Coraz więcej
samorządów wybiera
drogi betonowe
Wyniki badania zrealizowanego przez Data Tribe na zamówienie Stowarzyszenia
Producentów Cementu. Badanie zrealizowano metodą ankiet telefonicznych
(CATI) w kwietniu 2022 r. na próbie 100 jednostek reprezentujących wszystkie
polskie województwa.

Marek Tobota, Data Tribe

Drogi samorządowe często wymagają
remontu, a nowych przybywa powoli

WYNIKI BADANIA

Przeszło połowa samorządów (54%)
widzi potrzebę remontu przynajmniej
jednej czwartej posiadanych odcinków.

02

Tempo budowy nowych dróg samorządowych
jest bardzo umiarkowane. W obecnej kadencji
większość samorządów (64%) wybudowało
drogi o łącznej długości poniżej 10 km,
natomiast jedynie 4% wzbogaciło się o więcej
niż 30 km nowych dróg.

Udział dróg samorządowych wymagających remontu
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od 25% do 50%

50% lub więcej

Lokalne wyzwanie przeciążenia
transportem towarowym i rolnym
W blisko połowie samorządów
(46%) najpowszechniejszą
przyczyną uszkodzeń dróg
jest transport towarowy.

WYNIKI BADANIA

Rosnącym wyzwaniem są także
ciężkie maszyny rolnicze.
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Przyczyny uszkodzeń dróg
inne

niewłaściwe wykonanie nawierzchni

niedostosowanie nawierzchni do warunków

przeciążenie ruchem maszyn rolniczych

przeciążenie transportem towarowym
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9%

15%

20%

46%

Cena i trwałość decydują o nawierzchni
Bez zaskoczenia kluczowe elementy w wyborze
technologii nawierzchni drogi samorządowej
według wskazań respondentów to:

Trwałość – 65%

Asfalt jako najkorzystniejsza nawierzchnia
2017
86%

80%

2022
76%

71%
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W obu kwestiach wciąż pokutuje przekonanie
o przewadze nawierzchni asfaltowej, ale
w ciągu ostatnich 5 lat doszło do małej zmiany:

Cena – 79%

pod względem ceny
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pod względem trwałości

Wyzwania w budowie
Planowanie finansowe nastręcza
najwięcej problemów polskim
samorządom w budowie dróg (81%)
i ścieżek rowerowych (41%).

Poza nim wyzwaniem są również:

Pozostałe wyzwania w budowie
Drogi
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10%

Planowanie administracyjne

Założenia techniczne

Warto dodać, że w 9% samorządów
wskazano na brak wyzwań wobec braku
potrzeby budowania ścieżek rowerowych.

Ścieżki rowerowe

Własność gruntu

Wymagania geodezyjne

18%
7%
14%
6%
8%
6%
7%

Samorządy biorą drogi w swoje ręce
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Przeszło co trzeci respondent (35%)
wskazał, że samorząd w najbliższym
roku planuje realizację inwestycji
drogowej z zaangażowanie własnych
zasobów w roli wykonawcy.
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Planowanie w najbliższym roku realizacji
inwestycji drogowej z wykorzystaniem
zasobów samorządowych w roli wykonawcy
Tak
35%

Nie
65%

Coraz więcej betonówek
Realizacja w aktualnej kadencji drogi
samorządowej z nawierzchnią betonową:
13%

Odnotowaliśmy wzrost
popularności o 62%!
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8%
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2017

2022

Widzą to również sami badani, jedynie co trzeci
z urzędników (35%) nie zauważył trendu wzrostu
popularności nawierzchni betonowych w polskich
samorządach, a dla 38% był on jasno widoczny.

Drogi betonowe również dla rowerów
43% badanych jednostek
zrealizowało w obecnej kadencji
nową ścieżkę rowerową.

Nawierzchnie nowych ścieżek rowerowych:
beton
9%

Beton znalazł zastosowanie
w tego typu inwestycji w niemal
co 10 samorządzie.

inne
6%
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asfalt
48%
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kostka brukowa
37%

Kolejne betonówki będą powstawać:
15% samorządów rozważa ich budowę
już w najbliższym roku
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Do budowy samorządowych dróg
z betonu najbardziej mogą zachęcać:
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47%

Niższe koszty łączne

44%

Nawet trzykrotnie
wyższa trwałość

(w ujęciu budowy i utrzymania)

Poza kosztami, na starcie od
betonu
co czwarty samorząd odstrasza
brak wykonawców
Przeszkody w przypadku chęci realizacji samorządowej drogi z nawierzchnią z betonu
wyższy początkowy koszt inwestycji

39%

dostępność wykonawców

24%
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reakcja mieszkańców na inną nawierzchnię niż asfalt
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7%

właściwości użytkowe drogi

możliwość wyższego hałasu
inne

6%
1%
14%

Na podstawie wyników badań i danych SPC
szacujemy,
że w Polsce przybywa co roku ok.

150 km

dróg samorządowych
z nawierzchnią betonową.

Dziękujemy za uwagę i czekamy na kolejne inwestycje!
Stowarzyszenie Producentów Cementu

