4 sz főút Abonyt elkerülő szakasza a 76,8 – 94,45 km szelvények között
sajtó háttéranyag

A 4. sz. főút Budapest – Debrecen - Záhony elsőrendű főút Magyarország egyik legterheltebb
és leghosszabb főútja, melynek Budapest – Püspökladány közötti szakasza E60 jelzéssel része
az Európai utak hálózatának.
Az 1970-es években, 2x1 forgalmi sávval megépült a 4.sz. főút Albertirsa, Ceglédbercel,
Cegléd településeket elkerülő szakasza. A mintegy 40 km hosszú útszakasz vonalvezetési és
keresztmetszeti jellemzőit úgy választották meg, hogy távlatban megfeleljen a majdani M4
autópálya paramétereinek.
Ez a szakasz Abony előtt csatlakozik vissza a 4. sz. főút régi nyomvonalára, így annak teljes
forgalma Abonyon haladt keresztül. A 4.sz főút ezen szakaszát naponta átlagosan 12 ezer
jármű terhelte, a kapacitása mindenhol kimerült (110-150%).
A keletkezett kapacitáshiány megoldását az út teljesítő képességének növelését a
finanszírozási lehetőségek függvényében, több szakaszban lehetett megvalósítani:
-

az 56,0-60,6 km szelvények közötti 4,6 km hosszúságú szakasz 2x2 sávosra
történő átépítésével elkészült 2004. év végére

-

76,8 km szelvénytől kezdődően épült meg a 17,7 km hosszú Abonyt elkerülő út
2x1 sávos kialakítással. A főút Abony északi megkerülésével, a megyehatáron
csatlakozik vissza az 1995-ben elkészült Szolnok déli elkerülő szakaszhoz.

-

szintén bővítésre kerül a 69,6-76,8 km szelvények közötti 7,2 km-es szakasz,
amelyen az építés nyáron kezdődik és 2006. november 30-ára fejeződik be.

Az elkerülő út első mintegy 12 km-es szakasza a távlati M 4 autópálya tervezett nyomvonala.
A 78+900 km szelvényben egy különszintű földút átvezetés épült, valamint a szakasz végén a
40. – 32. sz. főutak korrekciója a 4.sz. főút felett különszintű csomóponttal kapcsolódik a
főúthoz.
Az újszászi és újszilvási utak átvezetésére 2 szintbeni keresztezés épült ki. A teljes hosszon a
burkolat felület nagysága 145.000 m2, a földmunka mennyisége 861.000 m3.
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4 sz. főút Abony elkerülő szakasz
(76,8-94,4 km sz között)

