της διατοµής στη µελέτη τµήµατος του οδικού άξονα
Ηράκλειο – Ιεράπετρα.
• Συνοψίσει τα συµπεράσµατα που προκύπτουν και να διαµορφώσει προτάσεις για την
αποτελεσµατική εφαρµογή της διατοµής τύπου 2+1 στην Ελλάδα.

---------------------------------------------------------------------2o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος, 18-20 Μαΐου 2005
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι υπεραστικές οδοί µιας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση που κατασκευάστηκαν στο
παρελθόν για την εξυπηρέτηση της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας, είναι κυρίως οι εξής:
• Οδοί µιας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση µε σταθεροποιηµένα ερείσµατα µεγάλου
πλάτους για την εξυπηρέτηση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης και βραδυπορούντων οχηµάτων
(π.χ. αγροτικά µηχανήµατα).
• Οδοί µε λωρίδες κυκλοφορίας µεγάλου πλάτους (~5 m), που επιτρέπουν στα οχήµατα τα οποία
κινούνται αργά να µετακινηθούν στη δεξιά πλευρά της λωρίδας, ώστε να προσφέρουν χώρο στα
ταχύτερα κινούµενα οχήµατα, για προσπέραση.
Αυτοί οι τύποι διατοµών υπεραστικών οδών αποδείχθηκε ότι λειτουργούν ανεπαρκώς ως προς
την ασφάλεια, επειδή πολλοί οδηγοί δεν τις χρησιµοποιούν όπως προβλέπεται, µε αποτέλεσµα να
λειτουργούν ως οδοί δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, δηµιουργώντας συνθήκες για
πρόκληση σοβαρών ατυχηµάτων. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι µικρή αύξηση του κυκλοφοριακού
φόρτου σε αυτές τις οδούς συνεπάγεται σηµαντική µείωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας.
Η βελτίωση της ασφάλειας, της κυκλοφοριακής ποιότητας και της κυκλοφοριακής ικανότητας
αυτών των οδών, µε χαµηλό κόστος επένδυσης, οδήγησε στη δηµιουργία οδών διατοµής τύπου
2+1 λωρίδων κυκλοφορίας.
Η διατοµή αυτή, όπως προκύπτει από τη διεθνή εµπειρία, µπορεί να αποτελέσει ελκυστική
εναλλακτική της δίιχνης διατοµής ή ακόµα (σε ορισµένες περιπτώσεις) και διατοµής τεσσάρων
λωρίδων κυκλοφορίας µε διαχωρισµένο οδόστρωµα.
2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ «2+1» Ο∆ΟΥ
Οδός διατοµής 2+1 είναι αυτή που έχει συνεχώς τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, µε εναλλασσόµενη
διάθεση της µεσαίας λωρίδας στις δυο κατευθύνσεις, για προσπέραση. Η διατοµή αυτή απαιτεί
πλάτος οδοστρώµατος 11 έως 14 m.
Σκοπός της διατοµής 2+1 είναι να:
• Βελτιώσει σε µια οδό τη δυνατότητα προσπέρασης και εποµένως να διευκολύνει τη ροή της
κυκλοφορίας.
• Βελτιώσει την οδική ασφάλεια µέσω της αναµενόµενης µείωσης των ατυχηµάτων λόγω
προσπέρασης.
• ∆ηµιουργήσει ισχυρότερο αίσθηµα ασφάλειας και να µειώσει το άγχος των χρηστών της οδού.
• Αυξήσει το επίπεδο εξυπηρέτησης της οδού συγκριτικά µε οδό δυο λωρίδων κυκλοφορίας, για
τον ίδιο κυκλοφοριακό φόρτο.
Τα τµήµατα που απαρτίζουν µια οδό διατοµής 2+1, παρουσιάζονται στο Σχήµα 1.
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Η τυπική διατοµή 2+1 χαρακτηρίζεται ως ενδιάµεση. Ως «ενδιάµεσες τυπικές διατοµές»
ορίζονται οι διατοµές που καλύπτουν το κενό που παρατηρείται µεταξύ της κυκλοφοριακής
ικανότητας µιας τυπικής δίιχνης διατοµής µε ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας (περίπου
12,000 οχ/24h) και µιας τυπικής διατοµής µε διαχωρισµένες επιφάνειες κυκλοφορίας και τέσσερις
συνολικά λωρίδες κυκλοφορίας (περίπου 24,000 οχ/24h).
Έχει αποδειχθεί ότι µια οδός διατοµής 2+1 παρέχει επίπεδο εξυπηρέτησης τουλάχιστον δύο
βαθµίδες υψηλότερο από µια συµβατική υπεραστική οδό δίιχνης διατοµής, για κάθε κυκλοφοριακό
φόρτο ο οποίος δεν υπερβαίνει τη χωρητικότητα οδού δίιχνης διατοµής.
Η εφαρµογή της διατοµής 2+1 προτείνεται και για οδούς µε κυκλοφοριακό φόρτο µεγαλύτερο
από 1200 οχ/h σε µια κατεύθυνση κυκλοφορίας, καθώς και για ευρύ φάσµα κυκλοφοριακής
σύνθεσης, ακόµα και µε σηµαντικό ποσοστό βαρέων οχηµάτων.
Οι λωρίδες προσπέρασης στις οδούς τύπου 2+1 έχουν συνήθως µήκος 1.0 έως 1.6 km. Το
τµήµα της λωρίδας προσπέρασης πέραν των 1.6 km, έχει παρατηρηθεί ότι δε χρησιµοποιείται για
ελιγµούς προσπέρασης. Εντούτοις σε οδούς µε κυκλοφοριακό φόρτο µεγαλύτερο από 700 οχ/h σε
µια κατεύθυνση κυκλοφορίας, έχει παρατηρηθεί ότι λωρίδες προσπέρασης µε µήκος µεγαλύτερο
από 3.2 km, παραµένουν κυκλοφοριακά λειτουργικές.
Έχει αποδειχθεί ότι οδοί διατοµής 2+1 µπορεί να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά και µε
ασφάλεια σε περιοχές όπου υπάρχουν δευτερεύοντες ισόπεδοι κόµβοι και συνδετήριες οδοί οι
οποίες συµβάλλουν απ΄ ευθείας σε αυτές. Οι σηµαντικού φόρτου κόµβοι θα πρέπει να
τοποθετούνται στα τµήµατα όπου οι λωρίδες προσπέρασης διακόπτονται, ενώ θα πρέπει σ΄ αυτές
τις θέσεις να προβλέπονται λωρίδες αριστερής στροφής.
Οι οδοί διατοµής 2+1 µπορούν να λειτουργούν µε ασφάλεια χωρίς χρήση διαχωριστικού
στηθαίου ασφαλείας µεταξύ των αντίθετης κατεύθυνσης λωρίδων κυκλοφορίας. Η χρήση όµως
διαχωριστικού στηθαίου αν και απαιτεί µεγαλύτερο εύρος διατοµής, συµβάλλει σηµαντικά στη
µείωση των ατυχηµάτων. Η επιρροή του διαχωριστικού στηθαίου στην ταχύτητα των οχηµάτων
που κινούνται στα τµήµατα της µιας λωρίδας κυκλοφορίας, είναι ασήµαντη (µείωση περίπου
2 km/h σχετικά µε την ταχύτητα των οχηµάτων που κινούνται στα τµήµατα αυτά χωρίς εφαρµογή
στηθαίου).
Το πλέον σύνηθες διαχωριστικό στηθαίο µεταξύ των αντίθετης κατεύθυνσης λωρίδων
κυκλοφορίας που χρησιµοποιείται στις οδούς τύπου 2+1 είναι το καλωδιωτό στηθαίο ασφαλείας
(cable barrier). Για την εφαρµογή αυτού του τύπου στηθαίου απαιτείται πλάτος κεντρικής νησίδας
1.25 έως 2.0 m. Επισηµαίνεται ότι στη Γερµανία η χρήση του καλωδιωτού στηθαίου ασφαλείας
θεωρείται ανεπιθύµητη ενώ έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία το χαµηλό µεταλλικό στηθαίο (οδός
Aachen-Monschau).
3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ 2+1 ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
3.1 Γενικές πληροφορίες
Στη Γερµανία λειτουργούν περισσότερα από 400 km υπεραστικών οδών διατοµής 2+1. Το 30%
αυτών των οδών προέρχεται από µετατροπή υφιστάµενων δίιχνων οδών, ενώ το υπόλοιπο 70%
αποτελούν νέες χαράξεις που αφορούν κυρίως παρακάµψεις οικισµών.
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Στη Φιλανδία λειτουργούν σήµερα δυο υπεραστικές οδοί διατοµής τύπου 2+1 συνολικού
µήκους 48 km, οι οποίες προέκυψαν από υφιστάµενες δίιχνες οδούς πλάτους 13 m. Εντούτοις
σχεδιάζεται να εφαρµοστεί η διατοµή 2+1 και σε νέες οδούς.
Η Σουηδία έχει πάνω από 400 km υπεραστικές οδούς διατοµής 2+1, όλες προερχόµενες από
µετατροπές υφιστάµενων οδών δύο λωρίδων κυκλοφορίας, ενώ µόνο µία αφορά νέα χάραξη.
Κάποιες από αυτές µπορεί να είναι στο µεγαλύτερο µήκος τους τύπου 2+1 µε ενδιάµεσα τµήµατα
δύο ή και τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας. Η πολιτεία επιθυµεί να συνεχίσει τη µετατροπή
δίιχνων οδών σε οδούς διατοµής 2+1, µε ρυθµό 200 έως 250 km το χρόνο.
Το 1993 η πολιτεία της ∆ανίας λαµβάνοντας υπόψη τη θετική εµπειρία από τη λειτουργία οδών
διατοµής 2+1 σε άλλες χώρες, µετάτρεψε τρία τµήµατα υπεραστικών οδών δύο λωρίδων
κυκλοφορίας σε οδούς διατοµής 2+1 (µήκη οδών 5.2, 10 και 9 km) . Αυτή η µετατροπή έγινε µε
αφαίρεση της υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης, εφαρµογή νέας ασφαλτικής στρώσης
κυκλοφορίας και εφαρµογή οριζόντιας σήµανσης οδού διατοµής 2+1.
Όλες οι προαναφερόµενες χώρες προτίθενται να επεκτείνουν το δίκτυο των οδών διατοµής
τύπου 2+1. Τα χαρακτηριστικά των τυπικών διατοµών που έχουν εφαρµοστεί ή προτείνεται να
υιοθετηθούν σε ενδεχόµενη αναθεώρηση των σχετικών οδηγιών, στη Γερµανία, στη Φιλανδία και
στη Σουηδία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά εφαρµοσµένων τυπικών διατοµών τύπου 2+1 σε υφιστάµενες και νέες οδούς
Πλάτος επιφάνειας
διαχωρισµού κατευθύνσεων

Εφαρµογή διαχωριστικού
στηθαίου ασφαλείας

Πλάτος λωρίδας
καθοδήγησης

Συνολικό πλάτος
καταστρώµατος

Εγκάρσια κλίση σε
ευθυγραµµία

Κρίσιµης

Μη κρίσιµης

[m]

[m]

[m]

[m]

[-]

[m]

[m]

[-]

[m]

[m]

[km]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.50
3.75
4.25

3.25

3.25
3.50
3.50

0.50(1)

Όχι (2)

0.25

11.00
11.50
12.00

Μονοκλινής

180

3050

1.0 –
1.4

3.50

3.25

(3)

Όχι

1.25

13.00

3.50

3.75

(3)

Όχι

1.25

13.50

500

50

1.5

3.25

3.50

1.60

Ναι

1.25(4)

14.25

Αµφικλινής

Γερµανία
Τύπος 1
Τύπος 2
Τύπος 3
Φιλανδία
Υφιστάµενες
οδοί
Προτεινόµενη
Τύπος 1
Προτεινόµενη
Τύπος 2
Σουηδία

0.75

13.00

(3)

300

100

1.0-2.0

0.50
1.00(5)

13.00
14.00

(3)

300

100

1.0-2.0

3.75

Υφιστάµενων
3.75 3.25
3.25
1.25
Ναι
οδών
Προτεινόµενη τυπική διατοµή οδών ταχείας κυκλοφορίας
Τύπος 1
3.75 3.25
3.25
1.75
Ναι
3.75 3.50
3.50
1.75
Τύπος 2

Τυπικό µήκος λωρίδας
προσπέρασης

Εξωτερική

1

Μήκος
επιφάνειας
αποκλεισµού

Εσωτερική

Πλάτος λωρίδων
κυκλοφορίας
Κατεύθυνση
δυο λωρίδων

Κατεύθυνση
µιας λωρίδας

Τυπική
διατοµή
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Προτεινόµενη τυπική διατοµή οδών λοιπών κατηγοριών
Τύπος 1
3.50 3.25
3.25
1.50
Ναι
3.75 3.25
3.25
1.75
Τύπος 2
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

0.75
1.00

13.00
14.00
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(3)

300

100

1.0-2.0

∆ιερευνάται αύξηση του πλάτους της επιφάνειας διαχωρισµού σε 1.00 m.
Παρότι οι σχετικές οδηγίες δεν προβλέπουν εφαρµογή διαχωριστικού στηθαίου ασφαλείας, αυτό έχει εφαρµοστεί
σε ορισµένα οδικά τµήµατα
Μη διαθέσιµη πληροφορία
Το πλάτος της λωρίδας καθοδήγησης στην πλευρά των δυο λωρίδων κυκλοφορίας, προβλέπεται 0.90 m
Το πλάτος της λωρίδας καθοδήγησης στην πλευρά των δυο λωρίδων κυκλοφορίας, προβλέπεται 0.50 m

3.2 Ασφάλεια
3.2.1 Γερµανία
Πίνακας 2. Συνήθεις δείκτες ατυχηµάτων για οδούς διαφόρων τυπικών διατοµών στη Γερµανία
∆είκτης ατυχηµάτων
Τύπος οδού
ΕΜΗΚ
[ανά 106 οχηµατοχιλιόµετρα]
[οχ/24h]
Ατυχήµατα
Ατυχήµατα
θανατηφόρα
θανατηφόρα, µε
και µε
τραυµατισµό και
τραυµατισµό
µόνο µε σοβαρές
υλικές ζηµιές
Αυτοκινητόδροµος 6 λωρίδων κυκλοφορίας
61 000
0.13
0.35
Αυτοκινητόδροµος 4 λωρίδων κυκλοφορίας
31 000
0.13
0.39
Οδός ταχείας κυκλοφορίας 4 λωρίδων µε
19 500
0.15
0.37
διαχωρισµένο οδόστρωµα και ΛΕΑ
Οδός ταχείας κυκλοφορίας 4 λωρίδων µε
16 600
0.19
0.39
διαχωρισµένο οδόστρωµα
Οδός ταχείας κυκλοφορίας 4 λωρίδων µε ενιαίο
12 100
0.21
0.39
οδόστρωµα
Οδός διατοµής 2+1
14 100
0.16
0.28
Οδός ταχείας κυκλοφορίας 2 λωρίδων µεγάλου
11 900
0.28
0.49
πλάτους
Οδός ταχείας κυκλοφορίας 2 λωρίδων µε
9800
0.19
0.35
σταθεροποιηµένο έρεισµα µεγάλου πλάτους (ώστε να
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για προσπέραση)
Οδός ταχείας κυκλοφορίας 2 λωρίδων τυπικού πλάτους
10 300
0.25
0.39
Οδός ταχείας κυκλοφορίας 2 λωρίδων περιορισµένου
3500-6300
0.22-0.44
0.39-0.71
πλάτους

Από αυτόν τον πίνακα προκύπτει ότι οι οδοί 2+1 διατοµής παρέχουν µεγαλύτερη ασφάλεια από
τις συµβατικές οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας.
Σηµειώνεται ότι στις περιοχές των κρίσιµων επιφανειών αποκλεισµού, δεν έχουν παρατηρηθεί
προβλήµατα ασφάλειας.
3.2.2 Φιλανδία
Το ζήτηµα της ασφάλειας στις δύο υφιστάµενες οδούς τύπου 2+1 στη Φιλανδία, είναι
συγκεχυµένο. Στη µια οδό η ασφάλεια χαρακτηρίζεται ικανοποιητική, ενώ στην άλλη οδό έχει
σηµειωθεί σηµαντικός αριθµός ατυχηµάτων ιδιαίτερα τους χειµερινούς µήνες (βλ. Πίνακα 4). Η
επίσηµη εκτίµηση είναι ότι οι οδοί διατοµής 2+1 χωρίς διαχωριστικό στηθαίο ασφαλείας δεν
προσφέρουν µεγαλύτερη ασφάλεια σε σύγκριση µε τις οδούς δυο λωρίδων κυκλοφορίας. Επίσης
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ότι µε τις λωρίδες προσπέρασης αυξάνεται η κυκλοφοριακή ροή χωρίς όµως να βελτιώνεται
ουσιαστικά η ασφάλεια.
∆εδοµένου ότι τα µισά από τα θανατηφόρα ατυχήµατα αφορούν µετωπικές συγκρούσεις, η
Φιλανδία προτίθεται να εφαρµόσει καλωδιωτά στηθαία ασφαλείας στις µελλοντικές οδούς
διατοµής 2+1. Οι Φιλανδοί πιστεύουν πως η εφαρµογή διαχωριστικού στηθαίου ασφαλείας θα
µειώσει τις µετωπικές συγκρούσεις κατά 80%.
Πίνακας 3. Εκτιµώµενοι δείκτες ατυχηµάτων για οδούς διαφόρων τυπικών διατοµών στη Φιλανδία
∆είκτης
∆είκτης
Τύπος οδού
ατυχηµάτων µε
θανατηφόρων
τραυµατισµό
ατυχηµάτων
[ατυχήµατα ανά 108 οχηµατοχιλιόµετρα]
Αυτοκινητόδροµος (1)
4
0.3
Οδός ταχείας κυκλοφορίας (1)
6
1.5
Οδός διατοµής 2+1 χωρίς κεντρικό στηθαίο ασφαλείας
8
1.3
Οδός διατοµής 2+1 µε κεντρικό στηθαίο ασφαλείας
7
0.7
Οδός 2 λωρίδων κυκλοφορίας µεγάλου πλάτους
8
1.3
Οδός 2 λωρίδων κυκλοφορίας µε ερείσµατα µεγάλου πλάτους
7
1.1
Οδός 4 λωρίδων κυκλοφορίας περιορισµένου πλάτους
6
0.5
Τυπική οδός 2 λωρίδων κυκλοφορίας (1)
9
1.3
(1)
Βάσει µετρήσεων ατυχηµάτων
Πίνακας 4. ∆είκτες ατυχηµάτων βάσει µετρήσεων ατυχηµάτων στη Φιλανδία (1996-2000)
∆είκτης
∆είκτης
Τύπος οδού
Μήκος
θανατηφόρων
ατυχηµάτων µε
οδού
ατυχηµάτων
τραυµατισµό
[km]
[ατυχήµατα ανά 108
οχηµατοχιλιόµετρα]
Αυτοκινητόδροµος
356
4.3
0.3
Οδός ταχείας κυκλοφορίας
152
6.2
1.5
Υπεραστική οδός 2 λωρίδων κυκλοφορίας
10 339
8.7
1.3
Οδός 2 λωρίδων κυκλοφορίας µεγάλου πλάτους
(ταχείας κυκλοφορίας)
Θέση Α
6
5.9
5.9
Θέση Β
16
4.3
0.8
Θέση Γ
13
5.3
3.5
Οδός διατοµής 2+1 (ταχείας κυκλοφορίας)
Θέση ∆
26
5.5
0.8
Θέση Ε
22
8.9
3.1
Οδός 2 λωρίδων κυκλοφορίας µε λωρίδες
277
8.8
1.1
προσπέρασης
Σηµείωση: Λόγω ανεπαρκών δεδοµένων ατυχηµάτων, δεν µπορεί να εξαχθούν τελικά συµπεράσµατα

Στις θέσεις των κρίσιµων επιφανειών αποκλεισµού έχουν παρατηρηθεί προβλήµατα ασφάλειας
που αφορούν ελιγµούς προσπέρασης ακριβώς πριν από το τέλος της λωρίδας προσπέρασης που
έχουν προκαλέσει µερικές µετωπικές συγκρούσεις.
3.2.3 Σουηδία
Η πολιτεία της Σουηδίας προσδοκούσε από τη µετατροπή συµβατικών δίιχνων οδών σε οδούς
διατοµής 2+1, µείωση των ατυχηµάτων κατά 50%, όµως η αύξηση της ασφάλειας των οδών τύπου
2+1 ήταν καλύτερη από την προσδοκώµενη.
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Πίνακας 5. Σύγκριση προβλεπόµενων ατυχηµάτων οδών δύο λωρίδων κυκλοφορίας και παρατηρούµενων
ατυχηµάτων οδών διατοµής τύπου 2+1
Αριθµός ατυχηµάτων
Τύπος ατυχήµατος
Προβλεπόµενος (οδών δύο
Παρατηρούµενος (οδών
λωρίδων κυκλοφορίας,
διατοµής τύπου 2+1)
πλάτους 13 m)
Θανατηφόρα
9
1
Με σοβαρό τραυµατισµό και θανατηφόρα
36
14
Με τραυµατισµό
120
91
Θανατηφόρα, µε τραυµατισµό και µόνο µε
188
248
υλικές ζηµιές

Από τη σύγκριση των αριθµών του Πίνακα 5, προκύπτει ότι µε τη µετατροπή µιας οδού δύο
λωρίδων κυκλοφορίας σε οδό τύπου 2+1 µε διαχωριστικό καλωδιωτό στηθαίο, έχει αποφευχθεί
ένας σηµαντικός αριθµός θανατηφόρων και µε σοβαρό τραυµατισµό ατυχηµάτων. Όµως η αύξηση
του αριθµού των ατυχηµάτων µόνο µε υλικές ζηµιές σηµαίνει ότι η πρόσκρουση στο διαχωριστικό
στηθαίο ασφαλείας είναι συχνή. Ο δείκτης αυτών των ατυχηµάτων είναι 0.5 προσκρούσεις ανά
εκατοµµύριο ζεύγη αξονοχιλιοµέτρων, όπου µεταφράζεται σε µια πρόσκρουση ανά εβδοµάδα. Το
60% αυτών των προσκρούσεων συµβαίνει στα τµήµατα της µιας λωρίδας κυκλοφορίας, το 55%
κατά τους χειµερινούς µήνες και περίπου το 8% συµβαίνει στις περιοχές της κρίσιµης επιφάνειας
αποκλεισµού. Συνήθως όµως αυτές οι προσκρούσεις αφορούν µόνο σε υλικές ζηµιές του
εµπλεκόµενου οχήµατος. Τέλος έχει παρατηρηθεί ότι οι οδηγοί στις περιοχές των κρίσιµων
επιφανειών αποκλεισµού συµπεριφέρονται µε προσεκτικό και υπεύθυνο τρόπο.
3.2.4 ∆ανία
Το 1996 έγινε µια προκαταρκτική έρευνα ατυχηµάτων σε αυτά τα τρία τµήµατα, µετά από την
οποία ακολούθησε δεύτερη, το 1999. Το συµπέρασµα που προέκυψε από τις σχετικές αναλύσεις
είναι ότι στις οδούς διατοµής 2+1 δεν παρατηρείται µείωση του αριθµού των ατυχηµάτων µε
τραυµατισµό ή µε µόνο υλικές ζηµιές. Όµως, και στα τρία εξεταζόµενα τµήµατα παρατηρείται
µείωση του αριθµού των θανατηφόρων ατυχηµάτων. Αθροιστικά και για τα τρία τµήµατα, ο
αριθµός των ατυχηµάτων πριν και µετά από τη µετατροπή τους σε οδούς διατοµής 2+1
παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.
Πίνακας 6. Αριθµός ατυχηµάτων οδών πριν και µετά από τη µετατροπή τους σε οδούς διατοµής 2+1
Παρατηρούµενα
Τύπος ατυχήµατος
Αναµενόµενα, µετά
από τη µετατροπή σε
Πριν από τη
Μετά από τη
οδούς 2+1
µετατροπή σε
µετατροπή σε
οδούς 2+1
οδούς 2+1
Με τραυµατισµό
61
49
50
Με τραυµατισµό και µόνο µε υλικές ζηµιές
103
99
85
Με τραυµατισµό και θανατηφόρα
100
83
83
Θανατηφόρα
11
3
9

3.3 Κυκλοφοριακή λειτουργία
Οι γερµανικές οδηγίες συνιστούν εφαρµογή 2+1 διατοµής σε νέες οδούς µε φόρτο σχεδιασµού
ΕΜΗΚ από 8000 έως 22,000 οχ/24h. Στις σε λειτουργία οδούς διατοµής 2+1, οι κυκλοφοριακοί
φόρτοι κυµαίνονται από 15,000 έως 25,000 οχ/24h. Προσδιορισµός της κυκλοφορικής ικανότητας
αυτής της διατοµής δεν έχει γίνει ακόµα.
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Στη Φιλανδία οι δύο σε λειτουργία οδοί διατοµής 2+1 έχουν ΕΜΗΚ πάνω από 14,000 οχ/24h.
Η χωρητικότητα στη µια οδό µετρήθηκε το 1993 σε περίπου 1900 οχ/h σε µια κατεύθυνση. Η
χωρητικότητα στην άλλη οδό µετρήθηκε το 2001 και βρέθηκε 1600 έως 1700 οχ/h σε µια
κατεύθυνση. Τα Σαββατοκύριακα οι φόρτοι σε αυτές τις οδούς είναι 20,000 έως 25,000 οχ/24h.
Όταν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι πλησιάζουν τη χωρητικότητα της οδού, τότε δηµιουργούνται
ορισµένα προβλήµατα. Για παράδειγµα όταν οι φόρτοι ανέρχονται σε 1200 έως 1400 οχ/h,
αρχίζουν να σχηµατίζονται ουρές αναµενόντων στις περιοχές των κρίσιµων επιφανειών
αποκλεισµού, από οδηγούς που εγκαταλείπουν τη δεξιά λωρίδα προκειµένου να βελτιώσουν τη
θέση τους στην ουρά.
Στη Σουηδία εφαρµόζονται διατοµές τύπου 2+1 σε οδούς µε ΕΜΗΚ από 400 έως
20,000 οχ/24h. Το επίπεδο εξυπηρέτησης αυτών των οδών είναι καλύτερο από το αρχικώς
προσδοκώµενο. Η κυκλοφοριακή ικανότητα οδών 2+1 εκτιµάται σε 1600 έως 1700 οχ/h ανά
κατεύθυνση, κατά τη διάρκεια 15-λεπτης περιόδου. Αυτή η τιµή είναι περίπου κατά 300 οχ/h
µικρότερη από την ικανότητα συµβατικών οδών δύο λωρίδων κυκλοφορίας. Έρευνες έχουν
επιβεβαιώσει ότι ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης παρέχεται ακόµα και σε φόρτους πάνω από
1300 έως 1400 οχ/h ανά κατεύθυνση.
Πρόσθετες πληροφορίες για την κυκλοφοριακή λειτουργία των οδών τύπου 2+1 στις
εξεταζόµενες χώρες, συνοψίζονται ακολούθως:
• Έχει παρατηρηθεί ότι οδοί διατοµής 2+1 παρέχουν υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης από τις
οδούς δυο λωρίδων κυκλοφορίας.
• Για να λειτουργήσουν ικανοποιητικά αυτές οι οδοί, απαιτείται να έχουν ελάχιστο συνολικό
µήκος 4 έως 6 km.
• Το βέλτιστο µήκος της λωρίδας προσπέρασης σε οδούς τύπου 2+1 εκτιµάται µεταξύ 1.0 και
1.5 km.
• Το κόστος κατασκευής οδού διατοµής 2+1 χωρίς διαχωριστικό στηθαίο είναι κατά µέσο όρο
περίπου 10% µεγαλύτερο, σχετικά µε το κόστος κατασκευής τυπικής δίιχνης οδού. Το κόστος
κατασκευής οδού διατοµής 2+1 µε διαχωριστικό στηθαίο ασφαλείας, εκτιµάται ότι είναι 15 έως
30% υψηλότερο από το κόστος κατασκευής τυπικής δίιχνης οδού.
• Τα περιορισµένα ερείσµατα που αποµένουν κατά την ανακατασκευή µιας συµβατικής δίιχνης
οδού σε οδό διατοµής 2+1, αποτελούν πρόβληµα για τη συντήρηση (κυρίως κατά την επισκευή
του διαχωριστικού στηθαίου ασφαλείας) και τα εργοταξιακά οχήµατα καθώς επίσης και για τα
οχήµατα που παρουσιάζουν πρόβληµα και αναγκάζονται να σταµατήσουν παρά την οδό.
• Μια επισκευή διαχωριστικού καλωδιωτού στηθαίου ασφαλείας, απαιτεί κατάληψη της λωρίδας
προσπέρασης για περίπου 2h.
• Οι υπηρεσίες διαχείρισης οχηµάτων έκτακτης ανάγκης και ρυµούλκησης έχουν παραπονεθεί ότι
οι συνθήκες εργασίας τους είναι δυσµενείς στις οδούς τύπου 2+1. Λόγω του περιορισµένου
εύρους, το προσωπικό αυτών των υπηρεσιών εργάζεται στο όριο της κυκλοφορίας.
• Οι ταχύτητες κίνησης των οχηµάτων είναι σηµαντικά υψηλές στα τµήµατα µε λωρίδα
προσπέρασης και υψηλότερες σε σύγκριση µε τις ταχύτητες που παρατηρούνται στα τµήµατα
µιας λωρίδας κυκλοφορίας.
• Οι ταχύτητες στα τµήµατα µε λωρίδα προσπέρασης, αυξάνουν στις περιοχές των κρίσιµων
επιφανειών αποκλεισµού.
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• Περίπου 2 έως 6% των οχηµάτων προσπερνούν στα τελευταία 100 m της λωρίδας
προσπέρασης, ενώ αύξηση στον κυκλοφοριακό φόρτο οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού των
οχηµάτων που εκτελούν ελιγµό προσπέρασης στα τελευταία 100 m της λωρίδας προσπέρασης.
• Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η µετάβαση στη δεξιά λωρίδα στο τέλος της λωρίδας
προσπέρασης συµβαίνει χωρίς προβλήµατα.
• Όταν οι φόρτοι είναι υψηλοί (π.χ. σε πρωινές ώρες αιχµής) έχει παρατηρηθεί ότι τα οχήµατα
που βρίσκονται στη λωρίδα προσπέρασης δηµιουργούν ουρές, περιµένοντας ευκαιρία να
επιστρέψουν στη δεξιά λωρίδα.
• Το 92% των Γερµανών οδηγών θεωρούν τις οδούς διατοµής 2+1 καλύτερες από τις οδούς δύο
λωρίδων, ενώ το 75% των ερωτηθέντων οδηγών θεωρούν αυτές τις οδούς ασφαλείς. Το 80%
των οδηγών θεωρούν ότι στις οδούς τύπου 2+1 µπορούν να κινούνται ταχύτερα.
• Το 80% των ερωτηθέντων Φιλανδών οδηγών προτιµούν τις οδούς τύπου 2+1 σε σχέση µε τις
τυπικές οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας. Επίσης η αστυνοµία είναι ικανοποιηµένη µε αυτόν
τον τύπο της οδού, ενώ οι οδηγοί προσαρµόστηκαν στο περιβάλλον αυτής της διατοµής σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα.
• Η πλειοψηφία των ∆ανών οδηγών πιστεύει ότι είναι ευκολότερο να εκτελέσει ελιγµό
προσπέρασης σε οδούς τύπου 2+1, ενώ θεωρεί τις οδούς αυτές ασφαλέστερες από τις
συµβατικές οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας. Πάνω από το 80% των ερωτηθέντων οδηγών στη
∆ανία, είχαν γενικά θετική άποψη για τις οδούς τύπου 2+1.
4 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
4.1 Γενικές πληροφορίες
Η έννοια της διατοµής τύπου 2+1, εισήχθη στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 2001, λαµβάνοντας
υπόψη τη σχετική εξέλιξη στις άλλες χώρες µε τις ΟΜΟΕ-∆, ως «ενδιάµεση τυπική διατοµή
β2+1».
Σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ-∆, η διατοµή αυτή εφαρµόζεται σε οδούς κατηγορίας ΑΙ και ΑΙΙ
(αποκλειστικά για µηχανοκίνητη κυκλοφορία) µε επιτρεπόµενη ταχύτητα έως 90 km/h, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Όταν ο κυκλοφοριακός φόρτος σχεδιασµού κυµαίνεται µεταξύ 5000 και 10,000 οχ/24h, εφόσον
αναµένεται να αυξηθεί στο µέλλον.
• Όταν ο κυκλοφοριακός φόρτος σχεδιασµού κυµαίνεται µεταξύ 10,000 και 15,000 οχ/24h, µε
διαµόρφωση ισόπεδων ή και ανισόπεδων κόµβων.
• Όταν ο κυκλοφοριακός φόρτος σχεδιασµού κυµαίνεται µεταξύ 15,000 και 20,000 οχ/24h, µε
διαµόρφωση ανισόπεδων κόµβων.
Στις ίδιες οδηγίες αναφέρεται ότι η διατοµή β2+1 είναι κατάλληλη όχι µόνο για την κατασκευή
νέων οδών, αλλά συνιστάται ιδιαίτερα για την ανακατασκευή ή βελτίωση υφιστάµενων
συµβατικών οδών δύο λωρίδων κυκλοφορίας.
Οι τυπικές διατοµές β2+1 που προβλέπονται στις ΟΜΟΕ-∆ παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.
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Σχήµα 2. Προβλεπόµενες (από ΟΜΟΕ-∆) τυπικές διατοµές τύπου 2+1 (τυπικές διατοµές β2+1)

Στις ΟΜΟΕ-∆ (όπως στη Γερµανία και ΗΠΑ), δεν προβλέπονταν εφαρµογή διαχωριστικού
στηθαίου ασφαλείας, επειδή δεν υπήρχε ακόµη η σχετική εµπειρία.
Το µήκος της κρίσιµης επιφάνειας αποκλεισµού ορίζεται κατ΄ ελάχιστον ίσο µε 120 m και κατά
προτίµηση ίσο µε 180 m. Το µήκος της µη κρίσιµης επιφάνειας αποκλεισµού ορίζεται κατ΄
ελάχιστον ίσο µε 30 m και κατά προτίµηση ίσο µε περίπου 50 m.
Το τυπικό µήκος τµηµάτων µε λωρίδα προσπέρασης, συστήνεται να είναι από 0.8 έως 2 km.
Εφόσον το ποσοστό συµµετοχής των βαρέων οχηµάτων στην κυκλοφορία είναι έως περίπου 15%,
τότε το µήκος των τµηµάτων χωρίς λωρίδα προσπέρασης, συστήνεται µεταξύ 1.0 και 1.4 km, ενώ
υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής βαρέων οχηµάτων επιβάλλουν µείωση των προαναφερόµενων
µηκών, ώστε στο αντίθετο ρεύµα µε τη µία λωρίδα κυκλοφορίας να µη δηµιουργούνται ουρές
οχηµάτων που ωθούν τους οδηγούς στην παραβίαση της απαγόρευσης προσπέρασης.
Επίσης, σε θέσεις οριζόντιων καµπυλών µε µικρή ακτίνα, προβλέπεται υπό συνθήκες η διακοπή
των τριών λωρίδων κυκλοφορίας πριν από την καµπύλη, µε διαγράµµιση της µεσαίας λωρίδας ως
επιφάνειας αποκλεισµού, ή ακόµα και η τοποθέτηση διαχωριστικού στηθαίου ασφαλείας.
Εφαρµογή της εν λόγω διατοµής δεν έχει γίνει ακόµα στην Ελλάδα. Εποµένως δεν έχουν
προκύψει στοιχεία για την ασφάλεια και την κυκλοφοριακή λειτουργία, ώστε να καταστεί δυνατή
η αξιολόγηση και η εξαγωγή συµπερασµάτων συγκριτικά µε τις υφιστάµενες οδούς δίιχνης
διατοµής του ελληνικού οδικού δικτύου.
4.2 Εφαρµογή της διατοµής β2+1 στη µελέτη τµήµατος του οδικού άξονα Ηράκλειο-Ιεράπετρα
Η µελέτη αφορούσε στην αναθεώρηση, από άλλο µελετητή, της εγκεκριµένης οριστικής µελέτης
οδοποιίας µε βάση τα αποτελέσµατα των γεωτεχνικών ερευνών, των µελετών γεφυρών και
σηράγγων και της υδραυλικής µελέτης για το τµήµα Αγ. Βαρβάρα-Καστέλι του οδικού άξονα
Ηράκλειο-Ιεράπετρα.
Η νέα χάραξη του τµήµατος Ηράκλειο-Καστέλι, πρόκειται να αποτελέσει το βασικότερο οδικό
άξονα της Κρήτης µε κατεύθυνση βορρά-νότου, θα συνδέσει το βόρειο µε το νότιο άξονα της
Μεγαλονήσου καθώς και τα νότια παράλια µε το κυριότερο αστικό κέντρο της Κρήτης, το
Ηράκλειο. Η εκτιµώµενη ΕΜΗΚ αυτής της οδού για το έτος 2020 είναι 18,500 οχ/24h, ενώ ο
φόρτος σχεδιασµού για το ίδιο έτος εκτιµάται σε 2200 οχ/h και στις δυο κατευθύνσεις.
Στην εν λόγω οδό µήκους ~16 km, προβλέπονται τρεις σήραγγες: Αγ. Βαρβάρας µήκους
L=1200 m, Αποµαρµά µήκους L=530 m και Πλουτή µήκους L=320 m και δυο ανισόπεδοι κόµβοι
(Αγ. Βαρβάρας και Γέργερης).
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Στο τέλος της οδού που γεωγραφικά βρίσκεται στην περιοχή του Καστελίου, προβλέπεται
προσωρινά διαµόρφωση ισόπεδου κόµβου µε την οδό προς Ιεράπετρα.
Η εγκεκριµένη οριστική µελέτη οδοποιίας προέβλεπε εφαρµογή τυπικής διατοµής δύο λωρίδων
κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους οδοστρώµατος 12.5 m (=2 × 3.75 + 2 × 2.50, βλ. Σχήµα 3).
Στο τµήµα Σήραγγα Πλουτή-Καστέλι, λόγω της συνεχούς κατά µήκος κλίσης 6% σε µήκος
2.3 km, η ίδια µελέτη προέβλεπε εφαρµογή πρόσθετης λωρίδας ανωφέρειας, οπότε το συνολικό
πλάτος του οδοστρώµατος αυξάνονταν σε 14.5 m
Στις θέσεις των τριών σηράγγων, για τη µείωση του κόστους κατασκευής, προβλέπονταν
τυπική διατοµή πλάτους οδοστρώµατος 7.5 m.
Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής λειτουργίας της οδού, ο νέος
Μελετητής πρότεινε για το τµήµα Αγ. Βαρβάρα-Σήραγγα Πλουτή εφαρµογή της τυπικής διατοµής
β2+1 των ΟΜΟΕ-∆, µε πλάτος οδοστρώµατος 12.5 m, ίσο µε εκείνο της εγκεκριµένης µελέτης
(βλ. Σχήµα 3), ενώ για το τµήµα Σήραγγα Πλουτή-Καστέλι εφαρµογή της περιορισµένης
τετράιχνης τυπικής διατοµής γ4ν* των ΟΜΟΕ-∆. Στις θέσεις των σηράγγων, διατηρήθηκε η δίιχνη
διατοµή πλάτους 7.5 m.

Σχήµα 3. Εγκεκριµένη και προτεινόµενη τυπική διατοµή οδού Αγ. Βαρβάρα-Σήραγγα Πλουτή

Στα τµήµατα διατοµής β2+1, τα µήκη των λωρίδων προσπέρασης κυµαίνονταν από 1.1 έως
4.3 km, εξαρτώµενα από την κατά µήκος κλίση της οδού.
Η διατοµή β2+1 προτάθηκε να εφαρµοστεί ως αµφικλινής, έχοντας υψηλό σηµείο στην
εσωτερική οριογραµµή της µονής λωρίδας κυκλοφορίας (βλ. Σχήµα 3).
Στην ίδια θέση προτάθηκε να εφαρµοστεί και το ερυθρό υψόµετρο της µηκοτοµής. Η
µετατόπιση του υψηλού σηµείου κατά την εναλλαγή της λωρίδας προσπέρασης από τη µια
κατεύθυνση στην αντίθετη, προβλέπονταν να γίνεται εντός του µήκους της κρίσιµης και της µη
κρίσιµης επιφάνειας αποκλεισµού.
Είναι προφανές ότι η εφαρµογή τυπικής διατοµής β2+1 συγκριτικά µε την εγκεκριµένη δίιχνη
διατοµή, δε θα επιφέρει και µία επίπτωση:
• στη χάραξη της εγκριθείσας οριστικής µελέτης,
• στο εύρος της ζώνης απαλλοτρίωσης,
• στις ποσότητες των χωµατουργικών εργασιών,
• στις ποσότητες των εργασιών οδοστρωσίας ασφαλτικών,
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δεδοµένου ότι δεν απαιτείται πρόσθετο πλάτος οδοστρώµατος, ενώ αντίθετα η βελτίωση της
οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής λειτουργίας της οδού θα είναι ουσιαστική.
5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
5.1 Γεωµετρικός σχεδιασµός
5.1.1 Τυπική διατοµή
Οι τυπικές διατοµές τύπου 2+1 που αναφέρονται στις Ελληνικές ΟΜΟΕ-∆, ακολουθούν τις
αντίστοιχες τυπικές διατοµές που εφαρµόζονται στη Γερµανία, οι οποίες έχουν πλάτος
οδοστρώµατος 11.0 και 11.5 m. Αυτές οι διατοµές έχουν το µικρότερο πλάτος από όλες τις
διατοµές των άλλων χωρών που εξετάστηκαν όπου το πλάτος οδοστρώµατος κυµαίνεται από 13
έως 15 m.
∆εδοµένου ότι στη Γερµανία εξετάζεται η αύξηση του πλάτους της ζώνης διαχωρισµού των
λωρίδων αντίθετης κατεύθυνσης κυκλοφορίας κατά 0.5 m, εκτιµάται ότι θα εξεταστεί αντίστοιχη
αύξηση του πλάτους και στις τυπικές διατοµές των ΟΜΟΕ-∆.
Οι διατοµές τύπου 2+1 λειτουργούν ή σχεδιάζονται, είτε ως µονοκλινείς (Γερµανία,
υφιστάµενες οδοί Φιλανδίας), είτε ως αµφικλινείς µε υψηλό σηµείο εντός του πλάτους της µεσαίας
λωρίδας κυκλοφορίας (υφιστάµενες οδοί Σουηδίας), είτε ως αµφικλινείς µε υψηλό σηµείο σε άκρο
λωρίδας κυκλοφορίας (προτεινόµενες για εφαρµογή στις νέες οδούς στη Φιλανδία). Σύµφωνα µε
την εµπειρία ευρωπαϊκών χωρών και ΗΠΑ, η ασφάλεια µιας οδού δεν επηρεάζεται από τη θέση
του υψηλού σηµείου επί της διατοµής. Εντούτοις, στο σχεδιασµό νέων οδών διατοµής 2+1 είναι
προτιµότερη η εφαρµογή του υψηλού σηµείου στο άκρο λωρίδας κυκλοφορίας. Στις περιπτώσεις
όµως µετατροπής µιας υφιστάµενης δίιχνης οδού σε οδό διατοµής 2+1, η εφαρµογή του υψηλού
σηµείου εντός του πλάτους της λωρίδας κυκλοφορίας, µπορεί να επιτρέπεται.
5.1.2 ∆ιαχωριστικό στηθαίο ασφαλείας
Λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Γερµανία, Σουηδία, Φιλανδία)
θεωρείται σκόπιµο να εξετασθεί η εφαρµογή της διατοµής 2+1 στην Ελλάδα µε διαχωριστικό
στηθαίο. Όµως λόγω των µεγάλων θερµοκρασιακών διαφορών µεταξύ ηµέρας-νύκτας που
επικρατούν στη χώρα η χρήση του καλωδιακού στηθαίου προβλέπεται να απαιτεί συχνή εργασία
τάνυσης των καλωδίων.
Επιπλέον η χρήση καλωδιωτού στηθαίου ασφαλείας λόγω της απαίτησης για συχνή επισκευή
(περίπου µια επισκευή ανά εβδοµάδα ανά οδό σύµφωνα µε τη σουηδική εµπειρία), δε συστήνεται
προς εφαρµογή.
Προτείνεται εφαρµογή στηθαίου που να απαιτεί ελάχιστη συντήρηση ή επισκευή µετά από
πρόσκρουση, όπως σκυροδέµατος (αµφίπλευρο, τύπου New Jersey)., το οποίο να κατασκευάζεται
µε προκατασκευασµένα τεµάχια συνδεδεµένα µεταξύ τους, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεσή τους
όταν παρουσιαστεί ανάγκη. Αυτά τα στηθαία στη βάση τους θα πρέπει να έχουν οπές ώστε να µην
εµποδίζεται η απορροή των οµβρίων υδάτων του οδοστρώµατος της οδού.
Σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5.1.1, προτείνονται οι ακόλουθες
αναθεωρηµένες τυπικές διατοµές τύπου 2+1 για την Ελλάδα:
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Σχήµα 4. Προτεινόµενες τυπικές διατοµές τύπου 2+1 για την Ελλάδα

5.1.3 Κρίσιµη επιφάνεια αποκλεισµού
Το µήκος της κρίσιµης επιφάνειας αποκλεισµού που προβλέπεται στις ΟΜΟΕ-∆ (όπως και στις
αντίστοιχες γερµανικές οδηγίες), είναι 180 m. Το αντίστοιχο µήκος που προβλέπεται στη Σουηδία
είναι 300 m, ενώ στη Φιλανδία είναι 500 m (θεωρώντας µήκος απόσβεσης της λωρίδας
προσπέρασης ίσο µε 200 m σε κάθε κατεύθυνση). ∆εδοµένης της συµπεριφοράς των Ελλήνων
οδηγών, συστήνεται να διερευνηθεί ενδεχόµενη αύξηση του εν λόγω µήκους.
5.1.4 Μήκος λωρίδας προσπέρασης
Οι ΟΜΟΕ-∆ αναφέρουν (όπως εφαρµόζεται και στη Γερµανία) τυπικό µήκος λωρίδας
προσπέρασης 1.0 έως 1.4 km και συνήθως όχι µεγαλύτερο από 2.0 km. Στη Φιλανδία το βέλτιστο
µήκος της λωρίδας προσπέρασης εκτιµάται σε 1.0 έως 1.5 km, εφαρµόζοντας τυπικό µήκος ίσο µε
1.5 km. Στη Σουηδία προβλέπεται µήκος λωρίδας προσπέρασης 1.0 έως 2.0 km. Σε κάθε
περίπτωση αυτό το µήκος εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες (γεωµετρία οδού, θέσεις κόµβων,
κυκλοφοριακός φόρτος, ποσοστό βαρέων οχηµάτων κλπ.).
Για τον προσδιορισµό του εκάστοτε µήκους της λωρίδας προσπέρασης, συστήνεται η µέγιστη
χρονική απόσταση εναλλαγής από µία λωρίδα κυκλοφορίας σε δύο, να µην υπερβαίνει τα
100 δευτερόλεπτα. Εφόσον αυτή η χρονική απόσταση εφαρµόζεται συστηµατικά, τότε οι οδηγοί
θα αντιλαµβάνονται τον τρόπο λειτουργίας της οδού, εποµένως θα µειώνονται σηµαντικά οι
πιθανότητες που αυτοί θα επιχειρούν επικίνδυνους ελιγµούς προσπέρασης (στην περίπτωση που δε
θα υπάρχει διαχωριστικό στηθαίο).
5.2 Κυκλοφοριακή λειτουργία
Στις ΟΜΟΕ-∆ προβλέπεται εφαρµογή διατοµής 2+1 εφόσον ο κυκλοφοριακός φόρτος σχεδιασµού
είναι από 5000 έως 20,000 οχ/24h.
Στη Γερµανία, ο κυκλοφοριακός φόρτος σχεδιασµού των οδών διατοµής 2+1 κυµαίνεται από
15,000 έως 25,000 οχ/24h. Ο µέγιστος παρατηρούµενος φόρτος είναι 30,000 οχ/24h.
Στη Φιλανδία οι οδοί τύπου 2+1 εξυπηρετούν φόρτους µεγαλύτερους από 14,000 οχ/24h, ενώ
τα Σαββατοκύριακα οι φόρτοι αυξάνονται σε 20,000 έως 25,000 οχ/24h.
Στη Σουηδία οι οδοί διατοµής 2+1 έχουν κυκλοφοριακό φόρτο 4000 έως 20,000 οχ/24h.
Με αναφορά σε ωριαίους φόρτους, η ικανότητα µιας οδού τύπου 2+1 στη Φιλανδία, µετρήθηκε
περίπου 1900 οχ/h σε µια κατεύθυνση, ενώ η ικανότητα δεύτερης οδού τύπου 2+1 µετρήθηκε 1600
έως 1700 οχ/h σε µια κατεύθυνση.
Στη Σουηδία, η ικανότητα µιας 2+1 οδού εκτιµήθηκε σε 1600 έως 1700 οχ/h σε µια
κατεύθυνση, στη διάρκεια 15λεπτης περιόδου.
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Οι ΟΜΟΕ-∆ προτείνουν εφαρµογή διατοµής 2+1 εφόσον ο κυκλοφοριακός φόρτος κυµαίνεται
από 1050 έως 2300 οχ/h και στις δυο κατευθύνσεις.
Με βάση την εµπειρία της Φιλανδίας όπου µε φόρτους µεγαλύτερους από 1200 οχ/h στη µια
κατεύθυνση αρχίζουν να σχηµατίζονται ουρές αναµενόντων στην περιοχή της κρίσιµης επιφάνειας
αποκλεισµού, συστήνεται εφαρµογή διατοµής 2+1 όταν ο φόρτος σχεδιασµού δεν υπερβαίνει τα
1200 οχ/h ανά κατεύθυνση.
Μια διατοµή τύπου 2+1 προσφέρει στάθµη εξυπηρέτησης τουλάχιστον, δύο επίπεδα υψηλότερη
σε σύγκριση µε µια συµβατική δίιχνη διατοµή, για δεδοµένο κυκλοφοριακό φόρτο, φτάνοντας ή
ξεπερνώντας τη στάθµη εξυπηρέτησης Γ κάτω από ιδανικές (ή σχεδόν ιδανικές) συνθήκες.
5.3 Ασφάλεια
Οι οδοί διατοµής 2+1 αποδείχθηκε ότι παρέχουν σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας,
συγκριτικά µε τις συµβατικές δίιχνες οδούς. Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα εκτιµώµενα
ποσοστά µείωσης του αριθµού των ατυχηµάτων των οδών τύπου 2+1, συγκριτικά µε τα ατυχήµατα
που συµβαίνουν σε υπεραστικές οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας, στη Γερµανία, τη Φιλανδία, τη
Σουηδία και τις ΗΠΑ.
Πίνακας 7. Εκτιµώµενα ποσοστά µείωσης της συχνότητας των ατυχηµάτων σε οδούς τύπου 2+1, συγκριτικά
µε τις οδούς δύο λωρίδων κυκλοφορίας.
Χώρα

Τύπος οδού

∆ιαχωριστικό
στηθαίο
ασφαλείας

Θανατηφόρα
ατυχήµατα

Ατυχήµατα µε
τραυµατισµό

Γερµανία
Φιλανδία

Θανατηφόρα
ατυχήµατα και
ατυχήµατα µε
τραυµατισµό
Ποσοστά µείωσης [%]
36
13
11
22
25
40-55 (3)

Ατυχήµατα
κάθε είδους

Οδός 2+1
όχι
28
Οδός 2+1 (1)
όχι
0
(2)
ναι
46
Οδός 2+1 (1)
(2)
Σουηδία
Οδός 2+1
ναι
60-70
ταχείας
κυκλοφορίας
(2)
Υπεραστική
ναι
45-55
30-50
οδός 2+1
(2)
Υπεραστική
όχι
5-10
οδός 2+1
ΗΠΑ
Οδός 2+1
όχι
24
24
24
24
(1)
Αποτελούν εκτίµηση από περιορισµένα δεδοµένα.
(2)
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για ατυχήµατα µόνο µε υλικές ζηµιές. Αυτά αναµένεται να αυξηθούν
εξαιτίας της ύπαρξης διαχωριστικού καλωδιωτού στηθαίου ασφαλείας.
(3)
Αφορούν θανατηφόρα ατυχήµατα και ατυχήµατα µόνο µε σοβαρό τραυµατισµό.

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 7, η εκτιµώµενη µείωση των ατυχηµάτων σε οδούς τύπου2+1
µε διαχωριστικό στηθαίο ασφαλείας είναι εντυπωσιακή. Όµως η εγκατάσταση διαχωριστικού
στηθαίου ασφαλείας, συνεπάγεται:
• αυξηµένο πλάτος οδοστρώµατος κατά 1.0 έως 1.7 m,
• αυξηµένο κόστος κατασκευής κατά 15 έως 30% σε σχέση µε οδό χωρίς διαχωριστικό στηθαίο
ασφαλείας,
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προσκρούσεων των οχηµάτων σε αυτό το στηθαίο,

λόγω
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των

συχνά

παρατηρούµενων

• συχνή εµπλοκή των εργασιών αποκατάστασης ζηµιών από προσκρούσεις µε την κυκλοφορία,
στην περίπτωση καλωδιωτού στηθαίου.
Οι δυο τελευταίες αρνητικές συνέπειες αναιρούνται εφόσον το διαχωριστικό στηθαίο που θα
εφαρµόζεται είναι από σκυρόδεµα τύπου NJ.
Όµως οι οδοί διατοµής 2+1 λειτουργούν µε µεγαλύτερη ασφάλεια από τις συµβατικές οδούς
δύο λωρίδων κυκλοφορίας, ακόµα και χωρίς διαχωριστικό στηθαίο ασφαλείας, δεδοµένου ότι
µειώνεται σηµαντικά ο αριθµός των επικίνδυνων ελιγµών προσπέρασης.
Στις περιπτώσεις µετατροπής συµβατικών δίιχνων οδών σε οδούς διατοµής 2+1, η τοποθέτηση
διαχωριστικού στηθαίου ασφαλείας αποτελεί σηµαντικό έργο, ιδιαίτερα εάν απαιτείται και
διαπλάτυνση του οδοστρώµατος. Σ’ αυτή την περίπτωση, η βελτίωση της υφιστάµενης οδού σε
οδό διατοµής 2+1 θα έχανε το πλεονέκτηµα της επέµβασης χαµηλού κόστους.
Σε νέες όµως οδούς συστήνεται η εξέταση εναλλακτικά εφαρµογής διατοµής 2+1, µε
διαχωριστικό στηθαίο ασφαλείας (βλ. Σχήµα 4).
Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι η εφαρµογή διατοµής τύπου 2+1 πρέπει να αποτελέσει για
την ελληνική πολιτεία µέτρο πρώτης προτεραιότητας, αλλά και για τους έλληνες µελετητές πρώτη
επιλογή για τη βελτίωση της ασφάλειας και της κυκλοφοριακής ποιότητας σε υφιστάµενες ή νέες
οδούς.
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