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Beton-nyomsávos utak – természetbarát építési mód

A vidéki útépítésben a nyomsávos betonutak mezőgazdasági vagy erdőgazdálko-
dási területeket tesznek hozzáférhetővé és éppen az érzékeny természeti környe-
zetben a lehető legjobban illeszkednek a tájba, továbbá gyakorlatilag semmi fenn-
tartást nem igényelnek. Egész évben járhatók, dacolva a talajelőkészítő munkák,  
az aratás és a szállítás nehéz járműveivel. A nyomsávos betonutak építése egyre 
inkább terjed a nagy út- és vasútépítési műtárgyak építésekor, mint a munkahelyi 
teherforgalmi és ellátó utak építési módja.

Időszerű megoldások betonutakhoz és közlekedési műtárgyakhoz
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Beton-nyomsávos utak – természetbarát építési mód  
vidéki utak szilárdburkolata számára

Bevezetés

A betonútépítés központi területe mind Ausztriában, 
mind Svájcban és Németországban nagyobbrészt az 
autópálya- és a gyorsforgalmi úthálózat volt, amelynél 
a nehézjármű forgalom erős növekedése, de eseten-
ként a biztonság fokozása (pl. 1000 m-nél hosszabb 
alagutaknál) a betonpálya-építést kívánta meg [1]. 

A korszerű betonutak a lehető legkedvezőbb megol-
dást nyújtják: nagy teherbírás és nagy alaktartóság 
(nincsenek nyomvályúk), hosszabb felújítási időközök 
(kevesebb építési munkahely) és kisebb fenntartási 
költség (tartósság, hosszú élettartam).

A betonburkolatos építést városi környezetben főleg 
autóbusz-megállók, buszsávok, kereszteződések és 
körforgalmak esetén alkalmazzák. További előny a tűz-
biztonság, a zajcsökkentő tulajdonságok (textúra),  
a nagy tapadóképesség és a világos szín. A jól mére-
tezett és a korszerű szempontok szerint megépített 
betonutak esetében a 40 éves felújítási ciklus teljesen 
valószerű.

A kisterhelésű, a vidéki területeket bekapcsoló utak 
számára is gazdaságosan és ésszerűen alkalmazható 
a betonburkolat. E téren a lehetőségeket még távolról 
sem használták ki.

Áttekintés

A 80-as évek elejétől kezdve Burgenland, Stájeror-
szág, Felső- és Alsó Ausztria tartományokból kiindulva 
Ausztriában megkezdték a mezőgazdasági betonutak 
építését [2]. Úgy látták, hogy ennek lényeges előnye  
a hosszú élettartam és az igen kicsi fenntartási költ-
ség. Az első alkalmazások során főleg csúszózsalus 
finisereket, vagy átalakított aszfaltfinisereket használ-
tak és az ilyen utak sok éven keresztül műszakilag tel-
jesen beváltak. Ilyen tapasztalatokat szereztek  

1. ábra: Beépítés finiserrel. Beton-nyomsávos út Ruszt és Oka 
(Rust/Oggan) közt, Burgenlandban (Fotó VÖZ)
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Dr. Haslehner, Wolfgang WHR okl. mérnök. Burgenlandi Tartományi Kormányzati Hivatal, Kismarton (Eisenstadt)
Lecker, Franz cégvezető, Osztrák Betonpálya Munkaközösség, Terrag Asdag, Grác
Dr. Steigenberger, Johannes okleveles mérnök, VÖZ Kutatóintézet



  
  

Svájcban és Németországban is teljes szélességű be-
tonburkolatos erősítéssel, illetve a beton-nyomsávos 
utakkal [5].

Mára a beton-nyomsávos út a mezőgazdasági útépítés-
ben a szilárdburkolatú utak között, nagy teherbírása és 
tartóssága miatt, nagy jelentőségűvé vált. Külön ki kell 
emelni, hogy egész évben jól járható a nagyteljesítmé-
nyű és nehéz talajmegmunkáló gépek, aratógépek és 
szállítójárművek számára, az egyre nagyobb forgalom 
ellenére. Ez az építési mód megfelel az erős ökológiai 
követelményeknek is az érzékeny természeti környezet-
ben. A beton-nyomsávos utak a lehető legjobban illesz-
kednek a tájba és évtizedekig gyakorlatilag nem járnak 
semmiféle fenntartási munkával. Az Alpok területén 
ezért ez nagyon kedvelt megoldás. Ezt a két, kb. 1-1 m 
széles nyomsávot ma is gépi úton, finiserrel építik be 
(1. ábra). Ez a megoldás jó és egyenletes minőséget 
biztosít.

Beton-nyomsávos utakat kisforgalmú, kisebb jelentő-
ségű vidéki területeken építenek [3]. Ezáltal teremthető 
kapcsolat 
–  állandó településekkel,
–  egyedülálló parasztudvarokkal (tanyákkal),
– mezőgazdasági és erdőgazdálkodási területekkel 
(gazdasági utak).

Ez az építési mód fontos a nagy infrastruktúrájú közúti 
és vasúti forgalmi helyek környezetében áruszállítási 
és ellátó utaknál.

A nyomsávos építési mód előnyei:
–  gazdaságosság, igen kis fenntartási költséggel,
–  ökológiai összeférhetőség,
–  időjárástól függetlenül járható,
–  járműkímélő,
–  eróziót gátló jellegű.
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2. ábra: Beton-nyomsávos út Haracsony (Horitschon) mellett, Burgenlandban (Fotó VÖZ)



 

 Építési alapelvek és kivitelezési irányelvek

A tervezési alapelveket az alábbiak képezik: Ausztriá-
ban az RVS 03.03.81 „Vidéki és áruszállító utak” 
(Ländliche Straßen und Güterwege, lásd a 3. ábrán, 
szabvány keresztszelvény); Németországban az RLW 
„Irányelvek a vidék útépítéséhez” (Richtlinien für den 
ländlichen Wegebau) [6] és a ZTV LW „Kiegészítő mű-
szaki szerződési feltételek és irányelvek vidéki utak 
burkolaterősítéséhez” (Zusätzliche Technische Ver-
tragsbedingungen und Richtlinien für die Befestigung 
ländlicher Wege) [7] és Svájcban az SN 640461b „Be-
tonburkolatok – alapelvek, követelmények, kivitelezés, 
beépítés” (Betondecken – Konzeption Anforderungen, 
Ausführung und Einbau) [8]. Mindemellett még hiány-
zanak a gyakorlati mellékletek a tervezéshez, kiíráshoz 
és a kivitelezéshez. Ezt a hiányt fogja pótolni a „Beton-
nyomsávos utak” ÖVBB műszaki tájékoztató (Merk-
blatt „Betonspurwege”), amely az évtizedes tapaszta-

latokat erről a területről összegyűjti és ajánlásokat ad a 
gyakorlat számára. Ez az ÖVBB tájékoztató 2012 elejé-
re készül el.

A két betonnyomsáv egy munkamenetben finiserrel 
gépi úton készíthető, vagy kézzel, rögzített zsaluzatok 
közt. Az alkalmazandó betonfajta az ÖNORM B4710-1 
[4] szerinti C25/30 szilárdsági osztály, olvasztó só ha-
tással, vagy anélkül. (Magyarországon az MSZ 4798-1-
ben található ugyanez a betonfajta.) 

A beton-nyomsávokat általában egy rétegben, vasalás 
és tüskézés nélkül betonozzák. A vadrepedések elkerü-
lésére keresztirányú vakhézagokat kell kiképezni 3-5 m 
távolságonként. Ezeket általában a szilárdulás után be-
vágással készítik és nem szokták sem tüskézni, sem ki-
önteni.

A nyomsávok szélesség 80-110 cm közt változik a köz-
lekedési terheléstől és a várható járműtípusoktól, továb-
bá a helyi adottságoktól függően.
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3. ábra: Szabványkeresztszelvény az RVS 03.03.81 szerint:  
„Vidéki utak és teherszállító útvonalak” (Ländliche Straßen und Güterwege) [3]
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Ha a hosszesés erős, akkor az erősebb esőzés kimos-
hatja a padkákat és a közbenső sávot. Ezen ún. kereszt-
irányú vízelvezető folyókákkal lehet segíteni (4. ábra).

A betonfelületet – különösen nagyobb hosszesés ese-
tén – strukturálni kell (pl. keresztirányú seprűzéssel), 
hogy egy bizonyos felületi érdességet biztosítsunk.
A középső sávot és a padkákat 1-2 hét múlva füvesíthe-
tő anyaggal kell feltölteni.

5. ábra: Kész, füvesített betonnyomsávos út „Dallinger”, Felső-Ausztria (Fotó VÖZ)

4. ábra: Keresztirányú vízelvezető folyóka (Fotó: Hasleh-
ner, Burgenlandi Tartományi Kormányzati Hivatal)
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Állékony és sokoldalú

A betonelemes nyomsávos utak jellemzője, hogy ro-
busztusak és tartósak. Az elemek fecskefark alakú és 
íves csatlakozással kapcsolódnak egymáshoz, ami le-
hetetlenné teszi, hogy az elemek akár vízszintes, akár 
függőleges irányban elmozduljanak. Az alépítmény 
vagy altalaj mozgásait a rövid elemek károsodás nélkül 
semlegesítik. Az állékonyságot biztosító beépítési mód 
megakadályozza, hogy időjárási hatások vagy nagy ter-
helés következtében repedések keletkezzenek.  
Eme előnyök ellenére az előregyártott elemek anyag-
felhasználása kisebb, mint bármilyen más burkolaté, 
ezért ezzel az építési móddal dolgozva a munkahelyi 
forgalom lényegesen kisebb.

Fontos tudnivaló, hogy az előregyártás és a sokoldalú-
ság nem jelent ellentmondást. A 10 és 35 m közti su-
garú íveket az íves kiképzésű kötőelemekkel nehézség 
nélkül el lehet készíteni. Ennél szűkebb ívek is építhe-
tők, vagy a pályára merőlegesen fektetett elemekkel 
vagy a kérdéses felület kibetonozásával.

Egyébként a nyomsáv elemeket különleges követelmé-
nyeknek megfelelően is gyártják, ha eltérő méretekre, 
tömegre, vasalásra, vagy különleges színre van szükség.

Gazdaságos gyártás az üzemben, egyszerű és 
időben takarékos fektetés a terepen:  
az előregyártott betonelemeknek sok előnye 
van nyomsávos utak építésénél.

Betonnyomsávos utak építésekor többféleképpen jár-
hatunk el: vagy a helyszínen betonozunk vagy iparilag 
előregyártott betonelemeket fektetünk. E két változat 
közüli választásnak különböző szempontjai vannak. 
Mindkét eljárásnak – a helyzettől és a követelmények-
től függően – előnyei és hátrányai lehetnek az épít-
ményre nézve. Lényeges kritérium például az altalaj jel-
lege. Az előregyártott elemek fektetéséhez a tükörnek 
nagyon pontosnak kell lennie, vagyis az alépítmény fel-
színe sík legyen. Ezzel szemben az előregyártott ele-
mek előnye, hogy nehezen hozzáférhető helyekre, aho-
vá a finiserrel nem lehet behajtani, az elemszállító te-
hergépkocsik jól bejutnak. A kész elemek alkalmazása 
függetleníti az építést a betonkeverő üzemtől: ez lé-
nyeges előny, ha a keverőtelep messzebb van. 

Ezektől a külső feltételektől függetlenül az előre-
gyártott elemes építés gazdaságosabb a helyszíni be-
tonozáshoz képest, ha kisebb terjedelmű nyomsávos 
útépítésről van szó.

Előregyártott elemek nyomsávos utakhoz a gyors beépítés  
és rugalmas felhasználás érdekében
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Problémamentes beépítés

A betonelemek alkalmazásának külön előnye a minden 
tekintetben egyszerű fektetési módszer, ami az építte-
tő számára nagy önállóságot és saját munkát biztosít. 
Az elemeket közvetlenül a szállító tehergépkocsiról le-
het fektetni egy ügyes eszköz révén. Itt a gépkocsive-
zető irányítja a darut, egy munkás a kocsin az elemet a 
darura köti. Az elem oldalán lévő lyukak révén ez na-
gyon gyorsan megy. Az elemrögzítés itteni módja igen 
biztonságos. Két munkás közvetlenül a daruról helyezi 
le az elemet az előkészített finomtükörbe.

Ilyen módon az előregyártott elemeket bármilyen időjá-
rási viszonyok közepette időtakarékosan és sok fárad-
ságos kézi munka nélkül lehet fektetni. A munkasza-
kasz nagyságától és jellegétől függően egy 4-fős csa-
pat egy előkészített alépítményre 100-200 m hosszú 
nyomsávos utat tud naponta elkészíteni.

6. ábra: Nyomsávelemek a Bielersee melletti Schernelz-ben (Fotó: Creabeton Matériaux AG, Lyss)
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