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Περίληψη 

 

Οι σύγχρονοι κυκλικοί κόμβοι αποκτούν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερους 

υποστηρικτές, καθώς προτιμώνται έναντι των διασταυρώσεων. Το γεγονός αυτό προκύπτει από 

τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι κόμβοι αυτοί όπως: η μείωση της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης και η μείωση των σημείων εμπλοκής. Λόγω των παραπάνω, τα 

ατυχήματα λιγοστεύουν σε αριθμό αλλά και δεν έχουν την ίδια σοβαρότητα με εκείνα που 

αντικρίζουμε στις διασταυρώσεις.  

Ο σπειροειδής κυκλικός κόμβος είναι μια μορφή κόμβου, που προσφέρει τη 

χωρητικότητα του συμβατού κόμβου δύο λωρίδων με την ασφάλεια του κόμβου της μίας 

λωρίδας. Αυτό επιτυγχάνεται με τα φυσικά διαχωριστικά που υπάρχουν στις εισόδους τους 

αλλά και στην κυκλότερη επιφάνεια, καθώς και από το σχήμα που εξελίσσεται ως σπείρα.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να περιγράψει και να αναλύσει τα βασικά 

λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά των σπειροειδών κόμβων καθώς και το σχεδιασμό 

τους. Ακόμη, διαπραγματεύεται την δυνατότητα εφαρμογής τέτοιου είδους κόμβου σε 

ελληνικές πόλεις μεσαίου μεγέθους.   

Λέξεις κλειδιά: σπειροειδής κυκλικός κόμβος, γεωμετρικός σχεδιασμός σπειροειδούς 

κόμβου, κυκλικός κόμβος 
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REVIEW OF SPECIFICATIONS AND PRACTICES RELATING TO TURBO 
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Abstract 

Modern roundabouts have gained more and more supporters in recent years, as they are 

preferred over intersections. This results from the multiple advantages of these roundabouts 

such as reducing traffic congestion and reducing bottlenecks. Because of the above, number  of 

accidents and severity  are reduced as well. The turbo roundabout is a form of node that offers 

the capacity of the ordinary two-lane roundabout with the safety of the one-lane roundabout. 

This is achieved by the physical separation at their entrances and as well as the spiral-evolving 

shape. 

This dissertation attempts to describe and analyse the basic functional and geometric 

characteristics of turbo roundabout as well as their design. It is also negotiating the possibility 

of applying this kind of roundabout to medium-sized Greek cities. 

 

Key words: turbo-roundabout, roundabout, roundabout geometric design 

 

 

 



viii 

Περιεχόμενα 

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή………………………. ....................................................................1 

1.1 Κίνητρο και Υπόβαθρο ..................................................................................................................... 1 

1.2 Στόχος .................................................................................................................................................. 2 

1.3 Οργάνωση Διπλωματικής Εργασίας............................................................................................... 2 

Κεφάλαιο 2  Κόμβοι - Βιβλιογραφική ανασκόπηση………...............................................5 

2.1 Ορισμός ............................................................................................................................................... 5 

2.2 Είδη κόμβων ....................................................................................................................................... 5 

2.2.1 Ανισόπεδος κόμβος ..................................................................................................................... 6 
2.2.2 Ισόπεδος κόμβος.......................................................................................................................... 7 

2.3 Ελιγμοί και σημεία εμπλοκής .......................................................................................................... 9 

2.4 Κυκλοφοριακοί κόμβοι ................................................................................................................... 11 

2.4.1 Ισόπεδες διασταυρώσεις ........................................................................................................... 11 
2.4.2 Ισόπεδες κυκλικές διασταυρώσεις ........................................................................................... 12 

2.5 Ιστορική αναδρομή.......................................................................................................................... 16 

2.6 Είδη κυκλικών κόμβων................................................................................................................... 19 

2.6.1 Ανισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι .................................................................................................... 19 
2.6.2 Τυπικοί κυκλικοί κόμβοι........................................................................................................... 24 

2.7 Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα ισόπεδων κυκλικών κόμβων ................................................. 37 

2.7.1 Ασφάλεια ................................................................................................................................... 37 
2.7.2 Κυκλοφοριακή Ικανότητα......................................................................................................... 43 
2.7.3 Κόστος κατασκευής και λειτουργίας ....................................................................................... 44 
2.7.4 Προσαρμογή στο περιβάλλον ................................................................................................... 45 
2.7.5 Παρατηρήσεις ............................................................................................................................ 45 

Κεφάλαιο 3  Σπειροειδής κυκλικός κόμβος…….. ...........................................................46 

3.1 Ορισμός ............................................................................................................................................. 46 

3.2 Ιστορική αναδρομή.......................................................................................................................... 48 

3.3 Χαρακτηριστικά σπειροειδούς κόμβου ........................................................................................ 49 

3.3.1 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά .................................................................................................... 49 
3.3.2 Κύρια χαρακτηριστικά σπειροειδή κόμβου (turbo) ................................................................ 51 

3.4 Τύποι σπειροειδών κόμβων ............................................................................................................ 54 

3.5 Χρήση στην Ευρώπη και στον κόσμο........................................................................................... 57 

3.6 Κατάσταση στην Ελλάδα................................................................................................................ 61 

3.7 Συνθήκες μίας κατάλληλης εγκατάστασης.................................................................................. 62 

3.8 Χρήση κόμβων turbo εντός και εκτός αστικού ιστού ................................................................ 62 



ix 

3.9 Πλεονεκτήματα σπειροειδούς κόμβου έναντι συμβατού κυκλικού κόμβου ........................... 63 

3.10 Γεωμετρικός σχεδιασμός ................................................................................................................ 68 

Κεφάλαιο 4 Σημαντικά χαρακτηριστικά δομής turbo – roundabout .............................72 

4.1 Κεντρική νησίδα .............................................................................................................................. 72 

4.2 Νησίδα διαχωρισμού ....................................................................................................................... 73 

4.3 Υπερυψωμένα διαχωριστικά λωρίδας.......................................................................................... 74 

4.4 Διαβάσεις πεζών και ποδηλατών ................................................................................................... 76 

4.5 Σημεία προσεγγίσεων ...................................................................................................................... 79 

4.6 Παρακαμπτήρια οδός (Bypass)...................................................................................................... 80 

Κεφάλαιο 5  Προκαταρκτικός σχεδιασμός………...........................................................82 

5.1 Γενικά ................................................................................................................................................ 82 

5.2 Κριτήρια δημιουργίας σπειροειδούς κόμβου .............................................................................. 85 

5.3 Εκτίμηση μεγέθους του κόμβου .................................................................................................... 88 

5.4 Όχημα σχεδιασμού........................................................................................................................... 89 

Κεφάλαιο 6  Ανάλυση σχεδιασμού σπειροειδούς κόμβου................................................93 

6.1 Γενικά ................................................................................................................................................ 93 

6.2 Σχεδιασμός της κυκλικής επιφάνειας και των κλάδων που συμβάλλουν στον κόμβο. ......... 94 

6.3 Κατευθυντήριες διαχωριστικές νησίδες......................................................................................... 99 

6.3.1 Διαγραμμισμένη περιοχή κατευθυντήριας διαχωριστικής νησίδας .......................................... 99 
6.3.2 Υπερυψωμένη μη βατή περιοχή της κατευθυντήριας διαχωριστικής νησίδας....................103 

6.4 Οριογραμμές εισόδου και εξόδου ................................................................................................107 

6.4.1 Οριογραμμές εισόδου..............................................................................................................107 
6.4.2 Οριογραμμές εξόδου ...............................................................................................................112 

Κεφάλαιο 7 Στοιχεία εξοπλισμού ..................................................................................117 

7.1 Κυκλοφοριακή σήμανση...............................................................................................................117 

7.1.1 Κατακόρυφη σήμανση ............................................................................................................117 
7.1.2 Οριζόντια σήμανση .................................................................................................................125 

7.2 Νυχτερινός φωτισμός ....................................................................................................................127 

7.3 Αισθητική και τοπιοτεχνία ...........................................................................................................129 

Κεφάλαιο 8 Επιπρόσθετοι δείκτες αποδοτικότητας......................................................131 

8.1 Περιβαλλοντική ευαισθησία ........................................................................................................131 



x 

8.1.1 Αέριοι ρύποι.............................................................................................................................132 
8.1.2 Οπτική όχληση.........................................................................................................................134 

8.2 Επιπτώσεις της χρήσης φωτεινών σηματοδοτών στον σπειροειδή κόμβο ...........................135 

8.3 Ομαλή διάταξη ροής σπείρας.......................................................................................................137 

8.4 Χρήση σπειροειδή κόμβου από βαρέα οχήματα........................................................................138 

Κεφάλαιο 9 Διερεύνηση δυνατότητας εφαρμογής σε ελληνικές πόλεις μεσαίου μεγέθους

 140 

9.1 Κόμβοι εκτός αστικού ιστού ........................................................................................................140 

9.2 Κόμβοι εντός αστικού δικτύου ....................................................................................................142 

Κεφάλαιο 10 Συμπεράσματα – Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ............................148 

10.1 Συμπεράσματα................................................................................................................................148 

10.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ................................................................................................148 

Βιβλιογραφία .................................................................................................................150 

 

 

 

 



xi 

Κατάλογος Πινάκων 

Πίνακας 3-1 Κατανομή ανά έτος και χώρα υλοποίησης σπειροειδών κόμβων ......................60 

Πίνακας 3-2 Κατανομή ανά τύπο και έτος υλοποίησης σπειροειδών κόμβων .......................60 

Πίνακας 3-3 Κατανομή σπειροειδών κόμβων ανά χώρα και εντός ή εκτός δομημένης περιοχής

..................................................................................................................................61 

Πίνακας 3-5 Υπολογισμός ακρινών λωρίδων. .....................................................................70 

Πίνακας 3-6 “Τυποποιημένες διαστάσεις σε βασικό σπειροειδή κυκλικό κόμβο” [17] ............71 



xii 

Κατάλογος Εικόνων  

Εικόνα  2.1 Ανισόπεδος κόμβος ...........................................................................................6 

Εικόνα  2.2 Σκαριφήματα ανισόπεδων κόμβων.....................................................................7 

Εικόνα  2.3 χαρακτηριστικές μορφές ισόπεδων κόμβων ........................................................8 

Εικόνα  2.4 Διάγραμμα ελιγμών ...........................................................................................9 

Εικόνα  2.5 Τύποι ελιγμών στους κόμβους .........................................................................10 

Εικόνα  2.6 Ισόπεδη διασταύρωση .....................................................................................11 

Εικόνα  2.7 Ισόπεδος κυκλικός κόμβος...............................................................................12 

Εικόνα  2.8 Περιστροφική κυκλοφοριακή διαμόρφωση ......................................................13 

Εικόνα  2.9 Κυκλικός κόμβος ............................................................................................14 

Εικόνα  2.10 Σηματοδοτούμενος κυκλικός κόμβος .............................................................14 

Εικόνα  2.11 Κυκλοφοριακός κύκλος γειτονιάς ..................................................................15 

Εικόνα  2.12 Σπειροειδής κόμβος .......................................................................................16 

Εικόνα  2.13 «Αψίδα του Θριάμβου», Παρίσι.....................................................................17 

Εικόνα  2.14 «Κύκλος του Κολόμβου», Νέα Υόρκη ...........................................................17 

Εικόνα  2.15 Κόμβος διαμάντι ...........................................................................................21 

Εικόνα  2.16 Κόμβος διπλής σταγόνας ...............................................................................22 

Εικόνα  2.17 Κόμβος δύο επιπέδων ....................................................................................23 

Εικόνα  2.18 Κόμβος τριών επιπέδων .................................................................................23 

Εικόνα  2.19 Mini roundabout............................................................................................24 



xiii 

Εικόνα  2.20 Mini roundabout............................................................................................26 

Εικόνα  2.21 Κυκλικός κόμβος μιας λωρίδας ......................................................................27 

Εικόνα  2.22 Κυκλικός κόμβος δύο λωρίδων με παρακαμπτήριες οδούς ..............................29 

Εικόνα  2.23 Βασικά στοιχεία τυπικού κυκλικού κόμβου δύο λωρίδων ...............................30 

Εικόνα  2.24 Hamburger roundabout ..................................................................................33 

Εικόνα  2.25 Μετατροπή συμβατού κόμβου 2 λωρίδων σε "flower roundabout" ..................33 

Εικόνα  2.26 Flower roundabout (σημεία εμπλοκής) ...........................................................34 

Εικόνα  2.27 Four bridges roundabout ................................................................................35 

Εικόνα  2.28 Target roundabout .........................................................................................36 

Εικόνα  2.29 Magic roundabout .........................................................................................37 

Εικόνα  2.30 Σημεία εμπλοκής σε τυπικό 4σκελή κόμβο και σε κυκλικό κόμβο ...................39 

Εικόνα  2.31 Σημεία εμπλοκής οχημάτων με πεζούς στους 2 κόμβους .................................41 

Εικόνα  2.32 Ποδηλατοδρόμος εκτός κυκλικού δακτυλίου ..................................................42 

Εικόνα  2.33 Ποδηλατοδρόμος εντός κυκλικού δακτυλίου ..................................................42 

Εικόνα  2.34 Kυκλικός κόμβος με ποδηλατοδρόμο α) εντός αστικού ιστού με προτεραιότητα 

των ποδηλατών β) εκτός αστικού ιστού με προτεραιότητα οχημάτων...........................43 

Εικόνα  3.1 Turbo roundabout............................................................................................47 

Εικόνα  3.2 Αρχιμήδεια Σπείρα ( αποτελεί βάση του σχεδιασμού του  turbo roundabout).....48 

Εικόνα  3.3 Νησίδα διαχωρισμού .......................................................................................49 

Εικόνα  3.4 Πιθανός συνδυασμός εισόδων και εξόδων ενός  κόμβου turbο ..........................52 



xiv 

Εικόνα  3.5 Διαδικασία σχεδιασμού ενός κόμβου ...............................................................53 

Εικόνα  3.6 Τύποι turbo - roundabouts ...............................................................................55 

Εικόνα  3.7 Τύποι turbo - roundabouts ...............................................................................56 

Εικόνα  3.8 Τύποι turbo - roundabouts ...............................................................................57 

Εικόνα  3.9 Τοποθεσίες σπειροειδών κόμβων στην Αμερική ...............................................58 

Εικόνα  3.10 Τοποθεσία σπειροειδούς κόμβου στην Αφρική ...............................................58 

Εικόνα  3.11 Τοποθεσία σπειροειδών κόμβων στην Ευρώπη ...............................................59 

Εικόνα  3.12 Χάρτης με τις τοποθεσίες σπειροειδών κόμβων σε όλη την γη ........................59 

Εικόνα  3.13 Καλύτερη άνετη διαδρομή: α) κυκλικός κόμβος διπλής λωρίδας. β) σπειροειδής 

κόμβος.......................................................................................................................66 

Εικόνα  3.14 Σημεία σύγκρουσης σε έναν συμβατικό κυκλικό κόμβο διπλής λωρίδας και σε 

έναν κυκλικό κόμβο turbo. .........................................................................................67 

Εικόνα  3.15 Λεπτομέρεια σπειροειδούς τετραγώνου (Turbo-block)....................................69 

Εικόνα  3.16 Τομή κυκλοτερούς οδοστρώματος (παράδειγμα) ............................................70 

Εικόνα  4.1 Ελάχιστες διαστάσεις διαχωριστικής νησίδας ...................................................74 

Εικόνα  4.2 Κράσπεδο στην αρχή των λωρίδων ..................................................................75 

Εικόνα  4.3 Διαχωριστικό λωρίδας στην είσοδο..................................................................76 

Εικόνα  4.4 Διαχωριστικό λωρίδας στην έξοδο ...................................................................76 

Εικόνα  4.5 Κυκλοφοριακός χώρος ποδηλάτου ...................................................................78 

Εικόνα  4.6 Ποδηλατοδρόμος.............................................................................................78 



xv 

Εικόνα  4.7 Σκαρίφημα ποδηλατοδρόμων...........................................................................79 

Εικόνα  4.8 Παρακαμπτήρια οδός ......................................................................................81 

Εικόνα  5.1 Στάδια διαδικασίας επιλογής κατασκευής ενός κυκλικού κόμβου......................84 

Εικόνα  5.2 Όχημα σχεδιασμού ..........................................................................................91 

Εικόνα  5.3 Όχημα σχεδιασμού ..........................................................................................92 

Εικόνα  7.1 Πινακίδες πριν την είσοδο σε σπειροειδή κόμβο κοντά στο Delft. ...................118 

Εικόνα  7.2 Πινακίδες πριν την είσοδο στον κόμβο...........................................................119 

Εικόνα  7.3 Πινακίδα πληροφόρησης παρουσίας κόμβου ..................................................120 

Εικόνα  7.4 Διαγραμματική πινακίδα καθοδήγησης ..........................................................121 

Εικόνα  7.5  (αριστερά) στάνταρντ πινακίδες, (δεξιά) πινακίδες τύπου αγκίστρι ................121 

Εικόνα  7.6 Πινακίδα προτεραιότητας ..............................................................................122 

Εικόνα  7.7 Πινακίδα διάβασης πεζών ..............................................................................122 

Εικόνα  7.8 Πινακίδα πεζοδιάβασης και ποδηλατοδρόμου ................................................123 

Εικόνα  7.9 Πινακίδα παραμονής στην δεξιά λωρίδα ........................................................123 

Εικόνα  7.10 Πινακίδα κεντρικής νησίδας ........................................................................124 

Εικόνα  7.11 Πινακίδες εξόδου ........................................................................................124 

Εικόνα  7.12 Διάταξη πινακίδων σε turbo roundabout .......................................................125 

Εικόνα  7.13 Φωτογραφία από βέλη σήμανσης οδοστρώματος..........................................126 

Εικόνα  7.14 Βέλη σήμανσης οδοστρώματος ....................................................................126 

Εικόνα  7.15 Φωτισμένος σπειροειδής κόμβος..................................................................128 

file:///C:/Users/Aristi/Downloads/MOLOXA_ARISTH_DIPL_ERG_2021_v2.1%20.docx%23_Toc66358366
file:///C:/Users/Aristi/Downloads/MOLOXA_ARISTH_DIPL_ERG_2021_v2.1%20.docx%23_Toc66358367
file:///C:/Users/Aristi/Downloads/MOLOXA_ARISTH_DIPL_ERG_2021_v2.1%20.docx%23_Toc66358372


xvi 

Εικόνα  7.16 Φωτισμός εδάφους ......................................................................................129 

Εικόνα  7.17 Τυπική τοπιοτεχνία κεντρικής νησίδας με πρόβλεψη για ορατότητα [7] ........130 

Εικόνα  8.1 Λεπτομέρεια Turbo block ..............................................................................137 

Εικόνα  8.2 Tομής οδοστρώματος ....................................................................................138 

Εικόνα  8.3 Βαρέο όχημα σε κόμβο turbo .........................................................................139 

Εικόνα  9.1 Κόμβος ΠΕΟ – Καραμανλή...........................................................................141 

Εικόνα  9.2 Κόμβος ΕΟ Λαρίσης Τρικάλων – Κεντρικής Ελλάδας....................................142 

Εικόνα  9.3 Διασταύρωση ΠΕΟ Βόλου Λαρίσης και Λεωφόρου Καραμανλή ....................143 

Εικόνα  9.4 Κυκλικός κόμβος ΔΕΥΑΛ.............................................................................144 

Εικόνα  9.5 Κόμβος ΔΕΥΑΛ – φωτογραφία google maps .................................................144 

Εικόνα  9.6 Κόμβος Ιωαννίνων ........................................................................................145 

Εικόνα  9.7 Κόμβος Λάρισας – Κοζάνης ..........................................................................146 

Εικόνα  9.8 Κόμβος Λαμπράκη - Παπαδιαμάντη ..............................................................147 

Εικόνα  9.9 Κόμβος Λαρίσης - Μπότσαρη........................................................................147 

 



1 

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 

1.1 Κίνητρο και Υπόβαθρο 

Οι κυκλοφοριακοί κόμβοι σε όλες τις μορφές τους αποτελούν σημεία του οδικού 

δικτύου που απαιτούν ειδική μεταχείριση λόγω υψηλής κρισιμότητας. Στους κόμβους δίνεται 

η επιλογή όλων των πιθανών συνδυασμών και η δυνατότητα στους οδηγούς να επιλέξουν την 

πορεία τους, βάση της διαδρομής τους. Κατά την προσέγγισή τους στον κόμβο, οι οδηγοί 

μειώνουν αισθητά ή ακόμα και μηδενίζουν την ταχύτητά τους. Στο γεγονός αυτό οφείλεται η 

κρισιμότητα των κόμβων, λόγω ότι στα συγκεκριμένα σημεία παρουσιάζονται προβλήματα 

ικανότητας, επιπέδου εξυπηρέτησης και ασφάλειας. Επιπλέον, ένας κόμβος είναι αναγκαίο να 

προσαρμόζει τον σχεδιασμό του σε όλες τις ομάδες των οδηγών, είτε είναι έμπειροι είτε όχι, 

είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε διασχίζουν πρώτη φορά τον κόμβο, είτε όλα τα παραπάνω.  

Οι σύγχρονοι κυκλικοί κόμβοι είναι μια ιδιαίτερη μορφή ισόπεδων κυκλοφοριακών 

κόμβων και εξελίχθηκαν στα πλαίσια βελτίωσης παλαιότερων κυκλοφοριακών κύκλων και 

διασταυρώσεων. Λόγω αύξησης φόρτου των οχημάτων και των ταχυτήτων, παρουσιάστηκαν 

προβλήματα ύψιστης σημασίας (καθυστερήσεις, μείωση ασφάλειας), για τα οποία χρειάστηκε 

να βρεθούν λύσεις αντιμετώπισης.  

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ο αριθμός των σύγχρονων κυκλοφοριακών κόμβων 

αυξήθηκε, αντικαθιστώντας πολλούς από τους κυκλοφοριακούς κύκλους και τις 

διασταυρώσεις, που εμφάνιζαν προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά, η κατασκευή και η 
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αντικατάσταση ακόμα περισσότερων διασταυρώσεων θα βοηθούσε στη μείωση του αριθμού 

ατυχημάτων, αλλά και στη σοβαρότητα αυτών, αυξάνοντας, μ’ αυτόν τον τρόπο τα επίπεδα 

ασφαλείας.  

1.2 Στόχος 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της απόκτησης του 

διπλώματος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και έχει σκοπό να παρουσιάσει την 

ανασκόπηση και τις καλές πρακτικές που αφορούν μια συγκεκριμένη μορφή κυκλικών 

κυκλοφοριακών κόμβων, τους σπειροειδείς κόμβους. Επίσης, διερευνά και τη δυνατότητα 

εφαρμογής σε ελληνικές πόλεις μεσαίου μεγέθους. 

Επιπρόσθετος στόχος είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών στοιχείων των 

κυκλικών κόμβων, ως προς τα επίπεδα ασφάλειας που προσφέρουν, τη λειτουργικότητα και τα 

επίπεδα εξυπηρέτησης. Ακόμη, γίνεται σύγκριση μεταξύ διασταυρώσεων, συμβατών κόμβων 

και σπειροειδών κόμβων.  

1.3 Οργάνωση Διπλωματικής Εργασίας 

Το υπόλοιπο αυτής της εργασίας χωρίζεται σε δέκα κεφάλαια. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο «Κόμβοι - Βιβλιογραφική ανασκόπηση», δίνονται οι βασικοί 

ορισμοί των διάφορων μορφών κυκλοφοριακών κόμβων, ισόπεδων και ανισόπεδων. Ακόμη 

αναλύονται οι βασικοί τύποι ισόπεδων και τα χαρακτηριστικά τους (χωρητικότητα, 

κυκλοφορική ικανότητα). Γίνεται επίσης, μια ιστορική αναδρομή για την κατασκευή των 

σπειροειδών κόμβων στην Ευρώπη, στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα.  

Στο τρίτο κεφάλαιο «Χαρακτηριστικά σπειροειδούς κόμβου», δίνεται ο ορισμός του 

σπειροειδούς κυκλικού κόμβου και αναλύονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού 



3 

του. Αναλύονται οι λόγοι επιλογής του, έναντι του απλού κυκλικού κόμβου, καθώς γίνεται η 

σύγκριση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά τους και την επίδοση της λειτουργίας τους.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο «Σημαντικά χαρακτηριστικά δομής σπειροειδών κόμβων», 

παρουσιάζονται εκτενέστερα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κόμβου , που συμβάλλουν 

ιδιαίτερα στο σχεδιασμό του. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο «Προκαταρκτικός σχεδιασμός», εκτιμούνται τα ζητήματα που 

αφορούν τον σχεδιασμό του περιβάλλοντος του κόμβου αλλά και επιμέρους χαρακτηριστικά  

(κατάλληλο όχημα σχεδιασμού, ποδηλατοδρόμοι και άλλα).  

Στο έκτο κεφάλαιο «Ανάλυση σχεδιασμού turbo-roundabout», πραγματοποιείται ο 

γεωμετρικός σχεδιασμός του κόμβου με αναλυτική περιγραφή των βημάτων σχεδιασμού της 

οριζοντιογραφίας, παραθέτοντας τις εξισώσεις υπολογισμού 

Στο έβδομο κεφάλαιο «στοιχεία εξοπλισμού κόμβου», επιλέγονται ο κατάλληλος 

φωτισμός, η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση καθώς και η αισθητική διαμόρφωση του 

εσωτερικού του σπειροειδούς κόμβου. 

Στο όγδοο κεφάλαιο «Επιπρόσθετοι δείκτες αποδοτικότητας», αναλύονται οι επιπτώσεις 

που επιφέρει ο κόμβος στο περιβάλλον, η απόδοσή του στη χρήση από μεγάλο όχημα και η 

ομαλή διάταξη του σπιράλ. 

Στο ένατο κεφάλαιο «διερεύνηση δυνατότητας εφαρμογής σε ελληνικές πόλεις μεσαίου 

μεγέθους» διαπραγματεύεται η δυνατότητα κατασκευής σπειροειδών κόμβων σε ελληνικές 

πόλεις μεσαίου μεγέθους, σε σημεία που ήδη υπάρχει κόμβος και ίσως στο μέλλον να χρειαστεί  

Στο δέκατο κεφάλαιο «ζητήματα περαιτέρω μελέτης – σύνοψη και συμπεράσματα», 

αναφέρονται λόγοι για μελέτη και σχεδιασμό σπειροειδών κυκλικών κόμβων και σε πόλεις 
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μεσαίου μεγέθους και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα 

διπλωματική εργασία 

Στη Βιβλιογραφία παρουσιάζονται όλες οι βιβλιογραφικές πηγές της διπλωματικής 

εργασίας. 
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Κεφάλαιο 2  Κόμβοι - Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

2.1 Ορισμός 

Βασικό στοιχείο του συστήματος μεταφορών προσώπων και αγαθών, αποτελεί το οδικό 

δίκτυο. Το οδικό δίκτυο αποτελείται από τους οδικούς άξονες (οδούς, λεωφόρους) και τους 

κυκλοφοριακούς κόμβους (ισόπεδους και ανισόπεδους). Οι κυκλοφοριακοί κόμβοι είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμοι και λόγω της διαμόρφωσής τους, παρατηρούνται σ’ αυτούς τα περισσότερα 

ατυχήματα, όπως επίσης και οι μεγαλύτερες συμφορήσεις οχημάτων.  

Ένας κυκλοφοριακός κόμβος δημιουργείται είτε από την διασταύρωση δύο ή 

περισσοτέρων οδών είτε από τη συμβολή τους. Κάθε κόμβος, που σχεδιάζεται, πρέπει να είναι 

ικανός να εξασφαλίσει ορισμένα κριτήρια. Αρχικά, την μέγιστη ασφάλεια της κυκλοφορίας 

των οχημάτων, αλλά και των τυχόν πεζών. Επίσης, χρειάζεται να έχει επαρκή κυκλοφοριακή 

ικανότητα , ενώ, συγχρόνως, το κόστος λειτουργίας να είναι αποδεκτό και να προσαρμόζεται 

στη χωροταξία του περιβάλλοντος χώρου. Τέλος, κάθε κόμβος είναι καλό να εξασφαλίζει την 

μικρότερη αναμονή οχημάτων σ’ αυτόν ώστε η εκπομπή αέριων ρύπων και θορύβου να είναι 

όσο τον δυνατόν σε χαμηλά επίπεδα. 

2.2 Είδη κόμβων 

Οι κόμβοι διαιρούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους ισόπεδους και τους 

ανισόπεδους. Κάθε μια κατηγορία από αυτές εμπεριέχει πολλές υποκατηγορίες, ώστε να 

καλύπτονται στο μέγιστο οι ανάγκες του εκάστοτε κόμβου, εξασφαλίζοντας τα βασικά 

κριτήρια, τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω.  
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2.2.1 Ανισόπεδος κόμβος 

Ανισόπεδοι κόμβοι (interchange) χαρακτηρίζονται αυτοί που αποτελούνται από δύο 

ανισόπεδες οδούς, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και από παραπάνω. Συμπεριλαμβάνουν ακόμη  

και τα έργα υψομετρικού διαχωρισμού, τους κλάδους σύνδεσής τους και τον εξοπλισμό των 

οδών και του περιβάλλοντα χώρου. 

 

Εικόνα  2.1 Ανισόπεδος κόμβος 
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Εικόνα  2.2 Σκαριφήματα ανισόπεδων κόμβων 

2.2.2 Ισόπεδος κόμβος 

Οι ισόπεδοι κόμβοι (at grade intersection) συμπεριλαμβάνουν τα παραπάνω, με τη 

διαφορά ότι συνδράμουν στο σημείο ένωσής τους ισόπεδα. Αποτελούνται από δύο ή 
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περισσότερες οδούς. Όπως και στους ανισόπεδους και εδώ υπάρχουν πολλά είδη κόμβων 

ανάλογα με τη χωροταξία τους. Οι δύο βασικές υποκατηγορίες είναι οι απλές  διασταυρώσεις 

και οι κυκλικές. 

 

Εικόνα  2.3 χαρακτηριστικές μορφές ισόπεδων κόμβων 
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2.3 Ελιγμοί και σημεία εμπλοκής 

Κάθε ισόπεδος κόμβος είναι φτιαγμένος για την εξυπηρέτηση ελιγμών, που 

πραγματοποιούνται λόγω διερχόμενης ή διασταυρούμενης κυκλοφορίας μίας ή παραπάνω 

οδών, καθώς και ελιγμών αλλαγής επιπέδων ή στροφών μεταξύ αυτών. Τα σημεία συνάντησης 

των κυκλοφοριακών ρευμάτων ονομάζονται σημεία εμπλοκής. Στους ισόπεδους κόμβους τα 

σημεία στα οποία εμπλέκονται τα κυκλοφοριακά ρεύματα διαχωρίζονται σε τρεις τύπους 

ελιγμών: (α) χωρισμός, (β) συμβολή και (γ) διασταύρωση. Οι ελιγμοί καλούνται στοιχειώδεις 

μόνο στην περίπτωση συνάντησης δύο κυκλοφοριακών ρευμάτων μιας λωρίδας και μιας 

κατεύθυνσης. Πολλαπλοί ονομάζονται στην περίπτωση που συναντιούνται περισσότερα 

ρεύματα μιας λωρίδας και μιας κατεύθυνσης. Το φαινόμενο της πλέξης παρατηρείται όταν ένας 

ελιγμός συμβολής δύο ρευμάτων ακολουθείται σε μικρή απόσταση από έναν ελιγμό 

διαχωρισμού. [17] 

Με τον ίδιο ρυθμό αύξησης του αριθμού των σκελών ενός κόμβου αυξάνεται και ο 

αριθμός των σημείων εμπλοκής των κυκλοφοριακών ρευμάτων . Αυτό συμβαίνει όταν μερικά 

ή όλα τα σκέλη είναι διπλής κατεύθυνσης σε ισόπεδο τετρασκελή κόμβο ή έχουν παραπάνω 

από μία λωρίδες ή συμβαίνουν και τα δύο μαζί . [17] , [25] 

 

 

Εικόνα  2.4 Διάγραμμα ελιγμών 



10 

 

Εικόνα  2.5 Τύποι ελιγμών στους κόμβους 
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2.4 Κυκλοφοριακοί κόμβοι 

2.4.1 Ισόπεδες διασταυρώσεις 

Οι ισόπεδοι κόμβοι, εξαιτίας του αριθμού των τμημάτων που διασταυρώνονται 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τριών σκελών ή αλλιώς μορφή «Τ», τεσσάρων σκελών με 

τη μορφή σταυρού ή πολλαπλών σκελών [1]. Σε μεγάλες κατευθυντήριες οδούς , οι οποίες 

διασταυρώνονται είτε με επίσης όμοιες οδούς, είτε με χαμηλότερου κυκλοφορικού φόρτου, 

συναντώνται κατακόρυφη φωτεινή σηματοδότηση και οριζόντια, ενώ σε διασταυρώσεις 

χαμηλού φόρτου (διασταύρωση γειτονιάς) υπάρχει απλή κατακόρυφη και οριζόντια 

σηματοδότηση. Λόγω της χωροταξικής τους διάταξης, ο αριθμός των σημείων εμπλοκής των 

αυτοκινήτων είναι πολυάριθμος, καταγράφοντας γι’ αυτό τον λόγο υψηλό δείκτη ατυχημάτων. 

Οι κόμβοι με τέσσερα σκέλη ευθύνονται για το 50% των ατυχημάτων εντός αστικού ιστού [2]. 

 

Εικόνα  2.6 Ισόπεδη διασταύρωση 
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2.4.2 Ισόπεδες κυκλικές διασταυρώσεις 

2.4.2.1 Ορισμός 

Οι κόμβοι κυκλικής κίνησης χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον σκοπό που 

εξυπηρετούν. Στόχος τους είναι να μειώσουν στο ελάχιστο τα σημεία εμπλοκής  μεταξύ των 

οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτούς, αλλά και τις ταχύτητες που αυτά 

κινούνται. Η κίνηση των οχημάτων σ’ αυτούς είναι κυκλική και αντίθετη στη φορά του 

ρολογιού για τις χώρες που οδηγούν από τη δεξιά πλευρά και σύμφωνη με τη φορά του 

ρολογιού για τις χώρες που οδηγούν από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Κύριο 

χαρακτηριστικό του κυκλικού κόμβου αποτελεί η διάμετρος του εγγεγραμμένου κύκλου και 

είναι αυτό που διαχωρίζει τις διάφορες κατηγορίες. [27] 

 

Εικόνα  2.7 Ισόπεδος κυκλικός κόμβος 

2.4.2.2 Κατηγορίες 

Η πρώτη κατηγορία, περιστροφική κυκλοφοριακή διαμόρφωση (Rotaries), 

συναντάται στις Η.Π.Α. πριν την δεκαετία του 60 και το βασικό της χαρακτηριστικό αποτελεί 

η μεγάλη κυκλική διάμετρος. Σε πολλές περιπτώσεις αυτή η διάμετρος ξεπερνάει τα 100m 
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προκαλώντας την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων. Προτεραιότητα κίνησης δίνεται, με βάση του 

κανόνα yield to the right, στους εισερχόμενους στην κυκλική κίνηση, με αποτέλεσμα το όχημα 

που ήδη κινείται στον κόμβο να ακινητοποιείται μερικώς και να προκαλεί συμφόρηση. Σε 

μεγάλο αριθμό αυτών των κόμβων, στην κεντρική νησίδα τοποθετούνται μνημεία και κτήρια 

(καταστήματα).Ο συγκεκριμένος τύπος δεν χρησιμοποιείται πια λόγω των πολλών ατυχημάτων 

που προκαλούνταν από τις μεγάλες ταχύτητες και της συμφόρησης που προκαλούνταν κατά 

την είσοδο των οχημάτων [3]. 

Εικόνα  2.8 Περιστροφική κυκλοφοριακή διαμόρφωση 

Δεύτερη κατηγορία, αποτελούν οι σύγχρονοι ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι (modern 

roundabouts), οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές κατασκευής, καθώς και 

χαρακτηριστικά ελέγχου και ταχυτήτων. Τα οχήματα που κινούνται γύρω από την κυκλική 

νησίδα έχουν προτεραιότητα έναντι αυτών που εισέρχονται στον κόμβο. Σηματοδοτείται από 

απλή οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. Η διάμετρός τους είναι αισθητά μικρότερη των 

rotaries , καθώς σκοπός τους είναι η μείωση και ο έλεγχος της ταχύτητας των οχημάτων 
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(<50km) προς αποφυγή ατυχημάτων. Η συγκεκριμένη κυκλική διασταύρωση αποτελεί την πιο 

διαδεδομένη διασταύρωση στο είδος της. 

 

Εικόνα  2.9 Κυκλικός κόμβος 

Οι  σηματοδοτούμενοι Κυκλοφοριακοί Κόμβοι (Signalized traffic circles)  

αποτελούν την τρίτη κατηγορία. Η συγκεκριμένη μορφή κόμβου συναντάται στις Η.Π.Α. για 

να προσφέρει καλύτερη κυκλοφοριακή ικανότητα, ανάλογα με τον φόρτο κυκλοφορίας. 

Χρησιμοποιεί ειδική σηματοδότηση σε ένα ή δύο κλάδους, ώστε να πετύχει την ρύθμιση της 

κυκλοφορίας, διαφοροποιώντας, ανάλογα με τις απαιτήσεις, την χωρητικότητα του κόμβου [3], 

[5], [6]. 

 

Εικόνα  2.10 Σηματοδοτούμενος κυκλικός 

κόμβος 
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Άλλη μια κατηγορία είναι οι κυκλοφοριακοί κύκλοι γειτονιάς (Neighborhood traffic 

circles). Η χρήση τους συναντάται σε μικρές διασταυρώσεις τοπικών οδών στα πλαίσια της 

γειτονιάς. Χρησιμοποιούνται για να αποσυμφωρήσουν  τις οδούς σε μικρό χρονικό διάστημα, 

ώστε να μην διαταράσσεται η ησυχία. Δεν διαθέτουν διαχωριστική νησίδα , παρά μόνο 

οριζόντια σηματοδότηση (πινακίδες STOP) Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται και η απευθείας 

αριστερή στροφή [3]. 

 

Εικόνα  2.11 Κυκλοφοριακός κύκλος γειτονιάς 
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Η τελευταία κατηγορία, η οποία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, είναι ο 

σπειροειδής κυκλικός κόμβος (turbo roundabout). Είναι ο πιο καινοτόμος κόμβος, καθώς 

διαχωρίζει την κυκλοφορία, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τα σημεία εμπλοκής, έναντι του 

τυπικού κυκλικού κόμβου. Αποτελείται από πολλαπλές λωρίδες, οι οποίες χωρίζονται με 

φυσικά υπερυψωμένα διαχωριστικά, πριν την είσοδο, μέσα στον κόμβο, αλλά και στην έξοδο. 

Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η εμπόδιση αλλαγής λωρίδας και η μείωση της 

λειτουργικής ταχύτητας, επομένως τα οχήματα έχουν λιγότερες πιθανότητες εμπλοκής σε 

ατύχημα. 

Εικόνα  2.12 Σπειροειδής κόμβος 

2.5 Ιστορική αναδρομή 

Ο πρώτος κυκλικός κόμβος που κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση 

της κυκλοφοριακής συμφόρησης, σε μεγάλες αστικές πόλεις, είναι ο «Columbus Circle ή Ο 

Κύκλος του Κολόμβου» στην Νέα Υόρκη το 1905, υπό την επίβλεψη του William  Phelps Eno. 
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Η ονομασία του κόμβου προέρχεται από το μνημείο που βρίσκεται στο κέντρο της κυκλικής 

νησίδας, όπως ήταν τότε σύνηθες να τοποθετούνται τέτοιου είδους αγάλματα και μνημεία στο 

σημείο αυτό. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1907 στο Παρίσι κατασκευάζεται η πιο αναγνωρίσιμη 

κυκλική διασταύρωση γύρω από την «Αψίδα του Θριάμβου ή Arc de Triomphe» , στην Place 

de l’Étoil. Στην διασταύρωση αυτή συνδράμουν 12 λεωφόροι. [4].   

 

Εικόνα  2.13 «Αψίδα του Θριάμβου», Παρίσι 

 

Εικόνα  2.14 «Κύκλος του Κολόμβου», Νέα Υόρκη 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα κατασκευάστηκαν πολλές κυκλικές διασταυρώσεις 

στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α.. Λόγω των μεγάλων διαμέτρων των κόμβων, που επέτρεπαν την 

ανάπτυξη και διατήρηση υψηλών ταχυτήτων, τα φαινόμενα αλλαγής λωρίδων αλλά και 

προσπέρασης εντός του κόμβου και την δεξιά παραχώρηση προτεραιότητας στα οχήματα που 

εισέρχονταν στον κόμβο, τα οποία υπέρβαιναν σε αριθμό την χωρητικότητα του κόμβου, 

καταγράφηκε μεγάλος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων. Δεδομένης αυτής της κατάστασης, για 

μερικά χρόνια η ιδέα κατασκευής των κυκλικών κόμβων εγκαταλείφθηκε, ενώ κάποιοι 

αντικαταστάθηκαν από απλές ισόπεδες διασταυρώσεις.  

Μετά το 1950, οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας στους κυκλικούς κόμβους αλλάζουν. 

Προτεραιότητα δίνεται πλέον στα οχήματα που κινούνται περιμετρικά της κυκλικής νησίδας 

και όχι στα εισερχόμενα. Τα εισερχόμενα στο κυκλικό ρεύμα, με βάση την ανάλογη σήμανση, 

υποχρεούνται να σταματήσουν και να παραχωρήσουν την προτεραιότητα στα κινούμενα 

οχήματα εντός του κόμβου μέχρι να υπάρχει επαρκής χρονικός διαχωρισμός της κυκλοφορίας. 

Παράλληλα με την αλλαγή του κανόνος προτείνεται η αισθητή μείωση της διαμέτρου.  

Επίτευγμα αυτής της πρότασης είναι να παρατηρούνται μικρότερες ταχύτητες στις εισόδους 

και στις εξόδους του κόμβου άλλα και στο εσωτερικό του. Αυτές οι δύο σημαντικές αλλαγές 

στην παροχή προτεραιότητας και στην γεωμετρία του κόμβου μείωσαν σημαντικά τον αρ ιθμό 

και τη σοβαρότητα των ατυχημάτων καθώς και την συμφόρηση της κυκλοφορίας. Αυτός  ο 

τύπος κόμβου χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα, αφού παρουσιάζει βελτίωση της 

λειτουργικότητας του κόμβου και παρέχει υψηλή ασφάλεια. Πολλές χώρες, 

συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδας, υιοθετούν αυτή την μορφή κόμβων σε αστικές και 

υπεραστικές περιοχές. [5] 

Το 1996, αναπτύσσεται μια νέα μορφή κυκλικού κόμβου, ο σπειροειδής κυκλικός 

κόμβος. Αρχικά εφαρμόστηκε στην Ολλανδία υπό τις οδηγίες του Bertus Fortujin. Σκοπός του 



19 

νέου κόμβου είναι ο συνδυασμός διπλής λωρίδας κυκλοφορίας εντός του κόμβου με την 

ασφάλεια που προσφέρει ο κόμβος μονής λωρίδας, χωρίς να μειωθεί η χωρητικότητα του 

κόμβου. Το 2000 παραδίδεται σε λειτουργεία ο πρώτος σπειροειδής κυκλικός κόμβος (Turbo). 

Το 2007, 70 turbo κόμβοι είναι σε λειτουργία, ενώ η νέα αυτή μορφή υιοθετείται και από άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα, μετρούνται πάνω από 600 σπειροειδείς κόμβοι παγκοσμίως, ενώ 

κάποιες χώρες όπως η Γερμανία, διαφοροποιούν ορισμένους κανόνες κατασκευής, σύμφωνα 

με τις δικές τους ανάγκες. Η ολλανδική κυβέρνηση παγίωσε την κατασκευή turbo  roundabouts 

έναντι των συμβατικών κόμβων. 

2.6 Είδη κυκλικών κόμβων 

Οι κυκλικοί κόμβοι χωρίζονται σε ισόπεδους και ανισόπεδους, όπως όλοι οι κόμβοι. 

2.6.1 Ανισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι 

Οι κόμβοι αυτοκινητόδρομων σε βασικούς αρτηριακούς δρόμους συχνά χρησιμοποιούν 

ανισόπεδους κυκλικούς κόμβους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν υπάρχει υψηλό ποσοστό ροών από 

αριστερή στροφή από τις εισακτήριες οδούς κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής, σε συνδυασμό 

με περιορισμένο χώρο αναμονής στην ουρά στη διέλευση γεφυρών, εκτός εισακτήριας οδού. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι κυκλικοί κόμβοι είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για την επίλυση αυτών 

των προβλημάτων σε σύγκριση με άλλες μορφές ελέγχου διασταύρωσης.  

Ο πιο συνηθισμένος ανισόπεδος κυκλικός είναι ένας «κόμβος διαμάντι (diamond 

interchange)» με έναν κυκλικό κόμβο σε κάθε πλευρά του αυτοκινητόδρομου. Μια γέφυρα 

χρησιμοποιείται για να ενωθούν οι δύο κόμβοι πάνω από τον αυτοκινητόδρομο. Η χρήση δύο 

κυκλικών κόμβων στους ακροδέκτες της γέφυρας παρέχει ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι της 

ανισόπεδης διασταύρωσης. Προσφέρει ευελιξία στον εντοπισμό των τερματικών 
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διασταυρώσεων της γέφυρας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην κατασκευή των 

δομών και τη βελτίωση της γεωμετρίας της ράμπας που πλησιάζει στον κυκλικό κόμβο. Επίσης, 

παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στην προσθήκη λωρίδων στον κυκλικό κόμβο σε μεταγενέστερη 

φάση για την αύξηση της χωρητικότητας των κόμβων και της γέφυρας που τους ενώνει. 

Αυτός ο τύπος έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε ορισμένες περιπτώσεις για να 

αναβάλει την ανάγκη διεύρυνσης γεφυρών. Σε αντίθεση με τις σηματοδοτημένες ράμπες , που 

ενδέχεται να απαιτούν αποκλειστικές λωρίδες αριστερής στροφής κατά μήκος της γέφυρας και 

επιπλέον χώρο αναμονής, αυτός ο τύπος κυκλικής διασταύρωσης εμφανίζει πολύ λίγη ουρά  

αναμονής μεταξύ των διασταυρώσεων, καθώς αυτές οι κινήσεις είναι σχεδόν ανεπιθύμητες. 

Επομένως οι λωρίδες προσέγγισης κατά μήκος της γέφυρας μπορούν να ελαχιστοποιηθούν. Οι 

πραγματικοί κυκλικοί κόμβοι μπορούν να έχουν δύο διαφορετικά σχήματα ή διαμορφώσεις. Η 

πρώτη διαμόρφωση είναι συμβατική με κυκλικά κεντρικά νησιά. Αυτός ο τύπος διαρρύθμισης 

συνιστάται όταν είναι επιθυμητό να επιτρέψει στροφές U σε κάθε κυκλικό κόμβο. 
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Εικόνα  2.15 Κόμβος διαμάντι 

Η δεύτερη διαμόρφωση χρησιμοποιεί κεντρικά νησιά σε σχήμα σταγόνας που 

αποκλείουν κάποιες στροφές στον κυκλικό κόμβο. Αυτή η διαρρύθμιση χρησιμοποιείται 

καλύτερα όταν οι ράμπες (και όχι οι μπροστινοί δρόμοι) τέμνονται στον κυκλικό κόμβο. Ένας 

κόμβος σταγόνας μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κυκλικό σχήμα μπλοκαρισμένο στο ένα άκρο. Σε 

αυτήν τη ρύθμιση ένας οδηγός που θέλει να κάνει μια στροφή U πρέπει να οδηγήσει και στους 

δύο κόμβους. Η διαρρύθμιση των σταγόνων πλεονεκτεί στο ότι καθιστά τις εσφαλμένες 

στροφές στις ράμπες πιο δύσκολες και αφαιρεί την περίσσεια οδοστρώματος στον 

κυκλοφοριακό δρόμο που θα εξυπηρετούσε μόνο ελιγμούς στροφής. Με αυτόν τον τρόπο, 

αφαιρεί επίσης την κατάσταση απόδοσης στο δρόμο που προέρχεται από τον απέναντι κυκλικό 

κόμβο, η οποία ουσιαστικά εξαλείφει την πιθανότητα ουράς αναμονής μεταξύ των τερματικών 

της ράμπας. 
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Εικόνα  2.16 Κόμβος διπλής σταγόνας 

Ένας άλλος τύπος ανισόπεδου κόμβου τύπου διαμαντιού είναι ο δύο επιπέδων κόμβος. 

Αυτός ενσωματώνει έναν ενιαίο κυκλικό κόμβο μεγάλης διαμέτρου πάνω ή κάτω από έναν 

αυτοκινητόδρομο. Οι ράμπες συνδέονται απευθείας στον κυκλικό κόμβο, όπως και οι οδοί από 

το σταυροδρόμι. Αυτός ο τύπος ανταλλαγής απαιτεί δύο γέφυρες. Εάν ο κυκλικός κόμβος 

βρίσκεται πάνω από τον αυτοκινητόδρομο τότε οι γέφυρες μπορεί να είναι καμπύλες. 

Εναλλακτικά, εάν ο αυτοκινητόδρομος περνά πάνω από τον κυκλικό κόμβο, τότε μπορεί να 

απαιτούνται τέσσερις μικρότερες γέφυρες ή δύο μεγαλύτερες γέφυρες. Ο αριθμός των γεφυρών 

θα εξαρτηθεί από τη βέλτιστη έκταση του τύπου της δομής σε σύγκριση με την εγγεγραμμένη 

διάμετρο του κυκλικού νησιού και από το εάν η μία γέφυρα χρησιμοποιείται και για τις δύο 

κατευθύνσεις στον αυτοκινητόδρομο ή εάν υπάρχει μία γέφυρα για κάθε κατεύθυνση. Η 

διατομή του δρόμου θα επηρεάσει επίσης την απόφαση σχεδιασμού. Το να κατασκευαστεί από 

την αρχή δεν έχει κάποιο ιδιαίτερα ακριβό κόστος και λιγοστεύει ακόμα περισσότερο όταν 

πρόκειται για μετατροπή του ήδη υπάρχοντα κόμβου μορφής ρόμβου, καθώς το μεγαλύτερο 

ποσοστό κόστους καταλαμβάνει η επιπλέον γέφυρα [3]. 
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Εικόνα  2.17 Κόμβος δύο επιπέδων 

Τέλος ο κυκλικός κόμβος τριών επιπέδων, αποτελεί συγγενής μορφή του κόμβου δύο 

επιπέδων. “Πρόκειται για πλήρως κατευθυντήριο κόμβο και χρησιμοποιείται σε διασταύρωση 

κύριας αρτηρίας με άλλη κύρια ή με δευτερεύουσα αρτηρία. Δεν διακρίνεται για τη μεγάλη 

κυκλοφοριακή του ικανότητα, ενώ το κόστος αναβάθμισης είναι μεγάλο, ανεξάρτητα του αν ο 

κύκλος κατασκευάζεται στο υψηλότερο (τρίτο) επίπεδο, στο ενδιάμεσο (δεύτερο) ή στο 

χαμηλότερο (πρώτο)”[25]. Το κόστος της αρχικής κατασκευής δεν είναι υπερβολικό και 

συγκρίνεται με το κόστος άλλων κόμβων, ίδιας λειτουργίας, κόμβων [6]. 

 

Εικόνα  2.18 Κόμβος τριών 

επιπέδων 
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2.6.2 Τυπικοί κυκλικοί κόμβοι 

Τα κομβίδια κυκλικής κίνησης (mini roundabouts) είναι μια φόρμα σχεδιασμού 

διασταύρωσης η οποία χρησιμοποιείται αντί του ελέγχου διακοπής ή της σηματοδότησης σε 

περιορισμένες διασταυρώσεις για τη αύξηση της ασφάλειας και τη ελαχιστοποίηση των 

καθυστερήσεων. Συνήθως χαρακτηρίζεται από κεντρικές νησίδες μικρής διαμέτρου. Οι mini 

roundabouts ταιριάζουν καλύτερα σε περιβάλλοντα όπου οι ταχύτητες είναι ήδη χαμηλές και 

οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί αποκλείουν τη χρήση ενός μεγαλύτερου κυκλικού κόμβου με 

μια υπερυψωμένη κεντρική νησίδα.  

Οι mini roundabouts λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι μεγαλύτεροι κυκλικοί 

κόμβοι, με έλεγχο απόδοσης σε όλες τις εισόδους και αριστερόστροφη κυκλοφορία γύρω από 

τη κεντρική νησίδα. Λόγω του μικρού αποτυπώματος, τα μεγάλα οχήματα, τύπου φορτηγά ή 

λεωφορεία, συνήθως απαιτούνται να περάσουν πάνω από τη νησίδα. Για να συμβάλει στην 

προώθηση ασφαλών λειτουργιών, ο σχεδιασμός παρέχει τη σαφέστερη ένδειξη στον χρήστη 

ότι η διασταύρωση είναι ένας μίνι κυκλικός κόμβος και τον ωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ακολουθεί φυσικά τον κυκλοφοριακό δρόμο και να ελαχιστοποιήσει τη διάβαση της νησίδας 

στο μέτρο του δυνατού. 

 

Εικόνα  2.19 Mini roundabout 
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Οι mini roundabouts πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν μεγαλύτεροι εντός των 

περιορισμών διασταύρωσης. Ωστόσο, η εγγεγραμμένη διάμετρος κύκλου δεν πρέπει γενικά να 

υπερβαίνει τα 30 m. Πάνω από αυτά τα μέτρα η εγγεγραμμένη διάμετρος κύκλου είναι συνήθως 

αρκετά μεγάλη για να φιλοξενήσει τα σχεδιαστικά οχήματα που περιηγούνται σε μια 

υπερυψωμένη νησίδα. Η τοποθεσία και το μέγεθος της κεντρικής νησίδας ενός mini roundabout 

(και το πλάτος του κυκλοφοριακού οδοστρώματος) υπαγορεύονται κυρίως από τις 

προδιαγραφές διαδρομής μεταφοράς επιβατικών αυτοκινήτων.    

Η κεντρική νησίδα θα πρέπει να κατασκευάζεται από σκυρόδεμα ή άλλο υλικό  

και πρέπει είτε να οριοθετείται με μια συμπαγή κίτρινη γραμμή είτε να καλύπτεται πλήρως με 

ένα κίτρινο χρώμα. Εάν ολόκληρο το κέντρο του νησιού είναι χρωματισμένο κίτρινο, 

συνιστάται μια αντιολισθητική επιφάνεια για να αυξηθεί η τριβή της επιφάνειας και να 

αποφευχθούν λείες επιφάνειες, ειδικά για ποδήλατα και μοτοσικλέτες. Μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί μια υφή που παρέχει μια ορατή διαφοροποίηση από τον κυκλοφορικό δρόμο, 

συνοδευόμενη από μια συμπαγή κίτρινη γραμμή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κέντρο της 

νησίδας πρέπει να επισημαίνεται με ένα συμπαγές λευκό χρώμα για να παρέχει ομοιόμορφη 

εμφάνιση και να κάνει τη νησίδα εμφανή. Στην κεντρική νησίδα που επιτρέπεται η διέλευση 

φορτηγών και λεωφορείων από πάνω της, η υπερύψωση ισούται με 100mm από την επιφάνεια 

του οδοστρώματος [3]. 

Ιδιαίτερη περίπτωση υπάρχει, όταν σε μικρά επιβατηγά οχήματα παρέχεται η 

δυνατότητα εκτέλεσης αριστερής στροφής μπροστά από την κεντρική νησίδα, που 

προσφέρεται από τον συνδυασμό του μικρού μεγέθους της κεντρικής νησίδας και του μεγάλου 

πλάτους του δακτυλίου κυκλοφορίας. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις βελτίωσης 

του σχεδιασμού. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.20 οι τρεις περιπτώσεις είναι: “Α) προχώρηση 

της οριογραμμής εισόδου, Β) ταυτόχρονη μεγέθυνση της κεντρικής νησίδας και μείωση του 
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πλάτους του δακτυλίου κυκλοφορίας και Γ) μεγέθυνση της εξωτερικής περιμέτρου του δακτυλίου 

κυκλοφορίας” [7]. 

 

Εικόνα  2.20 Mini roundabout 

Οι Κυκλικοί Κόμβοι Μίας Λωρίδας (Single-Lane Roundabouts)  διαθέτουν κυκλικό 

δακτύλιο μίας λωρίδας, μία λωρίδα εισόδου και μία λωρίδα εξόδου σε όλα τα σκέλη. Η 

διάμετρος της κεντρικής νησίδας είναι εμφανώς μεγαλύτερη από της νησίδα του mini  

roundabout και κυμαίνεται 30-40m και είναι απροσπέλαστη από τα οχήματα καθώς είναι 

υπερυψωμένη. Γύρω από τη νησίδα είναι κατασκευασμένη μια κατάλληλα διαμορφωμένη 

περιμετρική ζώνη προς χρήση. 

 Βάσει σχεδιασμού, επιτρέπεται η ανάπτυξη μεγαλύτερων ταχυτήτων τόσο στην είσοδο 

και στην έξοδο του κόμβου, όσο και κατά την κίνηση μέσα σ’ αυτόν. Το όχημα σχεδιασμού κα 

οι κυκλοφοριακοί φόρτοι της σημείου καθορίζουν το μέγεθος του κόμβου [4], [5]. 

Οι Κυκλικοί Κόμβοι Μίας Λωρίδας είναι πιο ασφαλείς σε σχέση με τις ισόπεδες 

διασταυρώσεις. Αυτό προκύπτει από τη μείωση 30% των ατυχημάτων στο  σύνολο τους, τη 

μείωση 60% στους ελαφρούς τραυματισμούς, τη μείωση 87% των σοβαρών τραυματισμών 

(παραμονή ασθενούς στο νοσοκομείο τουλάχιστον για μία διανυκτέρευση) και την ελάττωση 

θανατηφόρων ατυχημάτων  κατά 88% [8], [25]. 
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Προτιμάται η κατασκευή τους σε αστικές και σε υπεραστικές διασταυρώσεις οδών. Σε 

υπεραστικούς κυκλικούς κόμβους υπάρχουν πινακίδες μείωσης της ταχύτητας κατά την 

προσέγγιση στον δακτύλιο. Ως προς τη γεωμετρία, έχουν μεγαλύτερες ακτίνες της κεντρικής 

νησίδας και γι’ αυτό δεν χρειάζεται η εγκατάσταση υπερβατής ζώνης καθώς υπάρχει αρκετός 

χώρος για τη στροφή των τα βαρέων οχημάτων. [7]. 

 

Εικόνα  2.21 Κυκλικός κόμβος μιας λωρίδας 

Στους αστικούς κυκλικούς κόμβους δίνεται προτεραιότητα στους πεζούς. Οι διαβάσεις 

των πεζών διαγραμμίζονται εγκάρσια με ραβδώσεις και υπάρχει ειδική διαμόρφωση πάνω στις  

κατευθυντήριες νησίδες (πρόβλεψη και για Α.Μ.Ε.Α.) ώστε να μπορούν να διασχίζουν μία οδό 

σε δύο φάσεις. Δηλαδή κάθε φορά οι πεζοί διέρχονται μία ροή (κατεύθυνση) κυκλοφορίας. 

Στις περιπτώσεις που η Μ.Η.Κ. δεν ξεπερνά τα 15000 οχ./ημ., οι ποδηλάτες έχουν την 

δυνατότητα να κάνουν χρήση του κυκλικού δακτυλίου, διαφορετικά συνιστάται η κατασκευή 

αποκλειστικού ποδηλατοδρόμου περιμετρικά του κυκλικού κόμβου και σε απόσταση 5m από 

τη γραμμή εισόδου των οχημάτων στην κυκλότερη επιφάνεια του κόμβου (οριογραμμή 



28 

εγγεγραμμένου κύκλου) και σε καμία περίπτωση εντός αυτής. Στους αστικούς κόμβους 

προτεραιότητα δίνεται στους ποδηλάτες, ενώ στους υπεραστικούς κυκλικούς κόμβους στα 

μηχανοκίνητα οχήματα. [17], [25] 

“Επισημαίνεται πως τα ανάποδα τρίγωνα που σχεδιάζονται στο οδόστρωμα, ως μέρος 

της εγκάρσιας διαγράμμισης, υποδεικνύουν στο όχημα πως είναι υποχρεωμένο να παραχωρήσει 

την προτεραιότητα κίνησης στην κυκλοφορία που βρίσκεται ακριβώς μετά από αυτά.” [25] 

“Σε περιπτώσεις που οι κυκλοφοριακοί φόρτοι των ρευμάτων κυκλοφορίας που στρέφουν 

δεξιά (ή γενικά που κατευθύνονται στην αμέσως επόμενη έξοδο) είναι σημαντικοί και ικανοί να 

υποβαθμίζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα του κυκλικού κόμβου και να προκαλούν συμφόρηση 

σε αυτόν, κατασκευάζονται παρακαμπτήριες λωρίδες (bypass lanes) επιτρέποντας την απευθείας 

δεξιά στροφή με ταχύτητα και ασφάλεια ώστε να ανακουφιστεί η κυκλοφορία και να αναβαθμιστεί 

η εξυπηρέτησή της από τον κόμβο, αυξάνοντας τη χωρητικότητά του. Οι παρακαμπτήριες λωρίδες 

διαχωρίζονται από τον κυκλικό κόμβο είτε με διαχωριστικές νησίδες είτε με κράσπεδα (curbs)  

και ποτέ απλά με κατά μήκος διαγράμμιση” [25]  [8]. 

“Οι Κυκλικοί Κόμβοι Δύο Λωρίδων διαθέτουν κυκλικό δακτύλιο με δύο λωρίδες 

κυκλοφορίας, ενώ οι προσβάσεις τους είναι δυνατό να φέρουν εισόδους και εξόδους με μία ή δύο 

λωρίδες.” [25] Η γεωμετρία τους συνάδει με τους κόμβους μίας λωρίδας και χρησιμοποιούνται 

όταν οι πρώτοι δεν επαρκούν ως προς τη χωρητικότητα ανάλογα με το φόρτο εξυπηρέτησης. 

Ο αριθμός των λωρίδων μιας πρόσβασης προσαρμόζεται ανάλογα με τους κυκλοφοριακούς 

φόρτους που αναλαμβάνει η κάθε λωρίδα. “Οι επιτρεπόμενες λειτουργικές ταχύτητες 

κυμαίνονται μεταξύ 40km/h και 50km/h. Η χωρητικότητα ενός τέτοιου κυκλικού κόμβου αγγίζει 

τα 45000 οχήματα ημερησίως”[25]. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω του μεγάλου φόρτου που 

επιφέρει μια λωρίδα , να γίνεται προσαρμογή με διαπλάτυνση ή/και του οδοστρώματος για την 
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δημιουργία πρόσθετου χώρου αναμονής στην είσοδο του κόμβου, για την καλύτερη και 

ταχύτερη εξυπηρέτηση των οχημάτων [3], [5]. 

 

Εικόνα  2.22 Κυκλικός κόμβος δύο λωρίδων με παρακαμπτήριες οδούς 

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μία κεντρική νησίδα, η οποία δεν είναι προσπελάσιμη 

καθώς είναι υπερυψωμένη, “μία περιμετρική ζώνη βαρέων οχημάτων (αν χρειάζεται), 

υπερυψωμένες κατευθυντήριες νησίδες και γεωμετρικά επιβαλλόμενη εκτροπή τροχιάς εισόδου 

(entry path deflection) με κατάλληλη διαμόρφωση των τόξων εισόδου, στοχεύοντας στη μείωση 

της ταχύτητας των εισερχόμενων οχημάτων. Επιπροσθέτως, είναι δυνατό να περιλαμβάνει 

διαβάσεις πεζών και ποδηλατοδρόμο, όπως και ο κυκλικός κόμβος μιας λωρίδας” [25]. Ή 

κυκλοφορία ποδηλάτων απαγορεύεται στον κυκλικό δακτύλιο και καθιστά αναγκαία την 

μελέτη για την ύπαρξη αποκλειστικού ποδηλατοδρόμου, ο οποίος θα κατασκευαστεί και αυτός 

με 5m απόσταση από την οριογραμμή του κόμβου, όπως και στον κόμβο μιας λωρίδας.  Όταν 

κρίνεται απαραίτητο για λόγους που προαναφέρθηκαν και στο προηγούμενο είδος κόμβου, 

κατασκευάζονται παρακαμπτήριες λωρίδες για να επιτευχθεί μεγαλύτερη χωρητικότητα και να 
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βελτιωθεί η κυκλοφοριακή ικανότητα του κόμβου,. Κατασκευάζονται κυρίως σε υπεραστικό 

επίπεδο, που επιτρέπεται και η υψηλότερη ανάπτυξη ταχυτήτων, αλλά και σε αστικό επίπεδο 

όταν διασταυρώνονται οδοί με μεγάλους κυκλοφοριακούς φόρτους [8].   

Η γεωμετρία, τα σημάδια πεζοδρομίων και οι πινακίδες πρέπει να σχεδιαστούν για να 

δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα που καθοδηγεί και ρυθμίζει τους χρήστες του 

δρόμου, που διασχίζουν τους κυκλικούς κόμβους. Το σχέδιο σήμανσης πρέπει να είναι 

αναπόσπαστο μέρος της προκαταρκτικής φάσης σχεδιασμού ενός έργου. Βασικές εκτιμήσεις 

για όλους τους κυκλικούς κόμβους πολλαπλών λωρίδων περιλαμβάνουν:  

• Διατάξεις λωρίδας που επιτρέπουν στους οδηγούς να επιλέγουν την κατάλληλη 

λωρίδα κατά την είσοδο και να πλοηγούνται στον κυκλικό κόμβο χωρίς αλλαγή λωρίδων,  

 • Ευθυγράμμιση οχημάτων στη γραμμή εισόδου στη σωστή λωρίδα εντός του 

κυκλοφοριακού οδοστρώματος,  

• Διαμονή οχημάτων δίπλα-δίπλα στον κυκλικό κόμβο (δηλαδή, ένα φορτηγό ή 

λεωφορείο που ταξιδεύει δίπλα σε ένα επιβατικό αυτοκίνητο),  

 

Εικόνα  2.23 Βασικά στοιχεία τυπικού κυκλικού κόμβου δύο λωρίδων 



31 

Η κατάταξη των ισόπεδων κυκλικών κόμβων με σειρά αύξουσας χωρητικότητας  είναι:  

1. “Κυκλικός Κόμβος Μίας Λωρίδας.  

2. Κυκλικός Κόμβος Μίας Λωρίδας με παρακαμπτήρια-ες λωρίδα-ες (όπου κρίνεται 

αναγκαίο).  

3. Κυκλικός Κόμβος Δύο Λωρίδων με εισόδους μίας λωρίδας.  

4. Κυκλικός Κόμβος Δύο Λωρίδων με μία ή περισσότερες εισόδους δύο λωρίδων.  

5. Κυκλικός Κόμβος Δύο Λωρίδων με μία ή περισσότερες εισόδους δύο λωρίδων και με 

παρακαμπτήρια-ες λωρίδα-ες (όπου κρίνεται αναγκαίο)” [25] [8]. 

Οι κυκλικοί κόμβοι είναι ευρέως διαδεδομένοι σε όλο το κόσμο.  Σχεδόν κάθε χώρα έχει 

αναπτύξει τους δικούς της κανονισμούς και τις δικές της σχεδιαστικές λογικές που κρίνει η 

καθεμία ότι θα επιφέρει την καλύτερη λειτουργία των κόμβων κυκλικής κίνησης. Αυτοί οι 

κανονισμοί διαφέρουν λίγο έως πολύ ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε χώρας. Επιπροσθέτως, 

διευκρινίζεται ότι κάθε μελετητής οφείλει να σχεδιάζει έναν κόμβο με προτεραιότητα την 

ασφάλεια των χρηστών και πρέπει πάντα να την προσαρμόζει στις εκάστοτε υπάρχουσες 

συνθήκες συνθήκες. [17] 

2.6.2.1 Ειδικές μορφές 

Ορισμένες χώρες, θέλοντας να καλύψουν τυχόν ατέλειες των κυκλικών κόμβων, ως 

προς την ασφάλεια και την χωρητικότητα, ανέπτυξαν κάποιες ειδικές μορφές κόμβων. 

Μερικές από αυτές τις μορφές έγιναν αποδεκτές παγκοσμίως και λαμβάνουν όλο και 

περισσότερο χώρο έναντι των τυπικών κυκλικών κόμβων κι άλλες είναι ακόμα σε επίπεδο 

μελέτης. 
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Αρχικά, μια εναλλακτική περίπτωση κυκλικού κόμβου αποτελεί η μορφή 

«hamburger». Η κεντρική νησίδα, αυτής της μορφής, είναι διαιρεμένη σε 3 κομμάτια 

(μεταβατικές νησίδες). Το πλάτος του μεσαίου τμήματος είναι ίσο με το πλάτος ενός 

λεωφορείου ή ενός βαρέου οχήματος. Η διάμετρος της εξωτερικής περιμέτρου είναι 60m ή και 

περισσότερο. Επίσης η διάταξη αυτή μπορεί να κατασκευαστεί και σε κόμβο που αποτελείται 

από παραπάνω από ένα επίπεδα  [9]. 

Ακόμη μια κατηγορία αποτελεί ο κυκλικός κόμβος με ξεχωριστές λωρίδες για δεξιά 

στροφή, ο οποίος ονομάζεται «flower roundabout», λόγω του σχήματός του. Δημιουργήθηκε 

για να επιτυγχάνονται υψηλά επίπεδα ασφάλειας κυκλοφορίας σε ήδη υπάρχοντες κυκλικούς 

κόμβους δύο λωρίδων που σύμφωνα με τα στατιστικά παρείχαν χαμηλότερο επίπεδο 

ασφάλειας. Επομένως, οι παρακαμπτήριες οδοί δεν είναι καινοτομία, καθώς η χρήση τους είναι 

ευρέως διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Αυτό που αναφέρεται ως καινοτομία , είναι η 

δυνατότητα προσαρμογής των παρακαμπτήριων οδών  στον υπάρχοντα «τυπικό» (λιγότερο 

ασφαλή)   κυκλικό κόμβο δύο λωρίδων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός (ασφαλέστερου) 

κυκλικού κόμβου, χωρίς καμία αλλαγή σε αυτόν. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του 

flower roundabout αποτελεί πως έχει την ίδια λογική με το turbo roundabout, δηλαδή έχει 

φυσικά διαχωρισμένες λωρίδες κυκλοφορίας εντός της κυκλοφοριακής οδού. Αυτό σημαίνει 

ότι η εσωτερική κυκλοφοριακή οδός χρησιμοποιείται μόνο από οχήματα που οδηγούν 

κατευθείαν στον κυκλικό κόμβο και περιστρέφονται μέσα σ’ αυτόν ημικυκλικά (180 °) ή για 

τρία τέταρτα ενός κύκλου (270 °) ή διασχίζουν όλο τον κύκλο (360 °), ενώ η εξωτερική 

κυκλοφοριακή οδός χρησιμοποιείται για την άμεση δεξιά στροφή.  Διαχωρίζοντας, φυσικά τη 

δεξιά ροή κυκλοφορίας, έχουμε έναν κυκλικό κόμβο μιας λωρίδας , όπου δεν εμφανίζονται 

σημεία εμπλοκής [9]. 
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Εικόνα  2.24 Hamburger roundabout 

 

Εικόνα  2.25 Μετατροπή συμβατού κόμβου 2 λωρίδων σε "flower roundabout"  
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Εικόνα  2.26 Flower roundabout (σημεία εμπλοκής) 

Ο «target-roundabout» έχει σχεδιαστεί ως κυκλικός κόμβος δύο λωρίδων με 

διαφορετικές εξωτερικές διαμέτρους, οι οποίες βρίσκονται σε δύο επίπεδα. Όλες οι δεξιές 

στροφές και στους δύο κυκλικούς κόμβους έχουν τις δικές τους ξεχωριστές λωρίδες 

παράκαμψης δεξιάς στροφής. Οι διπλοί κυκλικοί κόμβοι μιας λωρίδας σε δύο επίπεδα 

επιτρέπουν την οδήγηση από όλες τις κατευθύνσεις προς όλες τις κατευθύνσεις και σ’ αυτόν 

τον κυκλικό κόμβο, επίσης, «συγχωρούνται λάθη»: εάν ένας οδηγός παραμένει κατά λάθος 

στην αριστερή λωρίδα στην είσοδο, είναι ακόμα δυνατό να στρίψει δεξιά στην επόμενη έξοδο. 

Διαχωρίζοντας, φυσικά τη δεξιά κίνηση της ροής, σχεδιάζεται κυκλικός κόμβος μιας λωρίδας, 

στην οποία δεν συναντώνται σημεία εμπλοκής. Οποιαδήποτε πιθανή εμπλοκή στα σημεία 

σύγκρουσης, κατά τη μεταφορά από τη κυκλοφορική οδό στο τμήμα του δρόμου είναι πριν από 

τον κυκλικό κόμβο. Ο target-roundabout είναι χρήσιμος σε προαστιακές περιοχές, όπου έχουμε 
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άφθονο χώρο, και ο δύο επιπέδων κόμβος  είναι πιθανή λύση, αλλά και σε αστικές περιοχές, 

λόγω των περιορισμένων διαστάσεων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Ένας κυκλικός κόμβος με διαχωρισμένες λωρίδες αριστερής στροφής στους κύριους 

δρόμους – ο κυκλικός κόμβος τεσσάρων γεφυρών, «four bridges roundabout» - είναι 

σχεδιασμένος, ως ένας μεγάλος κυκλικός κόμβος μονής λωρίδας σε ένα επίπεδο, και οι δύο 

αριστερόστροφοι στους κύριους δρόμους έχουν τις δικές τους, ξεχωριστές αριστερές λωρίδες 

παράκαμψης, οι οποίες βρίσκονται σε άλλο, χαμηλότερο επίπεδο. Οι αριστερές 

περιστρεφόμενες λωρίδες τοποθετούνται ως στάνταρ διασταύρωση. Διαχωρίζοντας φυσικά την 

αριστερή ροή της κίνησης στον κύριο δρόμο, έχουμε έναν κυκλικό κόμβο μιας λωρίδας, όπου 

δεν υπάρχουν σημεία εμπλοκής [9]. 

 

Εικόνα  2.27 Four bridges roundabout 



36 

 

Εικόνα  2.28 Target roundabout 

Επί προσθέτως, το 1972 κατασκευάστηκε ο πρώτος «magic roundabout» στο Swidon 

της Αγγλίας. Ο κυκλικός κόμβος κατασκευάστηκε σύμφωνα με το σχεδιασμό του Frank 

Blackmore.   “Αποτελείται από πέντε κυκλικούς κόμβους μικρής διαμέτρου σε κυκλική διάταξη 

περιμετρικά μίας κεντρικής κυκλικής νησίδας συνδεόμενους με σύντομες οδούς” [17]. Η ροή 

κυκλοφορίας γύρω από τον εσωτερικό κύκλο είναι αριστερόστροφη και η κυκλοφορία ρέει με 

δεξιόστροφο τρόπο γύρω από τους πέντε κυκλικούς κόμβους στον εξωτερικό βρόχο.  “Προκαλεί 

τεράστια σύγχυση ιδιαίτερα σε οδηγούς που τον χρησιμοποιούν για πρώτη φορά, ενώ επίσημα 

έχει αποσπάσει τον τίτλο του πιο” « εχθρικού » “κόμβου στη Μ. Βρετανία αρκετές φορές τα 

τελευταία έτη.” [17] Λόγω της  δυσαρέσκειας και του άγχους που νιώθουν οι οδηγοί, αποτελεί 

παράδειγμα προς αποφυγή και δεν κατασκευάζεται πλέον. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Blackmore
https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Blackmore
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Εικόνα  2.29 Magic roundabout 

2.7 Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα ισόπεδων κυκλικών κόμβων 

Η ταξινόμηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων βασίζεται στις  

θεμελιώδεις αρχές που σχεδιάζεται ένας κυκλικός κόμβος, οι οποίες είναι: 1) το αποδεκτό 

κόστος λειτουργίας, 2) η ικανοποιητική προσαρμογή στον περιβάλλοντα χώρο, 3) η ασφάλεια 

της κυκλοφορίας και 4) η επαρκής κυκλοφοριακή ικανότητα η ικανοποιητική προσαρμογή 

στον περιβάλλοντα χώρο. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η σύγκρισή τους με άλλους 

τύπους κόμβων.  

2.7.1 Ασφάλεια 

2.7.1.1 Ασφάλεια της κυκλοφορίας 

Σύμφωνα με έρευνες σε Ευρώπη και Αμερική, ο κυκλικός κόμβος αποτελεί, 

επιβεβαιωμένα, την πιο ασφαλή μορφή ισόπεδου κόμβου.  Αν παρατηρήσουμε το παρακάτω 

σχήμα βλέπουμε ότι τα σημεία εμπλοκής μεταξύ των οχημάτων μειώνονται από 32 - σε έναν 
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τυπικό τετρασκελή ισόπεδο κόμβο- , σε 8 -σε έναν αντίστοιχο κυκλικό κόμβο μίας λωρίδας. 

[17] 

Ακόμη, παρατηρείται η εξάλειψη  κάθετων πλαγιομετωπικών συγκρούσεων και 

συγκρούσεων που πραγματοποιούνται υπό μεγάλη γωνία, επειδή τα οχήματα υποχρεωτικά 

μπαίνουν σε κοινή φορά τροχιά κίνησης, διατηρώντας χαμηλές λειτουργικές ταχύτητες 

εξαιτίας της γεωμετρικής χάραξης. Σημαντικό αποτέλεσμα αυτών είναι η αισθητή μείωση α) 

του αριθμού ατυχημάτων και της σοβαρότητάς τους και β) κυρίως τα ατυχήματα περιορίζονται 

σε υλικές ζημιές. Οι νωτιομετωπικές συγκρούσεις ελαχιστοποιούνται καθώς ο οδηγός 

εξαναγκάζεται να μειώσει την ταχύτητά του, εν αντιθέσει με τις σηματοδοτούμενες 

διασταυρώσεις στις οποίες υπάρχει το κίνητρο της επιτάχυνσης την ώρα που ανάβει πράσινο ο 

σηματοδότης ή της απότομης επιβράδυνσης – ακινητοποίησης όταν ανάβει το κόκκινο [8], 

[10], [17]. 

“Έρευνα του Ινστιτούτου (IIHS) στην πόλη Maryland των Η.Π.Α., σε 38 κυκλικούς 

κόμβους, αναφέρει πως τα οδικά ατυχήματα που συνέβαιναν με τη μεγαλύτερη συχνότητα, 

αφορούσαν σε σύγκρουση ενός οχήματος με την κεντρική νησίδα, και σε συγκρούσεις οχημάτων 

στις εισόδους (Βέβαια σε κάθε περίπτωση οι συνέπειες περιορίζονται κυρίως σε υλικές ζημιές και 

μάλιστα χαμηλού κόστους. Κύριος παράγων των ατυχημάτων αυτών ήταν η υψηλή ταχύτητα, 

γεγονός που αποδίδεται στη μη έγκαιρη αναγνώριση του κόμβου λόγω ελλιπούς σήμανσης πριν 

από αυτόν, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες. Σε αντίστοιχη μελέτη για τη μείωση αυτών των 

ατυχημάτων προτάθηκε εγκατάσταση ρυθμιστικών πινακίδων μεγάλου μεγέθους με συχνότερη 

τοποθέτηση (περισσότερες από μία) και σε αποστάσεις κατάλληλες ώστε ο οδηγός να διαθέτει τον 

απαιτούμενο χρόνο να αντιληφθεί, να αποφασίσει και να δράσει, κατά την προσέγγιση του 

κόμβου, προσαρμοζόμενος στις εκάστοτε οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, ενώ για λόγους 
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ασφάλειας προτάθηκε η διαγράμμιση με κατάλληλη αντανακλαστικού τύπου χρώματος των 

ερεισμάτων των υπερυψωμένων νησίδων”  [3], [5], [25]. 

 

Εικόνα  2.30 Σημεία εμπλοκής σε τυπικό 4σκελή κόμβο και σε κυκλικό κόμβο  

2.7.1.2 Ασφάλεια πεζών 

“Οι κατευθυντήριες νησίδες στις προσβάσεις του κυκλικού κόμβου προσφέρουν 

προστασία στους πεζούς που διασχίζουν την οδό σε δύο φάσεις, ενώ οι τελευταίοι εμπλέκονται 

με μία κατεύθυνση της κυκλοφορίας σε κάθε φάση. Εννοείται πως στον αστικό ιστό οι πεζοί 

διαθέτουν προτεραιότητα έναντι των οχημάτων, ενώ εκτός πόλης ισχύει το αντίθετο. Οι εγκάρσιες 

διανυόμενες αποστάσεις επί του οδοστρώματος είναι μικρότερες και οι ταχύτητες των 

εμπλεκόμενων οχημάτων σαφώς μικρότερες από ότι σε μία τυπική σηματοδοτημένη 

διασταύρωση” [3], [5], [25]. 

Στο σχήμα 2.31 φαίνεται η μείωση των σημείων εμπλοκής των πεζών με οχήματα στις 

προσβάσεις “ενός κόμβου, από τέσσερα (δεκαέξι συνολικά) σε έναν τυπικό τετρασκελή κόμβο, 

σε δύο (οκτώ συνολικά) σε έναν αντίστοιχο κυκλικό”.[25] Ευρωπαϊκές έρευνες δείχνουν πως η 
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μετατροπή και η αντικατάσταση διασταυρώσεων σε κυκλικούς κόμβους προκαλούν ελάττωση 

των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται πεζοί της τάξεως 75%. Οι κυκλικοί κόμβοι μίας 

λωρίδας έναντι των αντίστοιχων σηματοδοτούμενων κόμβων εμφανίζουν αισθητά μειωμένους 

δείκτες ατυχημάτων πεζών [8], [25]. Από την άλλη πλευρά, ο πεζός καλείται να περπατήσει 

μεγαλύτερη απόσταση λόγω της κυκλικής τροχιάς του και μπορεί να χρειαστεί να περιμένει να 

υπάρξει ένα ικανοποιητικό κενό ροής της κυκλοφορίας που να του παρέχει την απαραίτητη 

ασφάλεια καθώς διασχίζει τον δρόμο. [8] 

2.7.1.3 Ασφάλεια ποδηλατών 

“Οι ποδηλάτες συνιστούν μία ιδιάζουσα κατηγορία χρηστών τόσο των οδών και των 

κόμβων γενικότερα, όσο και των κυκλικών κόμβων συγκεκριμένα. Σε αστικό κυκλικό κόμβο μίας 

λωρίδας, αν η Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Μ.Η.Κ.) δεν ξεπερνά τα 15000 οχήματα είναι 

αποδεκτό οι ποδηλάτες να εντάσσονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κυκλική διαδρομή, 

ενώ αν η Μ.Η.Κ. είναι μεγαλύτερη, απαιτείται η κατασκευή ποδηλατοδρόμου” [17],  [8]. “Σε 

υπεραστικούς κυκλικούς κόμβους μίας λωρίδας, ανεξαρτήτως Μ.Η.Κ., η κατασκευή 

ποδηλατοδρόμου είναι απαραίτητη, όπως φυσικά και σε κυκλικούς κόμβους δύο λωρίδων είτε 

πρόκειται για αστικούς, είτε για υπεραστικούς. Δύο είναι οι βασικές αρχές που είναι αναγκαίο να 

διέπουν την κατασκευή και τη λειτουργία ποδηλατοδρόμου: α) προτεραιότητα εντός του αστικού 

ιστού διαθέτουν οι ποδηλάτες, β) εκτός αυτού, προτεραιότητα διαθέτουν τα οχήματα. Βέβαια, 

είναι φανερό πως η προτεραιότητα των ποδηλατών εντός του πολεοδομικού ιστού είναι θέμα το 

οποίο εγείρει πολλαπλές δυσκολίες κατά την εφαρμογή του και συχνά, τελικά, δεν εφαρμόζεται 

στην πραγματικότητα. Έρευνα του Ινστιτούτου Κυκλοφοριακής Τεχνικής και Συγκοινωνιακών 

Υποδομών (CROW) της Ολλανδίας, αναφέρει πως οι ποδηλάτες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, 
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με τους οδηγούς αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών να μην επιδεικνύουν την ορθή συμπεριφορά και 

να μην παραχωρούν προτεραιότητα στους ποδηλάτες” [17],[10]. 

 

Εικόνα  2.31 Σημεία εμπλοκής οχημάτων με πεζούς στους 2 κόμβους 

“Ο σχεδιασμός του ποδηλατοδρόμου πρέπει να είναι κατάλληλος ώστε να εξασφαλίζεται 

πρωτίστως η ασφάλεια των χρηστών και έπειτα η κυκλοφοριακή ικανότητα του κόμβου. Σε κάθε 

περίπτωση ο ποδηλατοδρόμος κατασκευάζεται σε απόσταση περίπου 5m από την εξωτερική 

οριογραμμή του κυκλικού δακτυλίου και ποτέ εντός αυτού, πράγμα που έχει αποδειχθεί εξαιρετικά 

επικίνδυνο”  [17], [8]. 
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Εικόνα  2.32 Ποδηλατοδρόμος εκτός κυκλικού δακτυλίου 

 

Εικόνα  2.33 Ποδηλατοδρόμος εντός κυκλικού δακτυλίου 
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Εικόνα  2.34 Kυκλικός κόμβος με ποδηλατοδρόμο α) εντός αστικού ιστού με προτεραιότητα 

των ποδηλατών β) εκτός αστικού ιστού με προτεραιότητα οχημάτων 

2.7.2 Κυκλοφοριακή Ικανότητα  

“Στους κυκλικούς κόμβους με υψηλά πρότυπα διαμόρφωσης και σωστό σχεδιασμό, 

υφίσταται ένα είδος συνεχούς προσαρμογής στη διακύμανση των κυκλοφοριακών φόρτων κατά 

τη διάρκεια μίας ημέρας, καθώς τα οχήματα κινούνται με χαμηλή ταχύτητα μεν, απρόσκοπτα δε, 

καθώς δεν είναι αναγκαίο να ακινητοποιούνται και να αναμένουν σε στάση (όπως π.χ. σε φάση 

κόκκινου), αλλά απλά να παραχωρούν προτεραιότητα. Οι καθυστερήσεις είναι μειωμένες σε 

σχέση με αυτές σηματοδοτημένων κόμβων με αντίστοιχους φόρτους κυκλοφορίας, ιδιαίτερα σε 

περιόδους μη-αιχμής. Γενικά έχουν επιτευχθεί υψηλές χωρητικότητες σε κυκλικούς κόμβους, 

υψηλότερες ίσως από ότι αρχικά αναμενόταν, αφού είναι δυνατό ένας κυκλικός κόμβος δύο 
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λωρίδων να εξυπηρετεί ικανοποιητικά μέχρι και 32000 οχήματα/ημέρα (Μ.Η.Κ.), ενώ  πειράματα 

σε σηματοδοτημένους κυκλικούς κόμβους δύο λωρίδων έδειξαν πως σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις μπορεί να επιτευχθεί χωρητικότητα της τάξης των 50000 οχημάτων ημερησίως [8]. 

Ο κυκλικός κόμβος αποτελεί την ιδανικότερη λύση σε περιπτώσεις διασταύρωσης πέντε ή 

περισσότερων κλάδων [8]. Στον αντίποδα όλων των παραπάνω, ένας κυκλικός κόμβος 

υπολειτουργεί όταν δύο ή περισσότεροι κλάδοι πλησιάζουν τη χωρητικότητά τους την ίδια στιγμή. 

Επίσης, οι κυκλικοί κόμβοι μειονεκτούν έναντι ενός συστήματος συντονισμένης σηματοδότησης 

που μπορεί να αυξήσει αποτελεσματικά τη χωρητικότητα μίας αρτηρίας και τη στάθμη 

εξυπηρέτησης.” [17] 

2.7.3 Κόστος κατασκευής και λειτουργίας 

“Μια διασταύρωση με φωτεινούς σηματοδότες απαιτεί περίπου $3000 ετησίως για 

ηλεκτρισμό και συντήρηση, ενώ οι σηματοδότες χρειάζονται συχνή αντικατάσταση. Σε 

μεγαλύτερες διασταυρώσεις το κόστος αυτό αυξάνεται σημαντικά. Στους κυκλικούς κόμβους το 

μόνο κόστος συντήρησης είναι αυτό για την επιμέλεια του τοπίου και περιστασιακά για την αλλαγή 

των σημάτων. Η κατασκευή μεγάλων κυκλικών κόμβων μπορεί να κοστίζει περισσότερο ή εξίσου 

με σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις, όμως μακροχρόνια το συνολικό κόστος είναι μικρότερο 

λόγω του μικρού κόστους συντήρησης και λειτουργίας. Ενδεικτικά, το εκτιμώμενο κόστος 

μετατροπής μιας διασταύρωσης σε κυκλικό κόμβο μίας λωρίδας κυμαίνεται περί τις 400.000€. 

Βέβαια το κόστος εξαρτάται προφανώς και από το μέγεθος του κόμβου. Έτσι, το κόστος 

κατασκευής ενός κυκλικού κόμβου δύο λωρίδων εκτιμάται περίπου στις 600.000€ [10]”. [17] 
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2.7.4 Προσαρμογή στο περιβάλλον 

“Τα περιβαλλοντικά οφέλη έχουν δύο εκφάνσεις: Αυτή της μειωμένης επιβάρυνσης της 

ατμόσφαιρας και τοπικά της περιοχής του κυκλικού κόμβου και αυτή της αισθητικής. Λόγω του 

τρόπου λειτουργίας τους, οι κυκλικοί κόμβοι επιφέρουν μείωση στις εκπομπές αερίων ρύπων 

(διοξείδιο και μονοξείδιο του άνθρακα, νιτρικό οξείδιο κτλ.) αλλά και στη στάθμη της 

ηχορύπανσης καθώς πρακτικά έχει παρατηρηθεί πτώση κατά τρεις (3) έως πέντε (5) ποσοστιαίες 

μονάδες στα επίπεδα παραγόμενου θορύβου σε σχέση με έναν αντίστοιχο κόμβο με φωτεινή 

σηματοδότηση. Από την άποψη της αισθητικής αντίληψης είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι 

κυκλικοί κόμβοι λόγω της διαμόρφωσης της νησίδας αλλά και του παρόδιου χώρου με χαμηλή 

βλάστηση συνιστούν μία ελκυστική επιλογή, κυρίως για λόγους αποδοχής από πλευράς πολιτών 

[8].” [17] 

2.7.5 Παρατηρήσεις 

Σε πολλούς κυκλικούς κόμβους, έχει παρατηρηθεί στην κεντρική νησίδα τοποθέτηση 

επικίνδυνων εμποδίων μεγάλου μεγέθους. Μερικά παραδείγματα αποτελούν η βλάστηση με 

ψηλά δέντρα ή η εγκατάσταση ογκωδών μνημείων ή πρατήριο υγρών καυσίμων. Γενικά 

χρειάζεται για λόγους ασφαλείας να αποτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων εμποδίων πάνω στην 

κεντρική νησίδα [8]. 
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Κεφάλαιο 3  Σπειροειδής κυκλικός κόμβος  

3.1 Ορισμός 

Οι σπειροειδείς κόμβοι αποτελούν μια ειδική μορφή κυκλικού κόμβου. Το σχήμα τους 

μοιάζει περισσότερο με οβάλ παρά με κύκλο  ώστε να διασπαστούν τα ρεύματα κυκλοφορίας, 

για να αποφευχθεί η πλέξη της. Η κεντρική νησίδα είναι είτε μη διασχίσιμη, είτε μερικώς 

διασχίσιμη. Ο κυκλοφοριακός δακτύλιος έχει σπειροειδές σχήμα, έχοντας τρία ή περισσότερα 

τμήματα με πολλαπλά κέντρα εσωτερικής και εξωτερικής διαμέτρου. Οι κατευθύνσεις κίνησης 

της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται σε φυσικές ξέχωρες λωρίδες, οι οποίες οριοθετούνται από 

ειδικά υπερυψωμένα κράσπεδα. Τα κράσπεδα τοποθετούνται στην είσοδο του κόμβου και στις 

λωρίδες κυκλοφορίας. Όλα τα παραπάνω λειτουργούν για να εξαλειφθούν οι εναλλαγές 

λωρίδας μέσα στην κυκλότερη επιφάνεια του κόμβου, καθώς κάθε λωρίδα εισόδου έχει  

συγκεκριμένη έξοδο. Οι  υπερυψωμένες επιφάνειες που βοηθούν τη δημιουργία μιας νέας 

λωρίδας του δακτυλίου, χρειάζεται να κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο που να αποφεύγεται 

η διακοπή της πορείας των οχημάτων, τα οποία εισέρχονται από την εσωτερική λωρίδα της 

αμέσως προηγούμενης πρόσβασης. Οι επιφάνειες αυτές διακόπτονται στα τμήματα εισόδου 

και εξόδου στο εσωτερικό του κυκλικού κόμβου και αποτελούνται από ειδικά υπερυψωμένα 

διαχωριστικά στοιχεία που σκοπό έχουν την εμπόδιση της αλλαγής λωρίδας. [27] 
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Εικόνα  3.1 Turbo roundabout 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ο οδηγός καλείται να αποφασίσει τη λωρίδα 

κατεύθυνσης του με βάση την έξοδο που χρειάζεται, πριν την είσοδό του στον Turbo  κόμβο. Η 

απόφαση που θα παρθεί, δεν μπορεί να αλλάξει εφόσον ο οδηγός βρίσκεται στην είσοδο ή μέσα 

στον κόμβο, καθώς ο κόμβος απαγορεύει ρητά τις εναλλαγές των λωρίδων μέσα στο δακτύλιο. 

Οι πιθανές κατευθύνσεις και οι έξοδοι δίνονται, αναλυτικά, με πινακίδες και διαγραμμίσεις επί 

των δρόμων, σε αρκετή απόσταση πριν την είσοδο του κόμβου, ώστε ο οδηγός να έχει τη 

δυνατότητα να αποφασίσει εγκαίρως την κατάλληλη διαδρομή.  [27] 

Ο σπειροειδής κόμβος αποτελεί την καλύτερη λύση για διασταυρώσεις μεταξύ κύριων 

και δευτερευουσών οδών, με μικρότερο φόρτο κυκλοφορίας. Οι turbo κόμβοι αναπτύχθηκαν 

και εξελίχθηκαν κυρίως για περιπτώσεις που συναντώνται συχνά στις επαρχιακές οδούς , όπως 

για παράδειγμα η διασταύρωση ενός σημαντικού περιφερειακού δρόμου με μεγάλο όγκο 

κυκλοφορίας με οδούς χαμηλότερου κυκλοφοριακού φόρτου. [27] 
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Εικόνα  3.2 Αρχιμήδεια Σπείρα ( αποτελεί βάση του σχεδιασμού του  turbo roundabout) 

3.2 Ιστορική αναδρομή 

Στα πλαίσια της ανάγκης της επίλυσης των προβλημάτων των συμβατών κυκλικών 

κόμβων, αναπτύχθηκε η ιδέα του σπειροειδή κόμβου. Ο πρώτος που αναφέρθηκε στο 

συγκεκριμένο είδος κόμβου ήταν ο ερευνητής Bertus Fortujin, του πανεπιστημίου του Delft. Ο 

ερευνητής κλήθηκε να αναπτύξει ένα μοντέλο κόμβου, το οποίο να εξυπηρετεί την ίδια ή 

μεγαλύτερη χωρητικότητα από αυτήν των συμβατών κυκλικών κόμβων δύο λωρίδων και 

παρέχει την ασφάλεια που προσφέρει ο κυκλικός κόμβος μίας λωρίδας. Ο πρώτος turbo  κόμβος 

κατασκευάστηκε, στην Ολλανδία, το 2000, ενώ μέχρι το 2007 είχαν  κατασκευαστεί και τεθεί, 

στη χώρα, σε λειτουργία εβδομήντα κόμβοι. Η ιδιαίτερη μορφή αυτή, υιοθετήθηκε και από 

άλλες χώρες, όπως η Πολωνία, η Γερμανία, η Τσεχία, το Βέλγιο και άλλες. Από το 2000 μέχρι 

σήμερα μετρούνται πάνω από 200 έργα σπειροειδούς κόμβων στην Ολλανδία, η οποία έχει, 

πλέον, παγιώσει την κατασκευή turbo κόμβων έναντι των συμβατών κυκλικών κόμβων. [20], 

[27] 
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3.3 Χαρακτηριστικά σπειροειδούς κόμβου 

3.3.1 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

1. Κεντρική νησίδα: αποτελεί η υπερυψωμένη επιφάνεια πρασίνου, η οποία 

βρίσκεται στο κέντρο του κόμβου και έχει σπειροειδή σχηματισμό. Γύρω από την κεντρική 

νησίδα διεξάγεται η κυκλοφορία. [20] , [27] 

2. Σκέλη κόμβου: είναι τα οδικά τμήματα που συμβάλλουν στον κόμβο και 

ανάλογα με την διαμόρφωση είναι 3 ή 4 και μόνο κάτω από ορισμένες περισσότερα.  [20] , [27] 

3. Νησίδα διαχωρισμού: υπερυψωμένη επιφάνεια ή στο ύψος του δρόμου με 

οριζόντια διαγράμμιση, η οποία διαχωρίζει την εισερχόμενη από την εξερχόμενη κυκλοφορία. 

Επιπλέον, βοηθάει στην επιβράδυνση των οχημάτων που εισέρχονται στον κόμβο και βοηθά 

στον διαχωρισμό του οδοστρώματος σε δύο στάδια, με σκοπό τη δημιουργία χώρου αναμονής 

για τους πεζούς, οι οποίοι διασχίζουν κάθετα την οδό πρόσβασης.  [20] , [27] 

 

Εικόνα  3.3 Νησίδα διαχωρισμού 
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4. Δακτύλιος κυκλοφορίας: αποτελεί η κυκλική επιφάνεια του οδοστρώματος, 

γύρω από την κεντρική νησίδα, πάνω στον οποίο κινούνται αριστερόστροφα (αντίθετα από την 

φορά του ρολογιού) τα οχήματα. [20], [27] 

5. Υπερβατή ζώνη κεντρικής νησίδας:  στην περίπτωση ανάγκης χρήσης του 

κόμβου από βαρέα οχήματα (πχ. Σε επαρχιακές ή περιφερειακές οδούς) κατασκευάζεται 

επιπλέον, στην περίμετρο της κεντρικής νησίδας μία ζώνη ελάχιστα υπερυψωμένη σε σχέση 

με το οδόστρωμα. Η χρήση της, καθ’ ότι δεν είναι απαραίτητη, εξαρτάται από το μέγεθος της 

ακτίνας της κυκλικής κεντρικής νησίδας και τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό.[20], [27] 

6. Γραμμή εισόδου: είναι η εγκάρσια σήμανση που χαράσσεται κάθετα προς το 

μήκος του οδοστρώματος της πρόσβασης στον κόμβο. Χρησιμοποιείται για να οριστεί το 

σημείο εισόδου στον δακτύλιο και τοποθετείται στην εξωτερική του περίμετρο. Σ αυτό το 

σημείο αναμένονται και τα σημεία εμπλοκής μεταξύ των οχημάτων που εισέρχονται στον 

κόμβο και των οχημάτων που κινούνται ήδη σ’ αυτόν. Προτεραιότητα δίνεται στα οχήματα 

που κινούνται εντός του κόμβου, ενώ υπάρχει περίπτωση αυτό να αλλάξει, εφόσον υπάρχει η 

κατάλληλη σήμανση για το αντίθετο. [20], [27] 

7. Εγκάρσιες διαβάσεις πεζών: η κατασκευή τους χρήζει αναγκαία σε αστικό 

περιβάλλον και με κατάλληλη διαμόρφωση, ώστε να είναι ικανές να διασχίζονται με ευκολία 

και από ΑΜΕΑ. Κόβουν κάθετα το οδόστρωμα, ξεχωρίζουν από τη διαγράμμιση στο έδαφος 

και λόγω της νησίδας διαχωρισμού, υπάρχει η δυνατότητα στάσης ενδιάμεσα των δύο 

ρευμάτων. [20] , [27] 

8. Διαμορφώσεις για ποδήλατα: ανάλογα με το φόρτο του κόμβου δίνεται η 

δυνατότητα στα ποδήλατα να κινηθούν είτε εντός αυτού, είτε ακολουθώντας τις κατάλληλα 

διαμορφωμένες πεζοδιαβάσεις. [20] , [27] 
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9. Διαμόρφωση τοπίου: οι κόμβοι που βρίσκονται σε αστικό περιβάλλον 

διακοσμούνται από μία ζώνη χαμηλού πρασίνου. Αυτό προσφέρει και στην αισθητική του 

κόμβου ενώ το ύψος είναι κατάλληλο ώστε να διασφαλίζεται το απαιτούμενο ελεύθερο πεδίο 

ορατότητας στον κόμβο. Η ζώνη πρασίνου παρεμβάλλεται μεταξύ του περιφερειακού 

πεζοδρομίου και του δακτυλίου κυκλοφορίας. Διαχωρίζει τα οχήματα και τους πεζούς, 

προσφέροντας περισσότερη ασφάλεια στους δεύτερους, ενώ τους κατευθύνει σωστά στις 

πεζοδιαβάσεις. [20] , [27] 

10. Turbo block: “Το γεωμετρικό σχήμα της σπειροειδούς τροχιάς προκύπτει από την 

ταυτόχρονη ανάπτυξη δύο ένθετων σπειρών, κάθε μία με τρία τμήματα κυκλικών τόξων με 

συνεχόμενες μεγαλύτερες ακτίνες και με τα κέντρα τους στα αριστερά και στα δεξιά από το 

γεωμετρικό κέντρο του σπειροειδούς κυκλικού κόμβου. Κάθε απόκλιση μέσα στην ακτίνα πρέπει 

να αντιστοιχίζεται με μετατόπιση του κέντρου της πάνω σε μία ευθεία που ονομάζεται άξονας 

μετάθεσης ώστε η σπείρα να παραμένει συνεχής. Το διάγραμμα στο οποίο  συγκεντρώνονται όλες 

οι σπείρες αυτές πάνω στο τμήμα του άξονα μετάθεσης λέγεται σπειροειδές τετράγωνο” [20]. 

3.3.2 Κύρια χαρακτηριστικά σπειροειδή κόμβου (turbo) 

1. Τουλάχιστον σε μια είσοδο του κόμβου εισάγεται μια επιπλέον λωρίδα 

κυκλοφορίας στον δακτύλιο (χαρακτηριστικό χωρητικότητας-ικανότητας). [20] , [27] 

2. Οι οδηγοί κατά την είσοδό τους στον κόμβο παραχωρούν προτεραιότητα το 

πολύ σε 2 λωρίδες κυκλοφορίας  (χαρακτηριστικό ασφάλειας) [20] , [27] 

3. Συνέπεια της χρήσης της σπειροειδούς διάταξης του κόμβου αποτελεί η ομαλή 

ροή των οχημάτων (χαρακτηριστικό ασφαλείας). [20] , [27] 

4. Τα υπερυψωμένα διαμήκη διαχωριστικά στοιχεία (κράσπεδα) απαγορεύουν την 

αλλαγή λωρίδας εντός του κόμβου (χαρακτηριστικό ασφάλειας) [20] , [27] 
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5. Κάθε τμήμα του σπειροειδούς κόμβου περιλαμβάνει μία λωρίδα, που επιτρέπει 

είτε την ευθεία κίνηση είτε την έξοδο από τον κυκλικό κόμβο.  [20] , [27] 

6. Οι έξοδοι τουλάχιστον δύο σκελών διαθέτουν δύο λωρίδες (χαρακτηριστικό 

χωρητικότητας-ικανότητας). [20] , [27] 

7. Η βέλτιστη καμπυλότητα τροχιάς κίνησης πραγματοποιείται λόγο της 

διατήρησης μικρής διαμέτρου του κόμβου (χαρακτηριστικό ασφαλείας) [20] , [27] 

 

Εικόνα  3.4 Πιθανός συνδυασμός εισόδων και εξόδων ενός  κόμβου turbο 

8. Τα σημεία προσεγγίσεως βρίσκονται πάντα σε ορθή γωνία με τον σπειροειδή 

κόμβο.[20] , [27] 

9. Οι πινακίδες που βρίσκονται πάνω στην κεντρική νησίδα τραβούν την προσοχή 

των οδηγών και τους κατευθύνουν κατάλληλα ώστε να επιλέξουν την σωστή λωρίδα 

κυκλοφορίας. [20] , [27] 
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10. Οι ειδικά διαμορφωμένες βατές ζώνες περιμετρικά της κεντρικής νησίδας 

χρησιμεύουν στη δημιουργία επαρκούς εύρους χώρου, ο οποίος προσφέρει άνετη κίνηση στα 

βαρέα οχήματα που επιθυμούν να κάνουν χρήση τον κόμβο.  [20] , [27] 

 

Εικόνα  3.5 Διαδικασία σχεδιασμού ενός κόμβου 
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3.4 Τύποι σπειροειδών κόμβων 

Ανάλογα με τον αριθμό εισόδων και εξόδων από τον κόμβο, οι σπειροειδείς κόμβοι 

διακρίνονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες, τους τρισκελείς και τετρασκελείς. Επίσης, 

διαφοροποιούνται οι τύποι ανάλογα με τον αριθμό λωρίδων στις εξόδους και στις εισόδους. 

Στις περιπτώσεις κίνησης χαμηλής ένστασης, η ύπαρξη 2 λωρίδων στις εισόδους και τις 

εξόδους δεν εφαρμόζεται. Αυτό από την μεριά της ασφάλειας του ποδηλάτη είναι πιο αρεστό 

να γίνει στο πιο μικρό σκέλος ως μονή λωρίδα. Αυτή ήταν η πρώτη μορφή κόμβων turbo που 

αναπτύχθηκε και μελετήθηκε και πήρε το όνομα κυκλικός κόμβος τύπου «αυγού». Στο 

συγκεκριμένο τύπο κόμβου ο αριθμός των λωρίδων στις εισόδους και τις εξόδου 

διαφοροποιείται από αυτόν της κυκλοτερής επιφάνειας του κόμβου και γι’ αυτό το λόγο 

τοποθετείται στην κατηγορία των κύριων τύπων κόμβων turbo που χρησιμοποιούνται 

συνηθέστερα.  [27] 

Εκτός από τον κυκλικό κόμβο τύπου «αυγού», όλοι οι τύποι που συγκεντρώνουν τα 

απαιτούμενα χαρακτηριστικά, τα οποία αναλύθηκαν παραπάνω, αποτελούν διαφορετικές 

μορφές σπειροειδών κόμβων. Μ’ αυτό το τρόπο δημιουργήθηκε η παρακάτω λίστα διαφόρων 

τύπων κόμβων turbo. 

“Με τρία ή τέσσερα σκέλη: 

• Κυκλικός κόμβος τύπου «αυγού» (egg roundabout) 

• Βασικός κυκλικός κόμβος turbo (basic turbo roundabout) 

• Κυκλικός κόμβος τύπου «σπιράλ» (spiral roundabout) 

• Κυκλικός κόμβος τύπου «γόνατο» (knee roundabout) 

• Κυκλικός κόμβος τύπου «ρότορα» (rotor roundabout)  
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(λιγότερο κατάλληλος για τρισκελή κόμβο)  

Με τρία σκέλη μόνο  

• Κυκλικός κόμβος τύπου «διατεταμένο γόνατο» (stretched knee roundabout) 

• Κυκλικός κόμβος τύπου «αστέρι» (star roundabout)” [27] 

 

Εικόνα  3.6 Τύποι turbo - roundabouts 
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Εικόνα  3.7 Τύποι turbo - roundabouts 
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Εικόνα  3.8 Τύποι turbo - roundabouts 

3.5 Χρήση στην Ευρώπη και στον κόσμο 

Η σελίδα www.dirkdebaan.nl  έχει συλλέξει τον αριθμό των σπειροειδών κόμβων οι 

οποίοι έχουν κατασκευαστεί και έχουν τεθεί σε λειτουργία, σε Ευρώπη αλλά και σε όλο τον 

κόσμο, μέχρι την τελευταία καταμέτρηση, η οποία έγινε στις 2 Φεβρουαρίου 2020. Αυτή την 

στιγμή υπάρχουν 603 σπειροειδείς κόμβοι σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο (στην Ευρώπη, 

στην Αρούμπα, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική). Τα πρωτεία κατέχει η Ολλανδία, στην οποία 

ο αριθμός των σπειροειδών κόμβων ανέρχεται στους 372 και είναι η χώρα όπου ο turbo 

roundabout μελετήθηκε για πρώτη φορά και κατασκευάστηκε. Κάθε χώρα διαφοροποιεί τις 

προδιαγραφές του κόμβου ανάλογα με τις ανάγκες της. Η  Γερμανία δεν χρησιμοποιεί τις 

υπερυψωμένες επιφάνειας διαχωρισμού τύπου curb (από σκληρό καουτσούκ) των λωρίδων που 

βρίσκονται στην κυκλότερη επιφάνεια αλλά προτιμά την απλή διαγράμμιση, η οποία είναι πιο 

βοηθητική στην χρήση των εκχιονιστικών μηχανημάτων [8] [22]. 

http://www.dirkdebaan.nl/
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Εικόνα  3.9 Τοποθεσίες σπειροειδών κόμβων στην Αμερική 

 

Εικόνα  3.10 Τοποθεσία σπειροειδούς κόμβου στην Αφρική 
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Εικόνα  3.11 Τοποθεσία σπειροειδών κόμβων στην Ευρώπη 

 

Εικόνα  3.12 Χάρτης με τις τοποθεσίες σπειροειδών κόμβων σε όλη την γη 
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Πίνακας 3-1 Κατανομή ανά έτος και χώρα υλοποίησης σπειροειδών κόμβων 

 

Πίνακας 3-2 Κατανομή ανά τύπο και έτος υλοποίησης σπειροειδών κόμβων  



61 

 

Πίνακας 3-3 Κατανομή σπειροειδών κόμβων ανά χώρα και εντός ή εκτός δομημένης περιοχής 

3.6 Κατάσταση στην Ελλάδα 

Ακόμα η Ελλάδα δεν διαθέτει σπειροειδείς κυκλικούς κόμβους. Υπάρχουν μελέτες, 

όμως όλες βρίσκονται σε θεωρητικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψιν τις συνεχόμενες κοινωνικές 

απαιτήσεις και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της κυκλοφοριακής ικανότητας και της 

περιβαλλοντολογικής προσαρμογής, η Ελλάδα οφείλει να αναπτυχθεί στον τομέα αυτό και να 

προσαρμοστεί στις νέες βελτιωμένες αλλαγές που προσφέρουν τα εξελιγμένα μοντέλα κόμβων. 
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3.7 Συνθήκες μίας κατάλληλης εγκατάστασης 

Ο κόμβος turbo αποτελεί την ιδανική λύση σε μη αστικές περιοχές στην περίπτωση 

συνάντησης ενός κύριου και ενός δευτερεύον δρόμου. Επίσης, είναι κατάλληλος εντός αστικού 

ιστού για κόμβο που αποτελείται από δύο εισόδους και δύο εξόδους με τον όρο να έχει 

εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πεζών και των ποδηλατών. Με αυτόν τον τρόπο ο κόμβος turbo 

αποτελεί μία λύση στις περιπτώσεις των:[27] 

“A) Υφιστάμενων κυκλοφοριακών συμφορήσεων μίας λωρίδας κυκλικού κόμβου 

(μεγέθους της εξωτερικής ακτίνας) που επιτρέπει την εφαρμογή μίας πρόσθετης κυκλοφοριακής 

λωρίδας προς τα μέσα που είναι η καλύτερη επιλογή ή υπάρχει χώρος που επιτρέπει την εφαρμογή 

κάποιας άλλης κυκλοφοριακής λωρίδας προς τα έξω που εφαρμόζεται λιγότερο μιας και είναι πιο 

ακριβή λύση. 

Β) Υπαρχουσών κυκλοφοριακών συμφορήσεων ενός κυκλικού κόμβου διπλής λωρίδας.  

Γ) Ανακατασκευών μιας κλασσικής διασταύρωσης με πολύ υψηλή κυκλοφοριακή 

συμφόρηση.” [20] 

 

3.8 Χρήση κόμβων turbo εντός και εκτός αστικού ιστού 

Όπως είναι λογικό, υπάρχουν διαφορές στη μελέτη και στο σχεδιασμό μεταξύ των 

κυκλικών κόμβων, οι οποίοι υφίστανται εντός μιας αστικής περιοχής και σ’ αυτούς που 

βρίσκονται εκτός. Η διάκριση αυτή προκύπτει από τους δύο παρακάτω λόγους: 

A. Σε μια αστική περιοχή, η κυκλοφορία στον κόμβο δεν συντίθεται μόνο από  

διαφόρων ειδών οχήματα, αλλά και από πεζούς και ποδηλάτες. Οι κυκλοφοριακές ροές των 

τελευταίων είναι πιο αργές και γίνονται κάθετα στις εισόδους και τις εξόδους του κόμβου. 
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Αποτέλεσμα των παραπάνω αποτελεί η συμπερίληψη των ροών αυτών στις μελέτες κόμβων, 

οι οποίοι βρίσκονται στο εσωτερικό αστικής περιοχής, αμελείται όμως στους κόμβους που 

τοποθετούνται εκτός. 

B. Στις προδιαγραφές της Ολλανδίας, όταν ο σπειροειδής κόμβος βρίσκεται εντός 

αστικής ζώνης, εξοπλίζεται με μια πλευρική διαγράμμιση κάτι το οποίο παραλείπεται σ’ αυτόν 

που βρίσκεται εκτός. Η εφαρμογή των πλευρικών διαγραμμίσεων επιφέρει αλλαγές στο 

κυκλοφοριακό πλάτος καθώς και στη διάμετρο του κυκλικού κόμβου. Η τελευταία επιδρά 

άμεσα στον απαιτούμενο χώρο διασταύρωσης, ο οποίος αποτελεί ένα από τα βασικότερα 

στοιχεία του κόμβου [11], [27]. 

Η εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών επιφέρει αλλαγή στην κυκλοφοριακή ροή του 

κόμβου, καθώς προτεραιότητα, πλέον δίνεται στη λωρίδα που ο σηματοδότης είναι πράσινος, 

επηρεάζοντας άμεσα και ουσιαστικά την χωρητικότητα του κόμβου. Οι αργές ροές των πεζών 

και των ποδηλάτων αλλάζουν την χωρητικότητα του κόμβου αλλά με διαφορετικό τρόπο και 

πιο ήπιο. Σύμφωνα, όμως, με τις ολλανδικές προδιαγραφές μελέτης και σχεδιασμού κόμβων, η 

δημιουργία και η ύπαρξη πεζοδιαβάσεων και ποδηλατοδρόμων αποθαρρύνεται και είναι καλό 

να αποφεύγεται. Σε μεγάλους κόμβους, των οποίων οι είσοδοί τους αποτελούνται από τρεις 

λωρίδες κυκλοφορίας, η επικινδυνότητα της διαδικασίας της διάσχισης τους είναι πολύ 

μεγάλη.[27] 

3.9 Πλεονεκτήματα σπειροειδούς κόμβου έναντι συμβατού κυκλικού 

κόμβου 

Οι σπειροειδείς κόμβοι αποτελούν την πιο πρόσφατη εξέλιξη των κυκλικών κόμβων. Ο 

σχεδιασμός τους αποσκοπεί στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας, χωρίς να μειώνεται η 

αποτελεσματικότητα και η χωρητικότητα. Λόγω ότι η ιδέα και η υλοποίησή της, του 
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σπειροειδούς κόμβου είναι πρόσφατη, υπάρχουν πολλοί λίγοι κόμβοι που βρίσκονται σε 

λειτουργία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τον μικρό αριθμό πληροφοριών που λαμβάνουν οι 

ερευνητές από αυτούς, δυσκολεύοντας, έτσι, την σύγκριση με τους απλούς συμβατούς 

κυκλικούς κόμβους.  

Σύμφωνα με τους Ana Bastos Silva, Luís Vasconcelos και Sílvia Santos διάφοροι 

μελετητές των turbo κόμβων έφτασαν στο συμπέρασμα πως το συγκεκριμένο είδος κόμβου 

ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά σε πολλές λειτουργίες, έναντι του συμβατού κόμβου. Οι 

λειτουργίες αυτές είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας, η αναβάθμιση της περιοχής, η 

διαμόρφωση του τοπίου και το πιο σημαντικό η αυξημένη ασφάλεια που προσφέρει. Η 

βιβλιογραφία αναφέρει πως στον κυκλικό κόμβο τύπου turbo παρατηρούνται μειώσεις 

ατυχημάτων μεταξύ 40% και 70%. Ωστόσο, ήταν η μείωση κατά 95% του ποσοστού 

θνησιμότητας συνέβαλε, πιθανώς, στην εξάπλωσή και στη διάδοση του νέου αυτού τύπου 

κόμβου σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Παρά την εξαιρετική απόδοση των συμβατών κυκλικών κόμβων, η διεθνής εμπειρία τα 

τελευταία 40 χρόνια αποδεικνύει πως η διαπραγμάτευση ενός κυκλικού κόμβου μπορεί να είναι 

μια περίπλοκη υπόθεση. Η αναποφασιστικότητα του οδηγού και η παρανόηση των κανόνων 

οδήγησης μπορούν να οδηγήσουν σε ύφανση συγκρούσεων και ατυχημάτων στην 

κυκλοφοριακή οδό. Αυτά τα ατυχήματα, αν και δεν είναι συνήθως σοβαρά, είναι συχνά και 

επηρεάζουν την ομαλή ροή της κυκλοφορίας.  

Ο συμβατικός κυκλικός κόμβος πολλαπλών λωρίδων είναι μια αποτελεσματική λύση 

για την αντιμετώπιση της μεταβλητής ζήτησης κίνησης. Οι πρόσθετες λωρίδες εισόδου και 

κυκλοφορίας αυξάνουν μεν την χωρητικότητα, αλλά αυξάνουν επίσης τα προβλήματα 

ασφάλειας. Αυτά σχετίζονται κυρίως με την ακατάλληλη συμπεριφορά του οδηγού στις ζώνες 

εισόδου, κυκλοφορίας και εξόδου, και με τους συνακόλουθους ελιγμούς μέσα στον κύκλο. Σε 
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έναν κυκλικό κόμβο μιας λωρίδας υπάρχουν 8 σημεία σύγκρουσης και σε κόμβο με δύο 

λωρίδες τα σημεία ανέρχονται στα 24. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί στα 32 εάν 

λάβουμε υπόψιν μας τη λανθασμένη συμπεριφορά των οδηγών. Η χρήση πολλαπλών 

κυκλοφοριακών λωρίδων απαιτεί και αύξηση του πλάτους του οδοστρώματος, κάτι το οποίο 

επιτρέπει υψηλότερες ταχύτητες εντός του κόμβου αλλά και στις εισόδους και τις εξόδους του, 

δυσκολεύοντας, μ’ αυτόν τον τρόπο τα οχήματα να διατηρηθούν εντός του κόμβου και να μην 

υπάρξει εκτροπή. 

Οι σπειροειδείς κυκλικοί κόμβοι έχουν δύο κύρια πλεονεκτήματα σε σχέση με τους 

συμβατικούς κυκλικούς κόμβους διπλής λωρίδας, βάσει του φυσικού διαχωρισμού των 

λωρίδων, την εξάλειψη των σημείων σύγκρουσης που προκαλούνται από ελιγμούς  και την 

μείωση ταχύτητας κατά μήκος των ζωνών εισόδου, κυκλοφορίας και εξόδου. Μελέτες στην 

Ολλανδία (χώρα με τους περισσότερους σπειροειδείς κόμβους) κατέληξαν στο συμπέρασμα 

ότι «η μετρούμενη επίδραση των turbo κόμβων στην ασφάλεια είναι συγκρίσιμη με αυτή που 

προσφέρουν οι κυκλικοί κόμβοι μιας λωρίδας». Άλλες μελέτες δείχνουν μείωση κατά 40-50% 

στο ποσοστό ατυχημάτων. Σε μια μελέτη βασισμένη σε εφαρμογές μικροδιέγερσης , κατέληξαν 

στο συμπέρασμα, πως οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την  εξωτερική λωρίδα με 

στροβιλοκυκλική κίνηση, κινούνται πιο αργά από ότι στη διπλή λωρίδα του συμβατού κόμβου, 

με μειώσεις από 48 σε 38 χλμ / ώρα. 

Ένας παράγοντας που είναι υπεύθυνος για το προφίλ της ταχύτητας της κίνησης του 

οδηγού είναι η καμπυλότητα της διαδρομής. Αυτό συμβαίνει, επειδή η δυσκολία στην οδήγηση 

αυξάνεται με την κεντρομόλο επιτάχυνση, η οποία διαφοροποιείται και επηρεάζεται άμεσα από 

την καμπυλότητα. Τα υπερυψωμένα διαχωριστικά σε turbo κόμβους αναγκάζουν τους οδηγούς 

να παραμένουν στη σωστή λωρίδα και συνεπώς ακολουθούν διαδρομές με μικρότερες ακτίνες 

σε χαμηλότερες ταχύτητες. Αυτό το φαινόμενο φαίνεται στην εικόνα 3.13, στο τα οποία οι 
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διαδρομές ελάχιστης προσπάθειας χρωματίζονται ανάλογα με την καμπυλότητα. Ενώ ένας 

οδηγός μπορεί να αγνοήσει τη λωρίδα και τα σημάδια σε έναν κυκλικό κόμβο δύο λωρίδων και 

να επιλέξει μια πιο άμεση διαδρομή, διατηρώντας την ταχύτητα προσέγγισής τους (διαδρομή 

A-C), σε έναν turbo κόμβο δεν δύναται αυτή η επιλογή και όλοι οι οδηγοί πρέπει να 

ακολουθούν παρόμοιες διαδρομές, με αποτέλεσμα ομοιογενή προφίλ χαμηλής ταχύτητας. 

 

Εικόνα  3.13 Καλύτερη άνετη διαδρομή: α) κυκλικός κόμβος διπλής λωρίδας. β) σπειροειδής 

κόμβος 

Εκτός από τις χαμηλότερες ταχύτητες, η σύγκριση των σημείων σύγκρουσης 

υποδηλώνει, επίσης, βελτιωμένη ασφάλεια. Εξετάζοντας την εικόνα 3.14   βρίσκουμε μείωση 

από 24 σημεία σύγκρουσης στον κυκλικό κόμβο διπλής λωρίδας σε 14 σημεία στον turbo -

roundabout, που δείχνει μια συνολική μείωση της πιθανότητας σύγκρουσης. Πρέπει να 

σημειωθεί, ωστόσο, ότι ορισμένα ατυχήματα από τις συγκρούσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

βαρύτητα τόσο λόγω της αυξημένης γωνίας πρόσκρουσης όσο και λόγω της κυκλοφορίας που 

συγκεντρώνεται στην εξωτερική λωρίδα. Ελλείψει ιστορικών δεδομένων απαιτείται μια 

βαθύτερη ανάλυση, ιδίως χρησιμοποιώντας τεχνικές μικροδιέγερσης.  
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Εικόνα  3.14 Σημεία σύγκρουσης σε έναν συμβατικό κυκλικό κόμβο διπλής λωρίδας και σε 

έναν κυκλικό κόμβο turbo. 

Η λύση turbo-roundabout προέκυψε ως τρόπος επίλυσης των προβλημάτων ασφάλειας 

των κυκλικών κόμβων πολλαπλών λωρίδων. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των κυκλικών  

κόμβων επιβάλλουν αποτελεσματικά ελάχιστα επίπεδα εκτροπής, έλεγχο ταχύτητας και 

μείωση των σημείων σύγκρουσης, οδηγώντας μ’ αυτόν τον τρόπο σε ασφαλέστερες δομές.  

Όσον αφορά την ικανότητα, ορισμένοι συγγραφείς, χρησιμοποιώντας απλουστευμένες 

προσεγγίσεις, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι turbo κόμβοι προσφέρουν καλύτερη 

χωρητικότητα από τους συμβατικούς κυκλικούς κόμβους παρόμοιου μεγέθους. Η εφαρμογή 

μιας νέας μεθόδου, η οποία βασίζεται σε διαχωρισμένες λωρίδες αποκαλύπτει ότι μόνο σε πολύ 

συγκεκριμένα σενάρια, που είναι ασυνήθιστα σε δίκτυα πραγματικού κόσμου, αναμένεται ένας 

turbo κόμβος να παρέχει μεγαλύτερη χωρητικότητα από τον αντίστοιχο κυκλικό κόμβο δύο 

λωρίδων. 

Τέλος, ο κύκλος ζωής και συντήρησης ενός turbo κόμβου κοστίζει χαμηλότερα από του 

συμβατικού κυκλικού κόμβου διπλής λωρίδας, ενώ αντίθετα η κατασκευή  κοστίζει 10 % με 

15% περισσότερο [12]. 
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3.10 Γεωμετρικός σχεδιασμός 

Το γεωμετρικό σχήμα της τροχιάς, το οποίο εμφανίζεται στη διαδρομή γύρω από τη 

κεντρική νησίδα προκύπτει από το ταυτόχρονο ανάπτυγμα  δύο ένθετων σπειρών. Η κάθε μία 

σπείρα αποτελείται από τρία τμήματα κυκλικών τόξων με διαδοχικά μεγαλύτερες ακτίνες και 

με τα κέντρα αντίστοιχα στην αριστερή και δεξιά πλευρά του γεωμετρικού κέντρου. Κάθε 

αλλαγή στο μέτρο της ακτίνας πρέπει να συνδυάζεται με μια μετατόπιση του κέντρου της πάνω 

από μια ευθεία γραμμή που ονομάζεται «Translation Axis» , σε τέτοια απόσταση που 

εξασφαλίζει ότι η σπείρα παραμένει συνεχής. Το διάγραμμα που συγκεντρώνει αυτές τις 

σπείρες πάνω από το τμήμα του Translation Axis ονομάζεται «turbo-block», ένα βασικό 

εργαλείο για τον σχεδιασμό ενός σπειροειδούς κόμβου, καθώς αντιπροσωπεύει τα όρια των 

λωρίδων κυκλοφορίας. [17] 

Οι διαστάσεις αυτού του turbo κόμβου πρέπει πάντοτε να διασφαλίζουν ότι η 

λειτουργική ταχύτητα παραμένει κάτω από το όριο των 40 km / h και ταυτόχρονα να είναι 

ικανές να εξυπηρετήσουν τη ημικυκλική τροχιά του οχήματος σχεδιασμού, κάτι το οποίο 

απαιτεί κατάλληλη επιλογή των ακτινών και του πλάτους των λωρίδων. Λόγω του γεγονότος 

“ότι όλες οι ημικυκλικές κινήσεις είναι πλατύτερες, όταν η ακτίνα είναι μικρότερη, προκύπτει η 

ανάγκη εισαγωγής ενός επιπλέον πλάτους στην εσωτερική λωρίδα που θα μειώνεται καθώς θα 

εκτυλίσσεται η σπείρα”[17]. Αυτός ο υπολογισμός προκύπτει από υπολογιστικά εργαλεία τα 

οποία σχεδιάζουν την ημικυκλική διαδρομή που ακολουθεί το όχημα σχεδιασμού καθώς 

κινείται στο κυκλοφοριακό οδόστρωμα μέσα στον σπειροειδή  κόμβο, χωρίς να καταπατά την 

κεντρική νησίδα και τα υπερυψωμένα διαχωριστικά των λωρίδων. Αυτό το επιπλέον πλάτος 

επιτυγχάνεται όταν αντί για δύο κεντρικά σημεία, υπάρχουν τέσσερα: δύο σημεία  στη δεξιά 

και δύο σημεία στην αριστερή πλευρά του translation axis. Η απόσταση μεταξύ των 

εξωτερικών σημείων ορίζεται ως Δv, και μεταξύ των εσωτερικών σημείων ως Δu. Τα 
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εξωτερικά σημεία χρησιμοποιούνται για τα εσωτερικά κυκλικά τόξα (R1), που 

αντιπροσωπεύουν το εξωτερικό όριο της κεντρικής νησίδας (επομένως το εσωτερικό όριο του 

εσωτερικού λωρίδα). Τα υπόλοιπα κυκλικά τόξα (R2, R3 και R4) επιτυγχάνονται μέσω των 

εσωτερικών σημείων. Το παρακάτω σχήμα δείχνει μια λεπτομέρεια turbo-block κατάλληλη για 

διάταξη μορφής Standard ή Egg-Shape [13] , [17]. 

 

Εικόνα  3.15 Λεπτομέρεια σπειροειδούς τετραγώνου (Turbo-block) 

“Η διαδικασία του γεωμετρικού σχεδιασμού ξεκινά με τον ορισμό των βασικών 

διαστάσεων, όπως η εσωτερική ακτίνα της εσωτερικής λωρίδας (R1), το πλάτος των λωρίδων 

κυκλοφορίας (Li and Le) και το πλάτος του διαχωριστικού λωρίδων (Ls).” [17],[13] 
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Εικόνα  3.16 Τομή κυκλοτερούς οδοστρώματος (παράδειγμα) 

“Για το προηγούμενο παράδειγμα ο πίνακας παρουσιάζει τη μαθηματική διαδικασία που 

απαιτείται για τον προσδιορισμό των υπόλοιπων διαστάσεων στους συνήθεις τύπους σπειροειδών 

κυκλικών κόμβων.” [17],[13] 

 

Πίνακας 3-4 Υπολογισμός ακρινών λωρίδων. 

“Κατά το γεωμετρικό σχεδιασμό αποτελεί συνήθη διαδικασία να υιοθετούνται 

συγκεκριμένες κλάσεις διαστάσεων κάθε μία με προκαθορισμένες διαστάσεις. Για τον λόγο αυτό, 

για κάθε βασική μορφή σπειροειδούς κόμβου έχουν καθιερωθεί τέσσερεις τυπικές λύσεις, 

αναφερόμενες στην αριθμητική τιμή της εσωτερικής ακτίνας του κυκλοτερούς οδοστρώματος 

(R1) και τις υπολειπόμενες γεωμετρικές παραμέτρους που βασίζονται σε αυτή τη διάσταση. Οι 

κλάσεις διαστάσεων είναι:  

• R1 = 10.50 m  

• R1 = 12.00 m  
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• R1 = 15.00 m  

• R1 = 20.00 m  

Σύμφωνα με (CROW, 2008) [14] κάθε σχεδιασμός οφείλει να ξεκινά με την κλάση που 

ελαχιστοποιεί τη λειτουργική ταχύτητα (R1 = 12.00 m) και οι ανώτερες κλάσεις να 

χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά το απαιτούν. Η κλάση R1 = 

10.50 m μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ’ εξαίρεση σε τοποθεσίες όπου περιορισμοί χώρου δεν 

επιτρέπουν την υιοθέτηση άλλων λύσεων. Η διαδικασία του γεωμετρικού σχεδιασμού που 

περιεγράφηκε προηγουμένως μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε κλάση διαστάσεων. Στον 

πίνακα συνοψίζονται οι διαστάσεις που επιτυγχάνονται από τη διαδικασία υπολογισμού που 

προαναφέρθηκε [13]” [17]. 

 

Πίνακας 3-5 “Τυποποιημένες διαστάσεις σε βασικό σπειροειδή κυκλικό κόμβο” [17] 
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Κεφάλαιο 4 Σημαντικά χαρακτηριστικά δομής turbo – roundabout 

4.1 Κεντρική νησίδα 

Η κεντρική νησίδα του σπειροειδούς κόμβου κατασκευάζεται στο κέντρο του, είναι 

υπερυψωμένη και μη διασχιζόμενη περιοχή, ενώ γύρω από αυτήν εξελίσσεται ο 

κυκλοφοριακός δακτύλιος. Συνήθως, για την διευκόλυνση των μεγάλων και βαρέων  οχημάτων 

που διαπερνούν τον κόμβο, σχεδιάζεται στην νησίδα μια διασχιζόμενη επιφάνεια για την άνετη 

και ομαλή στροφή των οχημάτων αυτών. Ο σχεδιασμός της περιλαμβάνει και την αισθητική 

πλευρά του χώρου, τόσο για την ομαλή προσαρμογή στο περιβάλλον, όσο και για να αυξήσει 

την αντίληψη του οδηγού πως προσεγγίζει κόμβο. Χρειάζεται να είναι υπερυψωμένες ώστε να 

διακρίνονται και να αναγνωρίζονται από μακριά. 

Η έκταση που καταλαμβάνει η νησίδα καθορίζει και το μέγεθος του κυκλοφοριακού 

δακτυλίου, με αποτέλεσμα να επηρεάζει σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο των οχημάτων 

που χρησιμοποιούν τον κόμβο.  Η διάμετρος εξαρτάται κυρίως από το πλάτος του δακτυλίου 

και αφού επιλεχθεί το μέτρο της διαμέτρου, του πλάτους και των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών εισόδου, μπορεί να πραγματοποιηθεί ο  σχεδιασμός της κεντρικής νησίδας. 

Στην περίπτωση που η ταχύτητα συντομότερης διαδρομής ξεπερνάει την ταχύτητα 

σχεδιασμού, υπάρχουν καθορισμένοι τρόποι αντιμετώπισης ώστε να επιλυθεί αυτό το σφάλμα.  

Η κύρια μέθοδος είναι η αύξηση της διαμέτρου της κεντρικής νησίδας, η οποία διατηρεί την 

ικανότητα προσαρμογής των οχημάτων. Άλλη μέθοδος αποτελεί η “ρύθμιση της γραμμής 

προσέγγισης στα αριστερά μειώνοντας το πλάτος εισόδου ή την ακτίνα εισόδου .” [20] Η 

τελευταία, συχνά δεν διατηρεί την παραπάνω ικανότητα, και σε αυτές τις περιπτώσεις που λόγο 

προτεραιότητας, τοπογραφίας ή άλλων περιορισμών δεν αυξάνεται η διάμετρος της κεντρικής 
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νησίδας, προστίθεται στο εξωτερικό όριο της νησίδας μια υπερβατή επιφάνεια, ικανή να 

επιτρέπει στα λεωφορεία και στα βαρεά οχήματα να την διασχίσουν. 

Ο σχεδιασμός της υπερβατής ζώνης χρειάζεται να πληροί δύο προϋποθέσεις: να είναι 

διασχίσιμη από βαρεά οχήματα, όπως προαναφέρθηκε και να αποθαρρύνει τους οδηγούς των 

μικρών οχημάτων να την χρησιμοποιούν. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτυγχάνεται με την 

υπερύψωση της ζώνης κατά 30 εκατοστά από το υπόλοιπο δρόμο, και αφήνοντας το πλάτος να 

κυμαίνεται μεταξύ ενός και τεσσάρων μέτρων, ώστε να υπάρχει ικανός χώρος για την στρέψη 

των οχημάτων. 

Λόγω μεγαλύτερης διαθέσιμης επιφάνειας, οι κόμβοι που βρίσκονται σε υπεραστικό 

περιβάλλον δημιουργούνται με αισθητά μεγαλύτερες κεντρικές νησίδες. Μ’ αυτόν τον τρόπο, 

επιτυγχάνεται ο καλύτερος γεωμετρικός σχεδιασμός και αυξάνεται η ορατότητα των οδηγών 

ώστε να εντοπίσουν τον κόμβο από ικανή απόσταση και να έχουν χρόνο να προσαρμοστούν 

στην αλλαγή.  

4.2 Νησίδα διαχωρισμού 

Η διαχωριστική νησίδα τοποθετείται σε όλους τους σπειροειδείς κόμβους, εκτός από 

αυτούς που έχουν πολύ μικρή διάμετρο. Σκοπός της είναι η προσφορά διαθέσιμου χώρου στους 

πεζούς ή/και στους ποδηλάτες, οι οποίοι διασχίζουν κάθετα τις εισακτήριες οδούς και τις 

εξόδους του κόμβου. Επίσης, συμβάλει στον έλεγχο της ταχύτητας των εισερχόμενων 

οχημάτων στον κόμβο, διαχωρίζει αισθητά τις “ροές εισόδου και εξόδου και αποτρέπει τυχόν 

λανθασμένες κινήσεις” [20]. Πάνω σε αυτή, συμπληρωματικά, τοποθετούνται πινακίδες 

πληροφοριών. 

“Το συνολικό μήκος της χρειάζεται να είναι πάνω από 15 μέτρα για να προσφέρει 

ασφάλεια στους πεζούς αλλά και να ειδοποιεί τους οδηγούς ότι εισέρχονται σε κόμβο. Επίσης 
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πρέπει να επεκτείνεται στο τέλος της καμπύλης εξόδου για να αποτρέπει την έξοδο κυκλοφορίας 

από τυχαία διέλευση στην πορεία της πλησιέστερης κίνησης.” [20] 

 

Εικόνα  4.1 Ελάχιστες διαστάσεις διαχωριστικής νησίδας 

Η αύξηση του πλάτους της νησίδας διαμερίζει ομαλότερα την κυκλοφοριακή ροή 

εισόδου και εξόδου που βρίσκονται στο ίδιο σκέλος και παρέχει μεγαλύτερο χρόνο στους 

οδηγούς να εντοπίσουν τα εξερχόμενα οχήματα από τον κόμβο. Αυτό συμβάλει στη μείωση 

της σύγχυσης που μπορεί να προκαλείται στους οδηγούς που εισέρχονται, δίνοντάς τους τον 

απαραίτητο χρόνο και χώρο, ώστε να αποφασίσουν πώς και πότε θα κινηθούν.  

4.3 Υπερυψωμένα διαχωριστικά λωρίδας 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι σπειροειδείς κόμβοι. Μερικές 

χώρες έχουν ως απαίτηση την κατασκευή διαχωριστικών ανάμεσα στις λωρίδες, ενώ άλλες  δεν 

τα χρησιμοποιούν. Οι περισσότερες χώρες παρουσιάζουν ως αποτελέσματα της μη χρήσης 
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διαχωριστικών, τη μη σωστή λειτουργία του κόμβου καθώς δεν αποτρέπεται η αλλαγή λωρίδας  

λόγω μόνο των σημάνσεων του δρόμου. Οι Γερμανοί, από την άλλη πλευρά, ισχυρίζονται πως 

τα διαχωριστικά αποτελούν προβλήματα ασφάλειας για τους μοτοσικλετιστές, αλλά 

επισημαίνουν πως η συντήρηση τους και ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες είναι εξαιρετικά 

δύσκολη, κρίνοντάς τα ως ακατάλληλα και μη αποδεκτά. Επίσης, υποστηρίζουν πως η έλλειψή 

τους δεν επηρεάζει την κίνηση, την ασφάλεια και τη χωρητικότητα του κόμβου.  

Στη βιβλιογραφία του ο Fortujin, επισημαίνει πως είναι απαραίτητο τα διαχωριστικά να 

σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι υπερβατά χωρίς να προκαλούν ζημιές, αλλά 

ταυτόχρονα να προκαλούν ενόχληση ώστε να  αποτρέπουν και να αποθαρρύνουν τους οδηγούς 

να τα αγνοούν. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα διαχωριστικό μεγέθους 30cm πλάτους και 7cm ύψους 

είναι το καλύτερο δυνατό [15]. 

 

Εικόνα  4.2 Κράσπεδο στην αρχή των λωρίδων 

Από χώρα σε χώρα αλλάζουν οι προδιαγραφές για το μήκους του διασχίσιμου υλικού. 

Στις περισσότερες είναι ελεύθερο να επιλεγεί κατά την κρίση του μηχανικού – μελετητή, ενώ, 

για παράδειγμα στην Ολλανδία το μήκος του έχει οριστεί στα 4 μέτρα. 
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Εικόνα  4.3 Διαχωριστικό λωρίδας στην είσοδο 

 

Εικόνα  4.4 Διαχωριστικό λωρίδας στην έξοδο 

4.4 Διαβάσεις πεζών και ποδηλατών 

ΟΙ ολλανδικές οδηγίες προτείνουν την ελάχιστη απόσταση που χρειάζεται για την 

τοποθέτηση του ποδηλατοδρόμου από τον κόμβο  να είναι τα 5 μέτρα. Συνήθως, προτεραιότητα 

δίνεται στους ποδηλάτες, όμως σε δρόμους στους οποίους προτεραιότητα έχουν τα οχήματα, 

αφήνετε στην κρίση του μελετητή – μηχανικού η απόσταση της τοποθέτησης του 
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ποδηλατοδρόμου. Γενικά, οι οδηγίες προτείνουν και συνιστούν την απόσταση των 10 μέτρων 

από την εξωτερική ακτίνα του κόμβου, ώστε να παρέχεται η μέγιστη προστασία των 

ποδηλατών.  

Οι πεζοδιαβάσεις, συνήθως τοποθετούνται επίσης σε μεγάλη απόσταση από την 

εξωτερική ακτίνα του κόμβου και δίπλα στον ποδηλατοδρόμο.  Οι πεζοί ακολουθούν τις 

οδηγίες που παρέχονται στους ποδηλάτες ως προτεραιότητα και ένα πέρασμα τύπου ζέβρας 

(διάβαση) επισημαίνει την προτεραιότητα αυτή. Επισημαίνεται, πως εκτός αστικού περιβάλλον 

και κατοικημένης περιοχής προτεραιότητα δίνεται στα οχήματα και όχι στα ποδήλατα και τους 

πεζούς. 

Λόγω της επικινδυνότητας της κάθετης διάσχισης των τμημάτων εισόδου και εξόδου, 

στα οποία οι λωρίδες κυκλοφορίας είναι παραπάνω από μία ανά κατεύθυνση, γίνεται 

προσπάθεια βελτιστοποίησης της ασφάλειας των ποδηλάτων. Μια λύση που πρότεινε το 

CROW, αποτελεί η διπλή λωρίδα εισόδου στον κόμβο και η μονή στην έξοδο. Σύμφωνα, όμως 

με στατιστικές μελέτες, δεν υπάρχουν απτά στοιχεία που αποδεικνύουν την μεταβολή 

επικινδυνότητας μετά την αφαίρεση ή την προσθήκη λωρίδας στην έξοδο του κόμβου. 

Πρακτικά, όμως για τη διάσχιση δύο λωρίδων αντί για μίας χρειάζεται περισσότερος χρόνος, 

καθιστώντας τες άμεσα πιο επικίνδυνες έναντι της μονής λωρίδας.  

Συμπερασματικά, αντενδείκνυται η κατασκευή ποδηλατοδρόμου εντός του κόμβου. 

Επίσης, χρειάζεται να ληφθεί υπόψιν ο χρόνος που χρειάζεται ο ποδηλάτης για να παρατηρήσει,  

να αποφασίσει  και να δράσει στο πρώτο πέρασμα, ο οποίος είναι περίπου 2 δεύτερα, ενώ στο 

δεύτερο πέρασμα η αντίληψη του για την εικόνα κίνησης και την πορεία των οχημάτων 

αυξάνεται, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Σημαντικό, επίσης για την 

κατασκευή των ποδηλατοδρόμων, τόσο για την ασφάλεια των ποδηλάτων αλλά και των πεζών 
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που διασχίζουν παράλληλα την διάβαση, είναι ο χώρος που καταλαμβάνει το ένα ποδήλατο, ο 

οποίος υπολογίζεται στα 0,75 μέτρα. 

 

Εικόνα  4.5 Κυκλοφοριακός χώρος ποδηλάτου  

 

 

 

 

 

Εικόνα  4.6 Ποδηλατοδρόμος 



79 

 

Εικόνα  4.7 Σκαρίφημα ποδηλατοδρόμων 

4.5 Σημεία προσεγγίσεων 

“Σύμφωνα με τις Ολλανδικές οδηγίες οι προσεγγίσεις στους κυκλικούς κόμβους turbo 

πρέπει να ευθυγραμμίζονται σε σωστή γωνία με τον κόμβο και λόγω της κίνησης ενός μεγάλου 

οχήματος αυτές οι γωνίες πρέπει να είναι 90ο” [20]. Στην πράξη είναι συχνά δύσκολο να 

εφαρμοστεί ο κανόνας των γωνιών 90ο, ειδικά σε περιπτώσεις όπως η ανακατασκευή ήδη 

υπάρχοντος κόμβου διπλής λωρίδας, ο οποίος είναι τοποθετημένος σε χώρο με σημαντικούς 

χωροταξικούς σχεδιασμούς. Σημαντικό χαρακτηριστικό των προσεγγίσεων, ως προς την 

ασφάλεια, αποτελεί ο σχεδιασμός να πραγματοποιείται έτσι ώστε η ταχύτητα του διερχόμενου 

από τον κόμβο οχήματος να παραμένει κάτω από την ανώτερη επιτρεπόμενη τιμή. Σύμφωνα 

με γερμανικές αναφορές, οι άξονες προσεγγίσεων χρειάζονται να διασταυρώνονται με το 

γεωμετρικό κέντρο του κόμβου, χωρίς όμως να διευκρινίζεται υπό ποια γωνία χρειάζεται να 

συμβεί αυτό. [27] 

“Οι κυριότερες παράμετροι που ορίζουν τις προσεγγίσεις των κυκλικών κόμβων turbo 

είναι:  
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• το πλάτος λωρίδας εισόδου και εξόδου,  

• το πλάτος της διαχωριστικής νησίδας και  

• οι ακτίνες εισόδου και εξόδου (όπως π.χ. οι ακτίνες καμπυλότητας των άκρων του 

δρόμου μεταξύ των προσεγγίσεων του κόμβου και του κυκλοφοριακού δακτυλίου.  

Όλες αυτές οι παράμετροι πρέπει να επιλέγονται με βάση το μέγεθος του κόμβου.” [20] 

“Σύμφωνα με τις γερμανικές προδιαγραφές τα πλάτη λωρίδων εισόδου και εξόδου 

ορίζονται ως εξής: Για μονή λωρίδα οι λωρίδες εισόδου έχουν 4 μέτρα πλάτος και οι λωρίδες 

εξόδου 4.5 μέτρα πλάτος ενώ για την περίπτωση διπλής λωρίδας εισόδου και εξόδου οι λωρίδες 

εισόδου έχουν 3.5 μέτρα πλάτος και οι λωρίδες εξόδου έχουν 4 μέτρα. Σύμφωνα με τις ολλανδικές 

οδηγίες το ελάχιστο πλάτος της διαχωριστικής νησίδας ανέρχεται στα 2.5 μέτρα και οι ελάχιστες 

ακτίνες καμπυλών εισόδου και εξόδου στα 10 μέτρα ενώ για τις Κροατικές, Σλοβένικες και 

Σέρβικες οδηγίες το πλάτος της διαχωριστικής νησίδας μειώνεται στα 2 μέτρα και οι ελάχιστες 

ακτίνες καμπυλότητας εισόδου είναι στα 12 μέτρα και εξόδου στα 15 . Από τις Γερμανικές οδηγίες 

οι ακτίνες καμπυλότητας εισόδου κυμαίνονται από 14 μέχρι 16 μέτρα και οι ακτίνες 

καμπυλότητας εξόδου από τα 16 έως τα 20 μέτρα αντίστοιχα.” [20] 

4.6 Παρακαμπτήρια οδός (Bypass) 

Σε κόμβους με υψηλή κυκλοφοριακή ροή, ειδικότερα σε ώρες αιχμής, συχνά 

καθίσταται αναγκαία η τοποθέτηση μιας παρακαμπτήριου οδού για την καλυτέρευση της 

χωρητικότητας στον κόμβο και την ελάττωση του χρόνου αναμονής. Η πλευρική, αυτή, 

παράκαμψη του κόμβου συνδέει άμεσα δύο δρόμους και αναφέρεται ως bypass. Η χρησιμότητά 

της φαίνεται στο γεγονός ότι παρακάμπτει την δεξιόστροφη κίνηση από τον κόμβο, αφήνοντας 

επιπρόσθετο χώρο στα οχήματα που χρησιμοποιούν τις άλλες διαδρομές.  
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Για να παρθεί η απόφαση από τον μελετητή – μηχανικό για την ανάγκη της χρήσης της 

bypass, χρειάζεται να ληφθεί υπόψη ή ανάλυση της κυκλοφοριακής ροής, της μέσης ημερήσιας 

κυκλοφορίας αλλά και της ετήσιας μέσης ημερήσιας κυκλοφορίας. Επίσης, πρέπει να γίνουν 

λεπτομερείς υπολογισμοί χωρητικότητας του κόμβου και καθυστερήσεων που προκαλούνται.  

Όλα τα προαναφερθέντα είναι αναγκαίο να συνυπολογιστούν μαζί με τις αλλαγές που 

προκαλεί η επιπλέον λωρίδα. Η ταχύτητα που αναπτύσσει το όχημα στη συγκεκριμένη λωρίδα 

αναμένεται, σαφώς, υψηλότερη. Επιπλέον, ο αριθμός των λωρίδων που καλείται να διασχίσει 

κάθετα ο πεζός ή ποδηλάτης ανάγεται σε τρεις. Αποτέλεσμα αυτών αποτελεί η αύξηση 

επικινδυνότητας καθώς τα σημεία εμπλοκής πεζών και οχημάτων αυξάνονται, περιορίζοντας 

τη χρήση της σε περιβάλλοντα με λίγους ή/και καθόλου πεζούς. 

Στο τεχνικό κομμάτι, το μέτρο της ακτίνας της bypass λωρίδας χρειάζεται να είναι 

κοντά στο μέτρο της ακτίνας εισόδου στον κόμβο. Μ’ αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται πως το 

μέτρο της ταχύτητας που αναπτύσσουν οι οδηγοί σ’ αυτήν την λωρίδα δεν έχει μεγάλη 

απόκλιση από το μέτρο της ταχύτητας που αναπτύσσεται στην λωρίδα εισόδου. Το παραπάνω, 

προσφέρει ασφάλεια τόσο στους οδηγούς, όσο και στους πεζούς, που διασχίζουν τον δρόμο. 

Τέλος, ο διαχωρισμός της bypass λωρίδας χρειάζεται να είναι φυσικός και αισθητός 

 

Εικόνα  4.8 Παρακαμπτήρια οδός 
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Κεφάλαιο 5  Προκαταρκτικός σχεδιασμός 

5.1 Γενικά 

Στο στάδιο του σχεδιασμού υπάρχει μια ποικιλία πιθανών λόγων ή στόχων που 

προωθούν την επιλογή σπειροειδούς κόμβου για τη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης 

διασταύρωσης. Λόγω της όλο και μεγαλύτερης δημοτικότητας που αποκτά αυτό το είδος 

κόμβων, υπάρχουν κράτη (όπως η Γερμανία), που εξετάζουν υποχρεωτικά το σχεδιασμό ενός 

turbo κυκλικού κόμβου για την αντικατάσταση μιας διασταύρωσης  και αυτός εάν είναι η 

ιδανικότερη λύση σε σχέση με τους συμβατούς κυκλικούς κόμβους δύο λωρίδων.  Επίσης, 

υπάρχουν κράτη (όπως η Ολλανδία), όπου καθιέρωσαν  όλες οι διασταυρώσεις που 

διαμορφώνονται με τύπο κυκλικού κόμβου θα έχουν υποχρεωτικά σπειροειδή μορφή. Σε κάθε 

διασταύρωσης διατρέχουν διαφορετικοί λόγοι για την προτίμηση της διαμόρφωσης 

σπειροειδών κόμβων, όπως η βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας, η αύξηση της κυκλοφοριακής 

ικανότητας του κόμβου και των λειτουργικών του χαρακτηριστικών . Ακόμη αναβαθμίζεται η 

αισθητική του τοπίου και γίνεται ομαλότερη διαχείριση των προσβάσεων και της δημιουργίας 

του κόμβου. [26] 

Όσα αναφέρθηκαν στα δύο προηγούμενα κεφάλαια σχετικά με αυτό το είδος κόμβου, 

τις κατηγορίες του και τα χαρακτηριστικά του έχουν την ικανότητα να προβάλλουν καλούς 

λόγους για να προτιμηθεί η μελέτη σπειροειδούς κόμβου σε μία συγκεκριμένη διασταύρωση ή 

να απορρίψουν την κατασκευή του αν αποδειχθεί πως δεν αποτελεί την ιδανική λύση. 

Στα πρώτα βήματα σχεδιασμού διευκρινίζονται οι στόχοι της κατασκευής ενός 

σπειροειδούς κόμβου. Έπειτα, χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μία προκαταρτική διαμόρφωση 

του κόμβου, για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του κόμβου και της μορφής του 

κόμβου: βασικός κόμβος, κόμβος τύπου «αυγού», τύπου «σπιράλ» κλπ. Στην περίπτωση που η 
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τοποθεσία επιτρέπει μεγάλο χώρο σχεδιασμού συνιστάται η κατασκευή τέτοιου κόμβου που να 

μπορεί να εξυπηρετήσει υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους με υψηλότερη ασφάλεια από τον 

συμβατικό κυκλικό κόμβο. 

Η επιλογής της μορφής σπειροειδούς κόμβου περνάει από διάφορα στάδια. Αρχικά 

πρέπει να ληφθούν οι ανάγκες του τόπου που σχεδιάζεται ο κόμβος και τους περιορισμούς ως 

προς τον χώρο. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων παρουσιάζεται στο διάγραμμα της εικόνας 

5.1, η οποία αναφέρεται σε όλες τις μορφές κυκλικών κόμβων συμπεριλαμβανομένων και των 

σπειροειδών. 
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Εικόνα  5.1 Στάδια διαδικασίας επιλογής κατασκευής ενός κυκλικού κόμβου 
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5.2 Κριτήρια δημιουργίας σπειροειδούς κόμβου 

Οι συνθήκες που επιβάλλουν τη δημιουργία ενός σπειροειδούς κόμβου είναι [7]: 

• “Σημεία με υψηλό ποσοστό ατυχημάτων, τα οποία σχετίζονται κυρίως με κινήσεις 

διέλευσης των πεζών από διασταυρώσεις ή με αριστερόστροφες κινήσεις σε αυτές.  

• Σημεία όπου δίνεται έμφαση στην ασφάλεια (π.χ. πλησίον σχολείων).  

• Σημεία με μεγάλες καθυστερήσεις.  

• Υφιστάμενοι κόμβοι, που για οποιοδήποτε λόγο, αποτυγχάνουν στην εξυπηρέτηση 

της κυκλοφοριακής ζήτησης  

• Σημεία χωρίς ιδιαίτερη σήμανση.  

• Διασταυρώσεις δευτερευουσών αρτηριών (απουσία σηματοδότησης και ρύθμιση 

της κυκλοφορίας με STOP).  

• Διασταυρώσεις με περισσότερους από τέσσερις κλάδους προσέγγισης ή όπου 

μελλοντικά προβλέπεται να προστεθεί κλάδος προσέγγισης. 

• Διασταυρώσεις με ασυνήθιστη γεωμετρία (Υ-διασταυρώσεις ή διασταυρώσεις με 

πολύ μικρές γωνίες μεταξύ των κλάδων εισόδου/εξόδου).  

• Διασταυρώσεις με υψηλή αριστερόστροφη κυκλοφορία.  

• Διασταυρώσεις με μεταβαλλόμενα πρότυπα κυκλοφορίας (π.χ. μετάβαση από 

διπλό σε μονό κατάστρωμα κυκλοφορίας, από ανισόπεδη σε ισόπεδη διασταύρωση κλπ.).  

• Σε θέσεις όπου ο ρυθμός αφίξεων είναι τυχαίος/συνεχής ή είναι επιθυμητό να 

είναι.  
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• Διασταυρώσεις όπου οι αναστροφές είναι συχνές ή επιθυμητές (π.χ. σε εμπορικές 

διαδρομές και σε συνδυασμό με πολιτικές διαχείρισης προσβάσεων).  

• Σημεία όπου διασταυρώνονται αρτηρίες με μεγάλη συμφόρηση, αντί της 

διαπλάτυνσής τους.  

• Διασταυρώσεις όπου η κατηγορία ή η ταχύτητα της οδού μεταβάλλονται (π.χ. 

τερματικοί κόμβοι σε κλάδους ανισόπεδων κόμβων, ισόπεδοι κόμβοι στο πέρας υπεραστικών 

οδών υψηλών ταχυτήτων, σε αστικό δίκτυο κόμβοι μεταξύ αρτηρίας-αρτηρίας, αρτηρίας-

συλλεκτήριας, αρτηρίας-τοπικής, συλλεκτήριας-συλλεκτήριας, συλλεκτήριας-πρόσβασης).   

• Διασταυρώσεις που θεωρούνται σημαντικές από άποψη οπτικής και αισθητικής 

(εφόσον ικανοποιούνται τα βασικά κριτήρια λειτουργίας και ασφάλειας).  

• Σημεία όπου η κατασκευή άλλων εναλλακτικών μορφών διασταυρώσεων 

θεωρείται περισσότερο δαπανηρή.” [26] 

“Οι παρακάτω συνθήκες θεωρούνται ως μη ευνοϊκές ή ακόμη και ακατάλληλες για την 

κατασκευή κυκλικών κόμβων [3]:  

• Σημεία όπου δεν υπάρχει αρκετός χώρος για μία αποδεκτή εξωτερική διάμετρο 

του κυκλικού κόμβου, καθώς οι κυκλικοί κόμβοι απαιτούν συνήθως περισσότερο χώρο σε σχέση 

με τις σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις.  

• Σημεία που δεν έχουν επίπεδη επιφάνεια για την κατασκευή κυκλικού κόμβου. Οι 

περισσότερες οδηγίες διεθνώς προτείνουν μέγιστη κλίση της τάξης του 3-5%, ανάλογα με την 

ταχύτητα σχεδιασμού.  

• Σημεία εντός συντονισμένου δικτύου σηματοδότησης, όπου ο κυκλικός κόμβος θα 

διατάραζε τη ροή της κυκλοφορίας.  
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• Σημεία με μεγάλες διαφοροποιήσεις στην κυκλοφορία μεταξύ κύριων και 

δευτερευουσών οδών, καθώς η ισότιμη διαχείριση της κυκλοφορίας θα μπορούσε να προκαλέσει 

αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις κεντρικές αρτηρίες” [26],[3].  

“Υπάρχουν και συνθήκες που χαρακτηρίζονται ως πιθανώς προβληματικές, χωρίς να 

αποκλείουν την κατασκευή κυκλικών κόμβων και όπου χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά τον 

σχεδιασμό και την επιλογή γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών. Τέτοιες συνθήκες 

αποτελούν οι κάτωθι [3]: 

• Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού πεζών και ποδηλάτων. Το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται 

με ποδηλατοδρόμους σε ξεχωριστές λωρίδες κυκλοφορίας εκτός του δακτυλίου κυκλοφορίας, 

κατάλληλη οριζόντια σήμανση των πεζοδιαβάσεων, υπόγειες ή υπέργειες πεζοδιαβάσεις ή 

σηματοδότες ενεργοποιούμενοι από τους πεζούς και σε ορισμένη απόσταση από τον κόμβο.  

• Μεγάλος αριθμός χρηστών με αναπηρίες. Σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις 

χρησιμοποιείται ανάγλυφη σήμανση που ορίζει τις διαδρομές διέλευσης των χρηστών αυτών. 

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ενεργοποιούμενοι από τους ίδιους σηματοδότες, οι οποίοι 

να παράγουν ηχητικά σήματα. 

• Μεγάλο ποσοστό βαρέων οχημάτων ή η χρήση του κόμβου από μεγάλα οχήματα 

ειδικών μεταφορών (με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε μήκος, πλάτος ή βάρος των μεταφερόμενων  

προϊόντων). Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται σχεδιασμός με μεγαλύτερες διαστάσεις, οι οποίες 

μπορεί να συμβάλλουν αρνητικά στη χωροθέτηση, αλλά και στην ασφάλεια του κόμβου.  

• Η παρουσία σταθμού πυροσβεστικής, όπου θα πρέπει να τοποθετηθούν 

σηματοδότες ώστε να δίνεται προτεραιότητα στα πυροσβεστικά οχήματα σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης. 
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• Η ύπαρξη σιδηροδρομικής διάβασης, όπου αντίστοιχα με άλλου τύπου 

διασταυρώσεις θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα όπως οριζόντια και κατακόρυφη 

σήμανση, κινητά φράγματα κλπ. 

• Οι κλίσεις στην περιοχής μελέτης (σημείο σε κύρτωμα ή κοίλωμα), οι οποίες να 

δημιουργούν προβλήματα ορατότητας. Σε περίπτωση που τα μήκη ορατότητας στους κλάδους 

προσέγγισης δεν επαρκούν, απαιτείται τοποθέτηση ειδικής σήμανσης.  

• Η ύπαρξη σηματοδοτούμενης διασταύρωσης πολύ κοντά στο κυκλικό κόμβο, της 

οποίας τα οχήματα σε ουρά θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τον κυκλικό κόμβο.” [3], [26] 

5.3 Εκτίμηση μεγέθους του κόμβου 

“H κυκλοφοριακή ικανότητα, δηλαδή οι κυκλοφοριακοί φόρτοι που πρέπει να 

εξυπηρετήσει ένας κόμβος συνδέεται άμεσα με τον αριθμό των λωρίδων στις εισόδους και 

εξόδους των κλάδων προσέγγισης, καθώς και στο δακτύλιο κυκλοφορίας”. [26] 

Για να διαπιστωθεί αν μπορεί να εφαρμοστεί η κατασκευή ενός σπειροειδούς κόμβου 

σε ένα σημείο, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αρχικά μελέτη και καταγραφή του χώρου. 

Απαιτείται επαρκής χώρος ώστε να γίνει σωστή η κατασκευή του και κατάλληλη μελέτη για 

την επίδραση ιδιοκτησιών και φυσικών εμποδίων που βρίσκονται παράπλευρα του σημείου. 

[26] 

“Στις περιπτώσεις όπου πρέπει να εξυπηρετούνται μεγάλα φορτηγά, οι κυκλικοί κόμβοι 

συνήθως απαιτούν περισσότερο χώρο από ότι οι συμβατικού τύπου (σηματοδοτούμενες ή μη) 

διασταυρώσεις. Ωστόσο αυτό μπορεί να ισοσταθμιστεί από το χώρο ο οποίος εξοικονομείται από 

τη μη απαίτηση αποκλειστικών λωρίδων δεξιών ή αριστερών στροφών, χαρακτηριστικό το οποίο 

συναντάται σε αρκετές συμβατικού τύπου διασταυρώσεις”. [26] 
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Το σημαντικότερο στοιχείο για τον χώρο είναι η επιφάνεια που καταλαμβάνει η 

κεντρική νησίδα του κόμβου σύμφωνα με την οποία θα σχεδιαστούν οι λωρίδες σπειροειδούς 

τροχιάς. Ακόμη βασικό ρόλο παίζει ο συνολικός χώρος που θα τοποθετηθεί ο σπειροειδής 

κόμβος, ο οποίος είτε εφαρμόζει μεταξύ των υπαρχουσών ρυμοτομικών γραμμών ή θα 

χρειαστούν απαλλοτριώσεις. [3], [26]. 

5.4 Όχημα σχεδιασμού 

Το μέγεθος ενός  κόμβου καθορίζεται βάση των οχημάτων που τον διασχίζουν και 

συγκεκριμένα του μεγαλύτερου μηχανοκίνητου οχήματος (συνήθως αρθρωτού φορτηγού 

οχήματος). Στους ελιγμούς του συγκεκριμένου οχήματος, το οποίο φέρει την ονομασία «όχημα 

σχεδιασμού», βασίζονται πολλές από γεωμετρικές διαστάσεις και διαμορφώσεις των κυκλικών 

κόμβων, ιδιαίτερα των κόμβων μίας λωρίδας. [26] 

Η επιλογή του οχήματος σχεδιασμού είναι απόρροια της λειτουργικής κατηγορίας των 

οδικών τμημάτων τα οποία συμβάλλουν στον κόμβο. Ακόμα εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά 

των χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής, τον κυκλοφοριακό φόρτο που εξυπηρετεί ο κόμβος 

και τη σύνθεση της κυκλοφορίας. Στα οχήματα αυτά ανάλογα με το είδος του κόμβου 

περιλαμβάνονται τα μεγαλύτερα φορτηγά οχήματα που επιλέγονται για τη διαμόρφωση των 

κόμβων που συναντώνται σε συλλεκτήριες οδούς και αρτηρίες, αλλά και τα μικρότερα οχήματα 

που επιλέγονται για κόμβους τοπικών οδών. [26] 

Σε αστικές περιοχές λαμβάνεται υπόψιν και η κυκλοφορία των οχημάτων έκτακτης 

ανάγκης και των μέσων μαζικής μεταφοράς και επιδιώκεται τα συγκεκριμένα οχήματα να 

μπορούν να κινηθούν χωρίς τη χρήση υπερβατής περιμετρικής ζώνης. Όσον αφορά 

υπεραστικές οδούς, εστιάζεται η προσοχή στις περιπτώσεις υπερμεγεθών οχημάτων (π.χ. 
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αγροτικά μηχανήματα, οχήματα ορυχείων, οχήματα με ρυμουλκούμενα ειδικών μεταφορών).  

[26] 

Παρόλα αυτά, αποθαρρύνεται η σχεδίαση κυκλικών κόμβων χρησιμοποιώντας ως 

όχημα σχεδιασμού ένα πολύ μεγάλο φορτηγό, καθώς μια τέτοια περίπτωση θα επιφέρει 

σχεδίαση υπερβολικά μεγάλων διαστάσεων του κόμβου και αρκετά αυξημένες ταχύτητες 

εισόδου για τα ΙΧ επιβατικά οχήματα. Στην περίπτωση της μικρής και περιστασιακής 

διέλευσης υπερμεγεθών ή πολύ μεγάλων φορτηγών από έναν κόμβο, επιβάλλεται η σχεδίασή 

του να πραγματοποιείται με βάσει μικρότερου μεγέθους όχημα και τα υπερμεγέθη φορτηγά να 

ανακατευθύνονται μέσω εναλλακτικής διαδρομής στον τελικό τους προορισμό.[26] 

Η εξυπηρέτηση μεγάλων οχημάτων επιτυγχάνεται με την κατασκευή μεγάλων σε 

μέγεθος κυκλικών κόμβων, που συνεπάγεται μεγαλύτερες διαμέτρους εγγεγραμμένων κύκλων 

και μεγαλύτερες ακτίνες εισόδου και εξόδου. Για την επίτευξη της διατήρησης χαμηλών 

ταχυτήτων τόσο κατά την είσοδο και την έξοδο όσο και κατά την διαδρομή στην κυκλότερη 

επιφάνεια του κόμβου, οι διαστάσεις του χρειάζεται να παραμένουν περιορισμένες. [26] 

Αυτό επιτυγχάνεται με “την κατασκευή υπερβατής περιμετρικής ζώνης για τη 

διευκόλυνση των μεγαλύτερων οχημάτων, η οποία παράλληλα μειώνει το πλάτος του κυκλικού 

καταστρώματος και διατηρεί χαμηλές τις ταχύτητες των ΙΧ οχημάτων”[26]. Τέλος, συνετό είναι 

τα λεωφορεία που διέρχονται από τον κόμβο  να εξυπηρετούνται επαρκώς “από το πλάτος του 

κυκλικού καταστρώματος και να μην απαιτείται η χρήση της υπερβατής περιμετρικής ζώνης, ώστε 

να μην ενοχλούνται οι επιβάτες από τη διακοπή της ομαλής πορείας του λεωφορείου”[26], 

πράγμα που δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει σε όλες τις κυκλικές διαμορφώσεις.  [26] 
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“Σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ Κ3 , σε όλες τις οδούς κατηγορίας ΑΙΙΙ ή ανώτερης και ΒΙΙΙ ή 

ανώτερης, οι κόμβοι κυκλικής κίνησης θα σχεδιάζονται με κατάλληλες διαστάσεις (εξωτερικής 

περιμέτρου δακτυλίου κυκλοφορίας, πλάτος υπερβατής ζώνης της κεντρικής νησίδας), ώστε να 

εξυπηρετείται το αρθρωτό φορτηγό όχημα (ανεξάρτητο ρυμουλκό με ημι-ρυμουλκούμενο), εκτός 

αν αλλιώς ορίσει η αρμόδια Υπηρεσία, τεκμηριώνοντας την απόφαση της για άλλο όχημα  

σχεδιασμού.”, [26],[7] 

Εικόνα  5.2 Όχημα σχεδιασμού 
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Εικόνα  5.3 Όχημα σχεδιασμού 
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Κεφάλαιο 6  Ανάλυση σχεδιασμού σπειροειδούς κόμβου 

6.1 Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι σχέσεις από τις οποίες προκύπτουν τα γεωμετρικά 

στοιχεία του σπειροειδούς κυκλικού κόμβου. “Οι αναλυτικές αυτές σχέσεις βασίζονται στις 

αναλυτικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν για τον σχεδιασμό του κυκλικού κόμβου μίας λωρίδας 

κυκλοφορίας στη διπλωματική εργασία του Χ. Αλεξάκη (« ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ », 2007)” [16],[17] με την κατάλληλη  

τροποποίηση, η οποία συντέθηκε στη διπλωματική εργασία της Μ. Καλογεράκη [17] για την 

περίπτωση του σπειροειδούς κυκλικού κόμβου. “Διαχωρίζονται σε τρία τμήματα: 

• Στον σχεδιασμό της κυκλοτερούς επιφάνειας και των κλάδων που συμβάλλουν 

στον κόμβο.  

• Στις κατευθυντήριες διαχωριστικές νησίδες. 

• Στις οριογραμμές εισόδου – εξόδου” [17] 

Επί προσθέτως, αναλύονται οι εξισώσεις του υπολογισμού χωρητικότητας, της 

επίδρασης των πεζών στην κίνηση, του υπολογισμού καθυστερήσεων και μήκος ουρών. 

Παρατίθενται οι απαιτούμενες προσαρμογές που χρειάζονται για την ομαλή λειτουργία του 

κόμβου τόσο από τα οχήματα, όσο και από τους πεζούς και τους ποδηλάτες.  
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6.2 Σχεδιασμός της κυκλικής επιφάνειας και των κλάδων που συμβάλλουν 

στον κόμβο. 

Αρχικά χρειάζεται να γίνει η εξής παραδοχή: 

“Οι άξονες όλων των κλάδων διέρχονται από ένα κοινό σημείο. Αυτό το σημείο τομής 

όλων των αξόνων θα θεωρείται ως αρχή ενός συστήματος συντεταγμένων x,y  (δηλαδή το σημείο 

(0,0)). Το σημείο αυτό θα θεωρείται το Γεωμετρικό Κέντρο (Geometric Centre) του σπειροειδούς 

τετραγώνου (turbo-block) και κατ’ επέκταση του σπειροειδούς κυκλικού κόμβου. Δεξιά και 

αριστερά του γεωμετρικού κέντρου σε απόσταση Δu/2 τοποθετούνται τα κέντρα των ένθετων 

σπειρών η ταυτόχρονη ανάπτυξη των οποίων δημιουργεί το γεωμετρικό σχήμα της σπειροειδούς 

τροχιάς που εμφανίζεται στην κυκλοτερή διαδρομή του σπειροειδούς κυκλικού κόμβου.  

Η διαδικασία σχεδιασμού ξεκινά με τον σχεδιασμό του σπειροειδούς κυκλικού κόμβου. 

Για τον σχεδιασμό του υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο τρόπων, είτε σχεδιάζοντας 

πρώτα την κεντρική νησίδα και εν συνεχεία το οδόστρωμα κυκλοφορίας (δηλαδή ο σχεδιασμός 

να ξεκινά από το μικρότερης ακτίνας τόξο προς το αντίστοιχο μεγαλύτερης ακτίνας), είτε 

χαράσσοντας αρχικά την εξωτερική οριογραμμή του κυκλοτερούς οδοστρώματος και εν συνεχεία 

τις λωρίδες κυκλοφορίας (δηλαδή από το τόξο μεγαλύτερης ακτίνας προς το αντίστοιχο 

μικρότερης ακτίνας). Επαφίεται στην κρίση του μελετητή η επιλογή της διαδικασίας που θα 

ακολουθηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που 

επιβάλλονται σε κάθε διασταύρωση. Εδώ θα εξεταστεί η πρώτη περίπτωση. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι στις παρακάτω αναλυτικές σχέσεις επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν 

ακτίνες αντί για διαμέτρους προς απλοποίηση των σχέσεων.” [17] 

1. Εύρεση γεωμετρικού κέντρου (GC) του σπειροειδούς κυκλικού κόμβου  
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“Οι συντεταγμένες του γεωμετρικού κέντρου του σπειροειδούς κυκλικού κόμβου 

προκύπτουν από τον μέσο όρο των συντεταγμένων των σημείων τομής των διαδοχικών αξόνων 

των κλάδων που συμβάλλουν στον κόμβο.” [17] 

 

2. “Σχεδιάζεται ο άξονας μετάθεσης που διέρχεται από το γεωμετρικό κέντρο 

(GC) και έχει συντελεστή διεύθυνσης (λt) που επιλέγεται από το μελετητή. Στον άξονα αυτό 

τοποθετούνται δεξιά και αριστερά του GC και σε απόσταση Δu/2 τα κέντρα των ένθετων 

σπειρών (Κ1, Κ2).” [17] 

  

3.   “ Σχεδιάζεται η κεντρική νησίδα που προκύπτει από τα κυκλικά τόξα των 

ένθετων σπειρών με κέντρα Κ1, Κ2 και ακτίνα R1, η οποία επιλέγεται ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του κόμβου. Η ακτίνα R1 αποτελεί την εσωτερική ακτίνα της εσωτερικής 

λωρίδας κυκλοφορίας.” [17] 
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4.  “ Σχεδιάζονται τα κυκλικά τόξα των ένθετων σπειρών με κέντρα Κ1, Κ2 και ακτίνα 

R2=R1+Li που αποτελούν το εξωτερικό όριο της εσωτερικής λωρίδας κυκλοφορίας.” [17] 

 

5. “Σχεδιάζονται τα κυκλικά τόξα των ένθετων σπειρών με κέντρα Κ1, Κ2 και 

ακτίνα R3=R2+Ls που αποτελούν το εσωτερικό όριο της εξωτερικής λωρίδας κυκλοφορίας.” 

[17] 

 

 

6. “Σχεδιάζονται τα κυκλικά τόξα των ένθετων σπειρών με κέντρα Κ1, Κ2 και 

ακτίνα R4=R3+Le που αποτελούν το εξωτερικό όριο της εξωτερικής λωρίδας κυκλοφορίας”. 

[17]  
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7. “Χαράσσεται ο άξονας κάθε κλάδου που συμβάλλει στον κόμβο.  

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα παραδοχή, όλοι οι άξονες των κλάδων διέρχονται από 

το γεωμετρικό κέντρο (δηλαδή το σημείο (0,0) ). Αρκεί να είναι γνωστό ακόμη ένα σημείο πάνω 

στον άξονα κάθε κλάδου για να μπορέσουμε να ορίσουμε την εξίσωση της ευθείας του.  

Για την περίπτωση ενός κόμβου, όπου συμβάλλουν σε αυτόν j κλάδοι, δίνοντας τις 

συντεταγμένες ενός σημείου του άξονα του κλάδου ορίζεται η εξίσωση της ευθείας του άξονα. 

Δίνοντας τις συντεταγμένες των σημείων (x j, yj), ο συντελεστής διεύθυνσης που προκύπτει εάν 

ενωθεί το γεωμετρικό κέντρο με κάθε ένα από τα σημεία (x j, yj) των αξόνων θα είναι”: [17] 

 

 

8. “Χαράσσονται παράλληλες ευθείες προς τον άξονα της οδού που 

αντιστοιχούν στις οριογραμμές κάθε κλάδου. 

Για να σχεδιαστούν οι παράλληλες ευθείες πρέπει να είναι γνωστά τα πλάτη των λωρίδων 

ανά κατεύθυνση. Το πλάτος της δεξιάς και της αριστερής λωρίδας είναι wδεξ, wαρ αντίστοιχα. Για 

το σωστό ορισμό των οριογραμμών των κλάδων πρέπει να ληφθεί υπόψη και το πλήθος των 

λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ανάλογα δηλαδή εάν ο κλάδος αποτελεί είσοδο στον 

κόμβο ή έξοδο από αυτόν ή συγκεντρώνει και τις δύο λειτουργίες. Κάθε κλάδος εισόδου στον 
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κόμβο οφείλει να διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και επίσης θα πρέπει τουλάχιστον δύο από 

τους κλάδους εξόδου να διαθέτουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας.  

Γενικά ορίζεται ότι η απόσταση d δύο παράλληλων ευθειών (δ1), (δ2) είναι” [17]: 

 

“Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εάν γνωρίζουμε την εξίσωση ευθείας του άξονα της 

οδού (δηλαδή β1 γνωστό, αν θεωρήσουμε ότι (δ1) η εξίσωση της ευθείας του άξονα) και με 

δεδομένο το πλάτος εκάστης λωρίδας, αρκεί να γνωρίζουμε ένα ακόμη σημείο της παράλληλ ης 

ευθείας στον άξονα της οδού για να ορίσουμε την οριογραμμή του κλάδου. Τότε θα ισχύει:  

 

δηλαδή προκύπτουν δύο ρίζες για το β2, από τις οποίες η μία αντιστοιχεί στην αριστερή 

οριογραμμή του κλάδου και η άλλη στη δεξιά οριογραμμή κατά περίπτωση.” [17] 

9. “Υπολογίζονται τα σημεία (xοj,yoj). Είναι τα σημεία όπου η εξωτερική 

οριογραμμή του κυκλικού οδοστρώματος τέμνει τον άξονα κάθε κλάδου.” [17] 
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“Επιλέγεται η κατάλληλη από τις 2 ρίζες ανάλογα την περίπτωση και προκύπτουν οι 

συντεταγμένες των σημείων (xοj,yoj)” [17]. 

6.3 Κατευθυντήριες διαχωριστικές νησίδες 

“Μετά το σχεδιασμό του σπειροειδούς κυκλικού κόμβου και των κλάδων που συμβάλλουν 

σε αυτόν σχεδιάζονται οι κατευθυντήριες διαχωριστικές νησίδες.” [17] 

6.3.1 Διαγραμμισμένη περιοχή κατευθυντήριας διαχωριστικής νησίδας 

“Αρχικά παρουσιάζονται οι σχέσεις που αφορούν τη διαγραμμισμένη περιοχή της 

κατευθυντήριας διαχωριστικής νησίδας.” [17] 

1. “Χαράσσεται κυκλικό τόξο που προκύπτει από κύκλο Cπi ακτίνας πi/2 και έχει 

κέντρο το σημείο (xοj,yoj) που υπολογίστηκε στην ενότητα 5.2. Όπου πi είναι το πλάτος της 

νησίδας.” [17] 
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2. “Υπολογίζονται τα σημεία τομής του παραπάνω κυκλικού τόξου με το 

κυκλικό τόξο της εξωτερικής οριογραμμής του κυκλοτερούς οδοστρώματος. Τα σημεία 

αυτά είναι τα (xk1,yk1) , (xk2,yk2).” [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. “Σχεδιάζεται κυκλικό τόξο που προκύπτει από κύκλο με ακτίνα R3’=R4+Lδi 

και κέντρο Κi, όπου i=1,2 και Lδi το μήκος διαπλάτυνσης” [17]. 
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4. “Υπολογίζεται το σημείο τομής του κυκλικού τόξου ακτίνας R3’ με τον άξονα 

του κλάδου, το οποίο έχει συντεταγμένες (xk3,yk3).” [17] 

 

5. “Χαράσσεται η ευθεία (k1) που συνδέει το σημείο με συντεταγμένες (xk1,yk1) 

με το σημείο που έχει συντεταγμένες (xk3,yk3) και αντιστοίχως η ευθεία (k2) μεταξύ του 

(xk2,yk2) και του (xk3,yk3).” [17] 
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“Καμπύλο τμήμα νησίδας κατά την είσοδο στον κόμβο (εσωτερική οριογραμμή 

εισόδου)” [17] 

6. “Αρχικά υπολογίζεται το κέντρο του κύκλου που θα εφάπτεται στην ευθεία 

(k1) και την κεντρική νησίδα. Θα πρέπει πρώτα να σχεδιαστεί κύκλος με ακτίνα 

R11=R1+1,5*Rεισi και κέντρο Κi, όπου i=1,2 και Rεισi η ακτίνα εισόδου.” [17] 

 

7. “Χαράσσεται ευθεία (k1’) παράλληλη στην ευθεία (k1) σε απόσταση 

1,5*Rεισi.” [17] 

 

8. “Υπολογίζεται το σημείο τομής της ευθείας (k1’) και του κύκλου C11 που έχει 

συντεταγμένες (xk10,yk10).  

Επιλέγεται η κατάλληλη από τις 2 ρίζες ανάλογα την περίπτωση και προκύπτουν οι 

συντεταγμένες (xk10,yk10).” [17] 

 



103 

9. “Με κέντρο το σημείο (xk10,yk10) και ακτίνα 1,5*Rεισi σχεδιάζεται ένας κύκλος 

C12, ο οποίος θα εφάπτεται στην ευθεία (k1) και την κεντρική νησίδα.” [17] 

 

10. “Υπολογίζεται το σημείο τομής του κύκλου C12 με την ευθεία (k1) που θα έχει 

συντεταγμένες (xk13,yk13).” [17] 

 

 

6.3.2 Υπερυψωμένη μη βατή περιοχή της κατευθυντήριας διαχωριστικής νησίδας 

1. “Σχεδιάζεται κύκλος με ακτίνα (πi/2-0,4) και κέντρο το σημείο τομής του 

άξονα της οδού με την εξωτερική οριογραμμή του κυκλοτερούς οδοστρώματος (x οj,yoj), 

τμήμα του οποίου θα αποτελεί το υπερυψωμένο τμήμα της νησίδας.” [17] 
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2. “Υπολογίζονται τα σημεία τομής (xk4,yk4), (xk5,yk5) του παραπάνω κύκλου με 

την εξωτερική οριογραμμή του κυκλικού οδοστρώματος.” [17] 

 

3. “Στη συνέχεια σχεδιάζεται κύκλος με ακτίνα R4’= R4+μ και κέντρο Κi, όπου 

i=1,2 και μ προκύπτει από τη σχέση που δίνεται παρακάτω:” [17] 
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4. “Προσδιορίζεται το σημείο τομής (xk6,yk6) του παραπάνω κύκλου με τον 

άξονα του κλάδου.” [17] 

 

5. “Ενώνονται τα σημεία (xk4,yk4), (xk6,yk6) και τα (xk5,yk5), (xk6,yk6) με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο ευθειών (k3) και (k4) αντίστοιχα.” [17] 

 

6. “Σχεδιάζεται κύκλος με ακτίνα R5= R4+(0.63*li-ri) και κέντρο Κi, όπου i=1,2.” 

[17] 
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7. “Υπολογίζουμε το σημείο τομής (xk7,yk7) του παραπάνω κύκλου με τον άξονα 

του κλάδου”. [17] 

 

8. “Σχεδιάζεται κύκλος με κέντρο το σημείο (xk7,yk7) και ακτίνα ri που θα 

αποτελεί το τόξο στρογγύλευσης στην αιχμή της κατευθυντήριας διαχωριστικής νησίδας. Ο 

κύκλος αυτός θα είναι εφαπτόμενος στις ευθείες (k3) και (k4)”. [17] 

 

“Στη συνέχεια βρίσκουμε τα σημεία τομής του παραπάνω κύκλου με τις ευθείες (k 3) 

και (k4). Θα υπάρχει ένα σημείο τομής με κάθε ευθεία, αφού ο κύκλος είναι εφαπτόμενος 

στις δυο ευθείες”. [17]  
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6.4 Οριογραμμές εισόδου και εξόδου 

6.4.1 Οριογραμμές εισόδου 

“Η διαδικασία σχεδιασμού συνεχίζεται με το σχεδιασμό των εισόδων στον κόμβο. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι αναλυτικές σχέσεις που περιλαμβάνουν και διαπλάτυνση της οδού 

κατά την είσοδο”. [17] 

1. “Επιλέγεται το πλάτος εισόδου wεισi και σχεδιάζεται κυκλικό τόξο με ακτίνα 

R6=πi/2+ wεισi και κέντρο το σημείο τομής του άξονα της οδού με την εξωτερική οριογραμμή 

του κυκλοτερούς οδοστρώματος (xοj,yoj)”. [17] 
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2. “Υπολογίζεται το σημείο τομής του παραπάνω κυκλικού τόξου με το κυκλικό 

τόξο της εξωτερικής οριογραμμής του κυκλοτερούς οδοστρώματος. Το σημείο αυτό είναι 

(xε1,yε1)”. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. “Σχεδιάζεται κυκλικό τόξο που προκύπτει από κύκλο με ακτίνα R3’ και 

κέντρο Κi, όπου i=1,2”. [17] 

 

4. “Υπολογίζεται το σημείο τομής του παραπάνω κύκλου με τη δεξιά 

οριογραμμή του κλάδου. Το σημείο αυτό είναι (xε2,yε2)”. [17] 
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5. “Ενώνοντας τα σημεία (xε1,yε1), (xε2,yε2) προκύπτει η εξίσωση της ευθείας (ε1) 

η οποία αποτελεί πλέον την εξωτερική οριογραμμή του κλάδου”. [17] 

 

 

6.    “Στη συνέχεια γίνεται η σύνδεση της δεξιάς οριογραμμής με τον κόμβο. 

Επιλέγεται η ακτίνα εισόδου Rεισi και σχεδιάζεται πρώτα κύκλος (C7) με ακτίνα R7=R4+ Rεισi 

και κέντρο Κi, όπου i=1,2”. [17] 

 

7. “Χαράσσεται ευθεία (ε’1) παράλληλη στην ευθεία (ε1) σε απόσταση Rεισi που 

έχει εξίσωση”: [17] 
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8. “Υπολογίζεται το σημείο τομής του κύκλου (C7) με την ευθεία (ε’1) με 

συντεταγμένες (xε3,yε3)”. [17] 

 

9. “Με κέντρο το (xε3,yε3) και ακτίνα Rεισi σχεδιάζουμε κύκλο που εφάπτεται στη 

δεξιά οριογραμμή του κλάδου και στην εξωτερική οριογραμμή του κυκλοτερούς 

οδοστρώματος”. [17] 

 

10. “Υπολογίζεται το σημείο τομής του παραπάνω κύκλου με την εξωτερική 

οριογραμμή του κυκλοτερούς οδοστρώματος με συντεταγμένες (x ε4,yε4).” [17] 
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11. “Υπολογίζεται το σημείο τομής του παραπάνω κύκλου με τη δεξιά 

οριογραμμή του κλάδου με συντεταγμένες (xε5,yε5).” [17] 
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6.4.2 Οριογραμμές εξόδου 

“Το επόμενο και τελικό στάδιο του σχεδιασμού του κόμβου είναι η διαμόρφωση της 

εξόδου από το σπειροειδή κυκλικό κόμβο”. [17] 

1. “Για τον σχεδιασμό της αριστερής οριογραμμής του κλάδου που θα αποτελεί 

την έξοδο από τον κόμβο πρέπει να επιλεγεί το πλάτος εξόδου wεξi και η ακτίνα εξόδου Rεξi. 

Σχεδιάζεται κύκλος με ακτίνα R8=πi/2+ wεξi και κέντρο το σημείο τομής του άξονα του 

κλάδου με την εξωτερική οριογραμμή του κυκλοτερούς οδοστρώματος .” [17] 

 

2. “Υπολογίζεται το σημείο τομής του κύκλου C8 με το κυκλικό τόξο της 

εξωτερικής οριογραμμής του κυκλοτερούς οδοστρώματος. Το σημείο αυτό είναι (x z1,yz1).” 

[17] 
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3. “Σχεδιάζεται κυκλικό τόξο που προκύπτει από κύκλο με ακτίνα R9=R4+Lδi 

και κέντρο Κi, όπου i=1,2 και Lδi μήκος διαπλάτυνσης”. [17] 

 

4. “Υπολογίζεται το σημείο τομής του παραπάνω κύκλου με την αριστερή 

οριογραμμή του κλάδου με συντεταγμένες (xz2,yz2).” [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  “Ενώνοντας τα σημεία (xz1,yz1), (xz2,yz2) προκύπτει η εξίσωση της ευθείας (z1) 

η οποία αποτελεί πλέον την εξωτερική οριογραμμή του κλάδου.” [17] 
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6. “Στη συνέχεια γίνεται η σύνδεση της αριστερής οριογραμμής με τον κόμβο. 

Επιλέγεται η ακτίνα εξόδου Rεξi και σχεδιάζεται πρώτα κύκλος (C10) με ακτίνα R10=R4+ Rεξi 

και κέντρο Κi, όπου i=1,2.” [17] 

 

7. “Χαράσσεται ευθεία (z’1) παράλληλη στην ευθεία (z1) σε απόσταση Rεξi που 

έχει εξίσωση:” [17] 

 

8.     “Υπολογίζεται το σημείο τομής του κύκλου (C10) με την ευθεία (z’1) με 

συντεταγμένες (xz3,yz3).” [17] 

 

9. “Με κέντρο το (xz3,yz3) και ακτίνα Rεξi σχεδιάζουμε κύκλο που εφάπτεται στη 

δεξιά οριογραμμή του κλάδου και στην εξωτερική οριογραμμή του κυκλοτερούς 

οδοστρώματος.” [17] 
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10. “Υπολογίζεται το σημείο τομής του παραπάνω κύκλου με την εξωτερική 

οριογραμμή του κυκλοτερούς οδοστρώματος με συντεταγμένες (xz4,yz4).” [17] 

 

11. “Υπολογίζεται το σημείο τομής του παραπάνω κύκλου με την αριστερή 

οριογραμμή του κλάδου με συντεταγμένες (xz5,yz5)”. [17] 
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Κεφάλαιο 7 Στοιχεία εξοπλισμού 

7.1 Κυκλοφοριακή σήμανση 

Η αποτελεσματική χρήση ενός σπειροειδούς κόμβου απαιτεί από τον οδηγό χρήστη να 

πάρει απόφαση σχετικά με τον επιθυμητό προορισμό προτού εισέλθει στην κυκλότερη 

επιφάνεια. Μ’ αυτήν την προοπτική, η κατάλληλη χρήση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης 

καθίσταται απαραίτητη. Οι οδηγίες που θα παρέχει χρήζουν προσοχής, καθώς πρέπει να είναι 

σαφείς και έγκαιρες σχετικά με τις πολλαπλές διαδρομές και τον τρόπο αντιμετώπισης της 

προσέγγισης των πολλαπλών λωρίδων στον κυκλικό κόμβο. Επομένως, η επιλογή και η 

εκχώρηση σωστών διαδρομών στις λωρίδες εισόδου είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου 

ότι τα χαρακτηριστικά σχεδίασης του σπειροειδούς κόμβου δεν επιτρέπουν στον οδηγό να 

αλλάξει λωρίδες κυκλοφορίας μέσα στο κυκλοφοριακό δρόμο, καθιστώντας δύσκολη την 

οδήγηση ολόκληρου του κύκλου για την διόρθωση μιας δυνητικά λάθους απόφασης.  

7.1.1 Κατακόρυφη σήμανση 

Στο πλαίσιο της σηματοδότησης στις προσβάσεις διπλής λωρίδας αξίζει να αναφερθούν 

οι πινακίδες, οι οποίες βρίσκονται πριν τον κόμβο.  Αυτός ο τύπος πινακίδων, που ελέγχει τη 

χρήση λωρίδας, υιοθετεί ένα γραφικό διάγραμμα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που 

«μεταφράζει» τη γεωμετρική διάταξη της γεωμετρικής λύσης και εμπεριέχει τους προορισμούς 

για καθεμία από τις κατευθύνσεις, καθώς και τον προσδιορισμό των σχετικών οδών με αυτούς. 

Αυτές οι πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται είτε πάνω από κάθε πρόσβαση είτε κατά 

προτίμηση στο όριο πριν από κάθε πρόσβαση.  [13], [17] 

Οι πληροφορίες παρουσιάζονται, συνήθως, σε ένα μονό πλαίσιο τοποθετημένο στη 

δεξιά πλευρά της πρόσβασης, ή χωρίζεται σε δύο μεμονωμένα πάνελ τα οποία τοποθετούνται 
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το ένα δεξιά και το άλλο αριστερά, πάνω στη διαχωριστική νησίδα, για τις πληροφορίες σχετικά 

με την αριστερή λωρίδα της πρόσβασης. Η εικόνα 7.1 δείχνει ένα πραγματικό παράδειγμα 

διαφορετικών τοποθετήσεων πινακίδων στην πρόσβαση των σπειροειδών κόμβων κοντά στην 

πόλη του Ντελφτ (Ολλανδία). [13] 

 

Εικόνα  7.1 Πινακίδες πριν την είσοδο σε σπειροειδή κόμβο κοντά στο Delft. 

“Στις κάθετες πινακίδες συμπεριλαμβάνονται οι κυκλικές κυκλοφοριακές πινακίδες (C-

12), οι πινακίδες προτεραιότητας (Α-7), οι πινακίδες ενημέρωσης πεζών, οι πινακίδες επί της 

νησίδας διαχωρισμού και τέλος οι πινακίδες πριν τους κόμβους. Επιπροσθέτως , υπάρχουν 

περιπτώσεις εισόδων σε turbo κυκλικούς κόμβους με πινακίδες που δείχνουν τις κατευθύνσεις 

των λωρίδων (F-10). Υπάρχουν επίσης κόμβοι που δεν έχουν κάθετες πινακίδες που να δείχνουν 

την κατεύθυνση αλλά αυτές είναι τοποθετημένες σε κολώνες ή σε πλαίσια πάνω από τις λωρίδες” 

[20]. 
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Εικόνα  7.2 Πινακίδες πριν την είσοδο στον κόμβο  

7.1.1.1 Συμβατικές πινακίδες κυκλικών κόμβων turbo 

1. Πινακίδα ενημέρωσης παρουσίας κόμβου  

Τοποθετείται πριν από τον κόμβο, σε μεγαλύτερη απόσταση από ότι οι υπόλοιπες 

πινακίδες(σχήμα). Ο ρόλος τους αφορά στην πληροφόρηση ύπαρξης κόμβου σε κοντινή 

απόσταση.  [20], [27] 
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Εικόνα  7.3 Πινακίδα πληροφόρησης παρουσίας κόμβου 

2. Πινακίδες καθοδήγησης  

Τοποθετούνται 150 -200 μέτρα πριν από τον κόμβο και ενημερώνουν σε ποιες εισόδους 

αντιστοιχούν οι προσφερόμενες έξοδοι. Υππάρχουν τρία (3) είδη πινακίδων καθοδήγησης: οι 

συμβατικές (conventional), οι διαγραμματικές (diagrammatic) και οι συνδυαστικές. 

Συνηθέστερα τοποθετούνται οι διαγραμματικές πινακίδες. [20] , [27] 
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Εικόνα  7.4 Διαγραμματική πινακίδα καθοδήγησης 

3. Πινακίδες ελέγχου χρήσης λωρίδας 

 Οι πινακίδες αυτές παρουσιάζουν και αποσαφηνίζουν τις  επιλογές εισόδου που 

παρέχουν οι λωρίδες του σπειροειδούς κόμβου. Χωρίζονται σε δύο είδη : τις    

στάνταρντ πινακίδες και τις πινακίδες τύπου αγκίστρι. [20] , [27] 

 

 

Εικόνα  7.5  (αριστερά) στάνταρντ πινακίδες, (δεξιά) πινακίδες τύπου αγκίστρι 
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4. Πινακίδες προτεραιότητας 

 Παρέχουν πληροφορίες για την προτεραιότητα των οχημάτων που βρίσκονται εντός  

του κόμβου. , [27] 

Εικόνα  7.6 Πινακίδα προτεραιότητας 

5. Πινακίδες προειδοποίησης πεζών 

Συναντώνται σε σημεία που υπάρχουν διαβάσεις πεζών και ποδηλατών. Τοποθετούνται 

λίγα μέτρα πριν τις διαβάσεις στις εισόδους και εξόδους του κόμβου. , [27] 

 

Εικόνα  7.7 Πινακίδα διάβασης πεζών 
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Εικόνα  7.8 Πινακίδα πεζοδιάβασης και ποδηλατοδρόμου 

6. Πινακίδες παραμονής στην δεξιά λωρίδα  

Οι συγκεκριμένες πινακίδες τοποθετούνται στο τέλος της διαχωριστικής νησίδας και  

ενημερώνουν τους οδηγούς για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν. , [27] 

 

Εικόνα  7.9 Πινακίδα παραμονής στην δεξιά λωρίδα 
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7. Πινακίδες κεντρικής νησίδας  

Τοποθετούνται στην κεντρική νησίδα και απεικονίζουν βέλη που επισημαίνουν την 

κατεύθυνση της κίνησης μέσα στον κυκλοφοριακό  κόμβο. , [27] 

Εικόνα  7.10 Πινακίδα κεντρικής νησίδας 

8. Πινακίδες εξόδου  

Δηλώνουν την έξοδο από τον κόμβο καθώς και αναγράφουν τον τελικό προορισμό. , 

[27] 

Εικόνα  7.11 Πινακίδες εξόδου 
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Εικόνα  7.12 Διάταξη πινακίδων σε turbo roundabout  

7.1.2 Οριζόντια σήμανση 

Η οριζόντια σήμανση, δηλαδή η διαγράμμιση του οδοστρώματος εξασφαλίζει την 

κατανόηση των διαθέσιμων διαδρομών. [19] Μαζί με τις πινακίδες πριν τη διασταύρωση 

χρησιμοποιούνται σχήματα επεξήγησης στα οποία τα βέλη αναπαριστούν την πληροφορία του 

πίνακα, δείχνοντας, αναλυτικά τις διαθέσιμες πορείες που μπορεί να εκτελέσει ο οδηγός 

ανάλογα με τον προορισμό του. Αυτά τα βέλη «fish-hook», λόγω του σχήματός τους, πρέπει 

να τοποθετηθούν σε κάθε μία από τις λωρίδες εισόδου και να έχουν συμβατές διαστάσεις με 
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ταχύτητα οδήγησης 50 km / h[14]. Η εικόνα δείχνει μερικές από τις γραφικές διαμορφώσεις 

που έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό. [13] 

 

Εικόνα  7.13 Φωτογραφία από βέλη σήμανσης οδοστρώματος 

 

Εικόνα  7.14 Βέλη σήμανσης οδοστρώματος  



127 

7.2 Νυχτερινός φωτισμός 

Η κεντρική νησίδα, λόγο της μορφολογίας της, σταματάει την ομαλή κυκλική κίνηση 

του δρόμου που διασχίζει ο οδηγός. Συνεπώς, λειτουργεί ως εμπόδιο, το οποίο κατά της 

διάρκεια της νύχτας είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η κεντρική νησίδα 

χρειάζεται να είναι ορατή από μια ασφαλή απόσταση πριν ο χρήστης – οδηγός φτάσει στον 

κόμβο, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος να δεχθεί την πληροφορία και να αντιδράσει 

ανάλογα. Η έλλειψη φωτισμού είναι ικανή να προκαλέσει σημαντική μείωση της ασφάλειας 

και της αποδοτικότητας του κόμβου και να αυξήσει το  άγχος των οδηγών. Για την αποτροπή 

των προηγουμένων, “ο οδηγός πρέπει να έχει κατανοήσει την γενική διάταξη του κόμβου και τον 

τρόπο λειτουργίας” [20] τόσο πριν της είσοδο του στον κόμβο, όσο και κατά την κίνησή του 

μέσα σ’ αυτόν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτό επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο φωτισμό, 

ο οποίος θα πρέπει να καθιστά ορατά και ευδιάκριτα όλα τα χαρακτηριστικά του κόμβου. Η 

διάκριση του κόμβου είναι καλό να εντοπίζεται από μακριά, ώστε να προετοιμάζεται ο οδηγός, 

γι’ αυτό συνίσταται ο οδοφωτισμός να ξεκινάει κάποια μέτρα πριν τον κόμβο. “Στο σημείο αυτό 

θα ήταν αναγκαία η αναφορά κάποιων επιπλέον συστάσεων σχετικά με το νυχτερινό φωτισμό 

των κόμβων.  

• Εκτός κατοικήσιμων περιοχών οι δρόμοι που συνδέονται με τον κόμβο πρέπει να 

έχουν φωτισμό για μια απόσταση τουλάχιστον 80 με 100 μέτρα πριν την είσοδο και μετά την 

έξοδο από τον κόμβο, όπου αυτό σημαίνει περίπου τρεις (3) κολώνες φωτισμού. Με τον τρόπο 

αυτό οι οδηγοί που εξέρχονται από τον κόμβο προσαρμόζονται πιο εύκολα στην αλλαγή από το 

φωτεινό στο σκοτεινό περιβάλλον της οδού έξω από τον κόμβο. Επιπλέον, απαιτείται η 

συνεχόμενη παρουσία φωτισμού καθ’ όλη την απόσταση μεταξύ δυο κοντινών, συνεχόμενων 

φωτεινών περιοχών, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση από την συνεχή και γρήγορη εναλλαγή 

φωτεινών και σκοτεινών περιοχών.  
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• Για την επίτευξη ενός καλά φωτισμένου και ευδιάκριτου κόμβου κάτω από 

κανονικές συνθήκες , θεωρείται απαραίτητη η χρήση οκτώ στηλών φωτισμού.  

• Η χρήση καλού και επαρκή φωτισμού είναι αναγκαία σε όλα τα σημεία εισόδου 

και εξόδου του κόμβου  

•  Σημαντική και ιδιαίτερη είναι η χρήση φωτισμού στις διαβάσεις πεζών και στους 

ποδηλατοδρόμους .  

• Σημαντική βελτίωση στην ορατότητα του κυκλικού κόμβου έχει η χρήση φωτισμού 

εδάφους στην κεντρική νησίδα   

• Η χρήση φωτεινών πινακίδων για την κεντρική νησίδα δίνει το πλεονέκτημα της 

γρήγορης και σαφής αναγνώρισής της από τους οδηγούς.” [20] 

 

Εικόνα  7.15 Φωτισμένος σπειροειδής κόμβος 
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Εικόνα  7.16 Φωτισμός εδάφους 

7.3 Αισθητική και τοπιοτεχνία 

Η κατασκευή των σπειροειδών κόμβων συντελεί και στην αισθητική βελτίωση του 

τόπου, διότι δημιουργεί ελεύθερους χώρους για τοπιοτεχνία. Η τοπιοτεχνία αναβαθμίζει την 

ασφάλεια που προσφέρει ο turbo κόμβος. Λόγω της διαμόρφωσής της υποχρεώνει τη διέλευση 

των οχημάτων με χαμηλές ταχύτητες και “διακόπτει τη θάμβωση μεταξύ των οχημάτων που 

κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις” [26]. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάλληλη επιλογή 

στοιχείων τοπιοτεχνίας τα οποία βοηθούν να παρέχονται οι απαιτούμενες αποστάσεις 

ορατότητας.  

Για τον περιορισμό του μεγέθους του ελεύθερου πεδίου ορατότητας και να 

επιτυγχάνεται η μείωση των ταχυτήτων, πρέπει τα στοιχεία της τοπιοτεχνίας να τοποθετούνται 

σε μελετημένες (στρατηγικές) θέσεις. Συνεπώς η τοπιοτεχνία θα πρέπει να κατασκευάζεται 
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έτσι ώστε να παρέχει την κατάλληλη ορατότητα για τα οχήματα, τους ποδηλάτες και τους 

πεζούς.  

Η εικόνα, παρουσιάζει μια τομή κατά τη διάμετρο της κεντρικής νησίδας. [7] [20] , [27] 

 

Εικόνα  7.17 Τυπική τοπιοτεχνία κεντρικής νησίδας με πρόβλεψη για ορατότητα [7] 
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Κεφάλαιο 8 Επιπρόσθετοι δείκτες αποδοτικότητας 

Η αποδοτικότητα ενός κόμβου προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες. Οι 

συνηθέστεροι είναι ο χρόνος καθυστέρησης  και η χωρητικότητα του κόμβου. Πέρα από 

αυτούς, ο σχεδιαστής μηχανικός του κόμβου χρειάζεται να συμπεριλάβει κατά το σχεδιασμό 

και τον παράγοντα περιβάλλον. Πρέπει να ληφθεί υπόψιν και να πραγματοποιηθεί υπολογισμός 

των αέριων ρύπων, η οπτική όχληση, η ομαλή ροή διάταξης σπιράλ, οι επιπτώσεις των 

φωτεινών σηματοδοτήσεων αλλά και η κίνηση ενός μεγάλου οχήματος στον κυκλικό κόμβο 

turbo και οι επιπτώσεις τους. [27] 

8.1 Περιβαλλοντική ευαισθησία 

Από την πλευρά του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που αφήνει ένας κόμβος ή 

διασταύρωση, αξίζει να αναφερθούν και να εξεταστούν δύο παράγοντες: η επιβάρυνση της 

ατμόσφαιρας από αέριους ρύπους και η αισθητική άποψη του τοπίου.   

Με βάση την λειτουργεία των κυκλικών κόμβων – και κατ΄ επέκταση των σπειροειδών 

κόμβων – προκύπτει το αποτέλεσμα “της εκπομπής λιγότερων αέριων ρύπων CO2, CO, NOX  σε 

σύγκριση με τις σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις” [20]. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται διότι 

ο αριθμός των στάσεων – ακινητοποιήσεων οχημάτων σε μια σηματοδοτούμενη διασταύρωση 

είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό οχημάτων σε μια μη 

σηματοδοτούμενη διασταύρωση. Αυτό έχει ως απόρροια “την συχνή επιτάχυνση και 

επιβράδυνση των οχημάτων στις σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις, ενώ από την άλλη πλευρά 

την πιο ομαλή κίνηση και τη μικρότερη διακύμανση ταχυτήτων στους μη σηματοδοτούμενους 

κόμβους” [20], οι οποίοι μειώνουν αισθητά την εκπομπή αέριων ρύπων αλλά και την 
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ηχορύπανση. Με βάση τα παραπάνω, συμπεραίνουμε πως οι κυκλικοί κόμβοι, επομένως και οι 

σπειροειδείς, αποδίδουν σαφώς καλύτερα από τις σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις.  

Όσον αφορά την αισθητική πλευρά του κόμβου, στους σπειροειδείς κόμβους η 

δυνατότητα τοποθέτησης πρασίνου και η διαμόρφωση της κεντρικής νησίδας με πράσινο ή με 

κάποιο έργο τέχνης ή σιντριβάνι, προσφέρει στο χώρο, λαμβάνοντας μεγάλη αποδοχή από τους 

πολίτες.  

8.1.1 Αέριοι ρύποι  

Αέρια ρύπανση καλείται η παρουσία μίας ή πολλών ρυπογόνων ουσιών σε υψηλή 

συγκέντρωση (διαφορετική για κάθε ουσία) για μεγάλο χρονικό διάστημα και κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος, η οποία παρεμβαίνει αρνητικά στην υγεία  του 

ανθρώπου αλλά και επιφέρει περιβαλλοντική καταστροφή. Από τους αέριους ρύπους 

προκαλείται “η όξινη βροχή, η αιθαλομίχλη, η καταστροφή του όζοντος και τα νέφη.” [20] 

Το κύριο αίτιο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας αποτελεί η ανθρώπινη παρέμβαση. 

Λόγω των υψηλών φόρτων κυκλοφορίας , η εκπομπή ρύπων από τα καύσιμα των αυτοκινήτων 

είναι ιδιαίτερα  υψηλή. Οι ρύποι, που δημιουργούνται, είναι οι: “1)μονοξείδιο του άνθρακα 

(CO), 2)οξείδιο του αζώτου (ΝΟχ), 3)το διοξείδιο του θείου (SO2), 4)οι υδρογονάνθρακες, 5)η 

αιθάλη κ.α..” [20] 

“Η ρύπανση του αέρα εξαρτάται από την κυκλοφορία λόγω: 

• της κυκλοφοριακής φόρτισης, 

• τα είδη των οχημάτων και την κατάσταση των κινητήρων τους, 

• της ποιότητας του καυσίμου,  

• τον τρόπο οδήγησης και 
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• της δημιουργίας σκόνης από την κίνηση των οχημάτων 

Μερικοί τρόποι αντιμετώπισης των αιτιών για την μείωση των εκπομπών των αέριων 

ρύπων αποτελούν οι: 

• Μικρή διάρκεια σχηματισμών αναμονής-ξεκινήματος και μανουβρών 

φρεναρίσματος 

• Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας 

• Χρήση ευγενέστερου καυσίμου (φυσικό αέριο) και βελτίωση ποιότητας των υγρών 

καυσίμων  

• Έλεγχος πηγών ρύπανσης  

• Ενημέρωση και πληροφόρηση κοινού” [20] 

Οι εκπομπές αέριων ρύπων υπολογίζονται με τη μεθόδου vehicle specific power. “ Αυτό 

το μοντέλο επιτρέπει τον υπολογισμό των στιγμιαίων ρύπων βασισμένο στην δυναμική του 

οχήματος μέσα από δεδομένα στιγμιαίων ρύπων. Οι τιμές της ειδικής ισχύος του οχήματος είναι 

κατηγοριοποιημένες σε 14 κλιμάκια και 1 συντελεστής εκπομπών για κάθε κλιμάκιο  

χρησιμοποιείται για να βρεθούν οι εκπομπές CO2 CO NOx και HC (υδρογονάνθρακες). Η 

παρακάτω εξίσωση υπολογίζει τις εκπομπές και είναι:” [20] 

VSP = v [1.1*α +9.81sin(arctan(grade)) +0.132]+ 0.000302*v3  

“όπου:  

• VSP = ειδική ισχύ οχήματος (kW/ton) 

• v =στιγμιαία ταχύτητα (m/s)  

• α = στιγμιαία επιτάχυνση ή επιβράδυνση (m/s2)  

• grade = κλίση εδάφους 
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O υπολογισμός της ωριαίας εκπομπής αερίων από οχήματα που εισέρχονται στον κόμβο 

υπολογίζεται από:” [20] 

ETR = Qin*(EiPi +EiiPii +Elicia) 

 “όπου:  

• ΕTR = ωριαίες εκπομπές στον turbo κυκλικό κόμβο  

• Qin = Δείκτης ροής εισόδου  

• Ei = Εκπομπή ανά όχημα συνδεδεμένου με το εκάστοτε προφίλ I, II και III  

• Pi = Ποσοστό οχημάτων με το υφιστάμενο προφίλ I, II και III” [20] 

8.1.2 Οπτική όχληση 

O σπειροειδής κόμβος χρειάζεται εναρμονίζεται με το περιβάλλον που τοποθετείται. 

Με αυτόν τον τρόπο με την ίδια λογική χρειάζεται να ισορροπεί και να προσαρμόζεται με την 

εικόνα του περιβάλλοντος γύρω του. Από την αρχή της σχεδίασης πρέπει να συμπεριληφθούν 

και οι αισθητικοί παράγοντες ώστε να είναι μεγιστοποιείται η ενόχληση από την οπτική 

όχληση.  

“Συνεπώς, μπορούν να διακριθούν οι τρόποι μείωσης της: 

• όταν ο κόμβος εναρμονίζεται με το περιβάλλον,  

• όταν δεν τοποθετούνται μεγάλες πινακίδες, 

• τα στοιχεία του εκάστοτε κόμβου συμφωνούν με την δόμηση του τοπίου,  

• όταν οι επιφάνειες των κόμβων διαμορφώνονται πολεοδομικά ικανοποιητικά και 

• όταν η βλάστηση φυτεύεται τηρούμενη των απαραίτητων μηκών ορατότητας.” 

[24], [20]. 
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8.2 Επιπτώσεις της χρήσης φωτεινών σηματοδοτών στον σπειροειδή κόμβο 

Οι κυκλικοί κόμβοι κατασκευάζονται ως λύση στο πρόβλημα της συμφόρησης της 

σηματοδοτούμενης διασταύρωσης για την αποφυγή μεγάλων καθυστερήσεων λόγο 

κυκλοφοριακών φόρτων. Λόγω των παραπάνω σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο  που να μην 

χρειάζονται φωτεινούς σηματοδότες. Ωστόσο, ο Fortugin πρότεινε τον εξοπλισμό των 

σπειροειδών κόμβων με φωτεινούς σηματοδότες. Η χρήση τους δεν επιφέρει αλλαγές στα 

σημεία εμπλοκής, αλλά ίσως αλλάζει τη φύση τους. Στη μη προστατευόμενη εμπλοκή ο ι 

περισσότεροι οδηγοί τείνουν να είναι πιο προσεκτικοί και να ελέγχουν συνειδητά τη ροή των 

οχημάτων, εν αντιθέτως στην προστατευόμενη επικεντρώνουν την προσοχή τους στους 

ρυθμιστές κυκλοφορίας αγνοώντας τη ροή εμπλοκής. Με αυτόν τον τρόπο, ο κυκλοφοριακός  

φόρτος αλλά κυρίως η ασφάλεια του κόμβου μειώνονται.   

Τα κυκλοφοριακά σήματα στρέφουν την προσοχή του οδηγού πάνω σε αυτά και στη 

λωρίδα επιλογής τους χωρίς να χρειάζεται να ελέγξουν τη λωρίδα εμπλοκής. Στην περίπτωση, 

όμως, που τα σήματα εκλείψουν ή δείξουν πορτοκαλί προκαλείται σύγχυση στον οδηγό. Ο 

οδηγός καλείται να δώσει προσοχή και τη λωρίδα επιλογής αλλά και την λωρίδα εμπλοκής  ενώ 

παράλληλα η εγκατάσταση του φωτεινού σηματοδότη – ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι περιττός – τον εμποδίζει περιορίζοντάς του το οπτικό πεδίο. 

Στις διασταυρώσεις, η συνηθέστερη αιτία εμπλοκών και ατυχημάτων είναι η παραβίαση 

του κόκκινου σήματος. Στην περίπτωση που το φανάρι από πράσινο αλλάζει σε πορτοκαλί, ο 

οδηγός καλείται να αποφασίσει, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν κατά την προσέγγισή 

του θα επιταχύνει ώστε να προλάβει να περάσει τη διασταύρωση ή αν θα επιβραδύνει ώστε να 

σταματήσει. Στην πρώτη εκδοχή, αν ο οδηγός αυξήσει τη ταχύτητα ώστε να περάσει τη 

διασταύρωση  το πιο πιθανό είναι να έχει ήδη αλλάξει το φανάρι σε κόκκινο, με αποτέλεσμα 
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να μην έχει αρκετό χρόνο ώστε να αποτρέψει το ατύχημα με άλλο αυτοκίνητο, κάθετο στην 

κίνησή του, το οποίο διασχίζει τη διασταύρωση νόμιμα έχοντας πράσινο φανάρι στη λωρίδα 

του. Στην δεύτερη εκδοχή, ο οδηγός που σταματάει, διατρέχει τον κίνδυνο να συγκρουστεί με 

το όχημα που έρχεται μετά από αυτό και ο οδηγός του έχει αποφασίσει να επιταχύνει ώστε να 

προλάβει να διασχίσει τη διασταύρωση. 

Μια άλλη σημαντική επίπτωση που φέρουν οι φωτεινοί σηματοδότες είναι η αύξηση 

της ταχύτητας των οχημάτων όταν εισέρχονται στον κόμβο. Με βάση την πρώτη περίπτωση 

που αναφέρθηκε παραπάνω, ο οδηγός, ο οποίος θα αυξήσει την ταχύτητά του με σκοπό να 

προλάβει να περάσει το φανάρι, με την ίδια αυξημένη ταχύτητα θα εισέρθει στο κόμβο. Αυτό 

θα φέρει ως αποτέλεσμα, την αύξηση της πιθανότητας ατυχήματος. Το να γίνει ατύχημα είναι 

πολύ πιθανό λόγω ότι ο οδηγός θα εισέρθει στον κόμβο είτε με πορτοκαλί είτε στα πρώτα 

δευτερόλεπτα της διάρκειας του κόκκινου σηματοδότη. Με αυτή την εκτίμηση αναπτύχθηκαν 

οι παρακάτω θεωρίες για τον τρόπο διεξαγωγής εμπλοκών και ατυχημάτων.  

• “Ένας μη σηματοδοτούμενος κυκλικός κόμβος είναι έμφυτα ασφαλέστερος από 

έναν σηματοδοτούμενο κυκλικό κόμβο.  

• Η οδική εργασία είναι πιο σύνθετη σ’ έναν μη σηματοδοτούμενο κυκλικό κόμβο 

απ’ ότι σ’ έναν σηματοδοτούμενο κυκλικό κόμβο.  

• Οι οδηγοί που προσεγγίζουν έναν μη σηματοδοτούμενο δίνουν συνειδητά προσοχή 

στην κίνηση του κόμβου.  

• Η άρνηση του κόκκινου σήματος σ’  έναν σηματοδοτούμενο κυκλικό κόμβο προκύπτει 

σε τέτοια έκταση όπου η κυκλοφοριακή ασφάλεια χειροτερεύει.  

• Συγκρούσεις μούρης – ουράς σ’ έναν σηματοδοτούμενο κυκλικό κόμβο προκύπτουν 

σε τέτοια έκταση όπου η κυκλοφοριακή ασφάλεια χειροτερεύει.  
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• Η μέση και η μέγιστη ταχύτητα σ’ έναν σηματοδοτούμενο κόμβο είναι υψηλότερες απ’ 

ότι η μέση και η μέγιστη ταχύτητα σ’ έναν μη σηματοδοτούμενο,  κυκλικό κόμβο.  

Ο Fortujin πρότεινε 2 ενδεχόμενα για σηματοδότηση των κυκλικών κόμβων turbo:  

A. Μερική σηματοδότηση (1 μόνο σκέλος) και  

B. ολική σηματοδότηση (όλα τα σκέλη σηματοδοτημένα)” [20] 

8.3 Ομαλή διάταξη ροής σπείρας                         

Οι κόμβοι turbo βασίζουν τον γεωμετρικό σχεδιασμό τους στη χρήση διάταξης σπείρας. 

Η τεχνική της σπείρας επιτυγχάνει και καλύτερη ασφάλεια και άνεση κατά την οδήγηση. Η 

σχεδίαση βασίζεται στην μετατόπιση των κέντρων του κύκλου “που αντιπροσωπεύουν τα 

τμήματα τροχιάς κατά μήκος ενός άξονα μεταφοράς.” [20]   

 

Εικόνα  8.1 Λεπτομέρεια Turbo block 
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Εικόνα  8.2 Tομής οδοστρώματος 

“Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται τα κέντρα των κύκλων έχει να κάνει με τον βαθμό 

όπου οι λωρίδες μετατοπίζονται εξωτερικά όταν κινούνται γύρω από τον κόμβο. Στο πλαίσιο 

αυτό κάποιες γενικές παρατηρήσεις μπορούν να αποτυπωθούν με βάση την τεχνική του 

σχεδιασμού: 

• Οι λωρίδες στον κόμβο τύπου γόνατο μετατοπίζονται από μία λωρίδα υπό γωνία 

360ο 

• Στον κυκλικό κόμβο τύπου αυγό , στον βασικό κυκλικό κόμβο turbo και στον 

σπιράλ κυκλικό κόμβο οι λωρίδες μετατοπίζονται κατά μία υπό γωνία 180 ο 

• Στον κυκλικό κόμβο τύπου αστέρι οι λωρίδες μετατοπίζονται κατά μία λωρίδα 

υπό γωνία 120ο  

• Στον κυκλικό κόμβο τύπου ρότορα οι λωρίδες μετατοπίζονται κατά μία λωρίδα 

υπό γωνία 90ο”  [20]. 

8.4 Χρήση σπειροειδή κόμβου από βαρέα οχήματα 

Ιδιαίτερη προσοχή χρήζει η επιλογή κατάλληλου μήκους πλάτους των λωρίδων. 

Κατασκευάζονται στενού μήκους λωρίδες, ώστε να αποφεύγεται η αύξηση ταχύτητας, ενώ 

παράλληλα τα βαρέα οχήματα χρειάζονται αρκετό χώρο για να κινηθούν στον κόμβο χωρίς να 



139 

προκαλούνται υλικές καταστροφές. Για το συμβιβασμό των δύο παραπάνω απαιτήσεων πρέπει 

να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό τα παρακάτω μέτρα: 

• “90ο γωνία μεταξύ του σκέλους προσέγγισης και του κυκλοφοριακού δακτυλίου  

• Περιορισμός πλάτους του κυκλοφοριακού δακτυλίου (απαίτηση ασφαλείας)  

• Ο κεντρικός χώρος ελιγμού προσφέρει επιπλέον χώρο στα φορτηγά 

χρησιμοποιώντας την εσωτερική λωρίδα (απαίτηση προσβασιμότητας)  

• Ο χώρος ελιγμού μεταξύ εισόδου – κυκλικού κόμβου και εξόδου – κυκλικού 

κόμβου όπου επίσης προσφέρει επιπλέον χώρο για φορτηγά χρησιμοποιώντας την εξωτερική 

λωρίδα ( απαίτηση προσβασιμότητας)” [20] 

. 

 

Εικόνα  8.3 Βαρέο όχημα σε κόμβο turbo 
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Κεφάλαιο 9 Διερεύνηση δυνατότητας εφαρμογής σε ελληνικές 

πόλεις μεσαίου μεγέθους 

9.1 Κόμβοι εκτός αστικού ιστού 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3, ένας σπειροειδής κυκλικός κόμβος 

αποτελεί καταλληλότερη λύση σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων, λόγω του μεγάλου εύρους 

που είναι διαθέσιμο για την ανάπτυξη του κόμβου. Δεν υπάρχουν περιορισμοί  από σταθερά 

εμπόδια (όπως κτήρια) και αυτό δίνει το πλεονέκτημα του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός 

κόμβου με μεγάλες ακτίνες και εύρη πλατών, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη 

ασφάλεια και παράλληλα άνεση. 

Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουν σχεδιαστεί τέτοιου είδους κόμβοι, όμως 

πραγματοποιούνται πολλές μελέτες σχετικά μ’ αυτούς. Ενδεικτικά, υπαρκτοί συμβατοί 

κυκλικοί κόμβοι μπορούν να αντικατασταθούν από σπειροειδείς κόμβους, στο μέλλον,  ώστε 

να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία τους ως προς την αποφυγή ατυχημάτων άλλα και ως προς την 

μείωση ταχύτητας εισόδου.  

Κόμβοι, οι οποίοι μπορούν να αντικατασταθούν με σπειροειδείς, είναι για παράδειγμα 

ο κόμβος στην Παλαιά Εθνική Οδό Λαρίσης – Βόλου, ο οποίος βρίσκεται κάποια χιλιόμετρα 

έξω από την Λάρισα.  Στο κόμβο συντρέχουν η ΠΕΟ Βόλου Λαρίσης, η οποία είναι διπλής 

κυκλοφορίας και έχει 2 λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα, η Κωνσταντίνου Καραμανλή, 

που επίσης είναι διπλής κυκλοφορίας και ένας παράδρομος διπλής κυκλοφορίας. Τον κόμβο 

διαπερνάν αστικά λεωφορεία, λεωφορεία ΚΤΕΛ, ιδιωτικά οχήματα. Επί προσθέτως, σε κοντινή 

απόσταση διέρχεται η Α/Δ ΠΑΘΕ, η οποία συνδέεται με παρακαμπτήριες οδούς με την ΠΕΟ 

και λόγω αυτού το κόμβο διαπερνούν και βαρεά οχήματα.  Στο συγκεκριμένο σημείο, πλέον 



141 

έχει κατασκευαστεί συμβατός κυκλικός κόμβος δύο  λωρίδων, όμως θα μπορούσε στη θέση να 

έχει σχεδιαστεί σπειροειδής κόμβος ή να αντικατασταθεί αργότερα, σε περίπτωση που τα 

στατιστικά δείξουν υψηλή επικινδυνότητα λόγω ατυχημάτων εντός του κόμβου ή λόγω  

υπαρχουσών κυκλοφοριακών συμφορήσεων Ο τύπος σπειροειδούς κόμβου που προτείνεται 

είναι ο βασικός σπειροειδής κόμβος (εικόνα 3.6), όμως αυτό μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα 

με τα ΜΕΑ/ ώρα που χρησιμοποιούν τον κόμβο. 

Εικόνα  9.1 Κόμβος ΠΕΟ – Καραμανλή 

Με την ίδια λογική θα μπορούσε να αντικατασταθεί και ο συμβατός κυκλικός κόμβος 

στον οποίον συμβάλλουν οι ΕΟ Λαρίσης Τρικάλων και Κεντρικής Ελλάδας. Τον κόμβο 

διασχίζουν ιδιωτικά οχήματα καθώς και λεωφορεία ΚΤΕΛ αλλά και βαρεά οχήματα. Ο τύπος 

σπειροειδούς κόμβου που έχει την αντίστοιχη ικανότητα και μπορεί να τον αντικαταστήσει 

είναι της μορφής τρισκελούς σπείρας (εικόνα 3.6) ή τύπου «Αστέρι» (εικόνα 3.8) ανάλογα  με 

τα ΜΕΑ/ ώρα που χρησιμοποιούν τον κόμβο.  
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Εικόνα  9.2 Κόμβος ΕΟ Λαρίσης Τρικάλων – Κεντρικής Ελλάδας 

9.2 Κόμβοι εντός αστικού δικτύου 

Τα τελευταία χρόνια κατασκευάζονται και παραδίδονται για χρήση πολλοί κυκλικοί 

κόμβοι συμβατικού τύπου, κυρίως δύο λωρίδων, εντός αστικού ιστού επαρχιακών πόλεων. 

Πολλοί από αυτούς ίσως κατασκευάζονταν ως σπειροειδείς κόμβοι, αν οι ελληνικές οδηγίες 

είχαν υποχρεωτική την μελέτη της υλοποίησης αυτού του είδους κόμβου ως μια καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη λύση, όπως γίνεται σε αρκετές χώρες του εξωτερικού (π.χ. Γερμανία). 

Ένα παράδειγμα συμβατικού κυκλικού κόμβου που θα μπορούσε να αντικατασταθεί 

στο μέλλον από σπειροειδή κόμβο, αποτελεί ο κόμβος που βρίσκεται εντός της Λάρισας στη 

διασταύρωση ΕΟ Βόλου (διπλής κατεύθυνσης και δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση) και 

Λεωφόρου Καραμανλή (διπλής κατεύθυνσης και δυο λωρίδες ανά κατεύθυνση). Η υφιστάμενη 

κατάσταση του κόμβου είναι κόμβος διπλής λωρίδας (η φωτογραφία λόγω μην ανανέωσής της 

στο google maps δείχνει τετρασκελή διασταύρωση). Ο χώρος που εκτείνεται είναι ικανός για 

τη δημιουργία σπειροειδούς κόμβου. Ο τύπος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι ο 

βασικός σπειροειδής κόμβος (εικόνα 3.6), ο οποίος θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο 
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κατά την είσοδο, λόγω αναγκαστικής μείωσης ταχύτητας, όσο και μέσα στον κόμβο λόγω της 

απαγόρευσης αλλαγής λωρίδας. Τα οχήματα, αν και κόμβος εντός αστικού ιστού, είναι όπως 

και στους προηγούμενους κόμβους, αστικά λεωφορεία και ΚΤΕΛ, ιδιωτικά οχήματα και 

βαρεά, με τη διαφορά ότι τον κόμβο χρησιμοποιούν πεζοί και ποδηλάτες.  

 

Εικόνα  9.3 Διασταύρωση ΠΕΟ Βόλου Λαρίσης και Λεωφόρου Καραμανλή  

Εντός της Λάρισας βρίσκεται και ο κόμβος της ΔΕΥΑΛ. Οι οδοί που συμβάλουν είναι 

η Αθανασίου Λαγού (διπλής κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση) και η νότια 

Περιφερειακή Οδός (διπλής κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση) και είναι 

τρισκελής, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχει σχολική μονάδα. Η αντικατάστασή του θα 

μπορούσε να είναι τρισκελής βασικός σπειροειδής κόμβος (εικόνα 3.6). Τα οχήματα που 

διαπερνούν από το σημείο είναι κυρίως ιδιωτικά οχήματα, και λεωφορεία. Ύψιστη σημασία 

χρειάζεται να δοθεί στο γεγονός πως συγκεκριμένες ώρες θα διέρχεται από τον κόμβων 
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σημαντικός αριθμών πεζών και συγκεκριμένα ανήλικα παιδιά, τα οποία δεν  είναι τόσο 

εξοικειωμένα με την χρήση των κόμβων. 

Εικόνα  9.4 Κυκλικός 

κόμβος ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  9.5 Κόμβος ΔΕΥΑΛ – φωτογραφία google maps 
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Ένας ακόμη είναι ο κόμβος Ιωαννίνων, στον οποίο συμβάλλουν οι οδοί Ιωαννίνων 

(διπλής κυκλοφορίας και 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση) και Περιφερειακή οδός (διπλής 

κυκλοφορίας και 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση). Η ιδιαιτερότητα του κόμβου συναντάται στο 

γεγονός πως αν και βρίσκεται εντός αστικού ιστού, τοποθετείται στην άκρη της πόλης, με 

αποτέλεσμα να έχει την δυνατότητα να καταλάβει τον απαραίτητο χώρο που απαιτείται, ώστε 

η κατασκευή του να είναι άρτια και ασφαλής. Τον κόμβο διασχίζουν ιδιωτικά οχήματα, 

λεωφορεία και βαρέα οχήματα, σπάνια τον διασχίζουν πεζοί και ποδηλάτες. Ο τύπος που 

προτείνεται είναι ο βασικός σπειροειδής κόμβος.  

Εικόνα  9.6 Κόμβος Ιωαννίνων 

Επιπροσθέτως, ο κόμβος Κοζάνης είναι συμβατικός τετρασκελής κυκλικός κόμβος 

διπλής λωρίδας κυκλοφορίας. Αν κατά την μελέτη του, ήταν απαραίτητη η εξέταση του 

σπειροειδούς κόμβου, ίσως να επιλεγόταν ως καταλληλότερη μορφή, λόγω όσων αναφέρθηκαν 
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παραπάνω. Στο κόμβο συμβάλουν δύο οδοί, οι οποίες είναι διπλής κυκλοφορίας με δύο λωρίδες 

ανά κατεύθυνση. Ο τύπος που προτείνεται είναι ο βασικός τετρασκελής σπειροειδής κόμβος.  

 

Εικόνα  9.7 Κόμβος Λάρισας – Κοζάνης 

Ο Βόλος αποτελεί, επίσης μία επαρχιακή πόλη, στην οποία τα τελευταία χρόνια έχουν 

κατασκευαστεί και παραδοθεί σε κυκλοφορία αρκετοί κυκλικοί κόμβοι, οι οποίοι άλλαξαν 

σημαντικά το προφίλ της πόλης και κυρίως βελτίωσαν τη ροή της κυκλοφορίας. Ενδεικτικά, 

δύο από αυτούς θα μπορούσαν να έχουν σχεδιαστεί ως σπειροειδής κόμβοι. Ο ένας είναι ο 

κόμβος που ενώνει την οδό Λαρίσης με την οδό Μπότσαρη και ο άλλος ενώνει την οδό Γρ. 

Λαμπράκη με την Παπαδιαμάντη. Και οι 2 είναι κόμβοι διπλής λωρίδας, στους οποίους το ένα 

ρεύμα έχει πιο έντονη κυκλοφορία έναντι του άλλου. Ο τύπος σπειροειδούς κόμβου που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι ο Βασικός σπειροειδής κόμβος ή η Σπείρα, ανάλογα με τα 

ΜΕΑ/ ώρα που μετριούνται στο κόμβο. 
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Εικόνα  9.8 Κόμβος Λαμπράκη - Παπαδιαμάντη 

 

Εικόνα  9.9 Κόμβος Λαρίσης - Μπότσαρη 
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Κεφάλαιο 10 Συμπεράσματα – Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

10.1 Συμπεράσματα 

Με βάση τη διεθνή εμπειρία, κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες, έχει γίνει πλέον σαφές πως 

οι ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι και συγκεκριμένα οι σπειροειδείς κόμβοι προσφέρουν καλύτερες 

συνθήκες ασφάλειας έναντι άλλων διασταυρώσεων. Οι turbo κόμβοι λόγω του σχήματος της 

των χαρακτηριστικών του (κεντρική νησίδα, λωρίδες  και ο φυσικός διαχωρισμός τους τόσο 

κατά τις εισόδους, όσο και μέσα στον κυκλοφοριακό δακτύλιο) αποτελούν την ασφαλέστερη 

λύση των κυκλικών κόμβων. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση 

των εμπλοκών και στη αναβάθμιση της ασφάλειας των εμπλεκόμενων οδηγών, πεζών και  

ποδηλατών.  

Σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, οι turbo – roundabout προσφέρουν 

70% περισσότερη ασφάλεια έναντι των διασταυρώσεων χωρίς φωτεινούς σηματοδότες και  

50% έναντι των διασταυρώσεων με φωτεινούς σηματοδότες, ενώ είναι μόνο, περίπου, κατά 

30% λιγότερο ασφαλέστεροι από τους κυκλικούς κόμβους μίας λωρίδας. Από μελέτη τέτοιων 

κόμβων προέκυψαν αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν το βαθμό ασφαλείας καθώς 

καταγράφηκαν ελάχιστα σοβαρά ατυχήματα. Επίσης,  παρατηρήθηκε αισθητή ελάττωση της 

ταχύτητας στην είσοδο του κόμβου, γεγονός που μείωσε και τις συγκρούσεις μεταξύ των 

οχημάτων αλλά και την εκτροπή τους. 

10.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Έχει παρατηρηθεί πως οι οδηγοί νιώθουν μια δυσφορία κατά την είσοδο στον κόμβο, 

όταν χρειάζεται να επιλέξουν την λωρίδα την οποία υποχρεούνται να ακολουθήσουν μέχρι την 

έξοδο, ακόμα και αν έχουν κάνει λάθος επιλογή. Συνίσταται να γίνει έρευνα σχετικά με την 
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συμπεριφορά των οδηγών κατά την είσοδό τους στο κόμβο και κατά την διάρκεια που τον 

διασχίζουν, καθώς και πώς επηρεάζονται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά.  

Ακόμα, η Ολλανδία έχει εδραιώσει την κατασκευή σπειροειδών κόμβων σε 

υπεραστικές περιοχές, λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων και κυρίως του υψηλού επιπέδου 

ασφαλείας που προσφέρει. Χρήζει περαιτέρω εξέταση η μόνιμη επιλογή των σπειροειδών 

κόμβων έναντι των κυκλικών κόμβων διπλής λωρίδας σε μη αστικές περιοχές αλλά και 

αντικατάσταση των δεύτερων από τους πρώτους. 
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