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Pomyślności i Sukcesów
w Nowym RoKU 2019
życzą

sztów budowy i utrzymania nawierzchni betonowych i asfaltowych” przygotowanego przez Politechnikę Wrocławską. Zespół badawczy: prof. dr hab. inż. Antoni Szydło – kierownik oraz dr inż. Piotr
je nawierzchni z katalogów, tj. z „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” z 2014 roku oraz „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych” z 2014 roku.
sy S-droga ekspresowa o długości 1 km i szerokości 10 m, tj. 10 000 m². Ceny przyjęto na podstawie aktualnych stawek wg Sekocenbud (IV kwartał 2015). Do obliczenia kosztów utrzymania nawierzchni
czne (strategie utrzymania) na podstawie doświadczeń krajowych i innych administracji drogowych, których nawierzchnie pracują w podobnych warunkach klimatycznych jak polskie (Francja, Niemcy, USA).

Partner wydawnictwa

MĄDRE BUDOWANIE
JAK BUDOWAĆ TANIEJ I LEPIEJ
Wyższa jakość i trwałość dróg przy jednoczesnym realnym obniżeniu
kosztów jest możliwa. Jak pokazują analizy ekspertów z Politechniki
Wrocławskiej, dzięki właściwemu doborowi technologii w Polsce może
powstać więcej kilometrów nowych dróg o większej trwałości.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do
2025 r.) zakłada budowę ponad 3 900 km nowych dróg szybkiego
ruchu – autostrad, dróg ekspresowych oraz obwodnic.

73%

27%

dróg będzie budowane
w technologii

Koszty budowy nawierzchni
Jak wynika z porównania aktualnie budowanych konstrukcji,
drogi betonowe są tańsze od asfaltowych już na etapie budowy.
Koszt budowy 1 km drogi ekspresowej dwupasmowej:

Nawierzchnia
asfaltowa

Nawierzchnia
betonowa

dróg będzie budowane
w technologii

asfaltowej

betonowej

PBP - PKG
Co kryje się pod powierzchnią
Drogi asfaltowej

Drogi betonowej

Warstwa ścieralna
SM wg WT2

Płyta betonowa C35/45
– dyblowana i kotwiona

Warstwa wiążąca
AC16W wg WT2

Warstwa poślizgowa
– powierzchniowe
utrwalenie

Warstwa podbudowy
AC22P wg WT2

Warstwa podbudowy
– mieszanka związana
spoiwem hydraul. C8/10

Warstwa podbudowy
– kruszywo łamane
stab. mech. C90/3

2 719 300,00 PLN

1 936 979,90 PLN

Koszty utrzymania nawierzchni
asfaltowych i betonowych dla 1 km drogi
ekspresowej dwupasmowej na przestrzeni 30 lat:

Nawierzchnia
asfaltowa

Nawierzchnia
betonowa

Wytrzymałość nawierzchni
Po 30 latach użytkowania nawierzchnia asfaltowa
musi być w 100% wybudowana od nowa, a betonowa
może służyć jeszcze przez kolejne 20 lat

30 lat

20 lat

2 618 300,00 PLN

495 474,44 PLN

Nawierzchnia asfaltowa

OGÓLNOPOLSKA
IZBA GOSPODARCZA
DROGOWNICTW
DROGOWNICTWA

Koszt całkowity
2016

2046

2066

Nawierzchnia betonowa

Zestawienie łącznych kosztów budowy, remontu oraz utrzymania
przez okres 30 lat 1 km drogi ekspresowej dwupasmowej pokazuje,
że nawierzchnie betonowe są dwa razy tańsze od asfaltowych:
Koszty budowy

Asfalt
Koszty utrzymania

Zalety betonu
Nawierzchnie betonowe to nie tylko niższy łączny koszt budowy

Koszty całkowite

Beton

Budowanie z serca i umysłu. Każdy projekt jest inny - musi być zaplanowany i
wykonany indywidualnie. Od wiedzy i zaangażowania każdego człowieka zależy
sukces projektu. Od dziesięcioleci za PORR stoją najwyższe kompetencje we
wszystkich dziedzinach budownictwa - ponieważ wiedza, zaangażowanie i dobra
współpraca zawsze się opłaca. porr-group.com

