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Πρόλογος
Το παρόν τεύχος Οδηγιών ΟΜΟΕ-ΠΛΚ αφορά τις πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας σε υπεραστικές οδούς που προβλέπονται για την εξασφάλιση μιας επιθυμητής στάθμης κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης κυρίως σε τμήματα με μεγάλη κατά μήκος κλίση (πρόσθετες λωρίδες ανωφέρειας και κατωφέρειας), ή/και όπου δεν μπορεί λόγω των συνθηκών του εδάφους και
της χάραξης να εξασφαλισθεί επαρκές μήκος ορατότητας για προσπέραση (πρόσθετες λωρίδες προσπέρασης).
Η κατασκευή των προσθέτων λωρίδων κυκλοφορίας είναι καλόν να συνοδεύεται από οικονομοτεχνικό έλεγχο, ιδιαίτερα αν
πρόκειται για περιπτώσεις οριακής κάλυψης των κυκλοφοριακών αναγκών που τις επιβάλλουν, ή όταν πρόκειται για εφαρμογή σε υφιστάμενη οδό.
Επειδή η ιδιαιτερότητα του αντικειμένου δεν επιτρέπει την ανάπτυξη σε περισσότερη λεπτομέρεια μερικών στοιχείων των
πρόσθετων λωρίδων κυκλοφορίας που εξαρτώνται κατά ένα μέρος από τα χαρακτηριστικά των κυκλοφορούντων στην Ελλάδα βαρέων οχημάτων και από τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία, που προς το παρόν δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα δεδομένα από παρεμφερή Οδηγία της Γερμανίας, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση
στοιχείων που θα προκύψουν από ερευνητικές και άλλες εργασίες, ειδικές για τις ελληνικές συνθήκες.
Στις ανά χείρας Οδηγίες γίνεται ενίοτε παραπομπή και σε άλλες γερμανικές Οδηγίες, όταν δεν υπάρχουν ακόμη αντίστοιχες
ελληνικές. Σε περίπτωση που το αντικείμενο καλύπτεται ή θα καλυφθεί εν τω μεταξύ από ελληνικές Οδηγίες, θα χρησιμοποιούνται οι τελευταίες.
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Εισαγωγή
Πρόσθετες λωρίδες κυκλοφορίας (ΠΛΚ) είναι οι λωρίδες κυκλοφορίας με τις οποίες διαπλατύνεται το οδόστρωμα σε ανωφέρειες. Οι λωρίδες αυτές διευκολύνουν την απεμπλοκή των ταχέων οχημάτων από τα βραδυπορούντα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αύξηση της ασφάλειας και της ποιότητας της κυκλοφορίας.
Οι παρούσες Οδηγίες αναφέρονται στα όρια εφαρμογής, στη θέση της αρχής και του τέλους, στη κατασκευαστική διαμόρφωση και στην καθοδήγηση της κυκλοφορίας στην περιοχή των ΠΛΚ, σε οδούς εκτός δομημένων περιοχών, με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων, καθώς επίσης και σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας. Οι ρυθμίσεις ισχύουν τόσο για νεοκατασκευαζόμενες οδούς, όσο και για προσθήκη προσθέτων λωρίδων σε υπάρχοντα οδικά
τμήματα. Οι υπάρχουσες ΠΛΚ πρέπει όσο είναι δυνατόν να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τις βασικές αρχές των ανά χείρας Οδηγιών.
Σκοπός των Οδηγιών αυτών είναι η επίτευξη μίας ενιαίας διάταξης και διαμόρφωσης των ΠΛΚ, έτσι ώστε να αυξηθεί η
ασφάλεια της κυκλοφορίας. Για μία κυκλοφοριακώς ορθή διαμόρφωση των ΠΛΚ, η ομοιόμορφη εκμετάλλευση της επιφάνειας κυκλοφορίας κατά τις ελεύθερες από βαρέα οχήματα χρονικές περιόδους, είναι εξίσου μεγάλης σημασίας όσο και ο
στόχος να προσφέρεται στους χρήστες της οδού , ακόμη και στις ανωφέρειες, μία διαμόρφωση της διατομής που να αντιστοιχεί κατά το πλείστον στα χαρακτηριστικά της τυπικής διατομής της οδού..
Η διάταξη και η διαμόρφωση των ΠΛΚ σε ανωφέρειες είναι αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιασμού και της μελέτης των οδών, ενώ πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές των Οδηγιών για τη διαγράμμιση των οδών (RMS).

1. Όρια εφαρμογής
Η κατασκευή των ΠΛΚ προϋποθέτει έλεγχο οικονομικότητας. Αν αυτό δεν γίνεται μαζί με το συνολικό σχεδιασμό του
οδικού τμήματος, τότε πρέπει για τα υπόψη επιμέρους οδικά τμήματα ανωφερειών να γίνεται σύγκριση των εξόδων κατασκευής για τον φορέα της οδού με τα οφέλη που θα προκύψουν για τους χρήστες.
Κατά τον σχεδιασμό νεοκατασκευασμένων οδικών τμημάτων ελέγχεται η χάραξη ως οριζοντιογραφία και μηκοτομή με τη
βοήθεια του διαγράμματος Ταχύτητας - Διαδρομής (βλέπε Σχήμα 1). Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί υπό προϋποθέσεις να
επιδιωχθεί η κατασκευή οδικών τμημάτων μικροτέρου μήκους, αλλά μεγαλύτερης σχετικά κατά μήκος κλίσης, με ταυτόχρονη χρήση ΠΛΚ, έτσι ώστε λόγω μικροτέρου μήκους να επιτευχθεί συνολικά οικονομικότερη λύση. Αν αυτό δεν επιτυγχάνεται, θα πρέπει η χάραξη να παραλλάσσεται, με στόχο να αποφεύγονται κλίσεις που θα απαιτούσαν ΠΛΚ. Το ίδιο ισχύει και για μεμονωμένες ή αλληλοδιάδοχες μικρού μήκους ανωφέρειες, οι οποίες βρίσκονται λίγο κάτω από τα όρια κατασκευής ΠΛΚ. Όπου η χρήση ΠΛΚ είναι αναπόφευκτη, η κατά μήκος κλίση θα πρέπει να διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα τμήματα ανωφερειών με ΠΛΚ κατά το δυνατόν να ενοποιούνται, δεδομένου ότι πρέπει, για λόγους ασφαλείας,
να μην διακόπτονται οι ΠΛΚ στα μικρού μήκους ενδιάμεσα "αναπαυτήρια τμήματα".
Οι καθοριστικοί παράγοντες, ως μεγέθη επιρροής, για τη διαμόρφωση των ΠΛΚ είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος, η σύνθεση της κυκλοφορίας, η τυπική διατομή της οδού, η διαδοχή των κατά μήκος κλίσεων και, σε οδούς ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων, οι από τη χάραξη παρεχόμενες δυνατότητες προσπέρασης, καθώς και η επιδιωκόμενη για το
υπόψη τμήμα ποιότητα κυκλοφορίας, που εκφράζεται από την ταχύτητα υπολογισμού VB (μέση ταχύτητα διαδρομής όλων
των επιβατικών οχημάτων για τις υπάρχουσες συνθήκες της οδού και για τον κυκλοφοριακό φόρτο σχεδιασμού).
B

Η αναγκαιότητα των ΠΛΚ στα τμήματα των ανωφερειών ελέγχεται με τα παρακάτω βήματα ελέγχου:
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Σχήμα 1 : Διάγραμμα ταχύτητας του βαρέως οχήματος μελέτης (ΒΟΜ), για διάφορες ανωφέρειες και κατωφέρειες,
με κατά μήκος κλίσεις s[%]
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α) Η επιρροή της ανωφέρειας ως μήκος του τμήματος και ως τιμή της κατά μήκος κλίσης για την διαμόρφωση των ΠΛΚ,
εκφράζεται από την υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του βαρέος οχήματος της μελέτης (ΒΟΜ). Για το υπόψη οδικό
τμήμα σχεδιάζεται ένα διάγραμμα Ταχύτητας - Διαδρομής για το ΒΟΜ σύμφωνα με το Σχήμα 1. Οι κυρτές και κοίλες
καμπύλες της μηκοτομής μπορούν να αντικατασταθούν από μία πολυγωνική γραμμή, η οποία για έντονες αλλαγές κλίσεων (από ανωφέρεια σε κατωφέρεια, ή και αντιστρόφως), λαμβάνεται ως η οριζόντια εφαπτομένη στο τόξο στρογγύλευσης.
Ο υπολογισμός της υπάρχουσας ταχύτητας διαδρομής του ΒΟΜ αρχίζει σε μία διατομή στην οποία είναι γνωστή η ταχύτητά του. Τέτοιες θέσεις είναι π.χ. :
- Κόμβοι με φωτοσήμανση ή πινακίδα STOP
- Οδικά τμήματα με όριο ταχύτητας < 80 km/h
- Μεγάλου μήκους ανωφέρειες, στις οποίες το ΒΟΜ αποκτά την ταχύτητά του διαρκείας (τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα
που παραμένει σταθερή).
Κατά τη διαμόρφωση του διαγράμματος Ταχύτητας - Διαδρομής προϋποτίθεται ότι η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής
του ΒΟΜ επηρεάζεται μόνο από τη δυναμική της κυκλοφορίας του, λόγω της κατά μήκος κλίσεως, όχι όμως και από
την ύπαρξη άλλων οχημάτων.
β) Εφόσον η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ δεν είναι μικρότερη των 70 km/h ή δεν μειώνεται περισσότερο από 10 km/h κάτω της επιδιωκόμενης ταχύτητας υπολογισμού VB ολοκλήρου του οδικού τμήματος (καθοριστική
είναι η μικρότερη εκ των δύο ταχυτήτων), θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ΠΛΚ, διότι η επιδιωκόμενη ποιότητα κυκλοφορίας δεν επηρεάζεται από την ανωφέρεια, ή επηρεάζεται μόνον ασήμαντα.
B

Αντιθέτως, σε περίπτωση κατά την οποία η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ (Σχήμα 1) σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας μειώνεται περισσότερο των 30 km/h, ή των 20 km/h σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων, πρέπει να αντιμετωπίζεται η κατασκευή ΠΛΚ ανεξαρτήτως του υπάρχοντος κυκλοφοριακού φόρτου, για λόγους ασφαλείας (μεγάλη διαφορά ταχυτήτων μεταξύ επιβατικών οχημάτων και βαρέων οχημάτων).
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ βρίσκεται ανάμεσα στα παραπάνω αναφερθέντα όρια, πρέπει να γίνεται πρόσθετος έλεγχος με τη διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω.
γ) Η επιρροή της τυπικής διατομής και - σε οδούς ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων - των δυνατοτήτων
προσπέρασης στις ανωφέρειες όσον αφορά τη χρήση ΠΛΚ, βασίζεται, σε συνδυασμό και με την επιδιωκόμενη ταχύτητα υπολογισμού VB για το συνολικό οδικό τμήμα, στην επιτρεπόμενη ελάχιστη ταχύτητα VΕΕΤ του ΒΟΜ στο υπόψη οδικό τμήμα. Η ταχύτητα αυτή υπολογίζεται από τον τύπο (1). Οι τιμές για τη σταθερά a και τον συντελεστή b εξαρτώνται από την αρχική διατομή και από την επιδιωκόμενη ταχύτητα υπολογισμού VB. Η τιμή της σταθεράς a επηρεάζεται επί πλέον επίσης από το ποσοστό της βαρείας κυκλοφορίας. Οι τιμές a και b λαμβάνονται από τον Πίνακα 1.
B

B

Για τους κυκλοφοριακούς φόρτους, οι οποίοι εισέρχονται απ΄ευθείας στον τύπο (1), πρόκειται γενικώς για φόρτους
προγνώσεως της ώρας αιχμής των εργασίμων ημερών. Σε ειδικές περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να ελέγχεται ποία χρονική περίοδος είναι καθοριστική για τον υπολογισμό.
(1)

VEET = a + b . QB
B

όπου :
VEET

= επιτρεπομένη ελάχιστη ταχύτητα του ΒΟΜ, στο οδικό τμήμα [ km/h ]

a

= σταθερά από τον Πίνακα 1 (εξαρτώμενη από την ταχύτητα υπολογισμού VB και από το ποσοστό της
βαρείας κυκλοφορίας κατά τον κυκλοφοριακό φόρτο σχεδιασμού QB ), [ km/h ].
B

= συντελεστής, από τον Πίνακα 1 (εξαρτώμενος από την ταχύτητα υπολογισμού VB ), [ χλμ/οχ ] .

b

B

QB
B

=κυκλοφοριακός φόρτος υπολογισμού (= καθοριστικός ωριαίος κυκλοφοριακός φόρτος) [οχ/ωρ]
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Πίνακας 1 : Σταθερά a και συντελεστής b για τον καθορισμό της επιτρεπόμενης ελάχιστης ταχύτητας VEET του
ΒΟΜ στο οδικό τμήμα, βάσει του τύπου (1)
Διαχωρισμένες επιφάνειες
κυκλοφορίας
3+3 λωρίδων κυκλοφορίας

a:

Ποσοστό
βαρείας
κυκλοφορίας

a:

VB =
90 km/h

VB =
100 km/h

VB =
110 km/h

5%

- 78

- 72

- 60

- 46

- 18

- 72

- 66

- 54

- 41

- 15

15%

- 67

- 61

- 49

- 36

- 12

20%

- 62

- 57

- 46

- 33

-9

0,0355

0,0351

0,0338

0,0338

0,0328

VB =
70 km/h

VB =
80 km/h

VB =
90 km/h

VB =
100 km/h

VB =
110 km/h

5%

- 58

- 50

- 40

- 28

-4

10%

- 52

- 45

- 34

- 23

-1

15%

- 47

- 40

- 30

- 19

2

20%

- 43

- 36

- 26

- 16

5

0,0486

0,0469

0,0456

0,0458

0,0411

VB =
40 km/h

VB =
50 km/h

VB =
60 km/h

VB =
70 km/h

5%

- 274

- 155

- 82

- 11

10%

- 258

- 144

- 73

-4

15%

- 246

- 135

- 65

1

20%

- 236

- 128

- 59

7

0,2002

0,1381

0,1078

0,0803

Ποσοστό
βαρείας
κυκλοφορίας

b:

Ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας 2 λωρίδων
δυο κατευθύνσεων

Ελικτότητα
KU < 150
[gon/km]

VB =
80 km/h

10%

b:

Διαχωρισμένες επιφάνειες
κυκλοφορίας
2+2 λωρίδων κυκλοφορίας

VB =
70 km/h

a:

Ποσοστό
βαρείας
κυκλοφορίας

b:

Ελικτότητα
KU ≥ 150
[gon/km]

a:

5%

- 158

- 90

- 35

-

10%

- 145

- 80

- 27

-

15%

- 135

- 71

- 21

-

20%

- 126

- 64

- 15

-

0,1524

0,1179

0,1026

-

b:
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δ) Σε επιμέρους οδικά τμήματα, στα οποία η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ είναι μικρότερη από την ελάχιστη
επιτρεπόμενη ταχύτητα διαδρομής, όπως δίνεται από τον τύπο (1), απαιτείται ΠΛΚ για την επίτευξη μιας επαρκούς
στάθμης εξυπηρέτησης.
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις η χρήση ΠΛΚ μπορεί επίσης να αποφευχθεί, όταν υπάρχει μικρή υπέρβαση της
επιτρεπόμενης ελάχιστης ταχύτητας διαδρομής, ή όταν αυτή η υπέρβαση γίνεται για μικρό μόνο οδικό μήκος. Σε μία
τέτοια περίπτωση πρέπει να ελεγχθεί μεταξύ άλλων, εάν με μείωση της επιδιωκόμενης ταχύτητας υπολογισμού VB κατά
10 km/h στο υπόψη κεκλιμένο οδικό τμήμα, μπορεί να αποφευχθεί η χρήση ΠΛΚ. Αυτό ισχύει κυρίως για οδούς με ενιαία
επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων, άνετη χάραξη, και ταχύτητα υπολογισμού VB ≥70 km/h, ή για οδούς με
διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας , και ταχύτητα υπολογισμού VB ≥100 km/h.
B

B

Εφόσον προκύπτει ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα διαδρομής μεγαλύτερη της επιδιωκόμενης ταχύτητας υπολογισμού
VB, πρέπει να αναμένεται ότι με τη δεδομένη διατομή και τον υπάρχοντα κυκλοφοριακό φόρτο, ακόμη και σε ομαλά
εδάφη, δεν πρόκειται να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη ανώτερη στάθμη εξυπηρέτησης.
B

Οι ΠΛΚ σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας δεν είναι κατά κανόνα απαραίτητες σε κατωφέρειες, διότι
στις κατωφέρειες οι διαφορές ταχυτήτων, και λόγω αυτών η ανάγκη για προσπέραση, είναι μικρότερη από ότι στις
ανωφέρειες. Είναι δυνατόν όμως να απαιτηθεί η κατασκευή τους σε τμήματα κατωφερειών με κλίση s ≥5% και μεγάλο
κυκλοφοριακό φόρτο, καθώς επίσης σε μεγάλου μήκους κατωφέρειες με κλίση s ≥4% , όταν, στην αντίθετη περίπτωση,
λόγω σημαντικής μείωσης της ταχύτητας των βαρέων οχημάτων, θα επηρεάζονταν σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα
κυκλοφορίας (στάθμη εξυπηρέτησης), ή όταν, για λόγους ασφαλείας, ίσχυε μία μειωμένη επιτρεπόμενη μέγιστη ταχύτητα
για τα βαρέα οχήματα.
Σε αντίθεση με τις οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας, σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων, σε κατωφέρειες, δεν υπάρχει η δυνατότητα προσπέρασης όταν έχει προβλεφθεί μόνον για την ανωφέρεια
ΠΛΚ. Γι αυτό στις οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων πρέπει να εξετάζεται επιπλέον για κατά μήκος κλίσεις μεγαλύτερες του 5% και υψομετρική διαφορά άνω των 75 m, η περίπτωση κατασκευής ΠΛΚ στην κατωφέρεια
για τον υπάρχοντα κυκλοφοριακό φόρτο.

2. Αρχή και τέλος
2.1 Αρχή
Η ΠΛΚ πρέπει να αρχίζει εκεί, όπου η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ μειούται κάτω των 70 km/h σύμφωνα με
το Σχήμα 1, ή είναι μικρότερη από την ταχύτητα υπολογισμού VB. Ως αρχή της ΠΛΚ ορίζεται η διατομή εκείνη, στην
οποία η ΠΛΚ έχει αποκτήσει το ολικό πλάτος της.
Η αρχή μιας ΠΛΚ για απεμπλοκή της βραδείας από την ταχεία κυκλοφορία στις ανωφέρειες θα πρέπει γενικά να βρίσκεται
εκτός κόμβων. Αν δεν μπορεί να αποφευχθεί η αρχή της ΠΛΚ να πέσει μέσα σε κόμβο, τότε η θέση και η διαμόρφωση της
περιοχής διεύρυνσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5.1.1 και 5.2.1.

2.2 Τέλος
Η ΠΛΚ τελειώνει εκεί όπου η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ αυξανομένη φθάνει είτε τα 70 km/h, είτε την
ταχύτητα υπολογισμού VB. Ως τέλος ορίζεται εκείνη η διατομή, στην οποία η ΠΛΚ έχει ακόμη το ολικό της πλάτος.
B

Το τέλος μιας ΠΛΚ σε ανωφέρειες πρέπει να βρίσκεται πάντα εκτός κόμβων, δηλαδή μία τέτοια ΠΛΚ δεν πρέπει να τελειώνει σε περιοχή κόμβου (του κόμβου θεωρουμένου μαζί με τις λωρίδες του κυκλοφορίας, εισόδου, εξόδου, κλπ.).

2.3 Ελάχιστα μήκη
Ανεξάρτητα από το μήκος που προκύπτει από τον καθορισμό της αρχής και του τέλους των ΠΛΚ (παραγρ. 2.1 και 2.2), τα
ελάχιστα μήκη των ΠΛΚ πρέπει, σε οδούς διαχωρισμένων οδοστρωμάτων να είναι τουλάχιστον 1500 m, και σε οδούς ενιαίου οδοστρώματος δύο κατευθύνσεων τουλάχιστον 500 m. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να επεκτείνονται και
πέραν των υπολογισθέντων σημείων της αρχής και του τέλους.
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2.4 Ελάχιστες αποστάσεις
Δύο διαδοχικές ΠΛΚ πρέπει να ενώνονται μεταξύ τους για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας, όταν τα άκρα τους απέχουν (αρχή, τέλος) λιγότερο από 2500 m σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας, και λιγότερο από 800 m σε
οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων.
Εάν απαιτούνται περισσότερες αλληλοδιάδοχες ΠΛΚ, τότε συνιστάται ακόμη και για μεγαλύτερες αποστάσεις από τις
προαναφερθείσες,η κατασκευή μιας συνεχούς ΠΛΚ.

3. Κατασκευαστική διαμόρφωση
3.1 Διαμόρφωση σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας
3.1.1 Περιοχή διεύρυνσης
Για να επιτευχθεί μία ομοιόμορφη εκμετάλλευση της κυκλοφοριακής επιφάνειας, πρέπει οι ΠΛΚ να προσαρτώνται πάντα
στο εσωτερικό της διήκουσας λωρίδας κυκλοφορίας. Η διεύρυνση του οδοστρώματος επιτυγχάνεται στα νεοκατασκευαζόμενα τμήματα με μετάθεση της αριστερά οριογραμμής της λωρίδας κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-Χ και τις οδηγίες για κόμβους, επί ένα μήκος 60 m στην αντιστοίχως διαπλατυνθείσα μεσαία νησίδα (Σχ. 2).
Η διαπλάτυνση αυτή θα πρέπει να επιτευχθεί με αυτοτελή χάραξη των αντιστοίχων λωρίδων της κατεύθυνσης, ή και των
λωρίδων και των δύο κατευθύνσεων.
Για μεταγενέστερες κατασκευές για διατάξεις ΠΛΚ σε υπάρχοντα οδικά τμήματα, η κατασκευαστική του προσαρμογή
είναι δυνατή κατά κανόνα μόνο στη εξωτερική πλευρά του υφισταμένου οδοστρώματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η λωρίδα
κυκλοφορίας διευρύνεται οπτικώς προς το εσωτερικό σύμφωνα με την παρ. 3.2 (Σχ.3) δια βαθμιαίας μετατόπισης του δεξιού άκρου της λωρίδας κυκλοφορίας (καθώς επίσης και της αντίστοιχης οριογραμμής της λωρίδας κυκλοφορίας, και της
γραμμής καθοδήγησης). Το μήκος της μετατόπισης της δεξιά οριογραμμής της λωρίδας κυκλοφορίας ανέρχεται σε 200 m
κατ' ελάχιστον. Σε περίπτωση αμφιβολιών για το αποτέλεσμα πρέπει η διαμόρφωση να ελέγχεται επιπλέον με προοπτική
απεικόνιση για την οπτική της αρτιότητα.

3.1.2 Περιοχή ανωφέρειας
Η διαμόρφωση της διατομής διαχωρισμένων επιφανειών κυκλοφορίας 2+2 λωρίδων δύο κατευθύνσεων με ΠΛΚ, είναι παρόμοια με εκείνη των διαχωρισμένων επιφανειών κυκλοφορίας 3+3 λωρίδων δύο κατευθύνσεων (βλ. και ΟΜΟΕ-Δ,
Σχ. 3-1α).

3.1.3 Περιοχή στένωσης
Κατ’ αντιστοιχία με τη διαμόρφωση της περιοχής διεύρυνσης, οι ΠΛΚ πρέπει κατά κανόνα να τελειώνουν στην εσωτερική
πλευρά της διήκουσας επιφάνειας κυκλοφορίας.
Η στένωση της επιφάνειας κυκλοφορίας στο τέλος των ΠΛΚ γίνεται σε νεοκατασκευαζόμενες οδούς με μετατόπιση της
αριστερής οριογραμμής της λωρίδας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στις ΟΜΟΕ-Χ Το μήκος της
μετατόπισης είναι 60 m. Η παρεμβολή μιας ΠΛΚ γίνεται σε ένα μήκος 120 m, σύμφωνα με το Σχήμα 2, έτσι ώστε να προκύπτει μία επιφάνεια αποκλεισμού της κυκλοφορίας, η οποία και διαγραμμίζεται.
Σε ήδη υπάρχουσες οδούς, κατά τη μεταγενέστερη προσθήκη ΠΛΚ, η εσωτερική οριογραμμή προσαρμόζεται οπτικώς και
η επιφάνεια αποκλεισμού διαμορφώνεται με διαγράμμιση σύμφωνα με το Σχήμα 3. Από κατασκευαστικής πλευράς η στένωση της διατομής επιτυγχάνεται με μετατόπιση της εξωτερικής οριογραμμής σε μήκος κατ’ ελάχιστον 200 m.
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Σχήμα 3 : Διαμόρφωση των προσθέτων λωρίδων σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας.
Καθοδήγηση της κυκλοφορίας – διαμόρφωση σε υπάρχουσες οδούς
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3.2 Διαμόρφωση σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων
3.2.1 Περιοχή διεύρυνσης
Η διεύρυνση της επιφάνειας κυκλοφορίας επιτυγχάνεται κατασκευαστικώς με μετατόπιση της δεξιά οριογραμμής σύμφωνα
με τη μέθοδο που περιγράφεται στις ΟΜΟΕ-Χ σε μήκος ≥ 150 m όταν Ve >80 km/h, και αντιστοίχως σε μήκος ≥ 100 m
όταν Ve ≤ 80 km/h. Με μετατόπιση της γραμμής καθοδηγήσεως (βλέπε Σχήματα 4 και 5), μεταξύ των δύο λωρίδων και
παράλληλα προς τη δεξιά οριογραμμή, σύμφωνα με το Σχ.4 και αντιστοίχως το Σχ.5, προστίθεται η ΠΛΚ κυκλοφοριακώς
στην αριστερή πλευρά της διήκουσας λωρίδας κυκλοφορίας, έτσι ώστε η ΠΛΚ να αποκτά το χαρακτήρα μιας λωρίδας για
προσπέραση των οχημάτων.

3.2.2 Περιοχή ανωφέρειας
Η ΠΛΚ στις οδούς ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων προστίθεται στο δεξιό τμήμα της λωρίδας
κυκλοφορίας κατά την κατεύθυνση της ανωφέρειας, χωρίς αλλαγή της επίκλισης. Η αντίστοιχη τυπική διατομή
διαμορφώνεται σύμφωνα με το Σχήμα 6.
Εάν, σύμφωνα με την παρ. 3.1 του παρόντος, απαιτείται ΠΛΚ τόσο στην ανωφέρεια όσο και στην κατωφέρεια, πρέπει κατά
κανόνα να προβλέπεται για λόγους οδικής ασφαλείας διαχωρισμός των κυκλοφοριακών ρευμάτων με κατασκευή
διαχωριστικού στοιχείου. Όταν χρησιμοποιείται τοιχίο ασφαλείας, το πλάτος της μεσαίας νησίδας αρκεί να είναι 1.25 m
(και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 0.75 m).

3.2.3. Περιοχή στένωσης
Η στένωση της επιφάνειας κυκλοφορίας, στο τέλος της ΠΛΚ, γίνεται κατ' ανάλογο τρόπο με τη διαμόρφωση της
διεύρυνσης, σε μήκος ≥ 150 m όταν Ve > 80 km/h, και αντιστοίχως σε 100 m όταν Ve ≤ 80 km/h. Προ της στενώσεως της
επιφάνειας κυκλοφορίας διαμορφώνεται με κατάλληλη διαγράμμιση μία επιφάνεια αποκλεισμού στη μεσαία λωρίδα και σε
μήκος 90 m, ή αντιστοίχως 60 m (βλέπε Σχήματα 5 και 6).
Με αυτόν τον τρόπο ο οδηγός προειδοποιείται ώστε εγκαίρως να ακολουθήσει τη δεξιά λωρίδα, προ του τέλους της ΠΛΚ.

4. Καθοδήγηση της κυκλοφορίας (οριζόντια σήμανση, κατακόρυφη σήμανση)
4.1 Βασικές αρχές
Οι ΠΛΚ δεν έχουν τον λειτουργικό χαρακτήρα ειδικών λωρίδων, αλλά είναι ισοδύναμες κυκλοφοριακώς με τις λοιπές
λωρίδες κυκλοφορίας, και έτσι διατηρείται ο κανόνας της “δεξιά” οδήγησης. Μεταξύ της ΠΛΚ και των λοιπών λωρίδων
κυκλοφορίας, το οδόστρωμα διαγραμμίζεται με διακεκομμένη γραμμή καθοδήγησης. Σε οδούς ενιαίας επιφάνειας
κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων, στην περιοχή των ΠΛΚ ο διαχωρισμός των δύο κατευθύνσεων γίνεται με διπλή
συνεχόμενη γραμμή.
Η καθοδήγηση της κυκλοφορίας στην περιοχή των ΠΛΚ γίνεται με κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση. Οι πινακίδες
καθοδήγησης τοποθετούνται κατά κανόνα δεξιά, επί του μη ενισχυμένου ερείσματος, ενώ σε οδούς με διαχωρισμένες
επιφάνειες κυκλοφορίας τοποθετούνται επί πλέον και αριστερά, επί της κεντρικής νησίδας.
Η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων για το τέλος μιας ΠΛΚ στην αριστερή οριογραμμή της λωρίδας κυκλοφορίας,
έχει αποδειχθεί σκόπιμη ακόμη και για οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας, επειδή έτσι εξασφαλίζεται μία καλύτερη
αναγνωρισιμότητα για την ταχεία κυκλοφορία επί της λωρίδας προσπεράσεως.
Ο ηθελημένος διαχωρισμός της ταχείας από τη βραδεία κυκλοφορία μπορεί επίσης να υποστηριχθεί με καθορισμό
ελαχίστων επιτρεπομένων ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
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Σχήμα 5 : Διαμόρφωση των πρόσθετων λωρίδων σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας.
Καθοδήγηση της κυκλοφορίας με πρόσθετη λωρίδα στην κατωφέρεια
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ΤΔ 9,5 + ΠΛΚ
Σχήμα 6 : Διαμόρφωση της διατομής σε τυπικές διατομές με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δυο κατευθύνσεων με
μία ΠΛΚ σε ανωφέρεια (διαστάσεις σε m).
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4.2 Καθοδήγηση της κυκλοφορίας σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας
4.2.1 Περιοχή διεύρυνσης
Οι διαγραμμίσεις σε περιοχές διεύρυνσης σε νεοκατασκευαζόμενες οδούς εφαρμόζονται σύμφωνα με το Σχήμα 2, και σε
περιπτώσεις ήδη υπαρχουσών οδών όταν προστίθενται ΠΛΚ, σύμφωνα με το Σχήμα 3 1 . Η προειδοποιητική πινακίδα πρέπει να τοποθετείται 200 m προ της αρχής της διεύρυνσης. Σε περίπτωση που ταυτοχρόνως καθορίζονται ελάχιστα όρια ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας, απαιτείται πινακίδα, όπως αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 7α. Για τη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, το ελάχιστο όριο ταχύτητας ανέρχεται κατά κανόνα σε 50 km/h. Η τιμή αυτή μπορεί να ανέλθει στα 60 km/h
σε ανωφέρειες με s ≤ 3%, ή να μειωθεί στα 40 km/h όταν s ≥ 5% . Το ελάχιστο όριο ταχύτητας για την εσωτερική λωρίδα
κυκλοφορίας ανέρχεται γενικώς στα 80 km/h. Η τιμή αυτή μπορεί να αυξηθεί στα 90 km/h σε ανωφέρειες με s ≤ 3%, ή
να μειωθεί στα 70 km/h σε ανωφέρειες με s ≥ 5% .

4.2.2 Περιοχή ανωφέρειας
Στην αρχή της ΠΛΚ τοποθετείται πινακίδα, η οποία να υποδεικνύει τις τρεις κατευθύνσεις, και να πληροφορεί επίσης για
το μήκος της ΠΛΚ. Παρόμοια επαναλαμβανόμενη πινακίδα με πληροφόρηση για το απομένον μήκος της ΠΛΚ τοποθετείται αμέσως μετά από κάθε θέση πρόσβασης στην οδό. Επιπροσθέτως απαιτούνται, σε περίπτωση καθορισμού ελαχίστων
ορίων ταχύτητας, επαναλαμβανόμενες πινακίδες ανά 2000 m.

4.2.3. Περιοχή στένωσης
Οπως φαίνεται στα Σχήματα 2 και 3, στη περιοχή στένωσης της λωρίδας κυκλοφορίας τελειώνει η διαχωριστική διακεκομμένη γραμμή καθοδήγησης, μεταξύ της αριστερής ΠΛΚ και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας, στην αρχή της μειώσεως
της ΠΛΚ.
Η κατεύθυνση των λωρίδων κυκλοφορίας στην περιοχή στένωσης υποδεικνύεται με πινακίδες πληροφόρησης και με αντίστοιχες ενδείξεις αποστάσεων 600 m, 400 m και 200 m προ της αρχής της στένωσης. Επιπροσθέτως προειδοποιούνται οι
οδηγοί με διαγράμμιση τριών προειδοποιητικών βελών κατεύθυνσης προ της αρχής της μειώσεως της ΠΛΚ, για να ενταχθούν στη διήκουσα μεσαία λωρίδα. Ελάχιστα όρια ταχύτητας που ενδεχομένως να υφίστανται στη περιοχή στενώσεως,
αναιρούνται με πινακίδες αντίστοιχες αυτής που φαίνεται στο Σχήμα 7c. Σε περίπτωση που απαιτείται, είναι δυνατόν στη
περιοχή στενώσεως της επιφάνειας κυκλοφορίας να επιβληθεί περιορισμός του ανώτατου επιτρεπομένου ορίου ταχύτητας
σε 100 km/h .
Στην περιοχή στενώσεως της επιφάνειας κυκλοφορίας και στο οδικό τμήμα που ακολουθεί, επιβάλλεται στα βαρέα οχήματα απαγόρευση προσπέρασης, για λόγους βελτιώσεως της κυκλοφοριακής ροής. Η απαγόρευση επιτυγχάνεται με κατάλληλη Πινακίδα (277 StVO) που τοποθετείται στην αρχή της περιοχής αποκλεισμού (αρχή στένωσης) και επαναλαμβάνεται
στο τέλος αυτής όπως στα Σχ. 2 και 3. Η απαγόρευση της προσπέρασης αναιρείται 1000 m περίπου μετά το τέλος της
ΠΛΚ. Οταν είναι δυσμενής η διαδοχή των κατά μήκος κλίσεων, είναι σκόπιμο η απόσταση αυτή να αυξάνεται.

4.3 Καθοδήγηση της κυκλοφορίας σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας
4.3.1 Περιοχή διεύρυνσης
Η περιοχή διεύρυνσης διαγραμμίζεται σύμφωνα με το Σχ. 5 2 κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η διήκουσα λωρίδα κυκλοφορίας
που βρίσκεται δεξιά να ξεπερνάει την ανωφέρεια, και η ΠΛΚ, που βρίσκεται στο μέσον, να έχει τον χαρακτήρα λωρίδας
προσπέρασης. Η ύπαρξη της διεύρυνσης επισημαίνεται με πινακίδα καθοδηγήσεως που τοποθετείται 200 m προ της αρχής
περιοχής αποκλεισμού (αρχή της στένωσης). Η πινακίδα αυτή καθορίζει ταυτοχρόνως και την ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, σύμφωνα με το Σχ.7d 3 .
Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας (λωρίδα προσπέρασης) προς την κατεύθυνση
της ανωφέρειας ανέρχεται κατά κανόνα σε 50 km/h. Αυτή η τιμή μπορεί σε ανωφέρειες με s ≤ 3% να αυξηθεί σε 60 km/h,
ενώ σε ανωφέρειες με s ≥ 5% μπορεί να μειωθεί σε 40 km/h.

1

2

3

Εάν η μετατόπιση των διηκουσών λωρίδων κυκλοφορίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με άνετη χάραξη, ώστε να γίνεται κατανοητόν ότι
οι διηκούσες λωρίδες είναι η κατεύθυνση εξόδου, τότε το Σχ.3 πρέπει να υποδηλώνει το δικαίωμα προτεραιότητας των διηκουσών
λωρίδων και να επανεμφανίζει στην ΠΛΚ ένα βέλος προς την κύρια έξοδο.
Εάν η μετατόπιση των διηκουσών λωρίδων κυκλοφορίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με άνετη χάραξη, ώστε να γίνεται κατανοητόν ότι
οι διηκούσες λωρίδες είναι η κατεύθυνση εξόδου, τότε το Σχ.5 πρέπει να εμφανίζει τη δεξιά κατεύθυνση των διηκουσών λωρίδων και
να επανεμφανίζει στην ΠΛΚ ένα βέλος προς την κύρια έξοδο. Ανάλογα ισχύουν και για το Σχ.6.
Εάν τοποθετηθεί και ΠΛΚ στην κατωφέρεια τότε αντί των Σχ.7d και 7e ισχύουν τα Σχ. 7g και 7h.
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Σχήμα 7 : Πινακίδες καθοδήγησης της κυκλοφορίας σε περιοχές προσθέτων λωρίδων, με καθορισμό ελάχιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας
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4.3.2 Περιοχή ανωφέρειας
Στην αρχή της ΠΛΚ η διευθέτηση της κυκλοφορίας με τρεις λωρίδες γίνεται σαφής με πινακίδα στην οποία εμφαίνεται και
το μήκος της ΠΛΚ. Με ταυτόχρονη αναγραφή και της ελάχιστης ταχύτητας προκύπτει η πινακίδα, όπως φαίνεται στο Σχ.
7e 4 ). Παρόμοια πινακίδα τοποθετείται επίσης μετά από κάθε κόμβο, με ένδειξη του υπολοίπου μήκους της ΠΛΚ. Εφόσον
καθορίζεται ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, η πινακίδα επαναλαμβάνεται επί πλέον ανά 1000 m. Στην κατωφέρεια επιβάλλεται απαγόρευση προσπέρασης σε όλο το μήκος της περιοχής με μία λωρίδα κυκλοφορίας.
Όπως φαίνεται στο Σχ. 5, τα δύο αντίθετα ρεύματα κυκλοφορίας ανωφέρειας και κατωφέρειας διαχωρίζονται με διπλή συνεχόμενη γραμμή. Οταν σε κατ΄εξαίρεση περιπτώσεις τοποθετείται σε κατωφέρειες και δεύτερη λωρίδα, τότε κατά κανόνα
απαιτείται δομικό στοιχείο διαχωρισμού των κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.

4.3.3 Περιοχή στένωσης
Το τέλος της ΠΛΚ στην αρχή της στένωσης της επιφάνειας κυκλοφορίας επισημαίνεται με τη διαγράμμιση μιας επιφάνειας αποκλεισμού, σύμφωνα με το Σχ. 5. Η διαγραμμισμένη γραμμή καθοδήγησης μεταξύ της αριστεράς και της δεξιάς
λωρίδας στην ανωφέρεια τελειώνει στην αρχή της ενσωματώσεως της αριστερά λωρίδας στη δεξιά. Το μέγιστο πλάτος της
επιφάνειας αποκλεισμού είναι 3.00 m.
Σε 400 m και 200 m προ της αρχής της επιφάνειας αποκλεισμού (αρχή της στένωσης της ΠΛΚ, Σχ.5 και Σχ.6) τοποθετούνται στην ΠΛΚ προειδοποιητικές πινακίδες για το τέλος της ΠΛΚ. Επιπροσθέτως διαγραμμίζεται η αριστερή λωρίδα με
τρία προειδοποιητικά βέλη προ της αρχής της επιφάνειας αποκλεισμού, για την ένταξη του οδηγού στη δεξιά λωρίδα. Εάν
υπάρχει ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας, αυτή αναιρείται με πινακίδες που φαίνονται στα Σχήματα 7f και 7i.
Στην αρχή της εισόδου της ΠΛΚ στη διήκουσα λωρίδα κυκλοφορίας επιβάλλεται απαγόρευση προσπέρασης με κατάλληλη
πινακίδα (276 StVO), η οποία μπορεί πάλι να αναιρείται στο τέλος της μετατόπισης της δεξιά οριογραμμής.

5. Κόμβοι στη περιοχή των προσθέτων λωρίδων κυκλοφορίας (ΠΛΚ)
5.1 Κόμβοι σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας
5.1.1 Θέση του κόμβου στην αρχή της ΠΛΚ
Σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1, η αρχή μιας ΠΛΚ βρίσκεται στην περιοχή ενός κόμβου 5 ,
η αρχή αυτή πρέπει να μετατοπίζεται προς τα πίσω, τόσο ώστε να μην εμπλέκονται οι πινακίδες της ΠΛΚ με τις πινακίδες
του κόμβου.
Αν η σύμπτωση της αρχής της ΠΛΚ και του κόμβου είναι αναπόφευκτη, μπορεί να γίνει κατ’εξαίρεση διεύρυνση της επιφάνειας κυκλοφορίας προς τα μέσα, στην περιοχή μεταξύ εξόδου και εισόδου του κόμβου. Σε αυτή την περίπτωση, η αρχή
της διεύρυνσης της επιφάνειας κυκλοφορίας πρέπει να βρίσκεται αμέσως μετά την αιχμή της νησίδας προς την έξοδο. Η
διεύρυνση διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1.1.
Οι προειδοποιητικές πινακίδες της παραγράφου 4.2.1 τοποθετούνται σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο στη μεσαία νησίδα και
μάλιστα αμέσως μετά την αρχή της μετατόπισης. Στο τέλος της λωρίδας εισόδου στο κυκλοφοριακό ρεύμα τοποθετούνται
επαναληπτικές πινακίδες σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2. τόσο στη μεσαία νησίδα, όσο και στο μη ενισχυμένο έρεισμα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης η ΠΛΚ να προκύψει με προσθήκη λωρίδας κυκλοφορίας από την λωρίδα εισόδου.

5.1.2 Θέση του κόμβου στην περιοχή της ΠΛΚ
Οι είσοδοι και έξοδοι των κόμβων σε περιοχές με ΠΛΚ διαμορφώνονται καθ’ όμοιο τρόπο όπως και σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας, που δεν έχουν ΠΛΚ. Στο τέλος της λωρίδας εισόδου σε κόμβους πρέπει το εισερχόμενο
κυκλοφοριακό ρεύμα να πληροφορείται με πινακίδα, όπως και στην παράγραφο 4.2.2, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που
ισχύουν στην περιοχή των ΠΛΚ. Η πινακίδα τοποθετείται στη θέση όπου αρχίζει η διατομή της οδού έξω του κόμβου. Η
τοποθέτηση πινακίδας στη μεσαία νησίδα, μπορεί σε αυτή τη περίπτωση να παραλείπεται.

5.1.3 Θέση του κόμβου στο τέλος της ΠΛΚ
Στην περίπτωση που το τέλος της ΠΛΚ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2, βρίσκεται στην περιοχή ενός κόμβου, η ΠΛΚ
προεκτείνεται και πέραν του κόμβου και τελειώνει κατά το δυνατόν περίπου 1000 m μετά το τέλος της λωρίδας επιτάχυνσης, για την είσοδο από την περιοχή του κόμβου στο κυκλοφοριακό ρεύμα.
4
5

Στην περίπτωση ΠΛΚ κατά το Σχήμα 6 και σε κατωφέρεια, αντί του Σχήμα 7e ισχύει το Σχήμα 7h.
Κατ’ αναλογίαν προς τα παρακάτω αναφερόμενα, ισχύουν και για τις βοηθητικές εγκαταστάσεις παρά την οδό.
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5.2 Κόμβοι σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων
5.2.1 Θέση του κόμβου στην αρχή της ΠΛΚ
Στην περίπτωση που η αρχή της ΠΛΚ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1, βρίσκεται στην περιοχή ενός κόμβου, τότε πρέπει
η αρχή της ΠΛΚ, και/ή η θέση του κόμβου να μετατοπίζονται, έτσι ώστε να είναι δυνατή μια λύση αντίστοιχη του Σχ.8. Σε
αυτή την περίπτωση παραλείπεται η πινακίδα προειδοποίησης της διεύρυνσης, για να αποφευχθεί μία επικάλυψη με την
πινακίδα του κόμβου.
Σε ορισμένες περιπτώσεις η ΠΛΚ μπορεί να αναπτυχθεί με προσθήκη και της λωρίδας κυκλοφορίας για το δεξιόστροφο
κυκλοφοριακό ρεύμα.

5.2.2 Θέση του κόμβου στην περιοχή της ΠΛΚ
Στην περιοχή των ΠΛΚ πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι κόμβοι. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για κόμβους με 4 κλάδους. Αν η θέση ενός τέτοιου κόμβου σε ανωφέρεια είναι αναπόφευκτη, τότε πρέπει να ελέγχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης της διασταύρωσης ως τύπος κόμβου IV , Σχ. 1, των οδηγιών για ισόπεδους κόμβους (RAS-K-1), ή ως ανισόπεδος
κόμβος (βλ. AH RAL-K-2) Για λόγους κυκλοφοριακής ικανότητας και ασφαλείας, μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί και φωτεινή σηματοδότηση του κόμβου. Η ΠΛΚ (λωρίδα προσπέρασης) στη περιοχή του κόμβου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται συγχρόνως και ως λωρίδα των αριστερά καμπτόντων, και ως λωρίδα κατ΄ ευθείαν εξόδου από τον κόμβο. Ακόμη
περισσότερο, απαιτούνται πάντα ιδιαίτερες λωρίδες των αριστερά στρεφόντων. Κατά τα λοιπά ισχύουν για τη θέση των
κόμβων οι βασικές αρχές των αντιστοίχων οδηγιών για κόμβους.

5.2.3 Θέση του κόμβου στο τέλος της ΠΛΚ
Στην περίπτωση που το τέλος μιας ΠΛΚ βρίσκεται, κατά την παρ. 2.2, στην περιοχή ενός κόμβου , τότε η ΠΛΚ αναπτύσσεται προ του κόμβου.
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Σχήμα 8 : Κόμβοι στην αρχή των προσθέτων λωρίδων κυκλοφορίας (ΠΛΚ) σε οδούς
με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων
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6. Εξομοίωση υπαρχουσών ΠΛΚ
6.1 Προϋποθέσεις
Η εξομοίωση ήδη υπαρχουσών ΠΛΚ προς τις ΠΛΚ που πληρούν βασικές αρχές των ανά χείρας Οδηγιών είναι τότε μόνον
δυνατή, όταν οι ΠΛΚ πληρούν κατ΄ελάχιστον τα παρακάτω κριτήρια :
•

κυκλοφοριακή λειτουργία αντίστοιχη με το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας (βλ. και Σχ. 4), ή να έχουν πλάτος
λωρίδας περίπου ίσο με τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας στη διατομή

•

να έχουν ίση επίκλιση με την υπόλοιπη ή με τις υπόλοιπες λωρίδες,στη κατεύθυνση της ανωφέρειας. Μία διαφορά των
επικλίσεων μέχρις 1% μπορεί να γίνει αποδεκτή.

6.2 Διαμόρφωση εξομοιώσιμων ΠΛΚ
6.2.1 Κατασκευαστική διαμόρφωση
Για την εξομοίωση των ΠΛΚ γίνεται μία λεπτομερής προσπάθεια προσαρμογής των κατασκευαστικών στοιχείων στην
κανονική διαμόρφωση (π.χ. ίδια επιφανειακή στρώση, εάν απαιτείται προσθήκη ενισχυμένου ερείσματος, θέση της αρχής
και του τέλους σύμφωνα με τους κανονισμούς, καθώς και διαμόρφωση των περιοχών μετατόπισης των οριογραμμών).
Προς αποφυγήν μιάς ανταύγιας σβυσμένων διαγραμμίσεων στις επιφάνειες, θα πρέπει να ξαναγίνουν διαγραμμίσεις, κατά
το δυνατόν μαζί με κατασκευαστικές επεμβάσεις στο οδόστρωμα, όπως π.χ. προσθήκη μιας ελαφριάς στρώσης
ασφαλτικού.

6.2.2 Καθοδήγηση της κυκλοφορίας (οριζόντια σήμανση, κατακόρυφη σήμανση)
Κατά την προσαρμογή υπαρχουσών ΠΛΚ, η οριζόντια και η κατακόρυφη σήμανση πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο,
όπως σε μεταγενέστερες εφαρμογές ΠΛΚ σε υπάρχοντα οδικά τμήματα (βλέπε παρ. 4.2. και 4.3. και Σχ. 3 και 5).

6.3 Διαμόρφωση μη εξομοιώσιμων ΠΛΚ
Υπάρχουσες ΠΛΚ μη εξομοιώσιμες με τις ανά χείρας Οδηγίες, θεωρούνται ως λωρίδες βραδείας κυκλοφορίας, ειδικές
δηλαδή λωρίδες που προστίθενται στην εξωτερική πλευρά της διήκουσας λωρίδας κυκλοφορίας, για την κυκλοφορία
βαρέων οχημάτων. Η ειδική αυτή λειτουργία επισημαίνεται κατά σαφή τρόπο με διαγράμμιση σε μορφή πλατιάς
διακεκομμένης γραμμής καθοδήγησης (διακεκομμένη οριογραμμή της ειδικής λωρίδας σύμφωνα με τον κανονισμό RMS).
Επιδιώκεται επίσης προσαρμογή των υπαρχουσών λωρίδων βραδείας κυκλοφορίας, σε περιπτώσεις επανεπίστρωσης της
οδού.

7. Αριθμητικό παράδειγμα
Τα βήματα ελέγχου της αναγκαιότητας ή μη των ΠΛΚ σε ανωφέρειες καταγράφονται παρακάτω. Η διαδικασία της
μεθόδου επεξηγείται με ένα παράδειγμα στο Σχ. 9.
Ένα οδικό τμήμα του οποίου δίνεται η μηκοτομή μιας οδού ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων και
τυπικής διατομής ΤΔ 10,5 ,έχει επιμέρους τμήμα μήκους 2800 m με κατά μήκος κλίση 5.2% και ελικτότητα 110 gon/km. Η
οδός παρουσιάζει φόρτο 990 οχ/ώρα, εκ των οποίων το 12.5% είναι βαρέα οχήματα. Η ταχύτητα υπολογισμού δίνεται ως
VB=60 km/h.
B

α) Προσδιορισμός της υπάρχουσας ταχύτητας διαδρομής του βαρέος οχήματος μελέτης (ΒΟΜ).
Η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ καταγράφεται με τη βοήθεια του διαγράμματος του Σχ. 1, της παρ. 1β, στο
οδικό τμήμα.
Η καμπύλη της ταχύτητας αρχίζει στην κατωφέρεια που προηγείται της υπόψη ανωφέρειας. Εκεί μπορεί να θεωρηθεί
ότι η ταχύτητα του ΒΟΜ είναι γνωστή και ίση με τη μεγίστη τιμή των 80 km/h.
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Σχήμα 9 : Αριθμητικό παράδειγμα προσδιορισμού των ορίων εφαρμογής των προσθέτων λωρίδων κυκλοφορίας σε ανωφέρειες
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Η πορεία της καμπύλης της ταχύτητας περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:
(1) Τμήμα κατωφέρειας με κλίση 6% και μέγιστη ταχύτητα 80 km/h.
(2) Τμήμα της καμπύλης επιβράδυνσης, για ανωφέρεια με κλίση 4.4% και ελάττωση της ταχύτητας από τα 80 km/h
στα 46 km/h.
(3) Τμήμα της καμπύλης επιτάχυνσης, για ανωφέρεια με κλίση 2.0% και αύξηση της ταχύτητας από τα 46 km/h στα
63 km/h.
(4) Τμήμα της καμπύλης επιβράδυνσης, για ανωφέρεια με κλίση 5.2% και ελάττωση της ταχύτητας από τα 63 km/h
στα 30 km/h.
(5) Τμήμα της καμπύλης, για ανωφέρεια με κλίση 5.2%, με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα διαρκείας των 30 km/h.
(6) Τμήμα της καμπύλης επιτάχυνσης, για κατωφέρεια με κλίση 1% και αύξηση της ταχύτητας από τα 30 km/h στα
80 km/h
(7) Τμήμα κατωφέρειας με κλίση 1% με τη μέγιστη ταχύτητα των 80 km/h.
β) Σύγκριση της υπάρχουσας ταχύτητας διαδρομής του ΒΟΜ με οριακές ταχύτητες.
Η χρήση μίας ΠΛΚ μπορεί να αποφευχθεί, όταν η υπάρχουσα ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ δε μειούται κάτω των
70 km/h, ή αντιστοίχως δε μειούται περισσότερο από 10 km/h από τη δεδομένη ταχύτητα υπολογισμού. Η υπάρχουσα
ταχύτητα διαδρομής στο συγκεκριμένο παράδειγμα μειούται κάτω των 50 km/h σε δύο επί μέρους τμήματα (η ταχύτητα
υπολογισμού είναι VB=60 km/h), πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να συνεχιστεί ο έλεγχος για την αναγκαιότητα ή μη
μιας ΠΛΚ.
B

Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει κανονικά να τοποθετείται μία ΠΛΚ , ανεξάρτητα από τον κυκλοφοριακό φόρτο, όταν
η υπάρχουσα ταχύτητα του ΒΟΜ μειώνεται κάτω από 30 km/h σε οδούς με διαχωρισμένες επιφάνειες κυκλοφορίας, ή
κάτω από 20 km/h σε οδούς με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων. Όμως η ταχύτητα του ΒΟΜ είναι
πάντοτε μεγαλύτερη της οριακής ταχύτητας των 20 km/h. Η χρήση λοιπόν μιας ΠΛΚ για λόγους ασφαλείας,
ανεξάρτητα από τον κυκλοφοριακό φόρτο, δεν είναι στο συγκεκριμένο παράδειγμα απαραίτητη, δηλαδή σημαίνει ότι
απαιτείται περαιτέρω έλεγχος για την ανάγκη μιας ΠΛΚ.
γ) Προσδιορισμός της χαμηλότερης επιτρεπόμενης ταχύτητας διαδρομής του ΒΟΜ.
Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα VEET του ΒΟΜ λαμβάνεται για την τυπική διατομή ΤΔ 10,5 και την
επιδιωκόμενη ταχύτητα υπολογισμού VB = 60 km/h, από τον τύπο (1) ως συνάρτηση του κυκλοφοριακού φόρτου. Οι
τιμές a και b λαμβάνονται από τον Πίνακα 1. Η τιμή a προσδιορίσθηκε εδώ με γραμμική παρεμβολή. Για το
συγκεκριμένο παράδειγμα προέκυψε μία επιτρεπόμενη ελάχιστη ταχύτητα διαδρομής με κατά προσέγγιση τιμή των
VEET = 38 km/h.
B

δ) Σύγκριση των υφισταμένων και των ελαχίστων επιτρεπομένων ταχυτήτων διαδρομής του ΒΟΜ.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η υφιστάμενη ταχύτητα διαδρομής του ΒΟΜ συγκρίνεται με την ελάχιστη επιτρεπόμενη
ταχύτητα διαδρομής. Στη περιοχή της ανωφέρειας με κλίση 5.2%, υπολείπεται σαφέστατα η υπάρχουσα ταχύτητα
διαδρομής των 30 km/h από την επιτρεπόμενη ελάχιστη τιμή των 38 km/h, δηλαδή σε αυτό το τμήμα της διαδρομής για
λόγους κυκλοφοριακής φόρτισης απαιτείται η κατασκευή μιας ΠΛΚ.
ε) Καθορισμός της αρχής και του τέλους της ΠΛΚ
Σύμφωνα με την παρ. 2, για ταχύτητα υπολογισμού VB =60 km/h, η αρχή της ΠΛΚ τοποθετείται εκεί, όπου η
υφιστάμενη ταχύτητα διαδρομής μειούται κάτω των 60 km/h, και αντιστοίχως το τέλος τοποθετείται εκεί όπου η
ταχύτητα αυτή των 60 km/h επανακτάται. Το μήκος της ΠΛΚ προέκυψε στη δεδομένη περίπτωση περίπου 3150 m, και
είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο απαιτούμενο των 500 m.
B

XA/205/205T/WIN/PLK/PLK-P_18.doc

18

Έκδοση : 30/01/2001

