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Analiza wyboru rodzaju nawierzchni 

Departamenty merytoryczne GDDKiA przeprowadziły 
analizy kosztów i korzyści związanych z zastosowaniem 
nawierzchni  betonowych w planowanej do budowy w 
latach 2014 – 2020 sieci dróg szybkiego ruchu. 

• Departament Przygotowania Inwestycji 
• Departament Technologii 
• Departament Środowiska 
• Departament Zarządzania Drogami i Mostami 
• Departament Postępowań Przetargowych 
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Analiza wielokryterialna 

• Analiza pod kątem ruchowym 
• Analiza hałasu 
• Analiza zalet i wad wykonania 
• Analiza kosztów budowy i utrzymania 
• Analiza cen materiałów 
• Analiza jednorodności 

 
 



Analiza pod kątem ruchowym 

Proponowane odcinki o nawierzchni betonowej do 2020 roku 
Poniżej przedstawiono warianty długości planowanych odcinków o 
nawierzchni betonowej w zależności od przyjętego poziomu 
prognozowanego w 2020 roku natężenia ruchu pojazdów ciężkich: 

% udział 
nawierzchni 
betonowej            
w całkowitej 
długości dsr   
ogółem 
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Analiza hałasu  
Poniższy wykres, prezentujący rezultaty badania Politechniki Białostockiej, ilustruje problem głośności. Nawet przy najwyższej 
prędkości, 110 km/godz., różnica między najcichszym asfaltem (BA16) a najgłośniejszym betonem (BC PR) wynosi zaledwie 3 

dB, co mieści się w granicach błędu pomiarów. Tymczasem, beton wzdłużnie zacierany (BC WZ) generuje 
głośność niemal identyczną co najcichszy asfalt. 
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Doświadczenia czeskie 
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Analiza hałasu 
Jednocześnie EUPAVE czyli European Concrete Paving Assaciation w publikacji z 2009 roku pisze, że chociaż konwencjonalne 
nawierzchnie betonowe nie osiągają tak dobrych wyników w pomiarach hałasu jak nawierzchnie asfaltowe, ale istnieją techniki 
odpowiedniego przygotowania powierzchni betonu, żeby była cicha. Znajduje to potwierdzenie w niemieckich 
doświadczeniach: 
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Nawierzchnie asfaltowe 
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Wady: 

• Wrażliwość na wysokie i niskie 
temperatury. 

• Ciemna barwa wymagająca zużycia 
dużej ilości energii do oświetlenia. 

• Większy koszt budowy od 
nawierzchni betonowych. 

• Konieczność układania w kilku 
warstwach. 

 

Zalety: 
 Podatność nawierzchni w czasie 

chwilowego przeciążenia. 
 

 Możliwość ponownego użycia materiałów 
z wyburzenia nawierzchni asfaltowej. 
 

 Dobra przyczepność kół pojazdów do 
nawierzchni. 
 

 Opracowana metodyka badania stanu 
nawierzchni. 
 

 Możliwość szybkich remontów i zajęcia 
tylko jednego pasa ruchu do wzmocnienia.  

 



Nawierzchnie betonowe 
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Zalety: 
• Duża odporność na wysokie i niskie 

temperatury. 
 

• Możliwość wykonywania kompletnej 
nawierzchni w jednym przejściu rozkładarki. 

 

• Duża sztywność nawierzchni w czasie 
długotrwałego przeciążenia zwłaszcza w 
wysokich temperaturach. 

 

• Możliwość ponownego użycia materiałów z 
wyburzenia nawierzchni betonowej. 

 

• Większa trwałość w czasie nawierzchni 
betonowej.  Mniejsze koszty utrzymania. 

 

• Duża jasność nawierzchni - mniejsze koszty 
oświetlenia. 

 

Wady: 

• Wrażliwość mieszanki betonowej 
na dobór komponentów niskiej 
jakości. 

• Konieczność wykonywania szczelin 
dylatacyjnych. 

• Konieczność okresowej wymiany 
uszczelnień  dylatacji. 



Źródło: European Concrete Paving Association ”Concrete roads: A smart and sustainable choice” 

Analiza kosztów budowy i utrzymania 
 

W zakresie zagranicznych doświadczeń porównanie kosztów budowy i 
utrzymania autostrady o nawierzchni betonowej o ciągłym uzbrojeniu i 
asfaltowej wynika następująco. 
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Doświadczenia czeskie 
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Analiza kosztów utrzymania 
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Doświadczenia czeskie 
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Doświadczenia czeskie 
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Analiza zmienności cen materiałów 

Porównanie światowych cen bitumu, oleju grzewczego i cementu w latach 1969-2009 
wskazujące na jego zmienność i zależność od czynników zewnętrznych : 
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Analiza cen wg Raportu OIGD 

Źródło: Arcata Partners: Ewolucja cen asfaltów oraz wrażliwość firm 
budownictwa drogowo-mostowego na ceny materiałów, kwiecień 2012  
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Styczeń 2009r. Grudzień 2012r. 



Analiza cen ofertowych 

Ceny ofertowe z przetargów na roboty nawierzchniowe w technologii betonowej w 

stosunku do asfaltowej (w dolarach/milę drogi jednojezdniowej dwupasowej) 

24 

Asfalt 

Beton 



Analiza jednorodności 

• Wskazanym jest, aby rodzaj nawierzchni na sieci drogowej 
był jednolity na jak najdłuższych odcinkach - ujednolicenia 
zakresu działań utrzymaniowych.   
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Wnioski końcowe 

Biorąc pod uwagę koszty (budowy, eksploatacji, utrzymania i remontów) oraz 
jednorodność typu nawierzchni, do realizacji zarekomendowano odcinki wymienione 
w Wariancie 2 (z autopoprawką): 
 
• A1 Tuszyn – Częstochowa – Pyrzowice: 138,5 km, 
• A2 Lubelska – Mińsk Mazowiecki: 14,6 km, 
• S2 Południowa Obwodnica Warszawy (w. Puławska – w. Lubelska):  18,5 km, 
• S5 odcinki: w. Aleksandrowo (w. Bydgoszcz-Północ) – Bydgoszcz – Szubin: 37,9 km 
• S6 Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta: 32,7 km 
• S7 Gdańsk – Warszawa, odcinki: granica woj. mazowieckiego/warmińsko-

mazurskiego – Płońsk – Warszawa (S8): 128,3 km 
• S7 Warszawa-Grójec oraz gr. woj. świętokrzyskiego/małopolskiego – Widoma – 

Kraków: 84,6 km 
• S8 Radziejowice – Paszków, Wyszków – Ostrów Mazowiecka: 50,6 km 
• S17 Drewnica – Lubelska – Garwolin – Kurów: 114,9 km, 
• S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Budzisko (bez obw. Augustowa): 187,7 km. 
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Wnioski końcowe 

Ostatecznie do realizacji w kolejnej perspektywie przyjęto – ok. 
810 km dróg z nawierzchnią betonową, co oznacza, że  
• 73 % nawierzchni będzie realizowana w technologii 

bitumicznej,  
• 27 % w technologii betonowej. 
 

W 2020 r. nawierzchnia betonowa łącznie z już wybudowanymi 
odcinkami (572 km) stanowić będzie ok. 26% długości wszystkich 
odcinków dróg szybkiego ruchu w Polsce. 
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Dziękuję 
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