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Streszczenie. Autor artykułu formułuje następujące problemy badawcze: czy proponować
strefy dostępne wyłącznie dla pojazdów autonomicznych, gdzie mogłyby być one lokalizowane,
czy takie rozwiązania będą sprzyjać realizacji celów polityki mobilności? W ramach artykułu
omówiono aktualne zagadnienia związane z ruchem pojazdów autonomicznych ze szczególnym
uwzględnieniem aspektu infrastruktury. Przytoczono podstawowe założenia, cele i narzędzia
polityk mobilności. Wskazano na rodzaje stref w miastach z powiązaniem stosowanych w nich
regulacji z celami polityki mobilności. Podsumowaniem rozważań jest wskazanie wyzwań dla
infrastruktury drogowej związanych z potencjalnym wprowadzeniem stref wyłącznego dostępu dla
pojazdów autonomicznych oraz omówienie korzyści z takiego rozwiązania.
Słowa kluczowe: pojazdy autonomiczne, polityka mobilności, infrastruktura drogowa

1. Wprowadzenie
W licznych publikacjach podkreśla się tempo z jakim problematyka pojazdów autonomicznych (AV) stała się wyraźnie istotna. W ciągu zaledwie kilku
lat perspektywa komercyjnie dostępnych samochodów i ciężarówek przeszła
z futurystycznej fantazji do prawdopodobnie krótkoterminowej rzeczywistości
[6]. Uważa się że w ciągu następnych 25 lat zautomatyzowane pojazdy mogą
zasadniczo zmienić nie tylko sposób, w jaki podróżują ludzie, ale także miejsce,
w którym decydują się żyć i jak powstają miasta [7]. Eksperci przewidują, że pojazdy autonomiczne będą głównym środkiem transportu w połowie tego wieku
[1]. Podkreśla się znaczenie tego segmentu transportu. Nowa technologia może
mieć wpływ na: bezpieczeństwo pojazdu, zatory i zachowania podczas podróży,
oszczędności na zderzeniach, skrócenie czasu podróży, oszczędności paliwa i korzyści z parkowania [1,3,15]. AV spowodują bezprecedensową rewolucję w sposobie przemieszczania się ludzi [2]. Wskazano, że z pojazdów autonomicznych
mogą korzystać nowe grupy użytkowników samochodów, np. podróżni z niepełnosprawnością ruchową [8].
Jednocześnie formułuje się szereg pytań o to czy AV spełnią oczekiwania kierowców i jak wpłyną na miasta [17]? Jak procesy planowania miast i realizacji inwestycji powinny uwzględnić zwiększający się udział AV w ruchu? W jaki sposób
pojazdy autonomiczne mogą wpływać na planowanie urbanistyczne i środowisko
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zabudowane, w jakim stopniu efekty te są zgodne z istniejącymi celami gmin i jakie wnioski można z tego wyciągnąć [4]? Zauważono, że decydenci będą potrzebować odpowiednich narzędzi do planowania i analizowania dużego wpływu nowych systemów nawigacji [2]. Czy wystarczy po prostu zmodyfikować obecne zasady dotyczące dróg i pojazdów, czy też należy opracować nowe zasady dotyczące
znacznie szerszych aspektów systemu transportu [16]? Szybkie tempo wdrażania
innowacji należy zrównoważyć z zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego ze
strony źle zaprojektowanych lub pośpiesznie zrealizowanych systemów konkurujących o pierwsze miejsce na rynku [15].
Głównym celem niniejszego artykułu jest sformułowanie problemu obecności pojazdów autonomicznych w wybranych strefach (polityki mobilności) miast.
Autor wskazuje na potencjalne możliwości wprowadzenia stref wyłącznego ruchu pojazdów autonomicznych jako efektywnego narzędzia realizacji polityki
zrównoważonej mobilności. Zarysowano problemy braku stosownej legislacji,
nieuwzględniania w planowaniu przestrzennym oraz niskiego, jeszcze, udziału
AV w ruchu. Z uwagi na „świeżość” problemu nie formułuje się tu rozwiązań
szczegółowych pozostawiając to dalszym pracom. Opisano przypadek nieudanej próby wdrożenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie jako przestrogę
przed zbyt wczesnym uruchamianiem działań z idei słusznych ale nie osadzonych
w obecnych realiach.
2. Infrastruktura dla pojazdów autonomicznych
Szczególnie istotne jest uwzględnienie AV w planach związanych z transportem i mobilnością. Tymczasem niepewność co do nowej technologii i jej związku
z codziennymi decyzjami inwestycyjnymi spowodowała jedynie wzmianki o AV
w prawie wszystkich planach transportu o dalekich horyzontach czasowych [6].
Jednocześnie zauważono że polityka parkowania jest jednym z niewielu obszarów
systemu transportu, w których władze lokalne mają dużą i bezpośrednią kontrolę
[7]. Pojazdy autonomiczne nie muszą parkować blisko miejsca docelowego ani
nawet parkować w ogóle [12].
W artykule [5] podjęto próbę oceny potencjalnego wpływu pojazdów autonomicznych na projektowanie infrastruktury drogowej oraz na warunki i bezpieczeństwo ruchu. Opracowanie zautomatyzowanych systemów jazdy stanowi
szczególne wyzwanie dla istniejących przepisów i regulacji dotyczących pojazdów
drogowych [15]. Sposoby komunikacji pojazdów autonomicznych z infrastrukturą
drogową studiowano w [21]. Ma to znaczenie względem wyników badań dotyczących wpływu znaków drogowych na zachowanie kierowców i implikacje dla
bezpieczeństwa na drodze [13].
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3. Polityki mobilności
Wyzwania dla Polityk Mobilności, czyli dokumentów rozwijających dotychczasowe Polityki Transportowe, sformułowano w [9]. Tytuł dokumentu zawierający słowo „transportowa” (jak w np. Krakowie [14]) lub „mobilności” (jak
np. we Wrocławiu [20] czy w Warszawie [19]) ma w istocie mniejsze znaczenie,
ponieważ wszystkie współczesne polityki transportu/mobilności formułują niemal identyczne cele oraz programy i narzędzia ich realizacji. Jest to wynikiem
wyzwań cywilizacyjnych i konieczności ratowania środowiska oraz społeczności
miejskich przed nadmiarem motoryzacji. Na przykład generalnym celem Wrocławskiej Polityki Mobilności [20] jest: tworzenie optymalnych warunków do efektywnego i bezpiecznego przemieszczania osób oraz towarów w mieście i obszarze metropolitalnym, przy spełnieniu wymogu ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska.
Jednym z czynników kształtowania mobilności jest strefowanie obszaru miasta
z różnorodnymi zestawami narzędzi, celów, wskaźników w konkretnych strefach. Przykład strefowania pokazano na rys. 1. Pokazano tu „klasyczne” (starsze)
ujęcie tematu: strefy objęte regulacjami – szare pola (w tym restrykcje w parkowaniu) dotyczą tylko części miasta, wiele obszarów nie jest objęte jakimikolwiek
regulacjami (w sensie zapisów polityki), strefa najbardziej restrykcyjna to bardzo
mały obszar ograniczony do otoczenia Starego Miasta. Nie widać powiązania
z systemem transportu publicznego lub alternatyw w postaci Park and Ride.
W takim ujęciu zapisy polityki nie mogą efektywnie wpływać na ruch i mobilność w mieście.
Wskazuje się na potrzebę modyfikacji dotychczasowych terminologii [11].
Konieczne jest także wyraźne przeformułowanie treści dokumentów oznaczające
inny punkt ciężkości. Wynika to głównie z podejścia od strony popytowej zamiast podażowej, którą w istocie reprezentowały kluczowe zapisy wcześniejszych
dokumentów. Programy, działania i narzędzia dotyczyły wtedy przede wszystkim infrastruktury transportowej i działań organizacyjnych na tej infrastrukturze. Elementy z zakresu strony popytowej transportu występowały rzadziej
w dotychczasowych politykach i nie były wzmacniane narzędziami do ich wdrażania. W [10] zaproponowano wprowadzenie do szerszego stosowania terminu
„użytkownik systemu transportu” jako swoiste rozszerzenie pojęciowe określenia
„środki transportu”. „Środki transportu” stwarzają czasem problemy w definiowaniu konkretnych zagadnień – na przykład uwzględniających podróże pieszo
(jaki to środek transportu?). Dalsze konotacje to: „podział na środki transportu”,
„udział w ruchu”, „rodzaje pojazdów”.... „Użytkownik” to pojedynczy człowiek,
człowiek w pojeździe lub pojazd w zależności od stopnia złożoności rozpatrywanego zadania. Kwestią otwartą jest tu jednostka miary przypisana do wielkości „użytkownik”. Może to być pojedyncza osoba. Wskazuje to koncentrację na
człowieku a nie na systemie i rozwiązaniach technicznych. Strefowanie powinno
uwzględniać przede wszystkim użytkownika i jego różne podejścia do mobilności.
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Rys. 1. Strefy dotychczasowej Polityki Transportowej Wrocławia – legenda mapy w tekście
Źródło:

[11]

Rozważyć można zagadnienie: jak wprowadzenie i ekspansja pojazdów autonomicznych wpłyną na realizację celów polityk mobilności. Na przykład dokument
warszawski [19] formułuje 8 celów podstawowych oraz siedem celów dodatkowych. Jako cele podstawowe sformułowano:
1. Powstrzymanie wzrostu, a następnie stopniowe zmniejszanie motoryzacji
indywidualnej.
2. Skrócenie średnich długości podróży (zmniejszenie odległości pomiędzy źródłami i celami ruchu).
3. Poprawa bezpieczeństwa, zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu.
4. Utrzymanie wiodącej roli transportu zbiorowego i poprawa jego efektywności, zwiększenie roli ruchu pieszego i rowerowego oraz podróży łączonych (z
przesiadką na transport zbiorowy).
5. Zwiększenie dostępności celów w mieście i ułatwienie samodzielnego poruszania się, zwłaszcza osobom o ograniczonej mobilności.
6. Dostosowanie ulic i placów do pełnionych funkcji i rozwój przyjaznych, łatwo dostępnych przestrzeni publicznych.
7. Zmiana roli i bardziej efektywne wykorzystanie samochodów osobowych,
m.in. przez zmianę kierunków dojazdów, zwiększenie napełnienia oraz
udziału pojazdów małych i bardziej przyjaznych środowisku.
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8. Złagodzenie uciążliwości związanych z ruchem samochodowym i parkowaniem (także pojazdów w transporcie towarów zwłaszcza w chronionych obszarach miasta.
Wydaje się że tylko cele: 5 i 7 można w prosty sposób skojarzyć z tematyką AV.
Cel 3 jest wątpliwy w świetle znanych problemów z bezpieczeństwem pojazdów
AV, a pozostałe dyskusyjne. Czy AV należy zaliczać do grupy pojazdów indywidualnych, czy może powinna to być odrębna kategoria ruchu? Ilustruje to wskazane
wyżej problemy z terminologią oraz zagadnienie „nienadążania” aktów prawnych,
jakim jest również polityka mobilności za rozwojem technologii, w tym AV.
4. Strefy wyłącznego dostępu dla pojazdów autonomicznych?
Sformułować można postulat połączenia zasad strefowania z wykreowaniem
obszarów o wyłącznym dostępnie dla pojazdów autonomicznych (i domyślnie zoroemisyjnych). Przykład nowego podejścia do strefowania (m.in. z wyjściem poza
obszar miasta) pokazano na rys. 2 [11]. Widać tu większe (od tradycyjnego) zróżnicowanie typów stref, a także odejście od „klasycznego”, koncentrycznego układu stref. Ciemne, „liniowe” strefy oznaczają korytarze o wysokim priorytecie dla
transportu zbiorowego. Opis poszczególnych stref oraz logika ich lokalizacji nie są
przedmiotem niniejszego artykułu (szczegóły można znaleźć w [11]). Tutaj istotny
jest fakt potrzeby ewolucji w lokowaniu stref i regulacjach w nich wprowadzanych.

Rys. 2. Strefowanie miasta i jego otoczenia według logiki PM – przykład wstępnej propozycji dla Wrocławia
Źródło:

[11]
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Strefy lokalizowane bliżej centrum miasta oraz kojarzone z obszarami intensywnej zabudowy traktowane były dotychczas jako rejony o ograniczonym dostępie dla samochodów. Podobnie, w korytarzach istotnych dla transportu publicznego preferowano wydzielanie pasów i jezdni dla tej grupy pojazdów nawet kosztem ograniczeń przepustowości ruchu ogólnego. Istotne staje się pytanie o rolę
pojazdów autonomicznych w takich strefach. Czy i w jakim stopniu dopuszczać
takie pojazdy do ruchu? Być może rozwiązaniem byłoby tworzenie stref i korytarzy transportowych z wyłącznym ruchem pojazdów autonomicznych? Obecna
legislacja nie nadąża za tym problemem. Nie zmierzono się jeszcze z zagadnieniem
planowania obszarów o wyłącznym ruchu pojazdów autonomicznych.
5. Wyzwania dla infrastruktury drogowej (podsumowanie)
Wydaje się że w aktualnym stanie prawnym oraz względem bardzo niskiego udziału pojazdów autonomicznych w ruchu (w Polsce w zasadzie zerowego)
tworzenie stref dla wyłącznego ich ruchu jest niewskazane, a wręcz niemożliwe.
Jako punkt odniesienia można wskazać problemy z wdrażaniem Stref Czystego
Transportu (SCT) w rozumieniu Ustawy o elektromobilności [18]. Niski obecnie
udział pojazdów zeroemisyjnych w polskich miastach oznaczałby albo konieczność
wprowadzenia licznych wyjątków w limitowaniu dostępu, albo wytyczenia stref na
bardzo małym obszarze, co uniemożliwiałoby osiągnięcie celów stawianych takim
rozwiązaniom w skali całego miasta. W efekcie SCT pozostaje na papierze jako
nieudany eksperyment– por. przypadek Krakowa. Powrócić będzie można do idei
SCT w sytuacji większego nasycenia pojazdami zeroemisyjnymi.
SCT w Krakowie utworzona na mocy przepisów ustawy o elektromobilności
[18] funkcjonowała w okresie: styczeń 2019 – wrzesień 2019. Zasady obowiązujące na początku funkcjonowania strefy zmieniono w marcu 2019 r. Zgodnie
z archiwalnymi informacjami ZIKiT (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, obecnie podzielony na zarząd dróg oraz zarząd transportu): SCT to narzędzie
służące do ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, m. in. pyłów i tlenków
azotu, zmniejszania natężenia ruchu samochodowego na obszarze silnie użytkowanym przez
pieszych, a także podnoszące ich komfort poruszania się. SCT miała obowiązywać przez
sześć miesięcy. Objęła swoim zasięgiem kilkaset metrów ulic na Kazimierzu.
Do strefy czystego transportu mogły wjechać: pojazdy elektryczne; pojazdy
napędzane wodorem; pojazdy napędzane gazem CNG; mieszkańcy (bez ograniczeń); rowery; pojazdy TAXI w okresie do 31 grudnia 2025 r.; pojazdy przedsiębiorców mających siedzibę w obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz”
w dniu wejścia w życie uchwały ustanawiającej w Krakowie ww. strefę, którzy
posiadają pojazd z tytułu: a) własności, b) współwłasności, c) umowy leasingu,
d) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na
zakup samochodu, - w okresie do 31 grudnia 2025 roku; pojazdy (oznaczone kartą parkingową), którymi kierują osoby niepełnosprawne, posiadające ważną kartę
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parkingową osoby niepełnosprawnej; pojazdy, które przewożą osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową; pojazdy należące do placówek, o których mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) przewożące osobę mającą znacznie
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki; pojazdy konduktów pogrzebowych i orszaków ślubnych, po zgłoszeniu do zarządu drogi; pojazdy służb miejskich; pojazdy straży miejskiej; pojazdy
pozostające w dyspozycji podmiotów posiadających decyzje na wykorzystanie dróg
w sposób szczególny na obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz”; pojazdy wykonujące czynności załadunkowe/wyładunkowe dla podmiotów posiadających zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na obszarze strefy czystego transportu
„Kazimierz”; pojazdy zaopatrzenia w godzinach od 6:00 do 7:00, od 9:00 do
11:00, i od 17:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, oraz w godzinach od 6:00 do 8:00, od 14:00 do
16:00 i od 18:00 do 20:00 w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, na czas
wykonywania czynności załadunku/wyładunku i obsługi technicznej; pojazdy lekarzy, pielęgniarek, położnych; pojazdy zarządcy drogi; pojazdy operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.); pojazdy dojeżdżające do zastrzeżonego stanowiska
postojowego (koperty); pojazdy wolnobieżne z silnikiem elektrycznym.
Zwraca uwagę duża liczba wyłączeń z zakazu wjazdu do strefy, co stawia pod
znakiem zapytania możliwość osiągnięcia celów w postaci „zmniejszania natężenia
ruchu samochodowego na obszarze silnie użytkowanym przez pieszych, (itp.)”.
Jest to dylemat formułowany już przy okazji uchwalania ustawy o elektromobilności oraz wprowadzania jej zapisów w życie w postaci SCT w Krakowie. W marcu
2019 roku Rada Miejska Krakowa wprowadziła istotne zmiany w strefie niskoemisyjnego transportu „Kazimierz”. Radni wydłużyli do 10 godzin dziennie możliwość wjazdu do strefy dostawców i – co najważniejsze – wprowadzili możliwość
wjazdu do niej od 9 do 17 każdego pojazdu, którego kierowca poinformuje, że jest
klientem lub kontrahentem jakiejkolwiek firmy działającej w strefie.
Zdaniem krakowskich urzędników dopuszczenie przez radnych wjazdu do strefy wszystkich klientów firm zlokalizowanych na jej obszarze w praktyce przekreśliło
sens działania strefy. „Tak przygotowane zmiany są nieegzekwowalne, zatem w godzinach
6.00-20.00 na obszar Kazimierza może wjeżdżać każdy, dowolnym pojazdem. Zaprzestane zostanie więc wydawanie identyfikatorów mieszkańca i przedsiębiorcy jako dokumentu
zbędnego do legitymowania się podczas kontroli straży miejskiej. Uprawnieni do wjazdu na
obszar SCT będą mogli pojawiać się na obszarze strefy bez groźby kontroli w ciągu dnia,
zaś w godzinach nocnych wystarczającą podstawą do identyfikacji będzie postojowy abonament mieszkańca”. Podczas uchwalania strefy w grudniu 2018.r. zdecydowano, że
wejdzie ona w życie tylko na sześć miesięcy. Miała więc obowiązywać do początku
lipca 2019 roku. Do tego czasu Ratusz miał przedstawić radnym i mieszkańcom
raport z efektów jej funkcjonowania. Jak pokazują dalsze decyzje oraz działania
funkcjonowanie STC okazało się całkiem nieefektywne. W związku ze zmianami
w strefie płatnego parkowania (SPP) i powstaniem śródmiejskiej strefy płatnego
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parkowania (SSPP) w Krakowie m.in. na terenie Kazimierza, 22 września 2019 r.,
Miasto zastąpiło Strefę Czystego Transportu nową Strefą Ograniczonego Ruchu.
Podobna sytuacja dotyczyć może proponowanych tu obszarów wyłącznego
używania pojazdów autonomicznych. W momencie ich większej popularyzacji
możliwe i zasadne będzie zintegrowanie przepisów typu Ustawa [18] w kontekście wspólnego traktowania pojazdów zeroemisyjnych i autonomicznych, w tym
w zakresie dostępu do określonych stref miasta. Być może powinny wtedy być
wprowadzone strefy o wyłącznym dostępie dla pojazdów spełniających oba uwarunkowania? Postawiłoby to w nieco innym świetle zagadnienia projektowania
infrastruktury drogowej. Z jednej strony upraszczając uwarunkowania (brak ruchu
mieszanego), a z drugiej formułując specyficzne zasady (np. dotyczące geometrii,
czy oznakowania). Jest to sprawa przyszłości, ale wydaje się że nieodległej. Zatem
warto już dziś rozwijać poruszane tu wątki i uszczegółowić ich elementy.
W efekcie uzyskać można określone korzyści: czytelne zasady dostępu do stref
typu „czysty transport”, preferowanie i zachęcanie do korzystania z pojazdów zeroemisyjnych, autonomicznych, wypożyczanych, faktyczne ograniczenie ruchu,
zmiany w podziale modalnym zgodne z celami polityk mobilności, uproszczenie
nawigacji pojazdów autonomicznych, poprawa estetyki i środowiska przestrzeni
miejskich. W tle formułuje się tutaj postulat zmian w sposobie komunikowania
się AV z infrastrukturą (z preferencją dla wzmocnienia modułu I2V – „aktywnego”
kontaktu elementu infrastruktury z pojazdem), ale to już temat dla innej publikacji.
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Streszczenie. Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy [1]
w tym zrównoważonego planu rozwoju transportu wymaga zagwarantowanie jego sprawności oraz
stworzenie szans rozwoju miasta. Konieczne jest między innymi: zapewnienie wysokiego standardu
technicznego infrastruktury drogowej, wybudowanie układu tras obwodowych, budowa nowych
tras mostowych oraz polepszenie dostępności miasta. Realizacja przedstawionych postulatów wymaga realizacji olbrzymiej ilości zadań inwestycyjno – remontowych związanych z modernizacją,
budową lub przebudową elementów infrastruktury drogowej. Bezwzględnie konieczna jest koordynacja tych procesów, której celem jest minimalizacja kosztów społecznych i nakładów finansowych. Treścią artykułu będzie opis strategii koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym
oraz stworzonej dla tego celu informatycznej platformy eInwestycje. Skutki optymalizacji projektów
Czasowych Organizacji Ruchu, synchronizacji zadań w rejonach inwestycyjnych, obligatoryjnego
respektowania warunków zajęcia pasa drogowego oraz upubliczniania informacji o zamierzeniach
inwestycyjno – remontowych omówione zostaną na konkretnych przykładach, tj. budowie centralnego odcinka linii metra w Warszawie, awarii Mostu Łazienkowskiego oraz budowie Południowej
Obwodnicy Warszawy.
Słowa kluczowe: pas drogowy, inwestycje liniowe, koordynacja robót, systemy informatyczne

1. Strategia koordynacji
Analizując ogólnie dostępne dane statystyczne możemy zauważyć, że aglomeracja warszawska nie jest obecnie jednoznacznie zdefiniowana. Sama stolica znajduje się w środku obszaru o promieniu około 30 km. Samo miasto zamieszkuje
ponad 1,7 mln mieszkańców, chociaż w zależności od sposobu szacunku może ich
być dwa razy więcej. Na obszarze tym znajduje się również 20 miast i miejscowości
z liczbą mieszkańców powyżej 35 tysięcy. Centralnym ośrodkiem tego zurbanizowanego obszaru jest Warszawa, której sprawny układ transportowo komunikacyjny odgrywa kluczową rolę w bezpiecznym i przewidywalnym funkcjonowaniu
komunikacji. Realizacja tego postulatu wymaga między innymi : racjonalnego
1
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skoordynowania miejskich planów działań inwestycyjno- remontowych na ciągach
komunikacyjnych, zamierzeń gestorów sieci, planów inwestorów prywatnych,
organizatorów przedsięwzięć masowych oraz uwzględnienia postulatów społecznych. W przypadku Warszawy dotyczy to w skali roku konieczność koordynacji
wielu tysięcy zamierzeń inwestycyjnych. Należy podkreślić, że nadrzędnym celem
działań koordynacyjnych powinna być nie tylko troska o szeroko pojęty interes
społeczny ale przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa użytkowników sieci
drogowej.
Biorąc pod uwagę wielokryterialność uwarunkowań koordynacyjnych to jest:
• czasu zajęcia pasa drogowego,
• ogólnomiejskiego harmonogramu działań inwestycyjno-remontowych,
• warunków komunikacji publicznej,
• przejezdność komunikacji indywidualnej,
oraz
• kosztów społecznych,
niezależnie od ustawowych obowiązków zarządcy drogi, doceniając znaczenie
koordynacji zamierzeń inwestycyjno- remontowych w pasie drogowym miasta
w dniu 4 lutego 2010 r. został powołany przez Prezydenta m.st. W-wy [2] Pełnomocnik do spraw koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym.
Celem działania Pełnomocnika jest usprawnienie i racjonalizacja procesów
inwestycyjno-remontowych poprzez koordynację robót drogowych i infrastrukturalnych, w tym sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją inwestycji i remontów przez inwestorów działających w pasie drogowym na obszarze
m. st. Warszawy.
Do jego zadań należy w szczególności: budowa, administrowanie, aktualizacja elektronicznej bazy danych o planowanych i realizowanych inwestycjach drogowych organizowanie narad i debat koordynacyjnych oraz
spotkań o charakterze roboczym, niezbędnych w procesie koordynacji
inwestycji i remontów.
Zasadniczy obszar działania to inwestycje dotyczące infrastruktury technicznej w pasie drogowym, remonty dróg i infrastruktury technicznej, imprezy
masowe oraz istotne dla komunikacji miejskiej inwestycje kubaturowe, których
realizacja może mieć istotny wpływ na drożność komunikacyjną miasta. Strategicznym zadaniem Pełnomocnika jest analiza zgłaszanych planowanych
naruszeń pasów drogowych. Oczekiwany efektem jego działalności są propozycje technologii i organizacji robót oraz projekty zmian w organizacji ruchu,
opracowywanie harmonogramów inwestycji i remontów dla obszarów inwestycyjnych objętych procesem koordynacji, sprawowanie nadzoru nad procesem
przygotowania i realizacji inwestycji i remontów oraz monitorowanie konfliktów
pojawiających się w procesie realizacji
Powyższe zarządzenie nakłada na inwestorów lub zarządców infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym oraz inne podmioty wskazane
przez Pełnomocnika obowiązek do ciągłej aktualizacji w serwisie internetowym
danych o inwestycjach i remontach. Inwestorzy lub zarządcy infrastruktury
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technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym zobligowani są do zgłoszenia Pełnomocnikowi planowanej inwestycji lub prac remontowych w pasie drogowym,
w celu uzyskania opinii na temat warunków rozpoczęcia działań inwestycyjnych
oraz remontowych. Decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego w celu realizacji inwestycji lub remontu może zostać wydana dopiero po uzyskaniu przez
zarządcę drogi pozytywnej opinii Pełnomocnika.
Decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego dotycząca inwestycji naruszającej poprzecznie nawierzchnię drogi podlegającej rękojmi lub gwarancji, może zostać wydana po uzyskaniu pozytywnej opinii Pełnomocnika, między
innymi odnośnie zastosowanej technologii prowadzenia robót, rozwiązań logistycznych, harmonogramu prac oraz zakresu ingerencji w pas drogowy. Natomiast naruszenie nawierzchni równolegle w osi jezdni, wymaga pozytywnej
opinii Pełnomocnika oraz zgody zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy nadzorującego procesy inwestycyjne w m.st. Warszawie. Zatwierdzenie przez organ
zarządzający ruchem projektu czasowej organizacji ruchu skutkującej znacznymi
utrudnieniami w ruchu w obszarach inwestycyjnych objętych procesem koordynacji wskazanych przez Pełnomocnika może zostać dokonane po uzyskaniu
pozytywnej opinii Pełnomocnika.
W sytuacji rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji w pasie drogowym niezgodnie z ustaleniami Pełnomocnik ma prawo wystąpić do właściwego zarządcy drogi
o zaprzestanie prowadzenia robót i doprowadzenie terenu inwestycji do stanu
pierwotnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dla potrzeb związanych z procesem koordynacji inwestycji i remontów, Pełnomocnik ma prawo
nadać danej inwestycji atrybut „priorytet”.
Założenia koordynacyjne na dany rok kalendarzowy są efektem obrad i narad koordynacyjnych właściwie umocowanych przedstawicieli zainteresowanych podmiotów. W spotkaniach tych uczestniczą: Zastępca Prezydenta m.st.
Warszawy nadzorujący procesy inwestycyjne w m.st. Warszawie, Inżynier Ruchu
m.st. Warszawy, dyrektorzy biur zajmujących się architekturą, drogownictwem,
transportem miejskim, gospodarką nieruchomościami, inwestycjami miejskimi,
zarządem dróg, oraz zaproszeni i umocowani przedstawiciele 18 dzielnic m.st.
Warszawy. Na w/w obrad zapraszane są również Zarządy spółek prawa handlowego, będących zarządcami urządzeń sieciowych i infrastruktury technicznej
zlokalizowanych w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy.
Debaty koordynacyjne inaugurują i zamykają rok inwestycyjny oraz zatwierdzają roczny harmonogram inwestycyjny. Towarzyszą im narady koordynacyjne,
spotkania o charakterze roboczym, których celem jest wypracowanie wspólnego
harmonogramu inwestycji w wytypowanych obszarach. Rezultaty narad i debat są wiążące dla wszystkich jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy i Biur
Urzędu m.st. Warszawy. Na rys. 1. pokazano liczbę inwestycji zgłoszonych
i ostatecznie koordynowanych na przestrzeni ostatnich pięciu lat.
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Rys. 1. Inwestycje zgłoszone i koordynowane w ostatnich pięciu latach
Źródło: opracowanie własne

Protokół z debaty koordynacyjnej stanowi dowód w postępowaniu o wydanie
decyzji o zajęcie pasa drogowego. Wnioski zebrane podczas narad koordynacyjnych pozwalają również na stworzenie wykazu ulic i mapy obszarów do opiniowania czasowych organizacji ruchu (COR) i wniosków o zajęcie pasa drogowego
(ZPD) w danym roku.
2. System eInwestycje
System składa się z:
• aplikacji wspierającej proces koordynacji realizowany przez Pion Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym nazywanej dalej Aplikacją,
oraz
• serwisu internetowego, którego celem jest informowanie mieszkańców
o utrudnieniach w ruchu i realizowanych inwestycjach, nazywanego dalej
Serwisem lub „Serwisem dla mieszkańców”.
Aplikacja i Serwis, wspólnie nazywane dalej Systemem, korzystają z tych samych danych. Aplikacja wspiera realizację zadań udostępniając funkcjonalność
pozwalającą na: gromadzenie i przetwarzanie informacji o inwestycjach oraz zmianach w organizacji ruchu drogowego - także w zakresie graficznych informacji
przestrzennych przeprowadzanie analiz wzajemnego wpływu realizowanych inwestycji - w tym graficzną wizualizację przestrzenną inwestycji i wyników analiz udostępnianie funkcji związanych z rejestracją danych podmiotom zewnętrznym (wykonawcom) rejestrację i dystrybucję ustaleń z narad i spotkań publikację
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w Serwisie dla mieszkańców informacji o utrudnieniach, objazdach, realizowanych
inwestycjach i remontach.
Po zalogowaniu użytkownik jest przenoszony na stronę główną aplikacji. Posiada ona następujące panele (rys. 2):

Rys.2. Strona główna systemu eInwestycje
Źródło: opracowanie własne

• Start (wyszukiwarka ogólna, kontakty, serwis eRoboty)
• Inwestycje (obiekty inwestycyjne, zadania inwestycyjne, obiekty kubaturowe, obiekty inne, rejony, zbiory robocze, obiekty gwarancyjne, opinie)
• Planowanie (rejony planowane, opinie dot. Warunków realizacji WR)
• Monitoring (rejony monitorowane, opinie dot. czasowych organizacji ruchu
OR)
• Koordynacja (rejony koordynowane, opinie dot. warunków zajęcia pasa
drogowego ZPD)
• Publikacja (objazdy)
• Spotkania (protokoły z narad, narady)
• Mapa (warstwy z podmiotami, kategoriami, serwisem bazowym oraz funkcjonalnościami związanymi z obsługą serwisów mapowych)
• Administracja (ustawienia systemu, użytkownicy aplikacji, konfiguracja
mapy, listy podmiotów zwykłych, kubaturowych, lista wnioskodawców, kategorie, historie aktywności)
• Wykres kołowy Inwestycje/Podmioty
System eInwestycje jest dostosowanym do potrzeb koordynacyjnych i informacyjnych systemem GIS (system informacji geograficznej - ang. geographic information system). Uwzględnia specyfikę procesu koordynacji i procedur, które
obowiązują w Pionie Koordynacyjnym. System pozwala na zbieranie czasowo-przestrzennej informacji o inwestycjach infrastrukturalnych (oraz niektórych
kubaturowych), a także na ich analizowanie, monitorowanie i koordynowanie
w specjalnie w tym celu tworzonych rejonach koordynacyjnych. System pozwala
również na wyszukiwanie inwestycji kolizyjnych.
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System umożliwia zautomatyzowanie procesu wydawania opinii przez Biuro,
wspomagając mapowo, wykorzystując słowniki podmiotów inwestycyjnych oraz
generując wydruki opinii według przyjętych szablonów. Dodatkowo jest źródłem
informacji dla serwisu internetowego dla mieszkańców, w którym oprócz informacji o bieżących utrudnieniach komunikacyjnych, mieszkańcy mogą sprawdzić lokalizacje i planowane daty inwestycji infrastrukturalnych, których firmy miejskie
zdecydowały się powszechnie udostępnić.
System działa w ten sposób, że zarówno pracownicy Pionu Koordynacji, jak
i specjalnie uprawnieni pracownicy firm obsługujących infrastrukturę miasta,
wprowadzają za pomocą interfejsu graficznego do bazy danych zaplanowane inwestycje - ich przebieg wraz z opisem i przewidywanymi datami realizacji. W tab. 1
zestawiono liczbę osób, które wprowadzały dane z podziałem na jednostki macierzyste oraz ilość obiektów inwestycyjnych2 umieszczonych w Systemie.
Na obsługę uprawnień podmiotów inwestycyjnych i użytkowników pozwala
wydzielony moduł administracji. Baza danych Systemu jest umiejscowiona na specjalnie stworzonym do tego celu, w infrastrukturze informatycznej urzędu miasta,
serwerze. Dodatkowo funkcjonuje serwer aplikacyjny, który jest odpowiedzialny
za prawidłowe działanie oprogramowania. Baza obsługiwana jest przez system
Oracle (system zarządzania bazami danych) i w sposób relacyjny gromadzi informacje o obiektach inwestycyjnych, o zadaniach inwestycyjnych oraz o rejonach
koordynacyjnych.
Tabela 1. Zestawienie podmiotów, liczby osób uprawnionych do wprowadzania danych i ilości obiektów
inwestycyjnych zgromadzonych w Systemie (dane własne)

2

Lp.

Podmioty

Ilość
osób

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - JRP
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Pełnomocnik TK (ZTP)
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PKP S.A.
Polska Spółka Gazownictwa - Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Veolia Energia Warszawa S.A.
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Zarząd Oczyszczania Miasta

1
27
0
1
5
17
1
1
2
1
16
19
8
85
21
8
8

Ilość obiektów
inwestycyjnych
w serwisie
eInwestycje
47
1 062
56
2
631
5 771
661
0
122
4
2 741
289
1 435
124
2 046
295
31

Obiekt inwestycyjny jest to element zadania inwestycyjnego (prac do wykonania w ramach globalnej umowy zawartej z wykonawcą) zlokalizowany na jednej ulicy.
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19
20
21

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie
Zarząd Transportu Miejskiego
Urząd m.st. Warszawy - Biura
Urzędy Dzielnicy
Suma:

1
15
80
74
391
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1
1 033
2 451
2256
21 058

Źródło: dane własne

Aby ułatwić użytkownikom wprowadzanie oraz analizowanie inwestycji, System umożliwia wybieranie, jako podkładu mapowego, różnych warstw referencyjnych z repozytorium Centralnej Bazy Danych Przestrzennych (CDBP), jaka funkcjonuje w Urzędzie m.st Warszawy. Dane te, takie jak sieć ulic, fotoplan, sieci gestorów miejskich, dane ewidencyjne, są udostępniane w serwisie za pośrednictwem
usług danych przestrzennych, jakie oferuje oprogramowanie ArcGIS Serwer.
Dodatkowo podstawowe dane replikowane są na serwer eInwestycje, w cyklach odpowiednich dla danego zbioru danych, po to by uniezależnić System od
ewentualnych przerw w łączności z CBDP.
3. Struktura i zadania Pionu Koordynacji
Zadania koordynacyjne są realizowane przez Pion Koordynacji nadzorowany
przez Pełnomocnika. Pion Koordynacji tworzą następujące jednostki:
• Wydział Planowania,
• Wydział Monitorowania i Przygotowania Inwestycji,
• Wydział Koordynacji.
Prace Pionu Koordynacji są realizowane zgodnie z następującymi procedurami:
Procedura A - Pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji
Procedura B - Definiowanie rejonów inwestycyjnych i opracowywanie harmonogramów
Procedura C - Monitorowanie przygotowania inwestycji
Procedura D - Koordynacja działań w zakresie prowadzonych inwestycji i remontów
Procedura E - Informowanie społeczeństwa o inwestycjach i remontach oraz
o związanych z nimi utrudnieniach w ruchu
Do podstawowych zadań Wydziału Planowania (WP) należy pozyskiwanie,
gromadzenie i przetwarzanie w serwisie eInwestycje informacji o inwestycjach drogowych, inwestycjach z zakresu infrastruktury technicznej lokalizowanej w pasie
drogowym, remontach dróg i infrastruktury technicznej, imprezach masowych,
inwestycjach kubaturowych oraz innych inwestycjach i remontach, których realizacja może mieć istotny wpływ na drożność komunikacyjną Warszawy.
Uzyskane informacje pozwalają na analizę realizowanych oraz planowanych inwestycji i remontów pod kątem ich wzajemnych zależności oraz wpływu na układ
komunikacyjny i transportowy stolicy. WP sporządza również opinie o warunkach
realizacji inwestycji celem uniknięcia kolizji z innymi realizowanymi oraz plano-
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wanymi inwestycjami i remontami lub imprezami masowymi. Do celów koordynacyjnych inwestycje i remonty grupowane są w rejony inwestycyjne z inwestycją
wiodącą.
Do podstawowych zadań WP należ również administrowanie i nadzór nad
działaniem serwisu eInwestycje oraz wspieranie techniczne użytkowników tego
serwisu i zapewnienie rozwoju serwisu jak ogólnomiejskiej platformy wymiany
informacji o inwestycjach i remontach na terenie miasta.
W oparciu o dane zapisane w serwisie eInwestycje. WP analizuje również wzajemne zależności realizowanych oraz planowanych inwestycji i remontów na potrzeby usuwania barier architektonicznych.
Po rozpoczęciu prac projektowych nad inwestycją wiodącą w rejonie zostaje
on przekazany do Wydziału Monitorowania i Przygotowania Inwestycji (WM).
Do zadań WM należy monitorowanie procesu przygotowywania inwestycji poprzez pozyskiwanie i analizę informacji o stanie formalnoprawnym zadań inwestycyjnych oraz o zaawansowaniu przygotowywania dokumentacji koniecznej do
rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Wydział WM uzupełnia serwis eInwestycje
o informacje pozyskiwane od współpracujących podmiotów. W WM znajduje się
Stanowisko Pracy ds. Inżynierii Ruchu, do którego należy:
1) wskazywanie obszarów inwestycyjnych dla celów opiniowania projektów
czasowych organizacji ruchu i wniosków o zajęcie pasa drogowego;
2) opiniowanie projektów czasowych organizacji ruch (COR) analiza inwestycji i remontów oraz imprez masowych pod kątem ich wpływu na drożność
komunikacyjną;
3) przygotowywanie wytycznych do projektów czasowych organizacji ruchu
na czas realizacji inwestycji i remontów.
Po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze wykonawcy inwestycji wiodącej rejon
inwestycyjny zostaje przekazany do Wydziału Koordynacji (WK). Do podstawowego zakresu działania WK należy koordynacja działań w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w pasie drogowym na obszarze Warszawy, a w szczególności:
1) egzekwowanie harmonogramów realizacji inwestycji i remontów zgrupowanych w rejony inwestycyjne, zgodnie z ustaleniami koordynacyjnymi;
2) monitorowanie prowadzonych robót budowlanych w zakresie ich zgodności
z harmonogramem prac inwestycyjnych lub remontowych, udostępnionym
przez wykonawcę, oraz ustaleniami koordynacyjnymi;
3) pozyskiwanie informacji o stanie zaawansowania rzeczowego realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym wizytacje placów budów oraz
uczestnictwo w radach budów;
4) współpraca z inwestorami, projektantami, wykonawcami oraz innymi podmiotami, w celu wskazywania i rozwiązywania problemów oraz zagrożeń
mających wpływ na proces realizacji inwestycji i remontów;
5) organizacja spotkań z uczestnikami procesu inwestycyjnego w sprawie sposobu likwidacji kolizji urządzeń infrastruktury technicznej, powstałych przy
realizacji inwestycji;
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6) prowadzenie w serwisie eInwestycje dzienników inwestycji oraz aktualizacja
serwisu o inne informacje pozyskane w procesie koordynacji;
7) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
(ZPD) w ramach wybranych obszarów inwestycyjnych.
4. Przykłady koordynacji
4.1. TRAMWAJ DO WILANOWA – inwestycja monitorowana
Spółka Tramwaje Warszawskie jest w trakcie realizacji Projektu pn. „Budowa
trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”. Zadaniu zostało przyznane dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, oś
priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowita wartość
inwestycji wynosi blisko 1,2 mld zł brutto, w tym 555 mln zł dofinasowania z UE.
Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2022 – 2023. W ramach
zadania inwestycyjnego zostanie wybudowana trasa tramwajowa o następującym
przebiegu: w tunelu pod Dworcem Zachodnim, dalej ulicami Bitwy Warszawskiej
1920 r., Banacha, Rakowiecką, Goworka, Spacerową, Belwederską, Sobieskiego
i al. Rzeczypospolitej. Od głównej trasy zaplanowano dwie odnogi: w ul. Św. Bonifacego wraz z pętlą tramwajową (w miejscu istniejącej pętli autobusowej „Stegny”)
oraz w ul. Gagarina z terminalem przed ul. Czerniakowską. Łączna długość trasy
wynosić będzie około 12,5 km.
Zadania koordynacyjne na tym etapie realizacji inwestycji polegały na zleceniu opracowania dot. analizy obecnej organizacji ruchu i założeń do jej zmian
podczas budowy trasy tramwajowej. Opracowanie zostanie przekazane i wykorzystane przez Wykonawcę dokumentacji projektowej trasy tramwajowej, co zostało
zapisane w SIWZ.
Działania koordynacyjne będą obejmować:
• organizację spotkań z udziałem inwestora (Tramwajów Warszawskich) i gestorów sieci (MPWiK S.A., PSG Sp. z o.o., Veolia, innogy) mających na celu
zwrócenie uwagi na liczne kolizje z infrastrukturą sieciową znajdującą się
w pasach drogowych planowanej trasy tramwajowej,
• organizację spotkań z inwestorami działającymi w pasie drogowym (gestorzy, ZDM, dzielnice) oraz bieżąca koordynacja zadań zgłoszonych do serwisu eInwestycje w celu wskazania potrzeby wstrzymania zadań do czasu realizacji trasy tramwajowej (np. planowane przez ZDM remonty chodników)
ze względu na konieczność późniejszej przebudowy w ramach inwestycji
tramwajowej,
• wskazania zadań, które mogą być wykonane w ramach podpisanego porozumienia o wspólnej realizacji (MPWiK planuje podpisać takie porozumienie),
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• uzgodnienia zakresów projektów (np. budowa ul. Noworacławickiej planowa przez dzielnicę Mokotów, która zminimalizowała by zakres inwestycji
w obrębie skrzyżowania z ul. Sobieskiego).
4.2. Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – zadanie
w trakcie realizacji
Inwestycji została podzielona na trzy zadania (rys. 3):
• Zadanie „A” od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez
węzła) o długości ok. 4,6 km;
• Zadanie „B” od węzła „Przyczółkowa” (z węzłem) do węzła „Wał Miedzeszyński” (z węzłem) o długości ok. 6,5 km;
• Zadanie „C” od węzła „Wał Miedzeszyński” (bez węzła) do węzła „Lubelska”
(bez węzła) o długości ok. 7,5 km.

Rys. 3. Odcinki realizacyjne Południowej Obwodnicy Warszawy
Źródło:

serwis internetowy GDDKiA)

W ramach realizacji POW na odcinku pomiędzy węzłem „Puławska” a węzłem
„Lubelska” przewidziana jest m.in. budowa: drogi ekspresowej długości 18,5 km,
posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu, tunelu pod Ursynowem, mostu przez Wisłę, estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym oraz węzłów: „Ursynów
Zachodni”, „Ursynów Wschodni”, „Przyczółkowa”, „Wał Miedzeszyński”, „Patriotów” oraz docelowo przewidziano dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis”,
który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał
Miedzeszyński.”
Projekt realizowany jest w systemie «projektuj i buduj». Planowany termin
zakończenia realizacji inwestycji to III kwartał 2020 roku.
Budowa POW stanowiła duże wyzwanie w zakresie koordynacji z uwagi na
fakt, że jest to inwestycja o dużym zasięgu obszarowym (ponad 18 km) Dodatkowo jest to zadanie współfinansowane ze środków unijnych, które po jego zakończeniu objęte zostanie dziesięcioletnią gwarancją bez możliwości jej naruszenia. Nale-
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żało przeprowadzić analizę wszystkich zadań planowanych przez Miasto i innych
gestorów nie tylko na czas budowy POW, ale także na okres gwarancyjny. Z uwagi
na długość POW – zadań tych było bardzo dużo. Dzięki serii spotkań udało się
wyłonić zadania, które bezwzględnie powinny zostać wykonane przed lub podczas
realizacji POW.
W wyniku przeprowadzonej analizy zostały podpisane porozumienia pomiędzy
inwestorem POW, wykonawcą budowy i MPWiK w m.st. Warszawa na wykonanie przejścia sieciami wod.-kan. w poprzek trasy ekspresowej, których wykonanie
jest kluczowe dla umożliwienia dalszego rozwoju sieci.
Dodatkowo m.st. Warszawa podpisało porozumienie z GDDKiA o wspólnej
realizacji kanału tłocznego odprowadzającego wody opadowe z terenu Warszawy
do Wisły wzdłuż trasy POW.
Gestorzy pozostałych mediów, którzy prace chcieli wykonywać własnymi siłami bez zawierania porozumień, informowani byli o harmonogramach prac i terminach, w których prace mogą być wykonywane i jakich muszą zostać zakończone,
tak by nie kolidowały z inwestycją główną.
Dodatkowo z uwagi na fakt, że budowa POW prowadzona jest na terenie 3
dzielnic Warszawy, przeprowadzono szereg spotkań z udziałem m.in. zarządców
dróg oraz ZTM w zakresie projektów COR na czas prowadzenia prac. Podczas
spotkań zostały wypracowane ogólne zalecenia dla każdego z odcinków. Zalecenia
te były uszczegóławiane potem na etapie wykonywania i zatwierdzania koncepcji
COR, a następnie poszczególnych projektów.
Dzięki wcześniejszym ustaleniom, koordynacja podczas prowadzenia prac
koncentruje się głównie na sprawach związanych z czasowymi organizacjami ruchu
i koordynowaniu w ich zakresie zadań, które nie są planowane z dużym wyprzedzeniem czasowym takim jak: bieżące utrzymanie dróg (remonty), trasy transportu publicznego w okresach świątecznych czy imprezy plenerowe (jak np. maraton
/ półmaraton warszawski). Koordynacja w tym zakresie przebiega na bieżąco (z
niewielkim wyprzedzeniem czasowym), ponieważ jest silnie zależna od harmonogramu prac na budowie, a ta mimo wcześniejszych planów może ulegać drobnym
zmianom. W taki rodzaj koordynacji „na bieżąco” wpisuje się także opiniowanie
wniosków o zajęcie pasa drogowego, które nie dotyczą bezpośrednio obszaru budowy, ale mogą mieć wpływ na komunikację drogową i właśnie COR.
W przypadku POW już w trakcie prowadzenia prac zaistniała konieczność
skoordynowania dwóch dużych inwestycji w jej bezpośrednim sąsiedztwie tj. przebudowy ul. Wał Miedzeszyński i przebudowy ul. Trakt Lubelski. Oba te zadania są zadaniami miasta i z uwagi na przeszkody prawne (oprotestowanie decyzji
ZRID) nie było możliwości wcześniejszego dokładnego określenia ich terminu realizacji. W ramach koordynacji odbyło się spotkanie ze wszystkimi wykonawcami
prac mające na celu zapoznanie ich ze sobą wzajemnie, ustalenie kontaktów roboczych, zapoznanie z zakresami prac i wskazanie obszarów wymagających szczególnej uwagi. Skutkiem tych działań było bardzo sprawne przebudowanie ul. Trakt
Lubelski bez większych utrudnień komunikacyjnych w rejonie oraz utrzymanie
przejezdności na ul. Wał Miedzeszyński bez pogarszania warunków przejezdności.
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4.3. Rozbudowa II linii metra w Warszawie – zadanie zrealizowane
Inwestycja została podzielone na dwa odcinki: zachodni zadanie nr 1 obejmujące odcinek od szlaku za stacją Rondo Daszyńskiego do torów odstawczych za
stacją Księcia Janusza oraz wschodnio – północny (rys. 3) zadanie nr 2 od szlaku
za stacją Dworzec Wileński, do torów odstawczych za stacją Trocka.
W ramach budowy II linii metra na odcinku zachodnim (3,4 km) wybudowano: stacje Płocka, Młynów, Księcia Janusza, 3 wentylatornie szlakowe i 3 tunele
szlakowe oraz komorę demontażową.
Całkowita kubatura obiektów 341330 m3.
Liczba koordynowanych inwestycji w rejonie budowy II linii metra odc. zachodni: 105 zadań, z czego około połowę wykonano w cieniu inwestycji głównej.
W ramach budowy II linii metra na odcinku wschodnim (3,2 km) wybudowano: stacje Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy, Trocka Płocka, Młynów, 3 wentylatornie szlakowe i 3 tunele szlakowe oraz komorę demontażową.
Całkowita kubatura obiektów 422800 m3.
Liczba koordynowanych inwestycji w rejonie budowy II linii metra odc. wschodnio północny; 101 zadań, z czego połowę wykonano w cieniu inwestycji głównej.
W odróżnieniu od omawianej wcześniej budowy POW, budowa metra napotykała na liczne kolizje z infrastrukturą zlokalizowaną na terenie Warszawy i była
dużym wyzwanie w zakresie koordynacji wielu zadań gestorów z inwestycją wiodącą. Należy podkreślić, ze budowa kolejnych etapów II linii metra to inwestycja
priorytetowa, realizowana w oparciu o fundusze własne i dofinasowanie z UE, która wymusza na wykonawcy objęcie tego zadania dziesięcioletnim letnim okresem
gwarancji.
W celu zminimalizowania utrudnień komunikacyjnych a także ze względów
bezpieczeństwa mieszkańców rejonów objętych budową metra przeprowadzono analizę wpływu budowy II linii metra na funkcjonowanie układu drogowego
i transportowego Warszawy.
Dla każdego z dwóch odcinków rozbudowywanej centralnej linii na wschodzie
i zachodzie miasta stworzono sieci ciągów chronionych, które przejmować miały na siebie ciężar komunikacji zbiorowej i indywidualnej w okresie wyłączenia
z ruchu odcinków dróg, pod którymi budowano stacje, wentylatornie i łączniki
tunelowe. Wykonana w tym celu analiza natężeń ruchu, pozwoliła na wyznaczenie
17 ciągów chronionych na odcinku wschodnim oraz 36 ciągów chronionych
na odcinku zachodnim.
Spotkania koordynacyjne dotyczące poszczególnych stacji pozwoliły na wskazanie zadań, które musza być koniecznie wykonane przed budową metra i te, które powinny być wykonane podczas jego realizacji.
W wyniku podjętych działań koordynacyjnych udało się rozwiązać m.in. problemy związane z zasilaniem drugiej linii metra, problemy związane z przebiegiem
sieci Veolii, sieci MPWiK w granicach budowy metra, skoordynować budowę obwodnicy Targówka, zapewnić bieżące utrzymanie stanu jezdni oraz racjonalnie
przeorganizowywać komunikację masową.
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Rys. 3. Odcinek wschodni metra – tunel szlakowy
Fot. A. Marecki 2019

5. Pożar Mostu Łazienkowskiego – przykład koordynacja w sytuacji awaryjnej
Pożar Mostu Łazienkowskiego wydarzył się 14 lutego 2015 roku, rozpoczął
się po praskiej stronie od pożaru składowanych pod mostem desek, następnie
przeniósł się na remontowane, drewniane pomosty technologiczne i objął połowę
dolnej części przeprawy, jego gaszenie trwało kilkanaście godzi. Pożar spowodował nieodwracalne uszkodzenia dźwigarów stalowych i płyty ortotropowej jezdni.
Most musiano wyłączyć z ruchu. Przeprawę uruchomiono dopiero 28 października
2015 r. W związku z zamknięciem dla ruchu Mostu Łazienkowskiego miasto
stanęło przed obowiązkiem zorganizowania objazdów dla komunikacji miejskiej
i ruchu samochodów osobowych. Pierwszym elementem nowej organizacji ruchu
był zorganizowany na błoniach Stadionu Narodowego parking dla samochodów.
Następnie od poniedziałku 6 lutego wprowadzono stałe trasy objazdowe. W zaistniałej sytuacji awaryjnej bardzo przydały się wnioski z wykonanej przez zespół
Pełnomocnika w czerwcu 2014 r. analizy pt. „Trasa Łazienkowska w aspekcie remontów obiektów inżynieryjnych (w tym przeprawy mostowej)” w której wskazano możliwe warianty wykonania remontu obiektów inżynieryjnych wzdłuż Trasy
Łazienkowskiej. Korzystając z wniosków z tej analizy przy okazji odbudowy mostu
wyremontowano wiadukt nad ul. Czerniakowską i Wałem Miedzeszyńskim.
W lutym 2015 r. natychmiast po awarii wykorzystując dane zgromadzone
w systemie eInwestycje wskazano ciągi komunikacyjne, wymagające szczególnej
ochrony w związku z przejęciem wzmożonego ruchu kołowego. Na wniosek Pełnomocnika przesunięto również realizację kilku inwestycji w tym n.p. inwestycji
ciepłowniczej Veolia w ulicy Waryńskiego
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6. Podsumowanie
W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju sieci drogowej, ograniczenia
kosztów realizacji inwestycji i remontów oraz minimalizacji kosztów społecznych,
koordynacja jest koniecznością. Powodzenie koordynacji zależy głównie od
współpracy i zaangażowania wszystkich podmiotów działających w koordynowanym rejonie, poprzez:
• poinformowanie o swoich zamierzeniach (najlepiej na etapie koncepcji),
• czynne uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,
• zawieranie pomiędzy partnerami porozumień o wspólnym projektowaniu
i realizacji zadań,
• ścisłe przestrzeganie ustaleń koordynacyjnych oraz informowanie o zaistniałych zmianach mających wpływ na ustalenia,
• wcześniejszą analizę zasięgu oddziaływania realizacji dużych zadań liniowych, pozwalającą na podejmowanie działań ograniczających negatywne
skutki, poprzez: wyznaczanie objazdów oraz ich dostosowanie do nowych
potrzeb i zaplanowanie działań pozostałych partnerów w zakresie realizacji
ich zadań.
Należy podkreślić, że wcześniejsze zaplanowanie harmonogramu realizacji
zadań ułatwia podejmowanie szybkich decyzji w sytuacjach kryzysowych.
Obligatoryjnym narzędziem do wielokryterialnej koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym w aglomeracji miejskiej stał się system eInwestycje,
w którym Aplikacja i Serwis wykorzystują wspólną bazę danych. Zgromadzone
w niej informacje o inwestycjach oraz zmianach w organizacji ruchu drogowego
pozwalają na przeprowadzanie wielokryterialnej analizy wzajemnego wpływu realizowanych inwestycji, a w rezultacie stworzenie ogólnodostępnej graficznej wizualizacji czasowo przestrzennej. zadań remontowo inwestycyjnych wykorzystywanej również w multimedialnym Serwisie informującym mieszkańców o utrudnieniach, objazdach, oraz realizowanych pracach.
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Streszczenie. Droga krajowa nr 75 na odcinku od km 51+600 do km 53+320 biegnie w rejonie czynnego osuwiska nr MPL0051. Osuwisko to od wielu lat jest źródłem ciągłych
utrudnień w ruchu pomiędzy Nowym Sączem a Brzeskiem w Małopolsce. Kulminacja problemów
nastąpiła w okresie powodzi w 2011 roku, kiedy to służby utrzymaniowe walczyły o zachowanie
ciągłości drogi krajowej i zapewnienie komunikacyjnego połączenia Sądecczyzny z resztą kraju.
W 2012 roku w ramach przyznanych środków na likwidację skutków powodzi opracowana została „Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska dla opracowania systemu zabezpieczenia strefy osuwiskowej nr MPL0051,w ciągu dk 75 km od 51+900 do 52+700 w m. Tęgoborze – Just”.
Na podstawie tej dokumentacji w 2015 roku rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji
projektowej dla potrzeb wykonania zabezpieczenie korpusu drodze krajowej nr 75 oraz odwodnienia osuwiska w części kolidującej z drogą. Efektem uzyskania decyzji ZRID oraz przyznania
środków finansowych na realizację robót budowlanych było zawarcie w dniu 04.04.2018 r. umowy na rozbudowę drogi krajowej nr 75 od km 51+600 do km 53+320 w miejscowości Tęgoborze
wraz z odwodnieniem osuwiska. Roboty budowlane zostały zrealizowane w okresie 14 miesięcy (z
wyłączeniem okresów zimowych) i zamknęły się w kwocie blisko 64,5 mln zł brutto. W trakcie
robót budowlanych ujawniły się niespodziewane zjawiska świadczące o stanie awaryjnym drogi.
Referat opisuje sposób zabezpieczenia drogi na czynnym osuwisko oraz prezentuje główne problemy
ujawnione w okresie realizacji robót budowlanych i sposób ich rozwiązania.
Słowa kluczowe: zabezpieczenie drogi na obszarze osuwiska, studium przypadku, osuwisko
MPL0051

1. Wprowadzenie
W rejonie miejscowości Tęgoborze droga krajowa nr 75 zlokalizowana jest
w obrębie czynnego osuwiska nr MPL0051. Stanowi to najbardziej niekorzystne połączenie z punktu widzenia zarówno inżynierskiego jak i komunikacyjnego.
W efekcie na przestrzeni lat okazało się, że nie istnieje na terenie małopolski druga
tak trudna i skomplikowana sytuacja związana z zabezpieczeniem korpusu drogowego na czynnym osuwisku.
Problemy z utrzymaniem połączenia komunikacyjnego pomiędzy Nowym Sączem a Brzeskiem istniały co najmniej od kilkudziesięciu lat. Średniorocznie na
skutek ruchów osuwiskowych warstwy bitumiczne na DK75 w rejonie osuwisku
była uzupełniania dwukrotnie (wiosną po roztopach, oraz jesienią w okresie intensywnych opadów). Nakłady finansowe na utrzymanie ciągłości komunikacyjnej
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wynosiły ok. 500 tys. zł rocznie. W wyniku ruchów masowych (osuwiskowych)
w ciągu 20 lat droga krajowe nr 75 na odcinku ok. 200 m uległa przemieszczeniu
o ok. 15 m w dół zbocza, poza obręb istniejącego pasa drogowego. W efekcie
wybudowania autostrady A4 droga krajowa nr 75 nabrała szczególnego znaczenia jako główne połączenie Sądecczyzny z siecią autostrad i dróg ekspresowych.
Powódź w 2011 roku pokazała w sposób bardzo dosadny w jakim stanie technicznym znajduje się przedmiotowy odcinek DK75 zlokalizowany na osuwisku.
W okresie długotrwałych intensywnych opadów deszczu w 2011 r. stan konstrukcji nawierzchni uległ pogorszeniu do tego stopnia, że występowała konieczność
uzupełniania warstw bitumicznych na drodze średnio 2 razy tygodniowo. Dzięki
bardzo dużemu nakładowi pracy i środków GDDKiA Oddziału w Krakowie,
w szczególności Rejonu Nowy Sącz, w tym trudnym okresie ciągłość drogi nie
została przerwana.
W związku z powyższym zapadła decyzja o konieczności znalezienia rozwiązania problemów w sposób inżynierski i kompleksowy.
Po przyznaniu w latach 2011-12 środków na likwidację skutków powodzi podjęto działania zmierzające do rozpoznania warunków wodno-gruntowych w rejonie
osuwiska i wskazania sposobu na zabezpieczenie drogi krajowej.
2. Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska
Po przeprowadzeniu wymaganych Prawem zamówień publicznych postępowań przetargowych w dniu 01.03.2012r. została zawarta umowa na opracowanie
Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej. Taka dokumentacja pod nazwą: „Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla opracowania systemu zabezpieczenia
strefy osuwiskowej nr MPL0051, w ciągu dk 75, km od 51+900 do 52+700
w m. Tęgoborze – Just” [1] powstała pod koniec 2012r.
Dla potrzeb powołanej dokumentacji wykonano:
– 26 otworów wiertniczych pełnordzeniowych, do głębokości 15,0 – 100,0 m
ppt i o całkowitym metrażu blisko 1000 mb;
– 8 otworów wiertniczych dla założenia sieci obserwacyjno – pomiarowej poziomu wód gruntowych;
– 8 wykopów – szurfów;
– badania geofizyczne obejmujące tomografię elektrooporową, sejsmikę oraz
badania georadarowe.
Główne wnioski z opracowanej Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej [1]
prezentowały się następująco:
– nie można zidentyfikować jednej płaszczyzny poślizgu, płaszczyzn poślizgu
jest wiele;
– osuwisko powstawało wieloetapowo, jego poszczególne części ciągle były
odmładzane i dlatego w obrębie utworów koluwialnych można rozpoznać
kilka leżących na różnych głębokościach płaszczyzn poślizgu;
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– woda gruntowa występuje głównie w postaci sączeń śródglinowych, stwierdzonych na bardzo zmiennej głębokości, wahającej się w przedziale 0,514,5 m ppt i o różnej intensywności;
– wody gruntowe zasilane są w drodze bezpośredniej infiltracji wód opadowych oraz wód okresowo spływających po stoku w podłoże. Występowaniu
sączeń sprzyja generalnie silnie porowata struktura gruntów koluwialnych
oraz stokowe ukształtowanie terenu. W okresach intensywnych opadów atmosferycznych lub roztopów woda gruntowa może pojawić się na innych
poziomach, nie stwierdzonych bieżącymi pracami, w całym przedziale głębokości koluwiów oraz intensyfikować się;
– badania laboratoryjne wykazały słabe do silnych właściwości ekspansywne
gruntów i skał;
– aktywność osuwiskowa związana jest z osadami zboczowymi reprezentowanymi przez gliny, iły piaszczyste, iły pylaste, pyły, pyły humusowe, pyły
piaszczyste z okruchami piaskowców, mułowców i łupków oraz przemieszczone pakiety zwietrzelinowe wykształcone w postaci iłów pylastych z okruchami łupka i piaskowca, glin pylastych zwięzłych przewarstwionych mułowcem i iłem pylastym, piasków gliniastych przewarstwionych gliną pylastą z okruchami mułowca i piaskowca oraz łupków z gniazdami iłowymi
i przewarstwieniami pyłu piaszczystego;
– powierzchnie poślizgu rozpoznano na głębokości ok. 3,0 – 15,8 m ppt.;
– stwierdzono występowanie głębszych płaszczyzn utworzonych w obrębie
warstw fliszowych na głębokości ok. 15,0 – 30,0 m ppt, jest to powierzchnia związana z dawnymi, starszymi ruchami geodynamicznymi, obecnie nie
obserwuje się aktywności w tej strefie;
– zabezpieczenie konstrukcyjne całego terenu osuwiskowego, jest nieuzasadnione ze względów ekonomicznych, natomiast możliwe technicznie;
– niezbędne jest wykonanie odwodnienia, które powinno ustabilizować sytuację osuwiskową poprzez system drenaży wierconych, wachlarzowych oraz
prowadzenie na obszarze osuwiska monitoringu powierzchniowego i wgłębnego.
W ramach rozpoznania warunków podłoża zgodnie z określonym zaleceniem
wykonano 13 punktów monitoringu powierzchniowego, 8 inklinometrów oraz 8
piezometrów,
Pomiary w inklinometrach były prowadzone od 2012 do 2015 roku.
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Rys. 1. Uszkodzenia drogi wykazane na karcie osuwiska [2]

3. Dokumentacja projektowa
Po wykonaniu DGI rozpoczęły się intensywne prace nad pozyskaniem środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji
administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych oraz określenie kosztów wykonanie robót budowlanych. Finansowanie dokumentacji projektowej zostało zapewnione w 2014 r. i po przeprowadzeniu procedur wynikających
z Prawa zamówień publicznych w dniu 14.05.2015 r. została zawarta umowa na
opracowanie dokumentacji projektowej wykonania zabezpieczenie korpusu drodze
krajowej nr 75 oraz odwodnienia osuwiska w części kolidującej z drogą.
Proces projektowy był długotrwały, skomplikowany i wielokrotnie powodował burzliwe dyskusje nad wyborem właściwego sposobu zabezpieczenia drogi na
czynnym osuwisku. W efekcie przy projektowaniu zabezpieczeń wzięto pod uwagę szereg czynników prowadzących do uszkodzeń korpusu drogowego, z których
najważniejsze przytaczam poniżej [3].
Podłoże gruntowe na obszarze objętym projektem jest bardzo podatne na zawodnienie, które jest jedną z głównych przyczyn uruchamiania się procesów osuwiskowych. Woda gruntowa i powierzchniowa ma bardzo duży wpływ na stan
gruntów występujących w konstrukcji istniejącego nasypu drogowego oraz podło-
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żu gruntowym. Dzieje się tak dlatego, że grunty budujące nasyp i podłoże są gruntami głównie spoistymi, których stan i właściwości fizyko-mechaniczne są zależne
od ich nawodnienia. W związku z tym właściwości fizyko-mechaniczne spoistych
gruntów podłoża mogą ulegać zmianie w zależności od stanu nawodnienia podłoża
gruntowego. Wspomniana sytuacja w sposób znaczący powiązana jest z intensywnością występowania opadów atmosferycznych, które zasilają omawiany teren
bezpośrednio poprzez filtrację w grunt, jak również pośrednio poprzez przepływ
wód gruntowych z zewnętrznych obszarów zasilania.
Zwiększenie wilgotności gruntów spoistych wiąże się z obniżeniem wartości
parametrów kąta tarcia i kohezji, które odpowiadają za siły utrzymujące zbocze
w stanie równowagi. Szczególnie podatne są na taką sytuację grunty tworzące
cienkie warstwy zaistniałych płaszczyzn poślizgu, których parametry dodatkowo
obniżone są poprzez zaistnienie osunięcia. Zatem należy spodziewać się, że system stref gruntów bardziej przepuszczalnych i szczelin skalnych prowadzących
wodę w gruncie będzie powodował nawodnienie gruntu podłoża w tym stanowiących zaistniałe płaszczyzny poślizgu, powodując zależnie od zaistniałych warunków atmosferycznych większe lub mniejsze przemieszczenia podłoża gruntowego.
Zwiększenie wilgotności gruntu zwiększa też jego ciężar, zwiększając przez to siły
powodujące jego osuwanie.
Niski współczynnik filtracji tego typu gruntów powoduje, że w gruncie nawodnionym mogą powstawać dodatkowe siły ciśnienia spływowego, które stanowią dodatkowe obciążenie dla zbocza i są jedną z przyczyn powstawiania ruchów
osuwiskowych.
Najbardziej niekorzystne w tym wypadku są okresy długotrwałych i intensywnych opadów które powodują nasączenie wodą gruntów spoistych budujących
koluwium, prowadząc do ww. obniżenia parametrów gruntu oraz ciśnienia spływowego a w rezultacie zaistnienia ruchów masowych.
Odbywający się ruch drogowy jest przyczyną lokalnego generowania się w nasypie drgań (tym większych im bardziej nawierzchnia jest spękana i dziurawa),
które prowadzą do wystąpienia w warstwach spoistych budujących podłoże nasypu zjawiska tiksotropii – uplastyczniania się i co za tym idzie obniżania się parametrów wytrzymałościowych gruntów spoistych pod wpływem drgań. Drgania
te wraz z odległością od źródła zanikają, stąd zbocze poddane jest ich wystąpieniu
przede wszystkim w pobliżu istniejącej drogi.
Jako kolejny czynnik uznano miejscową erozję skarp i dna rowów, które nie są
zabezpieczone na przypadek podmycia, spływu dużej ilości wody oraz są nieuszczelnione, co przy wysokich stanach wód występujących podczas opadów atmosferycznych w rowach prowadzi do nawadniania gruntu. Wody powierzchniowe
spływające z nawierzchni na skarpę mogą powodować również tworzenie się w niej
lokalnych bruzd, które umożliwiają dalsze nawadnianie i degradację skarp.
Z uwagi na konieczność zminimalizowania filtracji wody opadowej w podłoże
gruntowe w obszarze osuwiska przewidziano wykonanie systemu odwodnienia powierzchniowego opartego na umocnionych rowach szczelnych oraz w końcowym
przebiegu rowach trawiastych, z jednym wylotem do potoku Świdnik u podnóża
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osuwiska. Tym samym likwidacji ulegnie 7 istniejących wylotów z rowów przydrożnych które poprzez przepusty pod drogą odprowadzają wody opadowe w teren przyległy do drogi a dalej w sposób nie urządzony do zbiornika Rożnowskiego. Dzięki temu woda z jezdni zostanie poprzez odpowiednie spadki oraz wpusty
deszczowe i przykanaliki wprowadzona do odtwarzanego rowu przydrożnego co
skutecznie ograniczy nawadnianie wodami opadowymi obszarów podatnych na
ruchy osuwiskowe. Przewidziano również dodatkowe rowy sięgające miejsc zawodnionych, co umożliwi likwidację przydrożnych obszarów zawodnionych i podmokłości.
Sączki i drenaż mają za zadanie w sposób liniowy przejąć wody gruntowe, które
mogłyby bezpośrednio zagrażać trwałości warstw konstrukcji nawierzchni istniejącej jak i projektowanej. Rowy mają odprowadzać również wodę ujętą punktowo
(studnie, dreny wiercone/igłofiltry).
System odwodnienia powierzchniowego zostanie uzupełniony o urządzenia odwodnienia wgłębnego w postaci drenów wierconych F100 długości L=20-40 m,
sączków oraz drenaży liniowych oraz wykonanie głębokiego odwodnienia przy pomocy studni z odprowadzeniem wody za pomocą pomp głębinowych.
Dreny wiercone mają za zadanie lokalnie obniżyć zwierciadło wody gruntowej
oraz wytworzyć strefę bez wód gruntowych pomiędzy skarpą/zboczem a końcem
drenu. Ma to na celu zmniejszenie ciśnienia spływowego wywieranego przez wody
gruntowe na skarpy/zbocze. Efektem takiego działania powinno być zwiększenie
zapasu stateczności skarp/zboczy. Woda z odwodnienia wgłębnego zostanie również odprowadzona do rowów drogowych.
Na przeważającej długości odcinka zaistniała konieczność odtworzenia całego
korpusu drogowego. Likwidacja deformacji została uwzględniona w ramach prac
nawierzchniowych polegających na korekcie pochyleń poprzecznych drogi poprzez
wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi o prawidłowo ukształtowanych
spadkach. Na odcinkach, na których nie ujawniły się wpływy ruchów osuwiskowych (brak odkształceń nawierzchni, pęknięć itp.) w celu oceny trwałości zmęczeniowej nawierzchni wykonano pomiary ugięć sprężystych nawierzchni ugięciomierzem dynamicznym typu FWD. Po wyznaczeniu trwałości zmęczeniowej
istniejącej nawierzchni DK 75 przewidziano wzmocnienie nawierzchni poprzez
wykonanie nakładki wzmacniającej z częściową wymianą istniejących warstw oraz
metodą „w głąb” – poprzez wymianę warstw asfaltowych i podbudów z kruszywa. Na odcinkach, na których przewidziano wykonanie frezowania oraz nakładki
wzmacniającej, wykonano zabezpieczenie nawierzchni przed propagacją pęknięć
poprzez ułożenie warstwy geosyntetyku przeznaczonego do nawierzchni asfaltowych.
Natomiast na odcinku 52+540.00 do km 52+686.00 konieczne było przywrócenie przebiegu drogi w granice administracyjne pasa drogowego, przy równoczesnym częściowym rozebraniu istniejącego nasypu drogowego, którego pozostała część zostanie wykorzystana jako przypora.
Wzmocnienie powierzchniowe konstrukcji korpusu drogowego materacami geosyntetycznymi, zostało przewidziane poprzez wykonanie pełnej przebu-
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dowy konstrukcji nawierzchni z wykonaniem warstw właściwie ją odwadniających, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni siatką polimerową i materace bazowe
wzmacniające podłoże projektowanej konstrukcji nawierzchni.
W celu poprawy warunków stateczności lokalnej skarp korpusu drogowego
oraz przylegających do rowów zboczy konieczne jest również wykonanie wzmocnienia wgłębnego przy pomocy kotwionych palisad.
Zakres robót budowlanych obejmował:
– wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 75 na długości ok. 1,7 km;
– wykonanie robót ziemnych w ilości 77 000 m3;
– budowę lewostronnych i prawostronnych konstrukcji oporowych w formie
kotwionych palisad z pali CFA, 21 palisad o sumarycznej długości 1850 mb,
na które składało się 17 000mb pali CFA;
– wykonanie drenów wierconych w ilości 1450 mb;
– wykonanie drenażu liniowego w ilości 670 mb;
– udowę studni do odwodnienia wgłębnego w ilości 7 szt.;
– budowę kanalizacji deszczowej w ilości 480 m;
– przebudowę teletechnicznej linii kablowej;
– budowę elektroenergetycznej linii kablowej;
– przebudowę oświetlenia drogowego;
– przebudowę sieci wodociągowej;
– budowę nowych przepustów i likwidację przepustów istniejących w ilości
100 mb.

Rys. 2. Wyciąg z Projektu Budowlanego z ilością palisad, kotew i drenaży [3]
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Docelowa konstrukcja nawierzchni drogi krajowej nr 75 dla kategorii ruchu
KR5 wygląda następująco:
– 3,5 cm – warstwa ścieralna z SMA 8;
– 9 cm – warstwa wiążąca z AC 16 WMS;
– 10 cm – podbudowa zasadnicza z AC 16 WMS;
– 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm,
E2≥180 MPa, kruszywo kategorii C90/3;
– 17 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej, CBR≥60%,
E2≥120 MPa;
– 50 cm - warstwa geosiatek komórkowych wypełnionych mieszanką niezwiązaną, E2≥80 MPa;
– min 20 cm – warstwa odsączająca z kruszywa niełamanego 0/63 mm;
– warstwa separacyjna z geowłókniny.
Razem (łącznie z warstwami doprowadzającymi podłoże do G1): 130 cm.
W dniu 23.08.2017 r. została wydana przez Małopolski Urząd Wojewódzki
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na rozbudowie
drogi krajowej nr 75 od km 51+600 do km 53+320 w miejscowości Tęgoborze
wraz z odwodnieniem osuwiska. Wydanie Decyzji ZRID umożliwiło przejęcie niezbędnych gruntów na rzecz Skarbu Państwa, wypłatę odszkodowań oraz przygotowanie przetargu na wykonanie robót budowlanych.
Równocześnie cały czas prowadzony był monitoring piezometryczny, inklinometryczny oraz geodezyjny na całym odcinku drogi zlokalizowanej na czynnym
osuwisku.
4. Roboty budowlane – główne problemy
Umowa z Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o Ustawą Prawo zamówień
publicznych została zawarta w dniu 04.04.2018 r. z terminem realizacji robót 10
miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych. Maksymalna wartość zobowiązania wynosiła: 49 624 406,03 zł brutto. Równocześnie został przeprowadzony przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi i w dniu 28.03.2018 r. została zawarta stosowna umowa.
Roboty budowlane rozpoczęły się bezzwłocznie i w dniu 11.04.2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy.
Przez większość okresu realizacji robót nie pojawiały się problemy z pogodą,
nie występowały intensywne deszcze ani opady śniegu. Sprzyjało to skutecznej
realizacji robót budowlanych.
Z uwagi na zakres robót budowlanych niezbędne było czasowe zamknięcie
drogi krajowej. Jest to rozwiązanie niespotykane w GDDKiA, jednak niezbędne
z uwagi na gigantyczny zakres robót budowlanych. W związku z tym wskutek
zawartego porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Nowym Sączu został
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wyznaczony objazd dla samochodów o dopuszczalnym nacisku na oś 8 t drogami powiatowymi nr 1553 K i 1555 K umożliwiający zamknięcie drogi krajowej.
Objazd dla samochodów o większym nacisku na oś został wyznaczony siecią dróg
krajowych zarówno od strony Gorlic jak i od strony Limanowej.
Po zatwierdzeniu materiałów oraz usługodawców i podwykonawców rozpoczęto roboty budowlane. W pierwszej kolejności niezbędne było wykonania jak największego zakresu robót odwodnieniowych tak, aby jak najszybciej odprowadzić
maksymalną możliwą ilość wód opadowych, powierzchniowych oraz podziemnych
z odcinka objętego robotami budowlanymi. Roboty budowlane prowadzone były
od góry osuwiska w dół.
W czerwcu 2018 r. rozpoczęto prace przy wykonywaniu palisad z pali CFA
w górnej części osuwiska.

Fot. 1 Mateusz Frączek

Pierwsze problemy ujawniły się przy palisadzie A zlokalizowanej w km
53+300
w rejonie kościoła pw. Św. Justa. Zostało wtedy zdiagnozowane dodatkowe osuwisko niewykazane w Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej, które swoim zakresem wykraczało znacznie poza zakres robót. Podjęta została decyzja
o niewykonywaniu prac na tym odcinku, gdyż groziło to naruszeniem istniejącego
stanu równowagi w przypadku wykonania prac jedynie na niewielkim fragmencie
osuwiska. Skarpa została zabezpieczona zakotwioną siatką a osuwisko skierowano
do dalszego monitorowania.
W trakcie prac rozbiórkowych na odcinku od km 52+450 do km 52+600
stwierdzono, iż grubość warstw bitumicznych będących skutkiem corocznego
uzupełniania nawierzchni wynosi od 3,0 m do 5,0 m. Jest to efekt uzupełniania
nawierzchni na drodze rokrocznie przez okres blisko 40 lat. Taki gigantyczny czop
bitumu o wadze ok 2 500 t w bardzo istotny sposób dociąża osuwisko i wpływa
na przyspieszenie ruchów osuwiskowych na newralgicznym odcinku. Niezbędne
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było całkowicie usunięcie warstw
bitumicznych i odtworzenie nasypu drogowego z gruntów przepuszczalnych. Równocześnie taka
ilość masy bitumicznej stanowiła
blokadę dla wody napływającej od
strony stoku, powodowała jej piętrzenie, pojawianie się podtopień
oraz zastoisk wodnych od strony
stoku. Ponadto pod warstwą bitumu stwierdzono lokalne bardzo
intensywne wypływy wody, która szukała ujścia i powodowała
wypłukanie warstw kruszywowych pod nasypem drogowym.
W efekcie powodowało to dalsze zapadanie warstw bitumicznych i konieczność kolejnego jej
uzupełniania. Podsumowując im
częściej warstwy bitumiczne były
uzupełniane tym większy był jej
Fot. 2 Mateusz Frączek
wpływ na przyspieszenie procesów osuwiskowych.
Równocześnie podczas frezowania nawierzchni
stwierdzone zostało bardzo niebezpieczne zjawisko
występowania szczelin/pęknięć w dolnych warstwach
bitumicznych o szerokości do 10 cm i długości aż do
2-3 m. Głębokość tych szczelin dochodziła momentami do 2 m pod 15-20 cm pakietem warstw bitumicznych. Pustki takie są efektem wymywania spod
warstw bitumicznych kruszywa oraz nasypu drogowego i niezdiagnozowane w odpowiednim momencie
mogą doprowadzić do gwałtownego powstania głębokich jam w śladzie drogi i zamknięcia na bardzo
długi okres czasu drogi krajowej nr 75. Zlokalizowano ok. 20 miejsc, w których znajdowały się bardzo
duże pustki pod konstrukcją drogi. W szczególności
pustki występowały przez i za czopem bitumicznym,
co świadczy o bardzo poważnym, ukrytym przed
wzrokiem zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i potwierdza, iż działania zostały podjęte przez
GDDKiA niemal w ostatnim momencie przez wystąFot. 2 Mateusz Frączek
pieniem stanu awaryjnego.
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Na odcinku od km 52+600 do km 52+800 po wykonaniu części prac rozbiórkowych stwierdzono kolejne bardzo intrygujące zjawisko, mianowicie warstwy
bitumiczne konstrukcji drogi krajowej nr 75 zostały obrócone o kąt ok. 45%.
Zostało to spowodowane naciskiem całego zbocza na krawędź drogi i wciskanie jej
w grunt, czego efektem było bardzo mocne unoszenie drugiej krawędzi i powstawania kolejnych pustek pod warstwami bitumicznymi. Zjawisko zostało ujawnione dopiero w momencie wykonywania prac rozbiórkowych, gdyż zapadająca się
część nawierzchni była każdorazowo na bieżąco uzupełniana przez Rejon Nowy
Sącz.
W związku z bardzo dużą zmiennością warunków gruntowych przy każdej palisadzie pale krańcowe oraz zależnie od długości palisady pal środkowy traktowane
były jako pale pilotażowe na podstawie których określano warunki gruntowe
w danym miejscu oraz podejmowano decyzję o ewentualnym skróceniu lub wydłużeniu danej palisady. Dzięki stałej obecności geologa Wykonawcy oraz Nadzoru
inwestorskiego na budowie decyzje były podejmowano bardzo szybko i sprawnie,
oczywiście po potwierdzeniu ustaleń przez Projektanta oraz Kierownika Projektu.
Największe problemy z realizacji robót ujawnione zostały na dolnej serpentynie, czyli na odcinku od km 52+114 do km 52+920, gdzie stwierdzono pod
projektowaną konstrukcją DK 75 zalegające nienośne grunty w stanie miękkoplastycznym i plastycznym, w postaci namułów, glin pylastych, glin piaszczystych,
w skrajnym przypadku do głębokości 11,5 m od istniejącego poziomu terenu.
W podłożu pod konstrukcją DK 75 ujawnione zostały przewarstwienia i soczewki gruntów o dużej zawartości części organicznych (w skrajnym przypadku pień
drzewa w warstwie namułów na głębokości 4-5 m pod poziomem drogi krajowej).
Grunty te stanowią koluwium osuwiskowe. W trakcie prowadzenia wykopów na
tym odcinku drogi ujawniono duże sączenia i wypływy wody od strony stoku.
Również podczas wykonywania palisad zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie tego odcinka drogi stwierdzono występowanie sączeń wody o dużym natężeniu. Sączenia wody miały charakter stały. Nasączenia wodą oraz oddziaływania
dynamiczne na korpus drogowy miało znaczący wpływ na pogorszenie wrażliwej
na takie oddziaływanie struktury gruntów zalegających w podłożu.
Stwierdzone warunki gruntowe wymusiły wykonanie wzmocnienia korpusu drogowego według technologii zamiennej w stosunku do wskazanej w dokumentacji projektowej. Należy zauważyć, że na etapie prac projektowych nie było
możliwe stwierdzenie występowanie wyżej opisanych zjawisk – ostateczne ich rozpoznanie możliwe było dopiero po wykonaniu robót rozbiórkowych istniejącego
korpusu drogowego.
Wobec konieczności uzyskania najwyższego poziomu skuteczności wzmocnienia podłoża dla zastanych warunków geotechnicznych i hydrologicznych stwierdzono, że zastosowanie przemieszczeniowych kolumn betonowych (FDP) jest
optymalnym sposobem na zapewnienie stateczności odcinka drogi oraz zapewnienie najmniejszych a zarazem najbardziej równomiernych osiadań podłoża gruntowego przebudowywanego odcinka DK 75. Kolumny betonowe przy odpowiednim doborze średnic i rozmieszczenia, wykonywane świdrem ciągłym z głowicą
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przemieszczeniową, stanowią skuteczną, statyczną metodę konsolidacji otaczających je gruntów. Również same kolumny typu FDP powodują podwyższenie
wartości gęstości otaczających je gruntów. Podwyższenie wartości gęstości objętościowej gruntu następuje dzięki wymuszeniu zjawiska konsolidacji. Wokół pala
przemieszczeniowego następuje podwyższenie naprężenia całkowitego powodując
wyciskanie wody z porów. Powoduje to zmniejszenie wilgotności gruntu prowadząc do zmiany konsystencji gruntu na wyższą, co w konsekwencji prowadzi do
zwiększenia nośności gruntu. Jednocześnie kolumny betonowe FDP przenoszą
obciążenia na usytuowane poniżej nośne warstwy gruntu zalegającego w podłożu.
Zastosowanie kolumn (pali) betonowych o średnicy 40 cm i głębokości od 7 m do
12 m w rozstawie ok. 2,0 x 2.0 m gwarantuje redukcję osiadań oraz zminimalizowanie ewentualnego odprężenia wzmacnianego podłoża drogi. Pale FDP w rozstawie ok. 2,0 x 2.0 m wraz z konstrukcją wzmocnienia drogi w formie geokraty
wypełnionej kruszywem (oczep pali) zapewniają wzmocnienie gruntu na większym
obszarze. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie przed lokalnymi deformacjami
drogi, ponieważ lokalne osłabienia będą przenoszone na obszarze oczepu z palami.
Analizowano również zastosowanie alternatywnych wgłębnych metod wzmacniania gruntów zalegających w podłożu typu: kolumny jet-grounting, kolumny
wibroflotacyjne, kolumny DSM itp. Uznano je jednak za mniej korzystne do zastosowania na przedmiotowym odcinku DK 75. Metody, gdzie występuje możliwość dodatkowego nasączenia wodą oraz wpływu oddziaływań dynamicznych,
mogłyby bardzo niekorzystnie wpłynąć na pogorszenie wrażliwej na takie oddziaływania struktury gruntów zalegających w podłożu. W przypadku kolumn DSM
natrafienie na przewarstwienia namułów i gruntów organicznych uniemożliwiłoby
osiągnięcie parametrów wytrzymałościowych formowanej kolumny.
W efekcie powyższych problemów zakres robót uległ zwiększeniu o:
– wykonanie pali FDP w ilości 22 200 mb;
– wykonanie pali CFA w ilości 700 mb;
– wykonanie drenaży i ścieków w ilości 1 300 mb;
– wykonanie narzutu z kamienia łamanego w ilości 420 m3;
– wykonanie obrukowania skarp w ilości 3400 m2.
W chwili obecnej prowadzony jest monitoring geodezyjny oraz inklinometryczny, który nie wykazuje powstawania niepokojących zjawisk w obrębie korpusu drogi krajowej nr 75.
5. Inne przypadki zabezpieczeń osuwisk i obrywów skarp przy drogach
krajowych
Wskutek powodzi w 2010 i 2011 roku w wielu miejscach przy drogach krajowych uaktywniły się ruchy osuwiskowe. Wykonano zabezpieczenia osuwisk
i spływów powierzchniowych m.in. na autostradzie A-4 (węzeł Balice), drodze ekspresowej S7 (m. w. Radzikowskiego i Balice I) przy drogach krajowych nr 7 w m.

ZABEZPIECZENIE DROGI KRAJOWEJ NR 75 NA OBSZARZE OSUWISKA W M. TĘGOBORZE

43

Libertów, Mogilany, Gaj, Głogoczów, dk nr 4 w m. Bochnia, Bodzanów, Zgłobice,
na obwodnicy Bochni i obwodnicy Brzeska, nr 28 w m. Mucharz, Tarnawa, Sucha
Beskidzka, Barwałd Górny, Dobra, Trzetrzewina, Stara Wieś, Grybów Biała Niżna, Gródek, Siołkowa, Szymbark, Radocza, nr 52 w m. Klecza Dolna i Głogoczów,
nr 75 w m. Łabowa, Tymowa, Koszyce, Osielec.
W zdecydowanej większości przypadków zabezpieczenia polegały na wykonaniu pojedynczych palisad z pali CFA bądź to u podnóża osuwiska bądź na krawędzi
drogi krajowej oraz drenaży powierzchniowych i wgłębnych. W bardziej skomplikowanych sytuacjach konieczne było wykonanie wymiany gruntów, wymiana
konstrukcji drogowej, wykonanie kotew gruntowych, drenów poziomych czy budowa systemów drenarskich
Nietypowe zabezpieczenia zastosowano w przypadku osuwiska przy drodze
krajowej nr 87 w miejscowości Obłazy Ryterskie. Zabezpieczenie polegało na wykonaniu w formie konstrukcji oporowej z czterech rzędów pali wierconych zwieńczonych płytą żelbetową na długości 70,65 m pod konstrukcją jezdni. Zastosowano pale wiercone o średnicy 500 mm i długości czynnej 19,8 m ze zbrojeniem
centrycznym z kształtownika HEB260 o długości 20,0 m, wykonanego ze stali S355. Płyta żelbetowa o szerokości 8,4 m i grubości 0,3 m stanowi podłoże
dla konstrukcji drogi na całej jej szerokości w obrębie remontowanego odcinka.
Wykonano dodatkowe zakotwienia konstrukcji za pomocą mikropali kotwiących
z głowicami zatopionymi w płycie żelbetowej. W związku z koniecznością ukształtowania skarpy o pochyleniu 1:1 na stoku predysponowanym osuwiskowo wykonano zabezpieczenie jej stateczności za pomocą gwoździ gruntowych o długości
8,0 m. Wykonano kompleksowe odwodnienie w formie drenażu francuskiego.

Rys. 3. Schemat zabezpieczeń w Obłazach Ryterskich [4]
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6. Podsumowanie
Na terenie małopolski znajduje się wiele osuwisk. Przy projektowaniu i budowie dróg, jeżeli tylko istnieje taka techniczna możliwość, unika się kolizji z nimi.
Jednakże w przypadku remontów i rozbudów dróg istniejących, z uwagi na koszty
oraz procedury administracyjne, nie ma możliwości szybkiego znalezienia nowych
przebiegów dróg omijających osuwiska.
Omówiona powyżej sytuacja jest wyjątkowa, niespotykana na żadnej innej drodze krajowej administrowanej przez GDDKiA Oddział w Krakowie. Stan drogi
krajowej nr 75 w m. Tęgoborze groził wystąpieniem katastrofy budowlanej i w
konsekwencji całkowitym zamknięciem drogi i odcięciem Nowego Sącza od autostrady A4. Działania podjęte przez GDDKiA pozwoliły doprowadzić do zabezpieczenia przedmiotowego odcinka drogi na czynnym osuwisku i zapewnienia odpowiedniego standardu dla pojazdów poruszających się drogą krajową nr 75.
Sposób wykonania zabezpieczeń w formie palisad jest typowym zabezpieczeniem osuwisk, jednakże skala tych zabezpieczeń, ilość oraz wielkość nieprzewidzianych sytuacji z którymi zmierzyli się zarówno projektanci jak i inżynierowie
w trakcie robót budowlanych, jak również koszt robót budowlanych i ekstremalnie krótki czas na wykonanie prac wskazuje na to z jak trudnym zadaniem wszyscy
musieli się zmierzyć.
Problemy ujawnione w trakcie realizacji Kontraktu spowodowały wzrost kosztów z planowanych pierwotnie 49,5 mln złotych do kwoty 64,5 mln złotych czyli
o ok. 30% oraz wydłużenie okresu realizacji robót o 4 miesiące.
Z uwagi na prowadzenie najcięższych robót budowlanych przy zamknięciu
drogi krajowej niezbędne było bardzo szybkie podejmowanie decyzji co do robót
dodatkowych, zamiennych oraz spraw finansowych przez Wykonawcę, Nadzór
Inwestorski, Nadzór Autorski oraz Zamawiającego. Dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi stronami jak również Centralą GDDKiA i Ministerstwem Infrastruktury możliwe było wykonanie tak gigantycznego zakresu robót
w okresie niewiele dłuższym niż rok.
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Streszczenie. Produkty kompozytowe są dziś synonimem innowacji, gdyż pozwalają
przesuwać dotychczasowe granice możliwości materiałowych. Ze względu na ogromną odporność
mechaniczną, a także niezwykle mały ciężar kompozyt doskonale nadaje się do budowy konstrukcji stosowanych w wielu branżach. Artykuł prezentuje zastosowanie kompozytów w słupach
oświetleniowych, które stanowią znaczący udział infrastruktury drogowej. Na podstawie wymagań normy z zakresu biernego bezpieczeństwa autor wskazuje na konieczność stosowania takich
rozwiązań, które eliminują skutki tragicznych wypadków z elementami wyposażenia dróg. Przedstawione zalety kompozytów zostały skonfrontowane z oszczędnościami finansowymi, które można
uzyskać na etapie budowy a także utrzymania bezpiecznej infrastruktury.
Słowa kluczowe: kompozyt, słupy oświetleniowe, bierne bezpieczeństwo

1. Wprowadzenie
Rozwijająca się dynamicznie w wielu branżach technika i technologia wprowadza coraz to nowe pojęcia i definicje, które przenikają do potocznego języka, jako
synonimy postępu. Takim pojęciem, które zyskało sobie znaczną popularność jest
kompozyt. Z języka łacińskiego compositus ‘złożony’, tzn. materiał utworzony, z co
najmniej 2 komponentów (faz) o różnych właściwościach w taki sposób, że ma właściwości
lepsze i/lub właściwości nowe (dodatkowe) w stosunku do komponentów wziętych osobno
lub wynikających z prostego sumowania ich właściwości [4]. Już starożytni Egipcjanie
wiedzieli, że z połączenia dwóch pozornie nietrwałych materiałów, jak glina i słoma, może powstać solidna konstrukcja. Innym przykładem może być powszechnie stosowana w budownictwie płyta gipsowo-kartonowa. Obecnie inżynierowie
i konstruktorzy prześcigają się w szukaniu coraz lepszych rozwiązań, a współczesne
kompozyty wykorzystywane są w wielu branżach, np.: kosmicznej, lotniczej, motoryzacyjnej, budowlanej czy medycznej.
Materiały kompozytowe nie występują w środowisku naturalnym – są wytworem działalności człowieka i charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami, nieporównywalnymi do materiałów naturalnych dostępnych w przyrodzie. Kompo-
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zyt jest zbudowany, z co najmniej dwóch różnych składników (jednym z nich jest
spoiwo) połączonych w celu uzyskania nowego, „lepszego” materiału. Najszerzej
stosowanymi spoiwami (matrycami) kompozytów są polimery: zarówno termoplastyczne jak i termoutwardzalne. Drugi składnik kompozytu to włókna wzmacniające, do których zaliczamy: włókna naturalne (juta, sizal) oraz włókna sztuczne
(szklane, poliamidowe, polipropylenowe, bazaltowe, węglowe, metalowe). Kompozyty polimerowe, stanowiące połączenie żywic poliestrowych, tkanin szklanych
oraz mat szklanych w celu uzyskania materiału o wysokich parametrach wytrzymałościowych, znalazły wspaniałe zastosowanie w budownictwie drogowym, jako
alternatywa do tradycyjnego wykorzystywania stalowych prętów zbrojeniowych
i blach w procesie budowie mostów i kładek. Ponadto kompozyty zostały wykorzystane w produkcji urządzeń infrastruktury drogowej, do której zalicza się
m.in. powszechnie stosowane słupy oświetleniowe, słupy sygnalizacji świetlnej,
słupy teletechniczne i energetyczne oraz konstrukcje wsporcze do znaków i tablic
drogowych.

2. Słupy kompozytowe elementem bezpiecznej infrastruktury drogowej
Projektowanie bezpiecznych dróg to ważne i odpowiedzialne zadanie dla
projektantów i administracji drogowej. Zadanie to może być skutecznie realizowane, jeżeli jest poparte celami polityki transportowej państwa, wśród których
poprawa bezpieczeństwa, prowadząca do radykalnej redukcji liczby wypadków
i ograniczenia ich skutków (zabici, ranni), stanowi priorytet w planowym wydawaniu środków finansowych na bezpieczną infrastrukturę drogową. Potencjał
inwestycji związanych z dostosowywaniem infrastruktury drogowej w Polsce do
wymagań unijnych szacowany jest na 20 mld zł – tyle mają być warte kontrakty na budowę nowych dróg w Polsce w 2019 roku. Łączna wartość drogowych
inwestycji (budowanych, jak i znajdujących się w fazie projektowania) to 58 mld
zł (1426 km dróg) [5].

KORZYŚCI STOSOWANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII KOMPOZYTOWYCH W...

47

Rys. 1. Elementy infrastruktury drogowej
Źródło: http://forum-budowlane.pl/aktualnosci/obwodnica-ryk-w-ciagu-drogi-s17-gotowa

Jednym z priorytetów związanych z nowymi inwestycjami, w ślad za unijnymi
rozporządzeniami dotyczącymi wprowadzenia programu „Wizji Zero”, jest m.in.
zwiększenie bezpieczeństwa biernego na drogach. Nie bez powodu, według Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) polskie drogi należą do jednych
z najbardziej niebezpiecznych w Unii Europejskiej [6]. Ginie na nich trzykrotnie
więcej osób niż w Wielkiej Brytanii i Szwecji, gdzie w 1997 roku wprowadzono
program rządowy ograniczający liczbę ofiar wypadków drogowych. Poza zmianami prawnymi i edukacją kierowców największe różnice w podejściu do kwestii
bezpieczeństwa dotyczą właśnie budowy i przebudowy infrastruktury drogowej
– ewentualne zdarzenia drogowe mają być dla uczestników ruchu jak najmniej
dotkliwe.
Do 2000 roku w Polsce najczęściej stosowanymi materiałami konstrukcji
wsporczych były stal i żelbet. Niestety, materiały te charakteryzują się bardzo dużą
sztywnością i odpornością na zginanie, co oznacza, że pojazd, który najedzie na taki
obiekt, doznaje dużych przeciążeń, a kierowca i pasażer – groźnych obrażeń prowadzących do utraty zdrowia lub życia. Konstrukcje wykonane z kompozytu
polimerowego, takie jak słupy oświetleniowe, energetyczne, teletechniczne czy
konstrukcje wsporcze do znaków i tablic drogowych, nie tylko nie stanowią zagrożenia dla uczestników ruchu, ale też minimalizują skutki zdarzenia drogowego.
W efekcie zderzenia to nie pojazd ulega zniszczeniu, ale element kompozytowy,
który całkowicie lub częściowo pochłania energię podczas zderzenia. Kierowca
i pasażerowie pozostają bezpieczni.
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3. Mierzalne wskaźniki biernego bezpieczeństwa
Co to takiego – bierne bezpieczeństwo urządzeń infrastruktury drogowej, i w
jaki sposób można je mierzyć, by zakwalifikować dane urządzenie do bezpiecznych?
Bezpieczne otoczenie drogi przyjazne dla kierowcy to zespół cech otoczenia mających na
celu zmniejszenie skutków zaistniałej kolizji lub wypadku drogowego z punktu widzenia
wszystkich jego uczestników, eliminujące do minimum skutki popełnionego, często niezamierzonego błędu kierowcy [1].
W myśl tej definicji, słupy oświetleniowe z cechami biernego bezpieczeństwa
są elementami, których zadaniem jest ograniczenie skutków zdarzenia drogowego
w sposób przewidywalny. W zharmonizowanej normie PN EN 12 767 „Bierne
bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – wymagania
i metody badań” [7] opisane zostały parametry stanowiące wzorzec do klasyfikowania konstrukcji według ich potencjalnego zagrożenia dla uczestników ruchu
drogowego. Zgodnie z tą normą [7] konstrukcja z cechami biernego bezpieczeństwa powinna być opisana przez następujące parametry:
• klasa prędkości zderzenia (50, 70 lub 100 km/h),
• kategoria pochłaniania energii (HE, LE lub NE),
• poziom bezpieczeństwa użytkowników pojazdu (1,2,3,4).
Norma [7] jest ściśle powiązania z normą PN-EN 1317-1 „Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań” [8], w której
to określono metody badań zderzeniowych takich jak pomiar wskaźników: ASI
(wskaźnik intensywności przyspieszenia), THIV (teoretyczna prędkość głowy
w czasie zderzenia) oraz PHD (opóźnienie głowy po zderzeniu) [2].
Dla przykładu, aby dany słup oświetleniowy zakwalifikować, jako bezpieczny
w badanej klasie prędkości np. 70 km/h, musi być on poddany testom zderzeniowym przy niskiej normatywnej prędkości 35 km/h, a następnie przy prędkości
70 km/h. Jeśli przy prędkości zderzeniowej 35 km/h wskaźnik ASI przekroczy
bezwymiarową wartość „1” lub wartość THIV przekroczy poziom 27 km/h, test
nie zostanie zaliczony i dalsze badanie przy wyższej prędkości zderzeniowej z takim
słupem będzie niezasadne.
Wymagania normy [7] zostały tak opracowane, aby chronić pasażerów w najlżejszych poruszających się po drogach samochodach, stąd masa samochodu przygotowanego do testu zderzeniowego wynosi 900 kg ± 25 kg. Energia kinetyczna,
jaką posiada samochód w czasie zderzenia jest iloczynem jego masy i kwadratu
prędkości, z jaką się porusza. Produkowane współcześnie samochody mają coraz
większą masę własną. Dla przykładu, masa własna Audi Q7 (suw) wynosi 2220 kg,
natomiast masa małego samochodu Daihatsu Copen wynosi 878 kg. Przy tej samej
prędkości pojazdy te będą różniły się energią kinetyczną prawie 2,5 krotnie, co ma
podstawowe znaczenie z uwagi na skutki zderzenia z słupem, który musi zachować
swoje parametry wytrzymałościowe i być odpornym na statyczne i dynamiczne
siły naporu wiatru. Dla słupów kompozytowych parametry wytrzymałości zostały
określone w normie PN-EN 40-7 [9]. Reasumując, z jednej stronnych chodzi o to,
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by konstrukcje były wytrzymałe w okresie ich eksploatacji, a z drugiej, by były na
tyle podatne (elastyczne), aby spełniały kryteria bezpieczeństwa biernego dla określonych klas prędkości. Poniższa tabela z normy [7] przedstawia wymagania, jakie
muszą spełniać konstrukcje dla mierzalnych wskaźników bezpieczeństwa.
Tabela 1. Maksymalne wartości wskaźników ASI i THIV definiujące poziom pochłaniania energii
przez konstrukcję (słup) oraz poziom bezpieczeństwa użytkowników pojazdu [7]
Poziom
Poziom
bezpieczeństwa
pochłaniania
użytkowników
energii
pojazdu

HE

LE

NE

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4

Normatywne badanie przy
prędkości 35 km/h
Wartości maksymalne
ASI
THIV
1,0
27
1,0
27
1,0
27
1,0
27
1,0
27
1,0
27
1,0
27
1,0
27
0,6
11
Bez wymagań
Bez wymagań

Badanie klasy prędkości
50 km/h, 70 km/h, 100 km/h przy
zderzeniu
Wartości maksymalne
ASI
THIV
1,4
44
1,2
33
1,0
27
1,4
44
1,2
33
1,0
27
1,2
33
1,0
27
0,6
11
Pkt 5.6 normy

Pod względem stopnia pochłaniania przez konstrukcję energii zderzenia norma [7] określa
trzy poziomy pochłaniania w następujący sposób:
HE (High Energy absorbing) – konstrukcje pochłaniające energię w wysokim stopniu (ich zadaniem jest spowolnienie lub zatrzymanie pojazdu, przez co maleje zagrożenie ponownego
zderzenia z innymi elementami na drodze),
LE (Low Energy absorbing) – konstrukcje pochłaniające energię w niskim stopniu,
NE (non-Energy absorbing) – konstrukcje niepochłaniające energii: po uderzeniu pojazd kontynuuje jazdę ze zmniejszoną prędkością (w obszarach, gdzie nie ma potrzeby redukowania
prędkości pojazdu).

Kolejnym ważnym czynnikiem kategoryzowania konstrukcji jest poziom bezpieczeństwa użytkowników pojazdu. Zgodnie z normą [7] poziom bezpieczeństwa
pasażera zapewniany przez daną konstrukcję oznacza się cyframi od 1 do 4. Różnica
pomiędzy poziomami bezpieczeństwa determinowana jest wartościami współczynników ASI oraz THIV uzyskanymi podczas testów zderzeniowych na wymaganą
klasę prędkości. Im wyższa cyfra z tego przedziału, tym bardziej bezpieczna jest
konstrukcja w czasie zderzenia ze względu na niższe wartości ASI i THIV. Poziom
bezpieczeństwa 4 został zarezerwowany dla najbardziej bezpiecznych konstrukcji, dla których przewidziana jest uproszczona procedura testów zderzeniowych.
W praktyce, zachowanie konstrukcji powinno prowadzić do zminimalizowania
skutków zderzenia np. przez jej ścięcie, odkształcenie, czego efektem końcowym
jest bezpieczna redukcja prędkości lub zatrzymanie pojazdu w sposób zamortyzowany bez efektu sprężystego odbicia. Ostatecznie wynik zderzenia jest wypad-
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kową działania strefy zgniotu w pojeździe oraz właściwości absorbowania energii
przez konstrukcję wsporczą.
Badania wykazały, że bezpieczna dla kierowcy i pasażerów prędkość w czasie
zderzenia to 33 km/h, natomiast prędkość powyżej 44 km/h niesie za sobą ryzyko
trwałych obrażeń dla uczestników wypadku znajdujących się w pojeździe.
Tabela 2. Rodzaje konstrukcji słupów wg poziomów pochłaniania energii na podstawie normy PN EN 12767
Prędkość zderzenia Vi[km/h]
Fazy zderzenia pojazdu z słupem dla danego poziomu
pochłaniania

Poziom
pochłaniania

50

70

100

Prędkość po zderzeniu (końcowa) ve
[km/h]

HE

ve = 0

0 ≤ ve ≤ 5

0 ≤ ve ≤ 50

LE

0 ≤ ve ≤ 5

5 ≤ ve ≤ 30

50 ≤ ve ≤ 70

NE

5 ≤ ve ≤ 50 30 ≤ ve ≤ 70 70 ≤ ve ≤ 100

Kompozytowe słupy, które „składają się” w momencie uderzenia (NE), przyjmują na siebie energię pojazdu amortyzując uderzenie. Dzięki temu samochód
zostaje spowolniony i może bezpiecznie się zatrzymać. Słup zostaje zniszczony, ale
kierowca i samochód doznają o wiele mniejszego uszczerbku niż w kontakcie ze
słupami wykonanymi z innego materiału, który nie spełnia cech biernego bezpieczeństwa. Konstrukcje typu (HE i LE) w znacznie większym stopniu absorbują
energię zderzenia niż konstrukcje typu NE, dzięki czemu możliwe jest zatrzymanie pojazdu na krótszym odcinku bez ryzyka obrażeń dla kierowcy i pasażerów.
Konstrukcje tego typu powinno stosować się w miejscach, gdzie ograniczona jest
szerokość pobocza drogi.
4. Testy zderzeniowe
W celu potwierdzenia przewidywanego zachowania się danej konstrukcji, wykonuje się symulacje komputerowe nowych rozwiązań projektowych dla danego
rodzaju konstrukcji, które w ostatecznej weryfikacji poddaje się testom zderze-
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niowym na torze badawczym wykonanym według założeń normy. Wiarygodność
wyników badań potwierdza jednostka badawcza wykonująca tego typu badania,
która uzyskała akredytację na przeprowadzanie testów według wymagań normy.
Sposób montażu konstrukcji na torze zderzeniowym wykonuje się zgodnie z instrukcją montażu deklarowaną przez producenta. Raport z badań zderzeniowych
jest podstawą do certyfikacji konstrukcji na zgodność z normą PN EN 12767
i oznaczenia wyrobu znakiem CE. Słupy oświetleniowe są wyrobem budowlanym,
dlatego też w pierwszej kolejności muszą spełniać wymagania normy przedmiotowej PN-EN 40-7.

Rys. 2. Słup kompozytowy oświetleniowy o wysokości 9 m
przygotowany do testu zderzeniowego na akredytowanym
torze badawczym

Rys. 3. Badanie stopnia zagęszczenia warstwy zasypki wokół słupa. Badanie wykonuje się dla każdej
zagęszczonej warstwy, co 30 cm wg wymagań normy [7]
Źródło własne Alumast S.A.
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Rys. 4. Słup oświetleniowy kompozytowy wys. 9 m w czasie zderzenia uległ deformacji absorbując
energię zderzenia. Pojazd zatrzymał się na odcinku 12 m. Bardzo dobre wyniki dla wskaźników
ASI = 0,5 oraz THIV = 14,1 km/h
Źródło własne Alumast S.A.

Rys. 5. Kadry z zapisu kamery szybkoklatkowej poszczególnych faz zderzenia pojazdu ze słupem kompozytowym
Źródło własne Alumast

S.A.

5. Korzyści ze stosowania bezpiecznych słupów kompozytowych
Inwestycja w nową, bezpieczną infrastrukturę drogową jest kluczowa nie tylko
ze względu na ochronę ludzkiego życia, ale również na ograniczenie wydatków
związanych z naprawą szkód, leczeniem ofiar wypadków, czy interwencją służb
mundurowych. Co więcej, wykorzystanie konstrukcji kompozytowych przynosi
znaczne oszczędności w dłuższej perspektywie: przede wszystkim jest to materiał
charakteryzujący się długą żywotnością – urządzenia wytrzymują do 80 lat.
Do niewątpliwych zalet słupów kompozytowych należy zaliczyć:
• odporność na czynniki zewnętrzne: nie koroduje, nie odbarwia się,
• brak przewodnictwa prądu elektrycznego, gdyż są dielektrykami,
• eliminację występowania w nich zjawisko punktu rosy,
• brak zakłóceń dla fal radiowych, dlatego też mogą stanowić dobrą infrastrukturę dla sieci 5G i innych urządzeń pomiarowych instalowanych
wzdłuż drogi,
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• brak wartości złomowej, dzięki czemu nie są cennym łupem dla złodziei,
• możliwość wprowadzenie do wnętrza słupów oświetlenia powodującego efekt prowadzenia optycznego dla kierowców, a tym samym znaczne
oszczędności energii,
• odporność na silne napory wiatru, nawet do prędkości 200 km/h,
• odporność na wibrację i wstrząsy sejsmiczne,
• ultralekkość i modułowość konstrukcji zapewniająca obniżenie kosztów
transportu i łatwość montażu. Słup kompozytowy wkopywany o wysokości
9 m waży zaledwie 59 kg (15 razy mniej niż betonowy i 7 razy mniej od
stalowych odpowiedników).
Korzyści z inwestycji w innowacyjne tworzywa kompozytowe są niewspółmierne. Średni koszt instalacji słupów stalowych oświetleniowych na odcinku 1 kilometra wraz z montażem barier ochronnych sięga 200 tys. zł. Tymczasem koszt
słupów kompozytowych na takim odcinku wynosi jedynie ok. 74 tys. zł. Stosując
bezpieczne słupy kompozytowe zyskujemy prawie trzykrotną oszczędność na samym koszcie inwestycji. Nie ma również problemu z utylizacją elementów kompozytowych, ponieważ materiał zastosowany do produkcji może być w 100% poddany recyklingowi, a produkcja i wytwarzanie kompozytów zużywa mniej energii
niż produkcja metali.
KOMPOZYT – nie jest plastikiem! Włókna polimerowe, żywice i włókna
szklane podlegają całkowitemu recyklingowi i ponownemu przetworzeniu.
W tym przypadku nie ma produkcji śmieci i problemu z ich utylizacją. Ponadto, co jest niezmiernie istotne z punktu widzenia zdrowia i ekologii,
produkcja słupów kompozytowych generuje bardzo niską emisję CO2, co
w porównaniu z produkcją słupów betonowych czy stalowych stawia kompozyt w rzędzie materiałów ekologicznych [10]!
Jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych na terenie Polski, poza nieprawidłowym zachowaniem uczestników ruchu drogowego, jest niewystarczająca
jakość infrastruktury drogowej. Zagrożeniem dla uczestników ruchu są nie tylko
inne pojazdy, ale również nieodpowiedni stan nawierzchni jezdni, błędy projektowe drogi oraz niezabezpieczone elementy jej otoczenia. Mowa tu o drzewach,
słupach i konstrukcjach instalowanych w pasie drogowym, które nie posiadają
certyfikatów bezpieczeństwa. Niezwykle istotne jest zatem projektowanie dróg
„wybaczających” błędy kierowcom. Tabela 3 oraz rys. 6 przedstawiają statystyki wypadków w ciągu ostatnich pięciu lat, do jakich doszło na polskich drogach
w kategorii zdarzeń rejestrowanych, jako najechanie na słup czy znak. Zdecydowaną większość tych wypadków stanowią zderzenia ze słupami oświetleniowymi.
Mimo, iż liczba wypadków oraz zabitych i rannych w roku 2018 odznacza
się spadła, to jednak każde życie ludzkie jest bezcenne, dlatego warto nieustannie
walczyć o nie, projektując i instalując słupy bezpieczne w miejscach gdzie występuje duże prawdopodobieństwo wypadków.
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Tabela 3. Liczby zdarzeń typu najechanie na słup, znak w latach 2014-2018 [11]
Lata
2014
2015
2016
2017
2018
Ogółem

Wypadki
586
514
578
555
436
2 669

Zabici
56
39
59
71
48
273

Ranni
749
653
679
657
507
3 245

Rys. 6. Trend zmiany liczby zdarzeń typu najechanie na słup, znak w latach 2014-2018 [11]

Bariery drogowe zaliczane do systemów ograniczających drogę muszą spełniać
parametry normy PN EN 1317, jednak zgodnie z wytycznymi ich stosowania powinny być instalowane tylko w sytuacji, gdy nie można usunąć zagrożenia poprzez
działania inżynierskie, do których zaliczyć należy m.in. stosowanie bezpiecznych
– certyfikowanych – konstrukcji wsporczych. Słupy oświetleniowe, konstrukcje
wsporcze dla znaków drogowych czy sygnalizacji świetlnej muszą spełniać wymogi Europejskiej Normy PN-EN 12767 w zakresie biernego bezpieczeństwa konstrukcji dla urządzeń drogowych, jeśli mają stać nieosłonięte przy drogach [12].
6. Działania Europejskie i Światowe w zakresie bezpiecznej infrastruktury drogowej
W wielu krajach działania wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego określono w nośnym haśle „Wizja Zero” [3]. Ta pewnego rodzaju filozofia bezpieczeństwa drogowego, która została zapoczątkowana w Szwecji stawia sobie za główny
cel „Zero wypadków drogowych – zero ofiar”. Planiści „szwedzkiej Wizji Zero” zakładają, że do 2050 roku liczba wypadków i ofiar asymptotycznie zbliży się do zera.
Dla przykładu, można wskazać też inne wizje bezpieczeństwa, które mają ten sam
wspólny mianownik a mianowicie redukcję liczby wypadków i ograniczenia ich skutków:
• Wielka Brytania – „Drogi bezpieczne dla wszystkich”,
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• Holandia – „Zrównoważony i bezpieczny system transportu”,
• Austria – „Poziom bezpieczeństwa porównywalny z trzema najlepszymi
krajami w Europie”,
• Dania – „Jeden wypadek to zbyt wiele”,
• Kanada – „Najbezpieczniejsze drogi na świecie”,
• Australia – „Bezpieczne drogi dla całego społeczeństwa”,
• Nowa Zelandia – „Bezpieczny system drogowy, jako wzór do naśladowania dla całego Świata”.
Odnosząc się do infrastruktury drogowej, którą w dużym zakresie stanowią przytoczone słupy oświetleniowe, teletechniczne i energetyczne, a także konstrukcje wsporcze dla urządzeń drogowych, podjęto następujące działania legislacyjne:
 Europejski Komitet Normalizacji (CEN) przyjął 18.02.2000 r. normę EN12767: 2000 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych.
 W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia
19.11.2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury Drogowej wskazano infrastrukturę drogową, jako główny filar polityki bezpieczeństwa
ruchu drogowego, który powinien w znacznym stopniu przyczynić się do
zmniejszenia liczby wypadków w krajach Wspólnoty.
Tabela 4. Tabela z aneksu (informacyjnego) do normy BS EN 12767:2007
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 Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia, Dania, Norwegia, Holandia były
pierwszymi państwami, w których wprowadzono wytyczne dotyczące projektowania dróg z uwzględnieniem wymagań normy EN 12767:2000. Ten
klarowny dokument wskazywał, dla jakich kategorii dróg w zależności od
lokalizacji słupów oświetleniowych czy konstrukcji do znaków drogowych
należy stosować określone w normie poziomy bezpieczeństwa i pochłaniania
energii przez te konstrukcje (tab. 4).
7. Podjęte działania w Polsce oraz konieczne zmiany w podejściu do bezpiecznej infrastruktury
Na przestrzeni minionych lat od w prowadzenia w UE normy EN 12767 w Polsce wykonano następujące działania:
 Polski Komitet Normalizacyjny w lipcu 2003 r. nadał normie EN 12767
statut polskie zharmonizowanej normy PN-EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych.
• W Krajowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT
2005, przykładem Szwecji, Norwegii i Danii, wprowadzono Polską Wizję
Zero, która zawierała następujące założenia:
– działania chroniące życie oraz zdrowie uczestników ruchu drogowego,
jako priorytetowe i stawiane ponad mobilnością i innymi cechami funkcjonowania systemu transportu,
– system transportowy powinien być tak projektowany, budowany, eksploatowany i zarządzany, aby mógł kompensować niedoskonałości infrastruktury oraz wybaczać błędy jego użytkowników,
– ograniczenie liczby wypadków w transporcie oraz ich konsekwencji jest
podstawowym obowiązkiem wszystkich tworzących, zarządzających
i korzystających z sytemu transportowego w Polsce.
Należy zaznaczyć, że jednym z głównych celów Programu GAMBIT 2005
było zmniejszenie „ciężkości” i konsekwencji wypadków. W priorytecie 5.2
tego celu o tytule: „Kształtowanie dróg i ich otoczenia, jako dróg wybaczających błędy kierowców” wskazano stosowanie podatnych konstrukcji
wsporczych i słupów wyraźnie zmniejszających stopień zagrożenia w przypadku kolizji.
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydaje w kwietniu 2010 r.
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. W tym bardzo ważnym dokumencie związanym z projektowanie barier wskazano na stosowanie, jeśli jest to tylko możliwe, konstrukcji
wsporczych spełniających wymogi normy PN-EN 12767, by unikać stosowania barier ochronnych, jeśli zostałyby zastosowane tylko z tytułu ochraniania słupów nieposiadający cech biernego bezpieczeństwa.
• Komisja Aprobat IBDIM zaleciła od 01.01.2015 r., by wszystkie słupy
oświetleniowe przeznaczone do wbudowania na drogach publicznych speł-
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niały wymagania biernego bezpieczeństwa. Słupy niespełniające wymagań
można instalować pod warunkiem zastosowania ochronnych barier drogowych.

Rys. 7. Bezpieczne słupy kompozytowe nie wymagają stosowania barier ochronnych

8. Wnioski
Dzięki projektowaniu dróg z zastosowaniem bezpiecznych słupów oświetleniowych, teletechnicznych i energetycznych można eliminować zagrożenia, a także
uzyskać znaczne oszczędności inwestycji na poziomie co najmniej 54%, poprzez
wyeliminowanie barier ochronnych, które byłyby zainstalowane w przypadku
osłaniania słupów nieposiadających cech biernego bezpieczeństwa. W przypadku
zastosowania słupów kompozytowych oszczędności ulegają dalszemu zwiększeniu
z powodu ich wyjątkowych cech takich jak: brak korozji, ultralekka waga, łatwość instalacji i redukująca konieczność użycia ciężkiego sprzętu, odporność na
UV, właściwości dielektryczne niewymagające konieczności uziomów. Wymienione cechy w porównaniu z innymi technologiami produkcji słupów dają wymierne
korzyści w rachunku ciągnionym dla danej inwestycji.
Niezmiernie ważnym i oczekiwanym przez projektantów i zarządców dróg
są wytyczne do stosowania bezpiecznych konstrukcji dla systemów oświetlenia
i oznakowania dróg. Wprawdzie w wytycznych stosowania drogowych barier
ochronnych na drogach krajowych [12] jest wzmianka o bezpiecznych konstrukcjach odpowiadających wymaganiom normy PN EN 12767 jednak brakuje w nich
zasad projektowania uwzględniających lokalizację konstrukcji w odniesieniu do
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klas prędkości i kategorii pochłaniania energii. Wzorem może być tu przytoczony
dokument przyjęty w krajach skandynawskich ( tab. 4.)
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Streszczenie. Artykuł ma na celu przybliżyć technologie komunikacji pomiędzy pojazdami
zautomatyzowanymi i infrastrukturą drogową (V2I – vehicle to infrastructure). Opisano technologie komunikacji, które będą rozwijane w bliższym czasie, jak i obecnie wykorzystywaną metodę
wykrywania istniejącej infrastruktury, czyli detekcję krawędzi. Zawarte w niniejszym artykule
technologie to: infrastruktura w chmurze, komunikacja za pomocą Bluetooth, WiFi, DSRC oraz
5G. Skupiono się na ich korzyściach, wykorzystaniu do konkretnych zadań i tym jak wpłyną one
na infrastrukturę drogową. Na podstawie przeglądu zaproponowano autorskie pomysły wykorzystujące opisane technologie.
Słowa kluczowe: pojazdy autonomiczne, komunikacja pojazd-droga, infrastruktura drogowa

1. Wstęp
Pojazdy autonomiczne jeszcze nie występują w ruchu ulicznym. Jednak pojazdy o częściowym stopniu automatyzacji poruszają się już po drogach publicznych oraz trwają testy ich coraz bardziej zautomatyzowanych wersji. W Stanach
Zjednoczonych trwają próby autonomicznej ciężarówki od Tesli [4]. W Szwecji
testowane były przez pół roku mini-busy, a od 2020 roku planuje się wprowadzić dwa pełnowymiarowe autobusy do obsługi linii autobusowej w Sztokholmie
[13,16]. W Polsce możliwe są już testy pojazdów wysoko zautomatyzowanych,
jednak, podobnie jak za granicą, musi się znajdować w nim kierowca mogący
zareagować w niebezpiecznej sytuacji [5]. Pojazdy mogą różnić się zaawansowaniem systemów sterujących i ich zakresem kontroli nad ruchem. Society of
Automobile Engineers (SAE) podzieliło je na pięć różnych stopni automatyzacji
i poziom zerowy, czyli pojazd „klasyczny”, który nie jest zautomatyzowany
w żadnym stopniu. Na poziomie piątym, znajduje się już w pełni autonomiczny
pojazd, gdzie kierowca nie obsługuje żadnego aspektu związanego ze sterowaniem ruchem samochodu. Odpowiedniki tych poziomów określone są również
przez niemiecki BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen – Federalny Urząd Drogownictwa), oraz amerykańskie NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration – urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego). Wszystkie poziomy
zestawiono na rys. 1.
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Rys. 1. Podział pojazdów zautomatyzowanych na stopnie automatyzacji
Źródło:

opracowanie własne na podstawie [12]

Przez osoby prywatne są możliwe do zakupu pojazdy o drugim poziomie automatyzacji, a obecnie trwają prace nad poziomami trzecim i czwartym [23]. Zarówno w pojazdach o niskim i wysokim poziomie zautomatyzowania występuje
poważny problem, czyli ich sposób komunikacji oraz identyfikacji istniejącej infrastruktury drogowej.
W niniejszym artykule opisano sposoby, którymi pojazdy autonomiczne
i zautomatyzowane mogą komunikować się z infrastrukturą drogową (vehicle to
infrastructure - V2I), oraz tym, jak ją zmienią poprzez możliwość wzajemnej interakcji z dotychczas „statycznymi” elementami. Istnieje wiele propozycji form
komunikowania się pojazdów z infrastrukturą, a każda oferuje inne możliwości.
Inwestycja w takie rozwiązania jest niezbędna, by ruch pojazdów autonomicznych
był bezpieczny i płynny. Samo wykrywanie infrastruktury drogowej jest obecnie
niewystarczające. Wprowadzenie systemów V2I zapewnia korzyści zarówno wobec pojazdów autonomicznych, jak i o niskim stopniu automatyzacji.
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2. Detekcja optyczna
Obecne pojazdy zautomatyzowane używają technologii opartej na wykrywaniu
krawędzi (Edge detection), by wykrywać oznakowanie drogowe pionowe i poziomie. Odbywa się to za pomocą kamer optycznych w które wyposażony jest pojazd.
Detekcja krawędzi to metody matematyczne, które identyfikują punkty w których jasność czarno-białego obrazu gwałtownie się zmienia. Przedstawiają je w postaci pikseli, zatem powstaje obraz stworzony z samych „krawędzi”. Tak stworzony
obraz ma zredukowaną ilość niepotrzebnych informacji przy jednoczesnym zachowaniu jego struktury. Większość algorytmów tej metody składa się z czterech faz.
Pierwsza to faza filtrowania (filtering stage), która usuwa wszelkie szumy obrazu.
Druga to faza wzmocnienia (enhancement stage), wybiera się w niej odpowiedni
filtr, by znaleźć punkty krawędziowe i usunąć z obrazu niepożądane elementy, na
przykład niepotrzebne tło. W fazie trzeciej, wykrywaniu (detection stage) są znajdywane krawędzie, a w ostatniej fazie, lokalizacji (location stage) wykrywa się ich
orientację i lokalizację [22].
Istnieje wiele metod detekcji krawędzi (np. Canny’ego, Zhanga, Prewitta),
a każda z nich posiada wady i zalety. Wszystkie metody działają na ww. zasadach,
jednak różnią się algorytmami i uzyskanymi rezultatami, które są przedstawione
na rys. 2.

Rys. 2. Detekcja krawędzi różnymi metodami na przykładzie amerykańskiego znaku STOP
Źródło: [22]

64

Zawodny M.

Pojazdy zautomatyzowane za pomocą kamer nagrywają obraz, który dzielony jest potem na poszczególne nieruchome klatki. Każda klatka jest analizowana
przez algorytm na obecność kształtów odpowiadających znakom drogowym i ich
treści. Przydatne są tutaj kształty znaków, przykładowo znaku STOP. Detekcja
tego typu znaków możliwa jest nawet przy ich zaśnieżeniu (rys. 2), ponieważ algorytm nie będzie rozpoznawał tylko treści znaku, ale rozpozna jego kształt i nawet
sam ten kształt wystarczy, by podjąć przez pojazd odpowiednie działanie. Przykładowo zatrzymać samochód przed znakiem STOP.
Na rysunku 2 pokazano, jak detekcja krawędzi radzi sobie z detekcją amerykańskiego wariantu znaku STOP w różnych warunkach. Na górze pokazany jest
znak w sprzyjających warunkach atmosferycznych, poniżej oblodzony, a najniżej
zaśnieżony. W kolumnie pierwszej pokazane jest zdjęcie analizowanego obiektu.
Pozostałe kolumny przedstawiają wynik działania trzech różnych metod detekcji
krawędzi. Podczas normalnych warunków pogodowych wszystkie trzy metody są
w stanie rozpoznać ośmiokątny kształt. Jednak tylko druga metoda w każdym
przypadku jest w stanie wykryć ośmiokątny kształt znaku STOP. Doświadczenia
te mogą się przydać również wtedy, gdy znak będzie uszkodzony w akcie wandalizmu. Zamiast śniegu na znaku może znajdować się sprej, bądź nalepka częściowo
zakrywająca treść znaku. Znak może też być wygięty. W Polsce przydatne będzie
to w przypadku detekcji znaków takich jak znak B-20 STOP, który można rozpoznać po ośmiokątnym kształcie, podobnie jak charakterystyczne znaki D-1 –
Droga z pierwszeństwem oraz A-7 Ustąp pierwszeństwa. Wystarczy skalibrować
algorytm do wymiarów znaków polskich.
Systemy optyczne wzbudzają kontrowersje. Chińscy badacze z Tencent Keen
Security Lab testowali systemy Tesli i udało im się je zmylić za pomocą trzech
kropek naklejonych na jezdnię. Autopilot zinterpretował je jako linię i dokonał
niebezpiecznego manewru wjeżdżając na przeciwległy pas ruchu [17]. Innym niebezpiecznym zdarzeniem był wypadek śmiertelny z 2018 roku w którym autopilot
nie zauważył betonowej bariery pomiędzy jezdniami w Kalifornii. Problemem dla
systemu są również tymczasowe betonowe bariery, które nie są oznakowane w wyraźny sposób, przykładowo liniami tymczasowej organizacji ruchu. Jeden taki
przypadek został opublikowany w październiku 2019 roku przez użytkownika samochodu od Tesli w serwisie YouTube [18]. Zdarzenie odbyło się na Coronado Bay
Brigde w San Diego, USA. Na materiale filmowym widać, że bariery „przecinają”
pas ruchu, a autopilot najprawdopodobniej zinterpretował linię światła słonecznego odbijającego się na barierze jako linię krawędziową jezdni i kontynuował jazdę
w jej kierunku. W tym przypadku kierowca zareagował i przejął kontrolę nad
pojazdem. W tym miejscu bariery są przestawiane pomiędzy porannymi i wieczornymi godzinami szczytu ze względu na natężenie ruchu. Tworzy się w ten sposób
dodatkowy pas ruchu raz w jednym, a raz w drugim kierunku jazdy, więc niemożliwe jest stworzenie jednoznacznego oznakowania poziomego.
Pomimo ciągłego ulepszania systemów detekcji optycznej wciąż mogą znaleźć
się sytuacje skrajne, w których może dochodzić do błędów popełnianych przez
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system. Potrzebne więc są inne systemy wspomagające jazdę pojazdów autonomicznych.
3. Komunikowanie się z infrastrukturą drogową w chmurze
Obecnie infrastruktura drogowa jest w pełni fizyczna. Znaki drogowe, sygnalizacja świetlna i układ geometryczny drogi jest odbierany przez kierowcę dopiero
w zasięgu jego pola widzenia. Jednak istnieją już systemy przechowujące część
tych informacji w postaci elektronicznej bazy danych. Systemy tego typu w niedalekiej przyszłości będą przekazywać do analizy dane zdobywane przez pojazd
w czasie rzeczywistym, pochodzące na przykład z kamer optycznych lub elektronicznego programu stabilizacji (ESP), by sklasyfikować warunki atmosferyczne na
drodze. Możliwa jest tym samym ocena przyczepności koła z jezdnią. Informacje te
będą przesyłane do chmury wraz z innymi danymi meteorologicznymi. Wtedy informacja zinterpretowana przez algorytm prześle informację zwrotną do pojazdów
na określonym odcinku drogi, by te przykładowo zachowały ostrożność [9]. Jeden
rozwijany system nawiązał już współpracę z państwowymi instytucjami takimi
jak np. MétéoFrance. Przesyłane przez niego informacje są przetwarzane przez
francuską instytucję, która ostrzega kierowców i pojazdy przed niebezpiecznymi
warunkami na drogach [3]. System w tym momencie wspomaga firmy transportowe w oszczędzaniu paliwa, poprzez przesyłanie do pojazdu informacji na temat
pochyleń podłużnych, czy promieni łuków. W przyszłości będzie mieć za zadanie
wspomagać zautomatyzowane funkcje jeżdżenia. Jego częścią jest też możliwość
wcześniejszej redukcji prędkości przed niebezpiecznym łukiem poziomym poza
widocznością kierowcy. System będzie uwzględniać warunki pogodowe występujące na łuku i dostosowywać prędkość do przyczepności pojazdu [9]. Kolejnym
zastosowaniem baz danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym jest możliwość
pomocy w znalezieniu miejsca parkingowego. Pojazd może dostać informację
gdzie jest wolne miejsce parkingowe oraz informacje o charakterystyce i regulaminie konkretnej strefy płatnego parkowania [8]. Boczne czujniki ultradźwiękowe
pojazdu autonomicznego dokonują detekcji otoczenia pojazdu podczas jego przemieszczania się i przesyłają dane o wolnych miejscach parkingowych wzdłuż ulicy.
Dane te wykorzystują pojazdy chcące zaparkować w danej okolicy. Zastosowanie
to ma pozytywny wpływ na ruch w miastach, ponieważ prowadzi do redukcji
natężenia ruchu spowodowanego pojazdami szukającymi miejsca. Pojazd pokierowany przez system zacznie przemieszczać się bezpośrednio do wolnego miejsca
parkingowego, zamiast go szukać. W podobny sposób może omijać pełne parkingi podziemne, czy Park and Ride. Obecnie nawet gdy parking wyposażony jest
w system zliczający zaparkowane pojazdy, to kierowca dowiaduje się o tym dopiero
tuż przed wjazdem na jego teren. Systemy V2I poinformują go o tym wcześniej,
zanim kierowca zacznie do niego zmierzać.
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Opisane systemy mogą stać się więc kolejnym elementem infrastruktury drogowej, takim jak przykładowo znaki zmiennej treści. Lecz informacje będą przekazywane w czasie rzeczywistym do pojazdu i będą na niego bezpośrednio i natychmiastowo wpływać, zwiększając bezpieczeństwo. Warto rozważyć stworzenie
krajowego systemu tego typu. Mogłaby posłużyć temu Chmura Krajowa. Plusem
takiego rozwiązania jest infrastruktura techniczna chmury zlokalizowana w Warszawie [15]. Wpłynie to pozytywnie na szybkość odbierania informacji, za sprawą
małej odległości od pojazdów. Zarządzanie chmurą mogłoby wchodzić w kompetencje przykładowo Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.
4. Komunikacja za pomocą fal radiowych
Problemem systemów obecnie tworzonych, może okazać się ich komercjalizacja. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba przekazania użytkownikowi drogi ważnego komunikatu może okazać się, że będzie to skomplikowane zagadnienie, jeżeli
pojazdy poruszające się po drodze będą „należeć” do osobnych, rywalizujących
baz danych. Zajdzie wtedy potrzeba informowania o tym każdej bazy z osobna.
Istnieją propozycje wykorzystania innych form komunikacji bezprzewodowej z pojazdami, niż te oparte na połączeniu internetowym z wirtualną drogą w chmurze.
Systemy te mogą opierać się na falach radiowych. Jest wiele nadających się do tego
technologii, które mogą przekazać informację natychmiastowo, bez zróżnicowanych pośredników i konieczności zachowania łączności z chmurą.
Przykładem może być Bluetooth. Technologia ta jest już używana w przemyśle
samochodowym i ma szereg zalet. Pierwszą zaletą wykorzystania Bluetooth jako
formy komunikacji pomiędzy pojazdami, a elementami infrastruktury (V2I) jest
jego bezpieczeństwo. W przypadku komunikacji opartej o sieć internetową pojawiają się wątpliwości czy nie zostanie ona zaatakowana na przykład atakami DDoS
i jej funkcjonalność nie zostanie chwilowo zablokowana. Bluetooth to komunikacja pomiędzy konkretnymi obiektami na stosunkowo niewielkich dystansach.
Urządzenia łączą się w tzw. pikosieci (ang. piconet), są one tworzone dynamicznie
i automatycznie gdy urządzenia zbliżą się do siebie. Są to sieci typu ad hoc, czyli
są zdecentralizowane i połączenia nie wymagają istnienia żadnej tradycyjnej infrastruktury sieciowej. Najwyższa klasa mocy urządzenia, klasa pierwsza oferuje zasięg około 100 m. O ile zasięg może wydawać się niewystarczający z perspektywy
systemów opartych na chmurze, mających wręcz globalny zasięg działania, to jest
on wystarczający przy komunikacji pojazdu z elementami infrastruktury typowo
miejskiej jak na przykład sygnalizacja świetlna. Kolejnymi wymienianymi zaletami tej technologii jest jej energooszczędność i niski koszt. Technologia ta umożliwi
również badania ruchu drogowego za pomocą wykrywania przemieszczającego się
pojazdu z włączoną funkcją Bluetooth pomiędzy poszczególnymi punktami dostępu [7].
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Kolejną braną pod uwagę technologią komunikacji jest Wi-Fi oraz WLAN.
Działają one w standardzie IEEE 802.11. Istnieje wiele rodzin standardu, jednak
w niniejszym artykule skupiono się na 802.11p WAVE. Jest to technologia dostosowana do DSRC (ang. Dedicated Short Range Communications), które według
[11] są jedną z dwóch technologii mających najmniejsze opóźnienia, czyli najbardziej pasujących do komunikacji związanej z ruchem pojazdów autonomicznych V2X (vehicle to everything, czyli komunikacja pojazdu z elementami które mogą
na niego wpłynąć). DSRC to zarezerwowane, na poczet komunikacji pojazdów
zautomatyzowanych, fale radiowe o widmie 75 MHz i paśmie 5,9 GHz, w przypadku Stanów Zjednoczonych. W Unii Europejskiej jest to widmo 30 MHz, jednak pasmo 5,9 GHz jest niezmienne, co w połączeniu ze zbliżoną częstotliwością
widma daje możliwość kompatybilności systemów. Zaletą takiego rozwiązania jest
właśnie taka częstotliwość pasma, nie jest możliwe zakłócenie go przez internetowe sieci Wi-Fi operujące na częstotliwościach 2,4 lub 5 GHz, ani przez Bluetooth
działający na częstotliwości 2,4 GHz. Jest to przewaga nad tymi występującymi
w strefach miejskich falami, które mogą być zakłócane lub źle odbierane przez
urządzenia ze względu na powszechność użycia [7]. Przykłady wykorzystania
DSRC to przykładowo zainstalowanie detektora w miejscu gdzie dochodzi do zatorów przy braku odpowiedniej widoczności na zatrzymanie. W bezpiecznej odległości od stojących pojazdów umieszcza się nadajnik przesyłający sygnał w technologii DSRC do pojazdów zbliżających się do stojących samochodów poza zasięgiem
widzenia kierowcy. Wtedy kierowca lub pojazd autonomiczny wie, że ma zwolnić.
Wizualizację takiej sytuacji przedstawiono na rys. 3 po lewej stronie. W prawej
części rysunku przedstawiono natomiast wykorzystanie detekcji pojazdu włączającego się do ruchu na drodze szybkiego ruchu. W tej sytuacji kierowca pojazdu
poruszającego się lewym pasem drogi dostaje informację o zbliżającym się pojeździe i jest w stanie zmienić pas na prawy, by go wpuścić. Rozwiązanie te zwiększy
przepustowość węzłów drogowych.

Rys. 3. Zobrazowany przykład wykorzystania DSRC w infrastrukturze drogowej
Źródło: [7,20]

Obecnie są już testowane w ruchu drogowym systemy oparte na DSRC. Obszar badawczy obejmuje całe miasto Ann Arbor w Stanach Zjednoczonych jako
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Ann Arbor Connected Vehicle Test Environment (AACVTE). Jest to powierzchnia
70 km2 na której znajduje się 75 punktów RSU (ang. roadside unit), czyli elementów infrastruktury komunikującej się z pojazdem. Elementy te znajdują się
na skrzyżowaniach, łukach poziomych drogi, przejściach dla pieszych i na jednym
rondzie. Połączonych z systemem i między sobą jest 2500 pojazdów [1].
W przekazywaniu bezpośrednich sygnałów radiowych jest możliwość wykorzystania istniejącej sieci telefonii komórkowej. Konkurencyjne dla DSRC możliwości transmisji danych bez zakłóceń oferuje technologia 5G. Zaletą tej technologii
jest częściowe wykorzystanie istniejącej już infrastruktury [15]. Budowa sieci 5G
wzdłuż sieci dróg ma również korzyści dla pasażerów pojazdów samochodowych,
zapewni to dostęp do szybkiego Internetu zwiększając znacząco komfort podróży.
Zapewni też dobre połączenie z systemami komercyjnymi opartymi na chmurze.
System taki mógłby początkowo działać podobnie do alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
By zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego może zajść konieczność wprowadzenia ogólnokrajowego, bądź międzynarodowego znormalizowanego systemu
łączności z pojazdami zautomatyzowanymi. Jednolity system komunikacji pojazdów z elementami infrastruktury i innymi użytkownikami drogi (V2X) może
okazać się niezbędny, by ruch odbywał się bezpiecznie i płynnie. Należy zwrócić
uwagę, że technologie te nie są zarezerwowane wyłącznie dla pojazdów autonomicznych i zautomatyzowanych. By zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego
można je zaimplementować w pojazdach o zerowym poziomie automatyzacji wg.
SAE. W programie badawczym AACVTE w pojazdach montuje się nieinwazyjnie
systemy w formie skrzynki z antenami. Pierwszy to VAD (Vehicle Awareness Device), który na podstawie GPS wysyła sygnały do innych pojazdów i ostrzega ich
przed kolizją z pojazdem użytkownika. Drugi, ASD (Aftermarket Safety Device),
dodatkowo odbiera sygnały od innych pojazdów i ostrzega, za pomocą głośnika, użytkownika pojazdu przed sytuacjami niebezpiecznymi [1]. Można również
wykorzystać smartfon użytkownika drogi do łączenia się ze smartfonem, a nie
pojazdem. Zapowiadane są już aplikacje integrujące rozwiązania oparte na chmurze z tablicą rozdzielczą motocyklu, gdzie odbiornikiem jest smartfon schowany
w kieszeni [6]. Nie powinno być problemem wykorzystanie podobnego rozwiązania w reszcie typów pojazdów. Wtedy smartfon łączyłby się z tablicą rozdzielczą
samochodu osobowego.
5. Systemy V2I w sygnalizacji świetlnej
Kluczowym elementem infrastruktury, który należy skomunikować pojazdem
jest sygnalizacja świetlna. Dobrze zaimplementowana forma komunikacji może
zwiększyć bezpieczeństwo oraz przepustowość skrzyżowań. Rozwiązania takie są
już testowane na przykład w Japonii od końca 2015 roku. ITS Connect używa
zarezerwowanej dla systemów ITS częstotliwości fal radiowych 760 MHz. Sys-
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tem został zapoczątkowany od wprowadzenia go do trzech modeli samochodów
sprzedawanych w Japonii. Przekaz medialny z 2018 roku podaje już informację
o ponad 100 000 pojazdach połączonych z tą technologią [21]. Wprowadzenie
ITS Connect wiąże się z chęcią redukcji ilości wypadków na skrzyżowaniach stanowiących, według powołań na dane japońskiej policji z roku 2014, 40% wypadków
drogowych w kraju [19].
Bezpieczeństwo można zwiększyć poprzez ostrzeganie kierowców przed możliwymi kolizjami na skrzyżowaniach z pieszymi lub pojazdami, w momencie, gdy
relacja na skrzyżowaniu jest kolizyjna, lub skrzyżowanie nie posiada w ogóle sygnalizacji świetlnej. Systemy V2I mogą dokonywać detekcji zbliżających się pojazdów
i informować o kursie kolizyjnym lub zrobią to same pojazdy mające połączenie
V2V (pojazd z pojazdem – vehicle to vehicle). Mniej zaawansowaną formą takiej
informacji jest samo powiadomienie o niebezpieczeństwie bezpośrednio pojazdu
zautomatyzowanego lub tylko kierowcy za sprawą komunikatów audio lub video.
Inną niebezpieczną sytuacją w której może przydać się ostrzeżenie jest zbliżanie się
do czerwonego sygnału poruszając się z dużą prędkością bez rozpoczęcia zwalniania. Komunikaty mogą zapobiec przejechaniu na czerwonym sygnale świetlnym
poprzez nieuwagę.
Kolejne aspekty, które polepszą komunikacja pojazdów z sygnalizacją świetlną,
są kwestie przepustowości oraz ekonomii jazdy i powiązanej z nią oszczędnością
paliwa. Pojazd autonomiczny mający zapewnione połączenie ze skrzyżowaniem
uzyska szereg korzyści. Zbliżając się do skrzyżowania nie musi ograniczać prędkości w przypadku braku identyfikacji sygnalizacji świetlnej za pomocą systemów
optycznych. Będzie on wiedział o tym jaki jest w danym momencie sygnał, nawet
gdy zasięg widzenia kamer ogranicza mu przykładowo znajdujący się przed nim
samochód ciężarowy. Kolejną korzyścią jest wcześniejsze dostosowanie prędkości
do przewidywanego sygnału w momencie dotarcia do skrzyżowania. Pozwoli to
na przykład powolne wyhamowanie pojazdu, gdy niemożliwe jest dotarcie na czas
do skrzyżowania podczas trwania sygnału zielonego. Uspokoi to zatem ruch oraz
zaoszczędzi w ten sposób paliwo. Następną możliwą korzyścią jest przygotowanie
się pojazdu do jazdy przed zobaczeniem sygnału zielonego, czy jeszcze najpierw
czerwonego z żółtym. Tak samo mogą również działać pojazdy kierowane przez
człowieka, tutaj jednak potrzebna jest umiejętność odpowiedniego sterowania pojazdem w celu uzyskania wyżej wymienionych korzyści. Pojazd autonomiczny odpowiednio wcześnie może zacząć proces ruszania z miejsca, podobnie może zrobić
kierowca pojazdu kierowanego manualnie, ruszy on w momencie sygnału zielonego mając w swoim pojeździe sekundnik. Gdy duży odsetek pojazdów będzie
mieć taki system, ekonomicznie niezasadne będzie montowanie takich urządzeń
przy sygnalizatorach świetlnych, a co za tym idzie zajdzie możliwość oszczędności
zarządcy drogi na infrastrukturze „fizycznej”. Korzyścią ekonomicznoekologiczną
będzie możliwość wyłączenia silnika pojazdu w momencie, gdy czas oczekiwania
na sygnał zielony jest długi. Gdy pojazd lub kierowca zdaje sobie sprawę za ile
czasu wyświetli się sygnał zielony jest możliwe uruchomienie go w odpowiednim
czasie, by nie robić tego dopiero po zobaczeniu sygnału do jazdy. W czasie długie-
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go oczekiwania możliwe też jest zagospodarowanie przez kierowcę czasu na czynności niezwiązane z kierowaniem, takie jak na przykład zdjęcie odzieży wierzchniej w przypadku odczucia dyskomfortu cieplnego, lub wykonanie czynności kosmetycznej, co wpłynie pozytywnie na komfort jazdy. Skończenie tych czynności
w odpowiednim czasie nie zablokuje chwilowo ruchu lub nie rozproszy kierowcy
podczas kierowania pojazdem. Bardziej odległą w czasie, a niemalże futurystyczną
wizją, z dzisiejszego punktu widzenia, będzie zlikwidowanie całkowicie sygnalizacji świetlej i zastąpienie jej nadajnikami. Jednak by mogło do tego dojść zachodzi
potrzeba wyposażenia każdego pojazdu w systemy V2I. Jeszcze bardziej odległą,
hipotetycznie możliwą, wizją może być całkowita eliminacja obecnie występujących form organizacji ruchu na skrzyżowaniach. Zastąpi się ją płynnym ruchem
pojazdów już w pełni autonomicznych, które bez błędu ludzkiego mogłyby wymijać się w niebezpiecznych, z obecnego punktu widzenia, odległościach. Jednak by
wizję urzeczywistnić może okazać się konieczna niezawodna i wysoce zaawansowana komunikacja V2V oraz brak ruchu pojazdów o niskim stopniu automatyzacji.
W przypadku wzajemnej komunikacji V2V wszystkich pojazdów są one w stanie
przewidzieć swój wzajemny ruch, więc możliwe jest bezpieczne wykonanie manewrów na „granicy kolizji”.
6. Propozycje i pomysły zastosowania V2I
Na bazie przeglądu autor zaproponował szereg idei mogących w oparciu o wymienione w artykule technologie poprawić bezpieczeństwo lub płynność ruchu na
drogach publicznych.
Systemy bazujące na chmurze, opierają się na wykrywaniu zagrożeń i potencjalnych niebezpieczeństw takich jak na przykład roboty drogowe. Odbywa się to za
pomocą detekcji zagrożeń przez poruszające się pojazdy będące połączone z chmurą. Informacja o zdarzeniu jednak nie dotyczy pierwszego pojazdu, który napotka
niebezpieczeństwo. Dopiero ten i kilka następnych pojazdów przekazuje dane do
przeanalizowania przez algorytmy infrastruktury w chmurze i później informacja
o danym zagrożeniu jest przesyłana już do następnych pojazdów. Można wyposażyć w nadajniki robotników, by informacja o utrudnieniach pojawiła się jeszcze
przed wykryciem i identyfikacją zagrożenia przez bazę danych. Byłoby to jeszcze
bardziej cenne w przypadku utrudnień przemieszczających się wzdłuż drogi, takich jak roboty utrzymaniowe lub badania konstrukcji jezdni. Tego typu utrudnienia musiałyby być cały czas analizowane przez algorytmy, co w przypadku ciągłego
przemieszczania się nigdy nie byłoby precyzyjne. Robotnicy utrzymaniowi zawsze
znajdowaliby się dalej niż miejsce wykrycia ich przez poprzedzający pojazd. Możliwe jest też wyposażenie w nadajniki tymczasowego oznakowania drogowego, co
przy przykładowo trudnych warunkach atmosferycznych utrudniających detekcję
zapewniłoby wykrycie ich przez pojazd. W przypadku gdy sygnał dociera nawet
do pojazdu o niskim stopniu automatyzacji bezpieczeństwo jest w stanie zwiększyć
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sytuacja w której zasięg transmisji informacji wykracza poza zasięg widzenia kierowcy. Na płynność ruchu natomiast pozytywnie mogłaby wpłynąć wcześniejsza
zmiana pasa ruchu przez pojazd zautomatyzowany. Rozwiązanie to wymaga rozbudowanej sieci telefonii komórkowej wzdłuż drogi, najlepiej 5G. Potrzebny jest
duży zasięg oraz brak zakłóceń w przesyłaniu informacji.
Kolejną propozycją związaną z widocznością na drodze jest wyposażenie pojazdów szynowych w nadajniki V2V lub umieszczenie zsynchronizowanego z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, czy pojazdem szynowym, nadajnika nieopodal przejazdu kolejowo-drogowego. Nadajniki w obydwu przypadkach ostrzegałyby zbliżający się pojazd, żeby zatrzymał się przed przejazdem kolejowym. Nadajnik umieszczony w pociągu mógłby na podstawie GPS określić prędkość pociągu i czas w którym zbliży się on do przejazdu. Umożliwiłoby to bardziej precyzyjne
„zamknięcie” przejazdu strzeżonego, co pozwoliłoby oszczędzić czas stracony na
oczekiwanie nadjeżdżającego pojazdu szynowego. Pojazd szynowy powinien przekazywać sygnał w technologii 5G. Potrzebny jest tu duży zasięg i szybkość. Sygnał
ten byłby odbierany przez urządzenia przejazdu kolejowo-drogowego, który dalej
przekazałby sygnał w technologii nie wymagającej dużego zasięgu. Około 100 m
w technologii Bluetooth wystarczy, by pojazd zareagował i zatrzymał się przed
przejazdem. Rozwiązanie to miałoby niewymiernie większą wartość dla bezpieczeństwa w przypadku przejazdów kolejowo-drogowych kategorii D, czyli tych,
które nie posiadają żadnej formy ostrzegania kierowców przed nadjeżdżającym
pojazdem szynowym. Według [14] przejazdy tej kategorii stanowią 51,4% przejazdów w Polsce oraz dochodzi na nich do 61,4% całkowitej liczby wypadków.
Wyposażyć w podobne systemy V2V można też tramwaje oraz wzbogacić pomysł
o ostrzeżenia dla kierowców, którzy mają zamiar skręcić w lewo przez torowisko
tramwajowe, by upewnili się, że nie porusza się za nimi tramwaj.
Ostatnią propozycją jest aktywny system przeciwdziałania pojazdom poruszających się pod prąd na drogach dwujezdniowych. W obliczu przekroczenia w Polsce 4000 km dróg szybkiego ruchu ryzyko wystąpienia zdarzeń związanych z jazdą
pod prąd rośnie. W niektórych przypadkach jest to najprawdopodobniej działanie
zamierzone przez kierowcę [10]. W okolicach węzłów drogowych można rozważyć
rozmieszczenie czujników wykrywających ruch pod prąd. Czujniki te przekazywałyby informację o lokalizacji zdarzenia do tablic zmiennej treści, przez co pojazdy zbliżające się do niebezpieczeństwa miały informację skłaniającą do zwolnienia
i zachowania szczególnej ostrożności. Poinformować można też o tym jednocześnie
policję, która mogłaby spróbować dokonać ujęcia kierowcy jadącego pod prąd.
Jest to możliwe do wykonania przy obecnym stanie rozwoju technologicznego,
jednak wraz z rozpowszechnieniem komunikacji V2X rozwiązanie to można rozwinąć. Sygnał, oprócz do tablic zmiennej treści, można przesłać już bezpośrednio
do pojazdów, zarówno tych jadących prawidłowo, jak i tego łamiącego przepisy,
wzbogacając jednak w tym przypadku przekaz o informację o grożących mu sankcjach prawnych. W przypadku wariantu mniej zaawansowanego, czyli przekazywania sygnału do tablic zmiennej treści nie jest wymagane inwestowanie w infrastrukturę transmisji danych, przepustowość sieci np. 3G wystarcza w zupełności.
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W przypadku, gdy dane wysyła się już do poszczególnych pojazdów wskazane jest
zwiększenie przepustowości sieci, na przykład do standardu 5G.
7. Podsumowanie
Obecnie pojazdy są w stanie skutecznie identyfikować infrastrukturę drogową, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Jest to możliwe za sprawą
detekcji krawędzi. Nie jest to system pozbawiony błędów. Pojazdy mogą mylnie
zinterpretować otoczenie, a nawet istnieje możliwość celowego wprowadzenia ich
w błąd. W obydwu przypadkach grozi to niebezpiecznymi zdarzeniami na drodze.
W tym celu opracowywane są nowe technologie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów autonomicznych. Za ich sprawą pojazdy zautomatyzowane mogą mieć informacje o infrastrukturze drogowej długo przed wykryciem jej
elementów. Obecnie trwają prace nad stworzeniem chmury z którą pojazd będzie
łączył się w czasie rzeczywistym. Dane o drodze oraz warunkach na niej występujących są przesyłane do systemu, który interpretuje je i po ich analizie przekazuje
informacje zwrotne do pojazdów poruszających się po danym odcinku drogi. Nie
jest to jedyna możliwość komunikacji z pojazdem, istnieje wiele innych technologii
V2I opierających się na falach radiowych, które mogą dostarczyć informacje do pojazdów autonomicznych. Najbardziej obiecujące to wykorzystanie 5G lub DSRC.
Obydwie te technologie zapewniają małe opóźnienia, co może okazać się kluczowe
z punktu bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że możliwa jest implementacja takich systemów na pojazdach o zerowym poziomie automatyzacji. Informacje o infrastrukturze i warunkach na drodze przekazywane są do kierowcy przykładowo
ostrzeżeniami audio, możliwe jest więc zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
za pomocą systemów V2X jeszcze przed szeroką automatyzacją pojazdów. Ważnym aspektem komunikacji V2I jest interakcja pojazdów z sygnalizacją świetlną.
W przypadku pojazdów o niskim stopniu automatyzacji pozwoli to przykładowo na redukcję wypadków poprzez ostrzeganie kierowcy o punktach kolizji oraz
zapobieganiu błędów wynikających z rozproszenia uwagi. Za sprawą interakcji
z pojazdami autonomicznymi natomiast możliwe jest usprawnienie przepustowości skrzyżowań i upłynnienie ruchu pojazdów. Na kwestię bezpieczeństwa wpłynie
brak konieczności detekcji optycznej sygnałów świetlnych. Na bazie przeglądu
zaproponowano kilka rozwiązań wykorzystujących komunikację V2I mogących
zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, możliwe jest ostrzeganie i detekcja pojazdów ruszających się pod prąd na drogach szybkiego ruchu, ostrzeganie o robotach
drogowych w tym utrzymaniowych oraz skomunikowanie pojazdów samochodowych z pojazdami szynowymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach
drogowo-kolejowych.
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Maciej Kruszyna

AUTONOMOUS VEHICLES AND THE MOBILITY POLICY
– THE ASPECT OF ROAD INFRASTRUCTURE
Summary: The author of the article formulates the following research problems: whether to propose zones only available for autonomous vehicles, where
they could be located, will such solutions support the implementation of the objectives of mobility policy? As a part of the article, current issues related to the movement of autonomous vehicles were discussed, with particular emphasis on the
infrastructure aspect. The basic assumptions, goals and tools of mobility policies
were quoted. The types of zones in cities were pointed out, linking the regulations
they apply to the objectives of mobility policy. The summary of the considerations
is to identify challenges for road infrastructure related to the potential introduction of exclusive access zones for autonomous vehicles and to discuss the benefits
of such a solution.
Keywords: autonomous vehicles, mobility policy, road infrastructure
Andrzej Marecki, Jerzy Stępniak

MULTIPLE-CRITERIA COORDINATION
OF ROAD REPAIR PROJECTS
IN THE WARSAW METROPOLITAN AREA
Summary. The sustainable development strategy for Warsaw’s transportation
system [1], including sustainable public transport development plans, aims to
build an efficient transportation system and create opportunities for the city’s development. It is therefore necessary to ensure a high technical standard of road
infrastructure, create a new ring roads and bridges as well as to improve accessibility. The above goals require substantial investment into the modernization,
construction and reconstruction of the city’s road infrastructure. It is crucial to
coordinate the investment-repair processes in order to minimize social costs and
optimize expenses. The content of this paper will outline the methodology of coordinating road investment projects and the e-Inwestycje [e-Investments] software
system that was created specifically for that purpose. The outcomes of optimizing
Temporary Traffic Management Plans, coordinating works on construction/repair
projects, respecting road occupation regulations and publishing information on

STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW

76

planned construction/repair projects will be discussed using real-life examples,
i.e. construction of Warsaw’s main metro line, decommissioning of Lazienkowski
Bridge and construction of Warsaw’s Southern Ring Road.
Keywords: linear structures, work coordination, software systems
Adam Miziewicz

PROTECTION OF NATIONAL ROAD No. 75
IN THE LANDSLIDE AREA IN TEGOBORZE
Summary. The National Road No.75, within the section from km 51+600 to
km 53+320, of passes through the area of active landslide No. MPL0051. This
landslide has for many years been a source of constant traffic jams between Nowy
Sacz and Brzesko in Lesser Poland. The most damaging effects occured during
the floods in 2011, when the road maintenance services struggled to keep the
continuity of the national road and provide road connection link between Sadecczyzna region and the rest of the country. In 2012, as part of the funds allocated
for the elimination of consequences of flood effects, geological-engineering documentation was prepared for the protection system of landslide zone No. MPL0051
(a.k.a.”Just”) within National Road No. 75, section from km 51 + 900 to km
52 + 700 in the town of Tegoborze. Due to design works design documentation
covering protection of roadway of National Road No.75 as well as construction
of landslide drainage system was commenced in 2015. After taking the decision
on permission to carry out a road investment and grunting the funds on Apr. 4th,
2018 General Directorate for National Roads and Motorways concluded Contract
for the execution of construction works complying expansion of National road No.
75 within the section from km 51+600 to km 53+320 in the town of Tegoborze
and construction of landslide drainage system. Construction works were completed in 14 months (excluding winter months), with a total budget of approx. 64.5
mln PLN (gross). During the construction works unexpected phenomena revealed
and was regarded as indicating the state of deterioration of roadway structure. The
paper describes how to secure the road to an active landslide and presents the main
problems during the construction works and how to solve them.
Keywords: protection of road in the landslide area, case study, landslide
MPL0051
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Jarosław Schabowski

BENEFITS FROM USING MODERN COMPOSITE
TECHNOLOGIES IN THE DESIGN, CONSTRUCTION
AND MAINTENANCE OF SAFE ROAD
INFRASTRUCTURE
Summary. Composite products are now synonymous with innovation because
they allow pushing the existing boundaries of materials. Due to the enormous
mechanical resistance as well as the extremely low weight, the composite is ideally
suited to the construction of structures used in many industries. The article presents the use of composites in lamp posts, which constitute a significant share of
road infrastructure. Based on the requirements of the norm in the field of passive
safety, the author indicates the need for such solutions that eliminate the effects
of tragic accidents with elements of road equipment. The presented advantages
of composites have been confronted with financial savings that can be obtained at
the stage of construction and maintenance of secure infrastructure.
Keywords: composite product, lamp post, passive safety
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COMMUNICATION OF AUTONOMOUS VEHICLES
WITH ROAD INFRESTRUCTURE
Summary: The article aims to bring closer technology of communication between automated vehicles and road infrastructure (V2I). There are described technologies that will be developed in closer time, as well as recently used method
of detecting existing infrastructure, known as edge detection. The technologies
presented in this article are: infrastructure in cloud, communication by Bluetooth,
WiFi, DSRC and 5G. The focus was on their advantages, use for specific tasks and
how they will affect road infrastructure. Based on this review author‘s ideas using
the described technologies have been proposed.
Keywords: autonomous vehicles, communication vehicle to infrastructure,
road infrastructure
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Streszczenie. Niniejszy artykuł omawia kwestię zastosowania szczególnego typu geosyntetyków, tzw. kompozytów jako warstw pośrednich w nawierzchniach asfaltowych. Autor zwraca
uwagę na możliwości jakie dają kompozyty w postaci monolitycznego rusztu i włókniny do zwiększania trwałości zmęczeniowej nawierzchni drogowych. Artykuł omawia badania kompozytów
przeprowadzone pod kątem wydłużenia czasu propagacji spękań zmęczeniowych, a także podejście
projektowe, uwzględniające wpływ materiałów na wzrost trwałości zmęczeniowej warstw asfaltowych nawierzchni drogowych. Zasygnalizowano także kluczowe wymagania technologiczne dotyczące wbudowania kompozytów w warstwy asfaltowe.
Słowa kluczowe: zbrojenia warstw asfaltowych, kompozyt, trwałość zmęczeniowa, funkcja
zbrojeniowa, funkcja rozpraszania naprężeń

1. Wstęp
Stosowanie geosyntetyków w nawierzchniach asfaltowych jest zjawiskiem
znanym od lat zarówno na świecie, jak i w Polsce. Historycznie pierwsze zastosowania geosyntetyków związane były z zapobieganiem przenoszenia się spękań
odbitych z istniejących dolnych warstw konstrukcji nawierzchni (płyt betonowych lub warstw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi) na nowe nakładki
asfaltowe. Kolejnym aspektem stosowania geosyntetyków w aplikacjach asfaltowych nawierzchni jest zbrojenie styku łączącego istniejącą nawierzchnię z nową
konstrukcją w ramach wykonywanego poszerzenia. Geosyntetyki, w znacznie
mniejszym zakresie, mogą być również stosowane w celu ograniczenia powstawania kolein w nowych warstwach asfaltowych. Efektem ich stosowania w nawierzchniach asfaltowych w ramach powyższych rozwiązań jest tym samym wydłużenie
okresów między-remontowych oraz zmniejszenie ilości zabiegów utrzymaniowych
w okresie eksploatacji nawierzchni drogowej.
Zamiarem autora jest zwrócenie uwagi na inny ważny aspekt z zastosowaniem
materiałów syntetycznych stosowanych jako warstwy pośrednie, a mianowicie
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możliwość skutecznego przeciwdziałania procesowi inicjacji spękań zmęczeniowych poprzez zastosowanie w warstwach asfaltowych szczególnego typu geosyntetyku jakim jest kompozyt, tj. połączenie w ramach jednego wyrobu dwóch elementów - monolitycznej siatki ciągnionej, tzw. rusztu (o oczkach kwadratowych
lub w nowszej wersji o oczkach trójkątnych) zespolonej termicznie z włókniną (o
odpowiednio dobranej retencji asfaltu). W efekcie, poprzez wypadkową działania
dwóch funkcji kompozytu, tj. zbrojenia warstw asfaltowych rusztem oraz rozpraszanie naprężeń przez nasączoną asfaltem włókninę, uzyskujemy jedną z dwóch
korzyści:
• wzrost trwałości zmęczeniowej projektowanej nawierzchni lub
• możliwość zmniejszenia grubości pakietu warstw asfaltowych.
W niniejszym artykule omówiono badania przeprowadzone dla kompozytu
oraz przedstawiono podstawy metody projektowej uwzględniającej wpływ takiego
właśnie materiału na wzrost trwałości zmęczeniowej nawierzchni. Wskazano także
kluczowe wymagania technologiczne dotyczące instalacji kompozytu, w celu maksymalizacji jego efektywności.
2. Parametry kompozytu zbrojeniowego oraz pełnione przez niego
funkcje w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowej
Omawiany kompozyt stanowi połączenie ciągnionego rusztu z polipropylenu
o oczkach kwadratowych 65 x 65 mm (wersja podstawowa) lub 39 x 39 mm (wersja small) lub o oczkach trójkątnych, tworzących sześciokąty foremne o wymiarze
boku 80 mm, zgrzanego termicznie z włókniną o gramaturze ok. 130 g/m2 i odpowiedniej nasiąkliwości bitumem (fot. 1).

Fot. 1. Widok kompozytów o oczkach kwadratowych: 65 x 65 mm i o oczkach 39 x 39 mm oraz o
oczkach trójkątnych
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Zgodnie z wymaganiami normy [1] kompozyt musi spełniać w nawierzchni 3
podstawowe funkcje, tj.:
• Zbrojenie (R-ang. Reinforcement),
• Absorpcja/rozpraszanie naprężeń (SR-ang. Stress Relief),
• Nieprzepuszczalna bariera dla wody (IB-ang. Interlayer Barrier).
Funkcja zbrojeniowa realizowana jest w przypadku tego kompozytu poprzez
mechanizm zazębienia i klinowania ziaren grysowych szkieletu mieszanki mineralno-asfaltowej. Zablokowane w taki sposób ziarna mieszanki zabezpieczone są
głównie przed ruchami poziomymi w płaszczyźnie materiału, co wpływa pozytywnie na omówione wcześniej zmniejszenie propagacji spękań przenoszonych od
dołu do góry warstwy/warstw asfaltowych nawierzchni. Z kolei nasączona i zaimpregnowana bitumem włóknina pełni rolę identyczną jak warstwa SAMI, której celem jest rozpraszanie oraz/lub absorpcja naprężeń i nieprzenoszenie ich do
warstwy wyżej leżącej, a także stanowi ona nieprzepuszczalną barierę dla wody
dostającej się do nawierzchni, zarówno przed, jak i po wystąpieniu spękań [1,2].
W tej sytuacji konieczne jest zapewnienie odpowiedniej nasiąkliwości bitumem
elementu tekstylnego kompozytu, a także kontrolowanego zerwania sczepności
pomiędzy warstwami asfaltowymi, na styku których zainstalowany jest kompozyt.
Stąd należy oczekiwać uzyskania efekcie wartości sczepności nieznacznie niższych
niż rekomendowane przez Instrukcję i Wymagania [3].
W praktyce kompozyt powinien być ułożony poniżej najniższej warstwy asfaltowej nawierzchni, tj. pod warstwą podbudowy asfaltowej lub pod warstwą
wiążącą, w taki sposób, aby warstwa mieszanki mineralno-asfaltowej układana
bezpośrednio na kompozycie posiadała grubość nie mniejszą niż70 mm.
3. Zwiększenie trwałości zmęczeniowej. Badania, projektowanie i wymagania praktyczne dotyczące instalacji
3.1. Badania
Badania przeprowadzone przez zespół pod kierunkiem prof. S. F. Browna na
Uniwersytecie Nottingham [4] wyraźnie uwidoczniły wpływ monolitycznego
rusztu zbrojeniowego na etapie propagacji spękań zmęczeniowych w kierunku
górnych warstw asfaltowych. Punktem wyjścia do badań dotyczących wpływu
materiału syntetycznego na opóźnienie powstawania spękań zmęczeniowych było
założenie, że ze względu na stosunkowo zbliżone wartości modułów sprężystości
betonu asfaltowego i rusztu tworzącego kompozyt w początkowym etapie pracy
nawierzchni, wpływ rusztu nie jest widoczny, tzn. proces inicjacji spękań zmęczeniowych na spodzie warstw asfaltowych przebiega podobnie zarówno w przypadku warstwy zbrojonej, jak i niezbrojonej. Wpływ rusztu/kompozytu staje się natomiast wyraźnie widoczny na etapie propagacji spękań zmęczeniowych w kierunku
góry warstwy asfaltowej. Propagacja ta, w przypadku warstwy zbrojonej, jest zde-
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cydowanie bardziej opóźniona, co powoduje wyraźny wzrost trwałości zmęczeniowej warstwy zbrojonej rusztem lub kompozytem rusztu i włókniny (rys. 1) [2, 5].

Rys. 1. Schemat pracy nawierzchni zbrojonej rusztem/kompozytem zbrojeniowym opóźniającym propagację spękań do wyżej leżących warstw asfaltowych nawierzchni drogowej

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono m.in., że trwałość zmęczeniowa badanej warstwy betonu asfaltowego o grubości 9 cm rośnie aż dziesięciokrotnie w przypadku zastosowania rusztu zbrojeniowego na poziomie ok. 1 cm
powyżej spodu zbrojonej warstwy asfaltowej (zgodnie z wykresem pokazanym na
rys. 2).

Rys. 2. Wykres zależności pomiędzy ilością cykli obciążeń a odkształceniami w badanych próbkach
w postaci belek niezbrojonych i zbrojonych siatką AR [4]

3.2. Metoda projektowa
Wiedza uzyskana w efekcie przeprowadzonych badań staje się bardzo przydatna podczas projektowania nawierzchni metodą mechanistyczną z uwzględnieniem
wpływu kompozytów. Podstawowe założenie metody projektowej jest takie, że
zastosowanie w warstwach asfaltowych nawierzchni siatki/kompozytu zwiększa
ich trwałość zmęczeniową wynikającą z kryterium spękań zmęczeniowych warstw
asfaltowych, natomiast nie ma ono – co oczywiste – wpływu na trwałość zmęczeniową wynikającą z kryterium trwałej deformacji podłoża. Dotychczasowe badania
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i doświadczenia praktyczne wykazały, że stosowanie syntetyków w warstwach asfaltowych nie ma wpływu na wielkość odkształceń podłoża pod całą projektowaną
nawierzchnią.
Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Nottingham [4] wykazały, że trwałość zmęczeniowa warstw asfaltowych zbrojonych siatką monolityczną wzrasta nawet dziesięciokrotnie. Ponieważ jednak wynik ten uzyskano w warunkach laboratoryjnych, to zakładanie takiego wzrostu trwałości w przypadku rzeczywistych
konstrukcji byłoby niezasadne. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również uwzględniając pewien zapas bezpieczeństwa, założono, że trwałość zmęczeniowa zbrojonych warstw asfaltowych wzrasta w przedziale od 1,5 do 3,0-krotnie w stosunku
do nawierzchni niezbrojonej.
Wartość współczynnika zwiększającego jest zmienna. Jego wielkość należy
szacować w zależności od klasy i ważności projektowanej drogi. W przypadku
nawierzchni dróg głównych, ekspresowych i autostrad, o dużym znaczeniu, zaleca się stosowanie niskich wartości współczynnika, rzędu 1,5, natomiast dla dróg
o mniejszym znaczeniu można przyjmować wyższe wartości, akceptując wyższy
poziom ryzyka, tj. 2,0-3,0 [5].
Jeśli pojawia się sytuacja, że po przemnożeniu trwałości zmęczeniowej warstw
asfaltowych przez współczynnik zwiększający, jej wartość przekracza trwałość
zmęczeniową wynikającą z kryterium deformacji podłoża, wtedy to kryterium deformacji podłoża decyduje o trwałości zmęczeniowej całej konstrukcji.
Trwałość zmęczeniowa nawierzchni, w której warstwy asfaltowe są wzmocnione kompozytem sztywnej siatki monolitycznej, określa się w tym przypadku z zależności, opisanych w [2,5]:
N = min (Nfa x A; Nfg),
gdzie:
N – całkowita trwałość zmęczeniowa nawierzchni;
Nfa – ilość obciążeń osią standardową do wystąpienia spękań zmęczeniowych
warstw asfaltowych;
A – współczynnik zwiększający zawierający się w przedziale 1,5 – 3,0;
Nfg – ilość obciążeń osią standardową do wystąpienia krytycznej deformacji
strukturalnej nawierzchni.
3.3. Przykład zastosowania metody projektowej w praktyce
Przykładem wykorzystania powyższej metody projektowej w praktyce, są obliczenia wykonane dla inwestycji, która została zaprojektowana w ramach ekspresowej drogi krajowej o długości odcinka około 2 km.
W związku z faktem, że warstwa ulepszonego podłoża (mieszanka niezwiązana i doziarniona destruktem betonowym) oraz warstwa podbudowy pomocniczej
(mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1,5/2), nie uzyskały wymaganych
parametrów odbiorowych, zatem również zaprojektowana pierwotnie konstrukcja
nie osiągnęła wymaganej trwałości zmęczeniowej, przeprojektowano konstrukcję
z wykorzystaniem kompozytu zbrojeniowego (w postaci monolitycznego rusztu
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o oczkach kwadratowych 65x65mm połączonego z włókniną) na 20-letni okres
eksploatacji nawierzchni.
Współczynnik zwiększający trwałość zmęczeniową konstrukcji ze względu na
zbrojenie kompozytem przyjęto równy 1,5. Ostatecznie zaprojektowano konstrukcję nawierzchni z układem 22 cm warstw asfaltowych ułożonych na kompozycie
(4+8+10) i 6 cm dolnej warstwy podbudowy asfaltowej AC22P ułożonej poniżej,
uzyskując projektową trwałość nawierzchni zgodną z wymogami zawartymi w dokumentacji zadania na poziomie 58 mln osi 100 kN, przy wymaganych 52 mln os
100 kN, jak dla ruchu KR6 (tab. 1). Przedstawiona powyżej konstrukcja uzyskała
akceptację Inwestora i Nadzoru Autorskiego, a następnie została zaakceptowana
do dalszej realizacji.
Tabela 1. Wyniki obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni ekspresowej drogi krajowej

Konstrukcja bez
zbrojenia
Konstrukcja
zbrojona
kompozytem

Poziome
Pionowe
Trwałość
Trwałość
odkształcenia odkształcenia
zmęczeniowa
zmęczeniowa
rozciągające na ściskające na
warstw
podłoża
spodzie warstw górze podłoża
asfaltowych
gruntowego
asfaltowych
gruntowego
Nfa
Nfg
Ea [μs]
Ez [μs]
[mln osi 100kN] [mln osi 100kN

Trwałość
konstrukcji
N
[mln osi 100kN]

54,79

83,91

38,73

2542

38,73

54,79

83,91

38,73 x 1.5

2542

58,10

3.4. Zastosowanie w praktyce. Instalacja i wymagania dotyczące wbudowania
Montaż kompozytu odbywa się poprzez ułożenie na warstwie niżej leżącej warstwy sczepnej w postaci emulsji asfaltowej, w ilości niezbędnej do prawidłowego
zamocowania kompozytu i pełnego nasycenia włókniny, co jest związane z pracą
włókniny w funkcji SR i IB (patrz punkt 2). Wymagana ilość emulsji zależy od
powierzchni, na której układany jest kompozyt – w zależności od tego czy jest
to istniejąca podbudowa betonowa, istniejące warstwy asfaltowe lub nowe warstwy asfaltowe - oraz od rodzaju emulsji asfaltowej. Zaleca się stosować kationową
emulsję do powierzchniowych utrwaleń (PU) o zawartości lepiszcza ≥ 69% (C69),
na bazie asfaltu zwykłego (B) lub modyfikowanego (BP), w ilości zapewniającej
ilość pozostałego lepiszcza po odparowaniu wody na poziomie nie mniejszym niż
1,2 kg/m2 (fot. 2) [6].
Prawidłowa instalacja kompozytu wiąże się, co oczywiste, także z koniecznością
spełnienia wielu innych istotnych warunków, wśród których najważniejsze to:
• odpowiednie przygotowanie podłoża pod ułożenie kompozytu (wyrównana,
sucha, czysta i odpylona powierzchnia),
• układanie kompozytu przy odpowiednich warunkach pogodowych, tj. minimalna temperatura powietrza +10°C i brak deszczu,
• zastosowanie odpowiedniego sprzętu do instalacji mechanicznej lub ręcznej, tj:

ZASTOSOWANIE KOMPOZYTÓW W POSTACI MONOLITYCZNEGO RUSZTU I...

87

– szczotki do szczotkowania kompozytu w celu jego prawidłowego przylegania, usuwania fałd i zagnieceń, a także przyspieszenia procesu przenikania lepiszcza do włókniny,
– drążek prowadzący do mocowania rolki wraz z łańcuchami do zaczepienia na haku skrapiarki,
oraz ewentualnie:
– pistolet do wstrzeliwania kołków lub gwoździ, w miejscach zakładów
lub nieprawidłowego przylegania kompozytu do podłoża,
– piła tarczowa do cięcia rolki, w przypadku układania materiałów w paśmie o szerokości mniejszej, niż wyjściowa szerokość rolki,
• zachowanie wymaganych zakładów minimalnych oraz ich prawidłowe
wykonanie zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną lub instrukcją
montażu,
• ograniczenia ruchu budowlanego i technologicznego na już ułożonym kompozycie,
• unikanie lokalizacji złączy technologicznych układanej nawierzchni w obrębie zakładów kompozytu [2].
Wszystkie powyższe oraz pozostałe wymagania są zamieszczone w szczegółowych instrukcjach instalacji kompozytów na bazie rusztu i włókniny [6].

Fot. 2. Widok prawidłowo zainstalowanego kompozytu (fot. Autora)
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4. Podsumowanie
Mechanizm skutecznego zwiększania trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni wskutek przeciwdziałania procesowi inicjacji spękań warstw asfaltowych
jest ważnym aspektem w projektowaniu konstrukcji nawierzchni. Zastosowanie
do zbrojenia pakietu bitumicznego kompozytu w postaci monolitycznego rusztu
i nasączonej asfaltem włókniny o dużej retencji asfaltu może być skutecznym sposobem na opóźnienie powstawania spękań.
Intencją Autora niniejszego artykułu było zasygnalizowanie, że istnieje zarówno skuteczna i sprawdzona metoda projektowa oraz dostępne są wyroby, które
zostały już praktycznie sprawdzone w powyższym zakresie. Nie należy jednakże
zapominać, że poza znajomością zagadnienia zwiększania trwałości zmęczeniowej oraz umiejętnością wykorzystania tej wiedzy podczas projektowania, warunkiem osiągnięcia sukcesu w przypadku stosowania materiałów zbrojeniowych do
warstw asfaltowych, jest także ich prawidłowe wbudowanie w warstwy asfaltowe
nawierzchni.
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Streszczenie. Podstawową przyczyną wypadków komunikacyjnych jest fizjologiczne i psychologiczne niedostosowanie organizmów do poruszania się z prędkościami i energiami większymi
niż naturalne. Poprawę bezpieczeństwa można osiągnąć skłaniając kierujących do poruszania się
z niższymi prędkościami wykorzystując w projektowaniu dróg psychologię.
Słowa kluczowe: wypadki, fizjologia, prędkość

24 listopada 1974 roku w okolicach wsi Hadar w ryfcie wschodnioafrykańskim
w Etiopii odnaleziono prawie kompletny szkielet Lucy. Miała wysklepione podbicie stopy, przeciwstawne kciuki. Poruszała się pionowo. Twarz miała płaską, podobnie osadzone oczy. Może nie była za wysoka, ale nasza prababcia fizjologicznie
była taka jak my - homo. Była australopitekiem afrykańskim, czyli hominidem,
wymarłym gatunkiem ludzkim. Lucy urodziła się 3,15 miliona lat temu. I od tego
czasu jej potomstwo ewoluowało przez ponad trzy miliony lat rozwijając cechy
fizjologiczne, które ewolucja uznała za niezbędne do przeżycia i rozmnażania się
ludzi.
Ewolucja zawsze premiuje oszczędzanie energii. Zawsze. Dlatego nie uznała za
stosowne stwierdzić, że do przeżycia potrzebujemy układu nerwowego reagującego szybciej niż 0,25 sekundy. Potrafi dać niektórym organizmom lepsze zdolności
w tej kwestii (nawet muchy są w stanie zareagować szybciej niż my), ale naszemu
gatunkowi nie były potrzebne. Nie uznała, żeby wyposażyć nas w kościec, mięśnie
i ścięgna pozwalające przeżyć obrażenia w zakresie naszych naturalnych prędkości
i przyspieszeń. Przeżyjemy upadek z drzewa z kilku metrów, nie zabijemy się potykając podczas szybkiego biegu, czyli przy prędkości około trzydziestu kilometrów
na godzinę. Ewolucja oszczędzała energię więc tak już mamy. Choć są organizmy
zdecydowanie bardziej wytrzymałe na urazy. Są takie, które nawet mają pancerze.
Przez trzy miliony lat prowadziliśmy dzienny tryb życia dlatego ewolucja uznała, że widzenie w ciemnościach nie jest tym co potrzebujemy. W ciemnościach
jesteśmy prawie ślepi. Nie widzimy kolorów. Ani ostro, ledwo zarysy. Choć są
organizmy, dla których ciemność nie stanowi przeszkody. Ewolucja miała na to
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sposoby, ale dla naszego trybu życia to było bez sensu, by inwestować w nocne
widzenie.
Lucy miała oczy takie jak my – widziała stereoskopowo w zakresie 160 stopni.
Ale ewolucja nie uznała, żeby rozwijać ten zmysł tak jak u innych gatunków – widzimy ostro zaledwie w zakresie 15 stopni. Pozostały zakres to widzenie nieostre,
rozmyte. Wykorzystują to projektanci gier komputerowych używając dodającego
realizmu efektu „blur” – rozmycia obrazu na krawędziach – oszczędzają w ten
sposób moc obliczeniową procesorów karty graficznej – dokładnie jak ewolucja –
oszczędzają energię.
Radzimy sobie z tym ograniczeniem ostrości poruszając gałkami ocznymi albo
całą głową kręcąc szyją. Są organizmy, które szyją kręcić nie potrafią. My tak.
Ewolucja zainwestowała w tę umiejętność, bo była mniej energochłonna niż skonstruowanie nam oczu widzących ostro w pełnym zakresie. Ale na boki widzimy
słabo, do tyłu wcale. Ale w strefie nieostrego widzenia jesteśmy w stanie dostrzec
szybko poruszające się duże obiekty – takie jakie mogą dla nas stanowić zagrożenie. Drapieżniki. Kiedy coś się tam poruszy zwracamy gałki oczne albo całą głowę.
I WYDAJE nam się, że widzimy obraz ostro. I WYDAJE nam się, że widzimy
wszystko. A to nieprawda. Ostre widzenie przy szybkim ruchu głowy czy gałek
jest fizycznie niemożliwe. Obraz powinien być rozmyty jak za oknem pociągu.
Ewolucja wpadła na pomysł jak ominąć to ograniczenie – to co widzimy to nie jest
to co widzą receptory światła znajdujące się wewnątrz gałek ocznych – obraz jest
przetwarzany w mózgu bez udziału świadomości. Zanim trafi do naszej jaźni gdzie
rozumiemy znaczenie obrazów mija 14 milisekund potrzebnych na przetworzenie
światła. Wszystkim tym zajmuje się płat potyliczny, który dokonuje analiz koloru,
ruchu, kształtu i głębi. Analiz i obróbki – żebyśmy „widzieli” ostro rozmyty obraz płat potyliczny wycina i łączy ostre klatki obrazu. Na sawannie nie stanowiło
to żadnego problemu. Gorzej jeśli w wyciętych klatkach podczas obróbki obrazu
w mózgu rozglądającego się na skrzyżowaniu kierowcy znajdzie się rowerzysta
albo motocyklista. Albo w wyciętej przy obróbce obrazu klatce spojrzenia pieszego na przejściu znajdzie się samochód. Wycięcie ważnego obrazu – i to całkowicie
poza świadomością, bo to płat skroniowy dokonuje priorytetyzacji obrazu – jest
we współczesnej cywilizacji technicznej ewolucyjnym czynem, który może stać się
zbrodnią. Ale o tym później. Bo problemów związanych z fizjologią naszego gatunku i naszą psychologią jest więcej. Pozostańmy przy wzroku.
Przez trzy miliony lat ewolucja wyostrzyła naszą uwagę na kolor żółty – widzimy go jako pierwszy. I na dwa czerwone znajdujące się obok siebie punkty
– potrafimy zareagować na nie ze strachem – tak świecą w ciemnościach oczy
drapieżników. Kolor zielony nas uspokaja.
Jesteśmy w stanie śledzić równolegle zaledwie kilka dziejących się scen. Gdy
wokół nas dzieje się zbyt dużo jesteśmy zdezorientowani. Życie na sawannie było
zdecydowanie mniej skomplikowane niż obecna cywilizacja techniczna a nawet
życie w miastach, które toczymy dopiero od dziesięciu tysięcy lat. Ewolucja jeszcze
nie zdążyła nas do niego dostosować.
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Ewolucja uznała, że zbędne jest nam widzenie w podczerwieni. Dlatego nie
widzimy we mgle. Nie było też okazji przez trzy miliony lat nauczyć nasze ciała
prawidłowej oceny szybkości zbliżających się i oddalających obiektów, potrafimy
ocenić je mniej więcej. A już zupełnie nie dajemy rady z oceną prędkości przedmiotów poruszających się nienaturalnymi prędkościami. Zagrażające nam przecież zwierzęta wcale nie poruszają się dużo szybciej niż nasze prędkości naturalne. A prędkości osiągane na autostradach są całkowicie poza zasięgiem naszych
zmysłów. Poważna motoryzacja odbywa się przecież w ciągu życia kilku pokoleń.
Kilku.
A co z naszą motoryką? Jeden na tysiąc, jeden na kilkaset – w zależności od
osobników – ruchów wykonujemy błędnie. Jako gatunek potrafimy być niezdarni. Przez miliony lat niewiele nam z tego powodu groziło – jeśli nie trafiliśmy
włócznią w zwierzę, to chodziliśmy głodni. Tyle. A co jeśli popełnimy błąd lub niezdarność podczas używania pojazdu poruszającego się z nienaturalną gatunkowo
prędkością?
Nie tylko nasza fizjologia jest problemem. Mam go również z psychologią.
Osiągnęliśmy ewolucyjny sukces dzięki naszej ciekawości i agresji. Lubimy przekraczać granice. Żyjąc wciąż w nieprzyjaznym środowisku sawanny, zagrożenia
ze strony drapieżników i innych przedstawicieli naszego gatunku potrzebujemy
nieustanie dostarczania dawek adrenaliny. Co gorsza nasz ośrodek nagrody wciąż
dopomina się stymulacji. Gonimy za przyjemnością ponieważ ewolucja stwierdziła, że to jest niezwykle korzystne dla przetrwania gatunku, zaludnienia planety
i uczynienia jej sobie poddaną. Kultura, a w szczególności kultura prawna liczą
dopiero tysiące lat. Na miliony lat ewolucji. Poddanie się regułom jest nam ewolucyjnie obce. Dlatego tak łatwo przychodzi nam ich naruszanie. I jednocześnie
jesteśmy istotami społecznymi zachowującymi się jak ogół innych przedstawicieli
naszego gatunku. Gdy społeczność jest spokojna i pokojowa – my także tacy jesteśmy. Gdy znajdziemy się w tłumie wypełnionym agresją poddajemy się jej i sami
stajemy się agresywni.
To dlatego „zdziczali” polscy kierowcy wyjeżdżając do miejsc gdzie odbywa się
spokojna, niespieszna jazda zachowują się tak jak większość kierowców. Wystarczy
jednak gdy znajdziemy się w środowisku agresywnie jeżdżących dostosowujemy
swoje zachowanie do otoczenia. Trudno oczekiwać, żeby kierowcy poruszający się
miejską drogą wielopasmową, która ma parametry autostrady używali prędkości
zadanej dla terenu zabudowanego. Jeśli ulica przypomina autostradę, to poruszają
się nią tak jak porusza się autostradą.
Ten długi wstęp jest po to, żeby zrozumieć mechanizmy jakie sprawiły, że działania podjęte w Jaworznie doprowadziły w zupełnie nieoczekiwanym tempie do
osiągnięcia sukcesu Vision ZERO, czyli doprowadzenia do sytuacji, że w mieście
średniej wielkości zredukowano ilość wypadków śmiertelnych do zera. I to dwukrotnie – w 2017 (przez 19 miesięcy) i 2019 roku (okres bez wypadków śmiertelnych trwa od grudnia 2018). I zupełnie symptomatyczne jest to, że poważne
wypadki (zakończone śmiercią użytkowników dróg), do których doszło w 2018
roku były dokonane przez kierowców spoza Jaworzna, którzy nie znali albo nie
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akceptowali reguł poruszania się po mieście. I nie ma tutaj zaburzenia statystycznego, gdyż ruch tranzytowy stanowi zaledwie 10 procent miejskiego ruchu a w
przypadku wypadków śmiertelnych „obcy” kierowcy dokonali ich sto procent.
W ciągu ostatnich trzydziestu lat w środowisku urbanistów ugruntowało się
przekonanie, że miejskie życie lepiej toczy się w miastach zaprojektowanych według reguł „Nowej Urbanistyki” opisanej przez kopenhaskiego architekta Jana
Gehla, na którego niezwykły wpływ miała jego małżonka, która jest psychologiem społecznym. Ludzie w gehlowskich miastach są szczęśliwsi, jakość ich życia jest wysoka, podobnie jak poziom poczucia osobistego bezpieczeństwa. Miasta
konstruowane według zasad Nowej Urbanistyki są szczęśliwsze dokładnie z tego
samego powodu z jakiego ulice w Jaworznie są mniej śmiercionośne – kształt
ulic, budynków i przestrzeni publicznych jest wynikiem refleksji nad psychologią,
kulturą i ewolucyjnymi uwarunkowaniami gatunku homo. Są takie krajobrazy,
w których czujemy wyjątkowo swojsko i bezpiecznie, bo mamy je zapisane w genach – mamy w DNA zapisany kulturowy obraz raju, w którym wyewoluowaliśmy i jest to – nawet współczesny – krajobraz afrykańskiego wschodniego ryftu.
Ale jak to ma się do naszych zachowań na drogach, po których poruszamy się
ważącymi półtorej tony i więcej pojazdami, z prędkościami, które są dwu i więcej
krotnymi niż nasze prędkości naturalne? Ponad milion zabitych wskutek ruchu
drogowego rocznie istnień ludzkich są naturalną konsekwencją tego, że jako gatunek prowadzimy pojazdy w sposób i w warunkach zupełnie odmiennych do jakich
przygotowały nas miliony lat ewolucji.
Pozwolę sobie również na dygresję związaną z inżynierią, którą nasz gatunek
wynalazł w starożytności budując drogi w czasach rzymskich. Dwa tysiące lat
temu podróże odbywały się wyłącznie z użyciem mięśni własnych lub udomowionych zwierząt. Dlatego optymalizacja dróg ówczesnych inżynierów polegała
na maksymalnym skróceniu dystansu – starano się projektować jak najdłuższe
proste odcinki dróg i o łagodnej niwelecie. Ryto wykopy, budowano nasypy i ta
„tradycja” przekazywana była przez pokolenia inżynierów do współczesności. Do
czasów, kiedy optymalizacja energetyczna podróży nie jest już taka istotna a może
stać się poważnym zagrożeniem z powodu uwarunkowań ewolucyjnych człowieka.
Nie ma bowiem nic nudniejszego niż poruszanie się z małą prędkością po autostradzie. Naturalnym pragnieniem każdego osobnika gatunku homo jest jak najszybsze dotarcie do punktu drogi znajdującego się na horyzoncie. Dociskamy pedał
gazu nawet nieświadomie. Innym zagrożeniem wynikającym z konstrukcji psychologicznej naszych ciał jest zjawisko drogowej hipnozy i przypadków zaśnięcia
podczas jazdy długimi, prostymi odcinkami dróg. O ile zasypianie podczas jazdy
autostradami jest dość proste do wyjaśnienia, to wejście w stan hipnotyczny wywołany regularnością znaków poziomych i słupków drogowych w monotonnym
krajobrazie jest wciąż przedmiotem badań psychologów.
Co zrobiliśmy w Jaworznie, żeby zmniejszyć ilość ofiar z jednej miesięcznie
do żadnej w ciągu roku? Na początku kopiowaliśmy rozwiązania drogowe, które
zostały wynalezione w państwach, które jako priorytet postawiły sobie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas przebudowy układów drogowych
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popełnialiśmy również błędy, które były korygowane jak również zdarzyło się popełnić błąd, który naprowadził nas na ścieżkę projektowania bezpiecznych dróg.
Dwadzieścia lat temu poprzednie władze miasta zbudowały odcinek obwodnicy, który wykorzystywany jest do dziś w sposób zupełnie – wydawało by się – nieprofesjonalny. Budowa rozpoczęła się bez ostatecznego projektu i uzgodnień. Okazało się, że koszty przesunięcia kolidującej linii wysokiego napięcia i magistralnego
ciepłociągu są tak duże, że odcinek obwodnicy poprowadzono na odcinku jednego
kilometra z wykorzystaniem serii bardzo ciasnych łuków. Zdrowy rozsądek podpowiadał, że ten odcinek będzie skrajnie niebezpieczny, gdy tymczasem od początku
jego istnienia pomimo bardzo wysokiego natężenia ruchu – powyżej 10 tys. SDR
nie doszło na nim do żadnego poważnego zdarzenia drogowego. Kierowcy z powodu nietypowego poprowadzenia drogi zachowują na nim niestandardową uwagę,
nie podejmują ryzykownych zachowań i nawet przestrzegają dopuszczalną przepisami prędkość.
Ruch drogowy i mechanika zdarzeń drogowych składają się z paradoksów niezrozumiałych przy użycia zdrowego rozsądku. Można je natomiast zrozumieć jeśli użyjemy do wyjaśnienia naszych fizjologicznych i psychologicznych ograniczeń
wynikających z ewolucji naszego gatunku.
Dlaczego na odcinkach dróg powszechnie uważanych przez kierowców za niebezpieczne dochodzi statystycznie do małej ilości zdarzeń drogowych? Dlaczego
najpoważniejsze wypadki wydarzają się na prostych odcinkach dróg przy dobrej
pogodzie? Dlaczego najbardziej niebezpieczne dla pieszych są jesienne wieczory
podczas opadów deszczu? Bez użycia analizy ewolucyjnej trudno znaleźć tego powody.
Podstawowym kluczem do poprawy bezpieczeństwa jest zredukowanie prędkości pojazdów do tych najbardziej naturalnych dla naszego gatunku. Te naturalne
maksymalne prędkości to 30-40 km/h. Prędkością maksymalną dla Usaina Bolta
jest prędkość 42 km/h (na krótkim dystansie). Przy prędkości naturalnej jesteśmy w stanie zapanować nad naszym ciałem, prawidłowo i we właściwym czasie
0,25 s reagować na zdarzenia, oceniać wzrokowo sytuację – przecież ponad 80%
doświadczeń zmysłowych odbieramy za pomocą naszego bardzo ułomnego zmysłu
wzroku. Nawet jeśli popełnimy błąd z powodu braku umiejętności, niezdarności,
zagapienia, rozproszenia, to nasze ciała są skonstruowane przez ewolucję tak, że
możemy wyjść ze zdarzenia cało. Lub cało wyjdzie osoba, którą skrzywdzimy.
Co się dzieje gdy przekraczamy prędkości naturalne dwu i więcej krotnie?
Energia rośnie wykładniczo. Tu nasz gatunek poradził sobie w sposób właściwy dla
naszych naturalnych predyspozycji – skoro nasza ewolucja następuje zbyt wolno
doprowadziliśmy do ewolucji pojazdów. Wynaleźliśmy skuteczniejsze hamulce tarczowe, lepsze opony, systemy wspomagania kierowcy, wszystkie te trzyliterowe wynalazki: ABS, ESP… Ewolucja pojazdów przyspieszyła do tego stopnia, że istnieją
już pojazdy, które poruszają się autonomicznie, bez udziału biologicznego wkładu.
Skoro ewolucja nie dała nam widzenia dookólnego, to 12 kamer zrobi to za nas.
Skoro nie widzimy w ciemnościach, to poradzą sobie z tym lidary, radary, kamery
na podczerwień. Skoro nie potrafimy oceniać szybkości i odległości to poradzą so-
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bie z tym dalmierze i komputery. Skoro nasza społeczna komunikacja ograniczona
jest przez to, że siedzimy zamknięci w blaszano-szklanych pudełkach to pojazdy
będą komunikować się i wymieniać informację za pomocą sieci 5G. Algorytmy –
i to nieszczególnie skomplikowane – będą czuwać nad przestrzeganiem przepisów
ruchu drogowego. Koniec z agresją, koniec ze znudzeniem. Pojazdy autonomiczne
są ludzką odpowiedzią na ewolucyjne niedostosowanie do ruchu samochodowego
naszych ciał i umysłów. Są efektem ewolucji. Tym razem technicznej. Ale
autonomizacja pojazdów to jednocześnie teraźniejszość ale i przyszłość. Póki co
musimy sobie radzić z ułomnościami naszej biologii.
Duża prędkość powoduje, że na wszystko brakuje nam czasu. Niemieccy inżynierowie badający czarne skrzynki pojazdów biorących udział w wypadkach z zaskoczeniem odkryli, że w ogromnej większości przypadków kierowcy nie zrobili
nic, żeby zminimalizować skutki zdarzenia. Najzwyczajniej nie zaczęli hamować.
Nie zdążyli. Wydarzenia działy się z taką prędkością, że nasze ćwierć sekundy na
reakcję plus kolejne ułamki sekund na działanie mechanizmów pojazdów okazały
się zbyt długim okresem, żeby zdążyć zareagować. Czym większa prędkość, tym
mniej jesteśmy w stanie zrobić.
Rozmawiałem kiedyś z biegłymi badającymi wypadki drogowe. Zauważyli oni
ciekawą prawidłowość – sprawcami wypadków okazywali się zazwyczaj ci, dla których wypadek był największym zaskoczeniem. W wypadkach lotniczych opisywane to jest jako świadomość sytuacyjna. Jej brak prowadzi do wypadku. Dokładnie
tak samo jest przy prowadzeniu pojazdów. A tej świadomości sytuacyjnej może
nam zabraknąć, bo im szybciej jedziemy, tym bardziej tunelowo widzimy. Skoro
tylko 15 stopni widzimy ostro, to czym patrzymy dalej tym mniej detali i w krótszym czasie musimy dostrzec, przeanalizować i zareagować. A musimy patrzeć
tym dalej im szybciej jedziemy. Wniosek jest sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem
– im szybciej jedziemy tym mniej widzimy. Im mniej widzimy, tym więcej przeoczamy. I oddalamy w metrach i dziesiątkach metrów moment kiedy zaczynają się
pojawiać skutki naszej reakcji.
Kierowcy pozbawieni nadzoru poruszają się z prędkościami, które uznają za
bezpieczne. Dla siebie. Pomimo tego, że jesteśmy gatunkiem społecznym nasze
indywidualne zachowania motywowane są w większości przypadków egoizmem.
Dotyczy to również zachowań na drogach. Istnienie limitów prędkości, które nie
są egzekwowane sprawia, że kierowcy dopasowują prędkość do subiektywnego
poczucia swojego bezpieczeństwa. Im bardziej nowoczesny i wyposażony w systemy poprawiające osobiste bezpieczeństwo kierowcy, tym skłonność do ryzykownych zachowań i szybkiej jazdy jest większa. Jesteśmy gatunkiem, który kieruje się
w swoich zachowaniach emocjami a po fakcie są one racjonalizowane przez umysł.
Stąd przekraczający prędkość swoje zachowanie najczęściej tłumaczą pośpiechem,
choć agresywna i szybka jazda jest kompletnie nieracjonalna wobec oszczędności
czasu wynikających z szybszej jazdy. Przeciętnie w Polsce samochód przejeżdża
41 km dziennie. Kierowcy ponoszą ryzyko kolizji, wypadku i utraty życia dla osiągnięcia oszczędności czasu liczonych w kilkudziesięciu sekundach a najwyżej minutach przy takich dystansach. Paradoksalnie największą płynność ruchu i przepu-
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stowość ulic uzyskujemy przy prędkości 42 km/h, czyli przy prędkości zbliżonej do
naszej naturalnej. Większa przepustowość wynika z mniejszej odległości między
pojazdami podczas wolniejszego ruchu.
Jak sprawić, żeby kierowcy zaczęli jeździć wolniej? Działające metody są dwie:
pierwsza to infrastruktura, samochody można spowolnić na przykład progami,
druga – to nadzór nad prędkością, czyli różnego rodzaju radary policyjne mierzące
prędkość chwilową lub odcinkową. W obu tych przypadkach kierowcy poruszają
się z prędkością bezpieczną dla siebie chcąc uniknąć uszkodzenia zawieszenia lub
kary. Trzecia często proponowana metoda, czyli edukacja kierowców, działa w sposób niezwykle iluzoryczny, co wynika z naszej gatunkowej skłonności do przeceniania własnych umiejętności i niewielkich zdolności do przewidywania przyszłości. Kierowcy, którzy czerpią przyjemność z prowadzenia pojazdów to najczęściej
ci, którzy uważają, że jeżdżą szybko ale bezpiecznie. Ewolucja uważa inaczej.
Do wypadków i kolizji dochodzi z powodu niechęci do stosowania przepisów,
a ta niechęć bierze się z uwarunkowań psychologicznych naszego gatunku i z powodu ograniczeń fizjologicznych opisanych powyżej, z których większość z nas nie
zdaje sobie sprawy lub je bagatelizuje.
Okazuje się jednak, że można radykalnie poprawić bezpieczeństwo na drogach
za pomocą rozwiązań infrastrukturalnych. I tak właśnie postąpiliśmy w Jaworznie.
Żeby poprawić swobodę poruszania się samochodami miasto w latach 2005-15
zbudowało sieć obwodnic dzięki którym wyeliminowano ruch z miejsc gdzie toczyło się miejskie życie lub mieszkali ludzie. Spadek ruchu w miejscach gdzie intensywnie poruszali się piesi wyniósł od 50 do 90%. Drogi układu wewnętrznego
zostały poddane kameralizacji.
Kameralizacja to pojęcie używane w Jaworznie do opisania projektów uspokajania ruchu na ulicach o niskiej randze – lokalnych i dojazdowych, choć odcinkowo dotyczy to również dróg zbiorczych. Głównym elementem kameralizacji jest
zawężenie szerokości jezdni dwukierunkowej do 6 m na ulicach gdzie odbywa się
ruch komunikacji autobusowej i do 5,5 m lub mniej na ulicach gdzie nie jeżdżą
autobusy. Zawężenie jezdni oznacza równocześnie budowę lub poszerzenie chodników.
Samochody na węższych jezdniach poruszają się wolniej ponieważ zmysł wzroku kierowcy zostaje „oszukany”. Jezdnia wydaje się ciaśniejsza. A osiągana prędkość wyższa niż jest nią w rzeczywistości. Podobny efekt może być osiągnięty dzięki rosnącym blisko jezdni szpalerom drzew. Ich obecność powoduje, że kierowcy
redukują prędkość o 5%. Nie z powodu ryzyka kolizji z nimi ale z powodu złudzenia jazdy z większą prędkością niż w rzeczywistości.
Znamienny jest przykład modernizacji obsadzonych rosnącymi w skrajni drzewami dróg w Branderburgii, w byłym NRD. Wycinka drzew i poszerzenie jezdni
spowodowało zwiększenie ilości wypadków i ich konsekwencji, mimo że argumentem za wycinką była poprawa bezpieczeństwa. Paradoks? Oczywiście. Ale nie dla
ludzi, którzy rozumieją fizjologiczne i psychologiczne ograniczenia gatunku homo.
Niemieccy drogowcy dziś chronią aleje drzew przed wycinką zabezpieczając drzewa barierami energochłonnymi. Drzewa mogą zwiększyć konsekwencje błędów
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jakie popełniają ludzie. Ale jednocześnie ich istnienie zmniejsza ilość okazji do
popełniania błędów. Bariera drogowa chroniąca pień jest w tym przypadku rozwiązaniem.
Brandenburskie doświadczenia przenieśliśmy do Jaworzna – miejskie drogi są
obsadzane drzewami a istniejące chronione przed wycinką.
W Jaworznie eliminowane są skrzyżowania skanalizowane i regularnie zastępowane rondami. Ale nie z tego powodu, że na skrzyżowaniu skanalizowanym są
dziesiątki możliwych punktów kolizji, a na rondzie jest ich kilka. Głównym powodem są ograniczenia percepcji kierowców, którzy na powygradzanym trójkątnymi
wysepkami skrzyżowaniu potrafią się najzwyczajniej zgubić. Ronda są nieskomplikowane, ilość czynności obserwacyjnych ograniczona, ryzyko popełnienia błędu – małe. Z tego powodu w Jaworznie zbudowano rondo typu holenderskiego
z jednokierunkową obwiednią dla rowerzystów wokół tarczy ronda. Z punktu widzenia kierowcy zmiana jest niedostrzegalna – rowerzysta może się na nim pojawić
jedynie z tej samej strony, co zagrażające mu większe pojazdy. Obecnie budowane
są w Jaworznie kolejne ronda holenderskie.
Poprawa bezpieczeństwa dotyczy jednak tylko rond jednopasowych. Ronda
wielopasowe wymagają podwyższonej percepcji i z tego powodu są zdecydowanie
mniej bezpieczne. Z tego powodu w Jaworznie zostało rozebrane rondo dwupasowe i zastąpione skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną.
Jaworzno budując sygnalizacje świetlne stara się stosować rozwiązania umożliwiające montaż sygnalizatorów kierunkowych. Dla kierowców znaczenie sygnału
sygnalizatorów ogólnych w większości przypadków nie jest zrozumiałe, mimo że
kierujący posiadają licencje na prowadzenie pojazdów. Przejazd przez skrzyżowanie
z sygnalizatorem ogólnym zawsze grozi kolizją z osobą, która nie wie, że zielone
światło nie daje mu bezwzględnego pierwszeństwa. Jeśli ten akapit jest mało zrozumiały, to oznacza, że problem nie jest wydumany.
Kierowcy z powodu fizjologicznych ograniczeń niewiele sobie robią ze znaków
drogowych. Większość z nich zupełnie nie zwraca na nie uwagi i dokładanie kolejnych, dodawanie folii odblaskowych nie przynosi żadnej poprawy bezpieczeństwa.
Kierowca „obcy” poruszający się pierwszy raz nieznaną drogą spogląda czasem na
znaki, choć częściej stara się zachowywać w ruchu jak towarzyszące mu inne pojazdy, więc jest mu zupełnie obojętne czy znak jest podklejony żółtą folią czy nie.
Natomiast kierowca poruszający się stale po jakimś odcinku drogi nie zwraca uwagi na znaki ze względu na to, że one stanowią neutralne i nieobciążające mózgu
tło dla wykonywania czynności związanych z prowadzeniem pojazdu i unikaniem
kolizji z innymi. Czy należy kierowców za to winić i czy możemy coś z tym zrobić? Moim zdaniem nie. Ewolucja przez miliony lat premiowała nas i zmuszała do
oszczędzania energii. Rozglądanie się, analizowanie otoczenia, jego zmian obciąża
ciężko pracę mózgu, który jest najbardziej energożernym organem naszych ciał.
Intensywne przyglądanie się znakom jest niezgodne z naszą naturą.
Co w takiej sytuacji? Skoro znaki są stawiane dlatego, że wymaga tego rozporządzenie, a mało kto na nie zwraca uwagę. W Jaworznie zdecydowaliśmy, że
fizyczny kształt drogi i jej otoczenia ma mówić jak się ma zachowywać kierowca
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na danym odcinku. Infrastruktura ma być scenografią informującą jaki charakter
miejskiego życia się tu odbywa i jak należy się zachowywać. Podczas przebudowy
śródmieścia na byłej drodze krajowej, która została skameralizowana, na jednym
ze skrzyżowań zbudowano małe rondo, które ze względów ruchowych jest całkowicie absurdalne. Ono miało natomiast inny cel – poinformowanie kierowców, że
oto wjeżdżacie państwo do strefy, gdzie jesteście bardziej gośćmi. Zaraz za tym
rondem zawężona ulica została posiekana co kilkadziesiąt metrów przejściami dla
pieszych, a jedyne podziemne zostało rozebrane. Na takim odcinku nie było potrzeby wprowadzania ograniczeń prędkości za pomocą znaków. Kierowcy i bez
tego wiedzą, że tam jeździ się wolno. Ulice podporządkowane dostały inną nawierzchnię – z grubej, granitowej kostki – przypominajkę o tym, że za moment
kończy się pierwszeństwo. W tym przypadku znaki mogłyby być nawet zbędne.
Projektując wloty na skrzyżowaniach staramy się je wykonać tak, by łuki dla samochodów osobowych były ciasne i asfaltowe, bo wtedy kierowcy wjeżdżają na
skrzyżowanie z mniejszą prędkością. Natomiast łuk dla dużych pojazdów jest
z nieprzyjemnej dla kół samochodów osobowych kostki.
Wyniesione przejścia dla pieszych to śródmiejski standard podobnie jak wyniesione tarcze skrzyżowań. One zmuszają do zachowania uwagi wszystkich – nawet
tych, którzy mają pierwszeństwo i są w fazie oszczędzania energii – „mam pierwszeństwo, więc nie muszę szczególnie uważać”.
W większości miast budowanych zgodnie z Kartą Ateńską starano się, by najszersze ulice i bulwary znajdowały się w śródmieściach. W Jaworznie uzyskaliśmy
obecnie stan, że wszystkie drogi prowadzące do śródmiejskiej części miasta zostały
pozawężane. Czym bliżej jesteśmy centrum, tym jezdnie są węższe i ruch w naturalny sposób staje się wolniejszy i bardziej spokojny.
Poważnych ograniczeń prędkości nie ma natomiast na systemie obwodnicowym. Prędkość została podniesiona do 70 km/h lub na obszarach nie zabudowanych nie wprowadzono żadnych ograniczeń i można jechać 100 km/h po drogach
GP 2x2, lub 90 km/h na GP. Nie do końca intencjonalnie obwodnice zostały poprowadzone w taki sposób, że nie ma na nich długich odcinków prostych, które
zachęcałyby do rozpędzania się. Dystans kilkuset metrów bez wyjątku ginie gdzieś
za jakimś łukiem. To psychologicznie oddziałuje na kierowców, bo nie czują wewnętrznej potrzeby dotarcia do horyzontu, skoro go nie widać.
Nawet prowadząca przez las obwodnica jest oświetlona dlatego, że na oświetlonych odcinkach dróg radykalnie spada ilość wypadków. Przypomnijmy sobie,
że w nocy jesteśmy ślepi. Gdyby nie reflektory pojazdów nie bylibyśmy w stanie
bezpiecznie przebyć nawet krótkich odległości.
Oświetlenie przejść dla pieszych i ich okolic jest niezwykle ważnym elementem
zapobiegania wypadkom.
Niestety w Polsce wciąż mamy do czynienia z niezgodnym z fizjologią i psychologią prawem dotyczącym pierwszeństwa pieszych. Kierowcy potrącają pieszych
ponieważ ich nie widzą. A nie widzą – dlatego, że nie patrzą. Nie rozglądają się.
Pieszy oczekujący na możliwość przejścia nie rusza się, więc nie przykuwa naszej
uwagi znajdując się w strefie nieostrego widzenia. Oszczędzając energię kierowcy
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nie kierują na nich wzroku. Więc można stać i stać. Niewielka ilość pieszych podejmuje ryzyko wejścia na przejście. Jeśli kierowca jest w fazie widzenia tunelowego
to pieszego zauważa w momencie gdy mu przelatuje przez maskę. Często odbywa
się to nawet bez hamowania, bo wszystko dzieje się tak szybko.
Zupełnie inaczej zachowują się kierowcy w krajach, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed wejściem na nie. Nieudzielenie tego pierwszeństwa zagrożone jest
poważną karą. I jest ona egzekwowalna. Inaczej niż w polskim przypadku, gdzie
póki pieszy nie postawi stopy na jezdni to kierowca nie ma żadnego obowiązku by
się zatrzymać. Ryzyko kary i przymus kulturowy powodują, że kierowcy w krajach
zachodu rozglądają się w rejonie przejść. Bo muszą. A rozglądanie sprawia, że daje
się zobaczyć pieszego. Radykalnie spada wówczas ryzyko dojścia do kolizji.
Doświetlenie przejść i ich okolic pozwala zniwelować ewolucyjne ograniczenie
jakie mamy z nocnym widzeniem, ale do tego konieczna jest jeszcze zmiana przepisów dotycząca momentu rozpoczęcia pierwszeństwa pieszych, żeby zniwelować
problem jaki mamy z widzeniem ostrym i oszczędzaniem energii na patrzenie.
Przypadek Jaworzna pokazuje, że radykalną poprawę bezpieczeństwa można
uzyskać zadziwiająco prostymi i tanimi metodami inżynieryjnymi – głównie za
pomocą zawężania pasów ruchu, który sprawia, że kierowcy są mniej skłonni do
osiągania niebezpiecznych prędkości. Nie jesteśmy w stanie uniknąć zdarzeń drogowych – ludzie popełniają błędy i będą je popełniać. Rolą zarządców dróg jest
minimalizować konsekwencje tych wynikających z ewolucji błędów, tak by zamiast wypadków mieć tylko kolizje. By do zdarzeń drogowych nie dochodziło musielibyśmy pozwolić swobodnie ewoluować gatunkowi „samochód” do osiągnięcia
pełnej autonomiczności. Ale wymagałoby to pogodzenia się z faktem, że gatunek
„homo” do prowadzenia pojazdów mechanicznych się nie nadaje. Chociaż…
Pod koniec lat 60. astronauci programu Apollo dostali od samochodowego koncernu prezent – każdy stał się posiadaczem Chevroleta Corvette. I nigdy,
żaden z nich nie rozbił tego sportowego cacka, mimo że ci półbogowie nie byli
niepokojeni przez stróżów prawa. Daje to jakąś nadzieję, że jesteśmy w stanie
wyselekcjonować spośród przedstawicieli naszego gatunku herosów, którzy dadzą
sobie radę bezpiecznym prowadzeniem pojazdów. A nawet kiedyś doprowadzić do
wyewoluowania człowieka samochodowego. Tylko obawiam się, że nie mamy na
to aż tak dużo czasu.
Po przeczytaniu tego artykułu u czytającego powinien pojawić się dysonans poznawczy. Jeśli postawione tu tezy są sprzeczne z poglądami czytającego to powstaje napięcie, które można rozwiązać na dwa sposoby – albo zaakceptować poglądy
autora i zacząć stosować jako swoje. Wtedy nastąpi ukojenie. Albo uznać, że ich
autor jest idiotą i się nie zna. I nie zajmować się tematem ani autorem.
Rzecz w tym, że po jego stronie stoi brutalna w swojej prostocie statystyka.
Kompensowanie ograniczeń gatunkowych przez zmuszenie kierowców do jazdy
zgodnie z przepisami przynosi ograniczenie śmiertelnych konsekwencji wypadków
do zera.
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→ Produkcja i transport mieszanki
betonowej przez wytwórnie
CEMEX Polska

→ Wykonawstwo warstw jezdnych
i podbudów dróg betonowych
przy użyciu wysokiej klasy
rozściełacza
→ Kompleksowa realizacja
inwestycji drogowych
→ Pomoc w przygotowaniu
inwestycji, współpraca
z projektantami
→ Doradztwo w zakresie
eksploatacji drogi
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Trwałość
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Stabilne ceny
surowców

Recykling

6

Niskie koszty
eksploatacji
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Brak kolein
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Duża
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Technologia

Nawierzchnia Betonowa
(RCC – Roller Compacted
Concrete)
Półsucha mieszanka betonowa
(o wilgotności zbliżonej
do wilgotności gruntu)
układana i zagęszczana przy
użyciu maszyn do budowy
nawierzchni.

Składa się z kruszyw
mineralnych, spoiw
hydraulicznych oraz dodatków
do betonu.
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Wytrzymałośd na

Wytrzymałośd na

Odpornośd na

ściskanie

rozciąganie

zamrażanie/rozmrażanie

według normy

przy rozłupywaniu według

z udziałem soli

PN-EN 12390-3:

normy PN-EN 12390 – 6:

odladzającej:

•Minimum 2,5 Mpa

klasa wytrzymałości

minimum C25/30

KR1 i KR2
•Minimum 3,5 MPa –
podbudowa dla KR3 –
KR7

Kategoria

mrozoodporności według
normy PN-EN 138770-2,
nie niższa niż FT1
Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

1

2

Staranne zaprojektowanie mieszanki i
przygotowanie logistyczne do budowy

4

3
Przygotowanie podłoża pod
nawierzchnię

5
Dbałośd o odpowiednie ułożenie
mieszanki

7

Zapewnienie stałego dowozu
mieszanki do rozściełacza asfaltowego

6
Użycie odpowiednich walców wałowanie

Właściwa pielęgnacja i dylatacje
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Beton wałowany może byd stosowany
zarówno jako warstwa ścieralna,
jak i dolne warstwy podbudowy
w konstrukcjach drogowych.

•
•
•
•
•
•
•
•

Drogi lokalne
Nawierzchnie placów
Drogi wewnątrzzakładowe
Drogi serwisowe
Parkingi
Zatoki autobusowe
Drogi leśne
Ścieżki rowerowe
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Beton RCC bierze to, co najlepsze z technologii nawierzchni
ASFALTOWEJ i BETONOWEJ

Nawierzchnia ASFALTOWA:

Nawierzchnia BETONOWA:
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RCC

Asphalt

Conventional
Concrete

TRZEBINIA, UL. LEŚNA
Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski
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Nawierzchnie betonowe RCC – zastosowanie w praktyce
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RCC

Asphalt

Conventional
Concrete

LOTNISKO KRYWLANY, BIAŁYSTOK
Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski
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Opis inwestycji:

•
•
•
•
•
•

Długośd: 3.220 m
Szerokośd: od 5 do 6 m
Cena: 3,1 mln zł
Dostawy betonu: 7500 m3 betonu
dostarczonych z węzła mobilnego
zlokalizowanego ok. 500 m od budowy
Czas trwania kontraktu: 3,5 miesiąca
Konstrukcja:
20 cm – warstwa odsączająca z piasku
20 cm – podbudowa – grunt
stabilizowany cementem
15 cm – nawierzchnia – RCC, C25/30
Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski
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Opis inwestycji:

•
•
•
•
•
•

Długośd: 400 m
Szerokośd: 6 m

Wartośd kontraktu: 369 tys. zł
Dostawy betonu: 480 m3 betonu
dostarczonego z WBT Mysłowice
Czas trwania kontraktu: 1 miesiąc
Konstrukcja:
25 cm – podbudowa z kruszywa
łamanego
20 cm – nawierzchnia – RCC, C35/40

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski
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Opis inwestycji:

•
•
•
•
•
•

Długośd: 2112 m
Szerokośd: 3 m
Wartośd kontraktu: 392 tys. zł
Dostawy betonu: 634 m3 betonu
dostarczonego z lokalnej wytwórni
wyprodukowanego z cementu CEMEX
Polska
Czas trwania kontraktu: 3 tygodnie

Konstrukcja:
podbudowa – istniejąca nawierzchnia
tłuczniowa
10 cm – nawierzchnia – RCC, C30/37
Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski
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Nawierzchnie betonowe RCC – zastosowanie w praktyce

• Czas układania
nawierzchni
2 dni
• Ruch lekki
udostępniony
już po 24
godzinach

• Ekologiczne
rozwiązanie –
tereny
Bolimowskiego
Parku
Krajobrazowego

• Gwarancja
maksymalna
wymagana
przez
Inwestora: 48
miesięcy

131

• Rozwiązanie
korzystne
cenowo już na
etapie budowy
przy znacznie
niższych
kosztach
utrzymania

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski
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Opis inwestycji:

•
•
•
•
•
•

Długośd: 731 m
Szerokośd: 5 m
Wartośd kontraktu: 419,5 tys. zł.
Dostawy betonu: 585 m3 betonu
dostarczonego z WBT Białystok
Czas trwania kontraktu: 2 miesiące
Konstrukcja:
15 cm – podbudowa – chudy beton
C6/9
16 cm – nawierzchnia – RCC, C30/37

Hebdaś M.
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Opis inwestycji:

•
•
•
•
•
•

Długośd: 350 m
Szerokośd: 3 m
Wartośd kontraktu: 227 tys. zł
Dostawy betonu: 126 m3 betonu
dostarczonego z WBT Czechowice
Dziedzice
Czas trwania kontraktu: 4 tygodnie
Konstrukcja:
15 cm – podbudowa z kruszywa
łamanego
12 cm – nawierzchnia – RCC, C30/37

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski
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Opis inwestycji:

•
•
•
•
•
•

Długośd: 270 m
Szerokośd: 6 m
Wartośd kontraktu: 754 tys. zł.
Dostawy betonu: 688 m3 betonu
dostarczonego z WBT Kraków
Czas trwania kontraktu: 2 miesiące
Konstrukcja:
15 cm – podbudowa – chudy beton
C8/10
22 cm – nawierzchnia – beton C30/37

Nawierzchnie betonowe RCC – zastosowanie w praktyce
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Opis inwestycji:

•
•
•
•
•
•

Długośd: 330 m
Szerokośd: 3 m
Wartośd kontraktu: 288 tys. zł
Dostawy betonu: 262 m3 betonu
dostarczonego z wytwórni Thomas
Beton
Czas trwania kontraktu: 3 tygodnie
Konstrukcja:
15 cm – podbudowa z kruszywa
łamanego
20 cm – nawierzchnia – RCC, C30/37

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

21

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

22

Opis inwestycji:

•
•
•

•
•

Powierzchnia: 13 400 m2
Wartośd kontraktu: 2,5 mln zł
Dostawy betonu: 6453 m3 betonu
dostarczonego z wytwórni w
Białymstoku
Czas trwania kontraktu: 2,5 miesiąca
Konstrukcja:
18 cm – podbudowa – chudy beton –
C12/15
30 cm – nawierzchnia – RCC, C30/37

Hebdaś M.
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Ścieżki rowerowe w RCC
GMINA ŻMIGRÓD
woj. dolnośląskie

GMINA SKAWINA
woj. małopolskie

Ok. 18.000 m2 nawierzchni ścieżek
rowerowych z betonu RCC

Ponad 10.000 m2 nawierzchni ścieżek
rowerowych z betonu RCC

Generalny Wykonawca: RUiBD

Generalny Wykonawca: Grupa POS-BET
Oferta w technologii RCC niższa o 100 tys. zł
od najniższej oferty w technologii asfaltowej

Nowy standard infrastruktury pieszorowerowej w zakresie nawierzchni dla Miasta
Skawina – technologia betonu wałowanego

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

Cemex Infrastruktura Żmigród

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

Nawierzchnie betonowe RCC – zastosowanie w praktyce

Cemex Infrastruktura Żagao

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

Projekt badawczy dla
GDDKiA

Projekt badawczy dla
GDDKiA

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski
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Droga dojazdowa DD 52 przy drodze
ekspresowej S51
Opis inwestycji:

•
•
•
•
•
•
•

Zamawiający - GDDKiA
Generalny Wykonawca – Budimex
Podwykonawca Cemex infrastruktura
i dostawca betonu.
Powierzchnia: ponad 1200 m2
nawierzchni z betonu Wałowanego RCC
Wprowadzenie alternatywnego
rozwiązana dla dróg kruszywowych czy
też asfaltowych
Wykonanie nawierzchni z betonu
wałowanego z nadaniem tekstury.
Sprawdzenie i porównanie parametrów
nawierzchni w oparciu o wytyczne dla
dróg powiatowych i gminnych.
Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

Droga dojazdowa DD 52 przy drodze
ekspresowej S51

Założona konstrukcja pierwotna
• Kruszywo naturalne 0/22 grubośd
10 cm
• Kruszywo łamane 0/31,5 grubośd
20 cm
• Stabilizacja C 1,5/2 grubośd 20 cm

Konstrukcja przy układaniu
betonu wałowanego
• RCC C30/37 grubośd 15 cm
• Podbudowa z kruszywa łamanego
0/31,5 o grubości 15 cm
• Stabilizacja C1,5/2

Teksturowanie :
1. Odcinek klasyczne RCC
2. Odcinek RCC teksturowanie
„miotełkowanie”
3. RCC na gładko
4. RCC teksturowane matą jutową

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

Nawierzchnie betonowe RCC – zastosowanie w praktyce
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Droga dojazdowa DD 52 przy drodze
ekspresowej S51

Długośd odcinka około 500 m, szerokośd 3,5 m

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

Droga dojazdowa DD 52 przy drodze
ekspresowej S51 - wyniki trwałościowe
Wytrzymałośd na
Wartośd średnia Wartośd minimalna
ściskanie na próbkach MPa.
MPa.
laboratoryjnych

Wymagana

Pierwszy dzieo
produkcji

72,4

72,1

C30/37

Drugi dzieo produkcji

66,5

62,3

C30/37

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski
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Droga dojazdowa DD 52 przy drodze
ekspresowej S51 - wyniki trwałościowe

Wytrzymałośd Wartośd
średnia
na ściskanie
na rozciąganie MPa.
przy
rozłupywaniu

Pierwszy dzieo
produkcji

6,2

Wartośd
minimalna
MPa.

5,2

Wymagana

≥ 3,5

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

Droga dojazdowa DD 52 przy drodze
ekspresowej S51 - wyniki trwałościowe
Mrozoodpornośd w solach odladzających

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

Nawierzchnie betonowe RCC – zastosowanie w praktyce
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Droga dojazdowa DD 40 przy drodze
ekspresowej S51 – wykonanie nawierzchni

RCC TEKSTURA KLASYCZNA PO UKŁADARCE
Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

Droga dojazdowa DD 52 przy drodze
ekspresowej S51 – wykonanie nawierzchni

RCC Z NADANIEM TEKSTURY „MIOTEŁKOWANIE”
Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski
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Droga dojazdowa DD 52 przy drodze
ekspresowej S51 – wykonanie nawierzchni

RCC NA GŁADKO
Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

Droga dojazdowa DD 40 przy drodze
ekspresowej S51

BADANIE
WYKONANO
PROFILOGRAFEM
LASEROWYM RSP

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

Nawierzchnie betonowe RCC – zastosowanie w praktyce

Droga dojazdowa DD 40 przy drodze
ekspresowej S51

BADANIE WYKONANO
URZĄDZENIEM SRT 3 DO
30 KM/H

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

Droga dojazdowa DD 40 przy drodze
ekspresowej S51

Wnioski
Nawierzchnie z betonu wałowanego RCC są trwałe oraz bezpieczne.
Uzyskane wartości antypoślizgowe pozwalają zastosowad takie
rozwiązania dla dróg gminnych i powiatowych dla kategorii ruchu KR-3.
Wysokie parametry trwałościowe nawierzchni z betonu wałowanego
powodują, iż takie rozwiązanie idealnie nadaje się na place postojowe
czy też składowe, gdzie występują duże naciski statyczne jak
i dynamiczne.
Różnorodnośd wykooczenia nawierzchni z betonu wałowanego daje
możliwośd wykonania powierzchni jezdnej o estetycznym wyglądzie przy
zachowaniu
wysokich
właściwości
nośnych,
trwałościowych
i antypoślizgowych.
Specyfika betonu RCC pozwala na udostępnieniu nawierzchni do użytku
w stosunkowym krótkim czasie.

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski
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PROJEKT – ZRiKD
Warszawa

39

Opracowanie rozwiązao dla potrzeb dzielnic
m.st. Warszawa przy współpracy z ZRiKD

Dialog techniczny z lokalną społecznością –
omówienie najważniejszych potrzeb

Wprowadzanie palety rozwiązao CEMEX:
- Nawierzchnie RCC

- Chodniki DECO Stone
- Ścieżki rowerowe DECO Bike
Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski
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Nawierzchnie betonowe RCC – zastosowanie w praktyce
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ZRiKD dzięki współpracy z CEMEX ułożyło ponad
12 tys. m2 nawierzchni betonowych.

Dzięki wsparciu i rozwiązaniom nawierzchniowym
CEMEX kolejne nawierzchnie w stolicy zostaną
ułożone przez spółkę miejską na długie lata.

Kolejne projekty miejskie skupiające wartości
proekologiczne, jak np. ścieżki rowerowe
projektowane są z betonu.

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

Podsumowanie
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Rekomendowaną metodą oceny opłacalności inwestycji infrastrukturalnych, która
niedługo znajdzie odzwierciedlenie w przepisach odnośnie zamówieo publicznych, jest
LCCA, czyli analiza kosztów w cyklu życia, która bierze pod uwagę wszystkie wydatki
związane z danym obiektem, ponoszone na przestrzeni wielu lat.

Transport materiałów na budowę
BUDOWA

Produkcja energii

UTRZYMANIE

UŻYTKOWANIE

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski
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Koszty w cyklu życia drogi w zależności od technologii

-20

tys. PLN

-70

-120
-170
-220

-270
-320

Rok
Asfalt - przepływy skumulowane

Beton - przepływy skumulowane
Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski
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Nawierzchnie betonowe RCC – zastosowanie w praktyce

145

JASNY KOLOR

BRAK KOLEIN

Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

45

Ponad 450 firm
drogowych dysponujących
odpowiednim sprzętem

• Węzeł betoniarski- mieszalnik 1,5 m3 - wydajnośd ok. 45 m3/godz.
• Rozściełacz z ciężkim stołem
• Walec stalowy 8-12 t
• Walce gumowe 8-12 t

Ponad 900 węzłów betoniarskich,
Ponad 600 producentów betonu
Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski
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Nawierzchnie
DECO STONE

47

Zastosowania
Chodniki

Place

DECO STONE - to niezwykły
beton nawierzchniowy, określany
jako beton z eksponowanym
kruszywem lub beton płukany.

Parkingi

Cechą, która wyróżnia ten
produkt jest faktura, czyli
powierzchnia uzyskiwana dzięki
właściwie
prowadzonym
procesom układania mieszanki i
spłukiwania wierzchniej warstwy.

Nawierzchnie betonowe RCC – zastosowanie w praktyce
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Charakterystyka
Nieograniczona paleta kolorów

 16 podstawowych wzorów:
4 kolory i 4 rodzaje kruszyw
 Na życzenie możliwość opracowania
dodatkowego wzoru

Układanie zbliżone do tradycyjnych
nawierzchni betonowych

DECO STONE układa się podobnie jak tradycyjne
nawierzchnie betonowe, przy czym nie używa się
zagęszczarek mechanicznych;
mieszanki zagęszcza się i układa przy użyciu
narzędzi ręcznych

Zalety nawierzchni
DECO STONE

Konkurencyjne koszty budowy
Łatwa pielęgnacja otoczenia
Wysoka trwałość rozwiązania
Wygoda użytkowania

Hebdaś M.
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Przewagi konkurencyjne
DECO STONE

Odporność na mróz i sole odladzające
Brak przerastania przez rośliny
Zaprojektowane na min. 50 lat eksploatacji
Dobra klasa antypoślizgowości
Monolityczne rozwiązanie

Realizacje
Polska

Nawierzchnie betonowe RCC – zastosowanie w praktyce
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Nowy Teatr
Warszawa

Hebdaś M.

150

Urząd Gminy
Konstancin-Jeziorna

Nawierzchnie betonowe RCC – zastosowanie w praktyce
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Michał Hebdaś
693 210 114

WWW.BETONOWKI.PL
WWW.CEMEX.PL
Budujemy lepszą przyszłość – dla Polski

59

18.02.2020
Nr 1(120)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2020

Nawierzchnie betonowe
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Nawierzchnie betonowe

Plan prezentacji:
• Przykład
• Proste zabiegi utrzymaniowe
• Zabiegi remontowe przywracające użyteczność techniczną
- beton szybkosprawny
- elementy prefabrykowane
• Bezpieczeństwo podczas wykonywania remontów
• Wnioski
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Nawierzchnie betonowe
• Nazwa projektu:
„Wykonanie robót polegających na naprawie nawierzchni
z betonu cementowego drogi krajowej nr 50 na odcinku
obwodnicy Młodzieszyna w województwie mazowieckim
wraz z badaniami technicznymi”
• Zlecający: Oddział GDDKiA w Warszawie
• Wykonawca:
Konsorcjum:
• OAT Sp. z o.o. – Lider 50%

• SAT Sp. z o.o. – Partner – 50%
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Nawierzchnie betonowe

Pełna diagnostyka nawierzchni (FWD,GPR, odwierty, video-rejestracja)

Problem / warunki brzegowe:
• Uszkodzenia rozproszone na całej długości
• Wymagane zabiegi powierzchniowe oraz odnowa konstrukcji
• Konieczna pełna dostępność
• Ruch lokalny
• Brak objazdu
• Czas
Rozwiązanie:
• Wielowariantowa analiza (Instytut Dróg i Lotnisk)
• Innowacyjne technologie + badania przed i po remoncie
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Nawierzchnie betonowe
doświadczenie.pl

Zakres prac:
• 240 Płyt - beton szybkosprawny
• 144 Elementów prefabrykowanych
• 200 Płyt – stabilizacja/iniekcja geopolimerowa
• 21000 m2 grinding (wyrównawczy i teksturujący)
• Naprawa krawędzi i dylatacji
• 796 par kotew diagonalnych
• Badania FWD i Georadar
• Badania tekstury, właściwości przeciwpoślizgowych
• Badania hałasu
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Nawierzchnie betonowe

Zakres prac budowlanych:
• Rozbiórka istniejącej nawierzchni
• Wymiana uszkodzonych płyt istniejącej nawierzchni betonowej
- technologia betonu szybkosprawnego,
- technologia płyt prefabrykowanych
• Wypełnienie (kawern) – iniekcje geopolimerowe,
• Kotwienie i dyblowanie wymienianych płyt w nawierzchni,
• Kotwienie diagonalne wzdłuż szczeliny podłużnej,
• Dwuwarstwowe teksturowanie jezdni metodą grinding:
- grinding wyrównawczy
- grinding teksturujący,

Strona 6

6

II Konferencja Naukowo Techniczna SITK „Novdrog”, Niepołomice 27-28.02.2020

mgr inż. Piotr Heinrich
piotr.heinrich@oat.pl

Heinrich P.

156

Nawierzchnie betonowe
Wymiana uszczelnienia dylatacji:
- Identyfikacja w wyniku regularnych przeglądów
- Niewielkie utrudnienie dla użytkowników drogi
- Zapobiega poważnym uszkodzeniom nawierzchni
- Zapobiega niszczeniu podbudowy w wyniku
ingerencji wody opadowej
- niski koszt
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Nawierzchnie betonowe
Wbrew istniejącym stereotypom profile gumowe można wbudowywać w szczeliny podłużne:

Nowa generacja profili
pozwala wykonywać
skrzyżowania bez ryzyka
rozcięcia linki zapobiegającej
rozciąganiu.
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Nawierzchnie betonowe
Rozbiórka istniejącej nawierzchni

Delikatnie - bez kucia i wibracji !
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Nawierzchnie betonowe

Stara podbudowa:
Stabilizacja cem.
20 cm – 5 Mpa
15 cm – 1,5 Mpa
EV2(vss) = 225 Mpa

55 cm

Rok budowy: 2002

25 cm

Beton 50 Mpa

Nowa podbudowa:
Propozycja
Warstwa 55 cm
Kruszywa 0/31,5
zagęszcz. mechanicznie
EV2 (vss) = 182 MPa
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Nawierzchnie betonowe
Po usunięciu płyty betonowej widoczne uszkodzenia podbudowy

Pomiar nośności warstwy
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Nawierzchnie betonowe
Wbudowanie nowej warstwy, np. kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie

Problemy:
• głęboki wykop
• tylko przenośne narzędzia
• wynik niemierzalny
(drgania od ruchu)
• czas
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Nawierzchnie betonowe
Nowa podbudowa z kruszywa zagęszczanego mechanicznie

mgr inż. Piotr Heinrich
piotr.heinrich@oat.pl

II Konferencja Naukowo Techniczna SITK „Novdrog”, Niepołomice 27-28.02.2020

Strona 13

13

Nawierzchnie betonowe
Badanie ugięć przed i po wymianie płyty betonowej
Płyta P003 – na nowej warstwie
Płyta P098 – na starej stabilizacji
Odległość od punktu przyłożenia siły, mm
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Badanie FWD przed remontem

P098 Przed

Ugięcie, 10-6 m
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Po analizie odcinka próbnego Inwestor zdecydował o pozostawieniu starej stabilizacji – mniejsze ugięcia
Strona 14
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Nawierzchnie betonowe

Rozwiązanie:
• Pozostawienie starej
podbudowy
• Dodatkowe badania
(na odwiertach)
• Wbudowanie warstwy
wyrównawczej
• Alternatywnie
- metoda wymiany płyt
w ciągu > 25 m
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Nawierzchnie betonowe
Wymiana płyt nawierzchni betonowej przy pomocy betonu szybkosprawnego
produkowanego w mobilnej wytwórni
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Nawierzchnie betonowe
Wymiana płyt nawierzchni betonowej przy pomocy betonu szybkosprawnego
produkowanego w mobilnej wytwórni

mgr inż. Piotr Heinrich
piotr.heinrich@oat.pl
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Nawierzchnie betonowe
Wytrzymałość na ściskanie betonu szybkosprawnego
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Śr. = 65,9 Mpa;
odch. Std.= 8,53 MPa
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Śr. = 48,7 Mpa;
odch. std. = 7,74 Mpa
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po 24 h

po 28 dniach

Wytrzymałość na zginanie (belka) po 28 Dniach:

wart. śr. = 8,6 MPa;

odch. stand. = 1,18 MPa wg.PN-EN 12390-5

Zawartość powietrza:

wart. Śr. = 1,6 %;

odch. Stand. = 0,42 %

Mrozoodporność w roztw. soli FT2 m56< 1,0 kg/m2 (po 56 cyklach) wg.PN-EN 13877-2:
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Nawierzchnie betonowe

„wystarczy, że odpowiemy sobie na jedno bardzo ale to bardzo ważne pytanie:”
kiedy dopuścić płytę do ruchu?
• Wymagania dla nowych nawierzchni „betonów z węzła” inne niż dla nawierzchni
remontowanych i produkcji mobilnej „na budowie”
• Przykład wymagań co do wytrzymałości:
- wytyczne niemieckie ZTV BEB-StB 15: 20 MPa po 5 h (młotek Schmidta)
- wytyczne amerykańskie: 13,8 – 17,2 MPa (w zależności od średnicy dybli)
- przykłady polskie:
a) 20 MPa po 9 h
b) 35 MPa (75% wytrzymałości docelowej 50 MPa)
A wiemy ile w ogóle powinno być?
Czy ktoś to sprawdził, zbadadał i ma wyniki?
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Nawierzchnie betonowe

Wymiana płyt
przy pomocy
elementów
prefabrykowanych,
które zapewniają
współpracę płyt
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Nawierzchnie betonowe
Wymiana płyt nawierzchniowych przy pomocy prefabrykatów

Warstwa wyrównawcza z
zaprawy cementowej
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Nawierzchnie betonowe
Poziomowanie i stabilizacja
prefabrykatów.
Zalety:
- Niezależność od warunków
atmosferycznych
- Szybkość udostępnienia do ruchu

Trudności:
- Stosowanie ciężkiego sprzętu
- Szerokość drogi
- Precyzja i przygotowanie
Strona 23
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Nawierzchnie betonowe
Bezpieczeństwo - Organizacja ruchu zgodna z przepisami

Ograniczenie

Faktyczna prędkość
TIRów na odcinku
do:
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Nawierzchnie betonowe
Wnioski:
• Technologie szybkiej wymiany płyt betonowych są wdrożone w Polsce
• Stosowanie w miejscach silnie obciążonych ruchem
• Niezbędne opracowanie specyfikacji technicznej (WWiORB) utrzymania
i remontów nawierzchni z betonu cementowego
… koniecznie we współpracy ze wszystkimi stronami procesu utrzymania:
Inwestor <-> Instytut/Politechnika <-> Wykonawca/Dostawca
• Pilnie zweryfikować przepisy o czasowej organizacji ruchu
- np. stosowanie barier – nie tylko na autostradach
- np. automatyczna radarowa kontrola prędkości
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Nawierzchnie betonowe

Dziękuję za uwagę
piotr.heinrich@oat.pl
tel. +48 601 460 327
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Projektowanie
konstrukcji
nawierzchni
asfaltowych
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Oczekiwania od zaprojektowanej konstrukcji
nawierzchni jezdni
Bezpieczeństwo użytkowania

Nośnośd i statecznośd konstrukcji
Odpowiednie warunki użytkowe zgodne
z przeznaczeniem drogi publicznej
PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI KONSTRUKCJI ASFALTOWYCH | BARTOSZ
MARSZAŁEK 2020

2

Marszałek B.

168

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie

§ 152.
1. Konstrukcje nawierzchni jezdni dróg publicznych oraz nawierzchni
przeznaczonych do postoju pojazdów, ruchu pieszych i rowerzystów,
mogą być projektowane indywidualnie lub według katalogów
typowych konstrukcji, z zastrzeżeniem ust. 5
5. Nawierzchnia przebudowywanej drogi powinna być projektowana
indywidualnie.

PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI KONSTRUKCJI ASFALTOWYCH | BARTOSZ
MARSZAŁEK 2020
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Załącznik do zarządzenia Nr 31 |
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
PODATNYCH I PÓŁSZTYWNYCH (KTKNPiP)
• Pomoc przy projektowaniu konstrukcji jezdni
• 7 typów propozycji górnych konstrukcji warstw nawierzchni
• 14 typów rozwiązań dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
• Projektowanie konstrukcji opiera się analizie kilku zagadnień
• Mniejsza odpowiedzialność Projektantów
• Duży wybór różnorodnych rozwiązań technologiczno konstrukcyjnych
• Szacowanie wstępnych kosztów inwestycji drogowych bez pełnej
dokumentacji projektowej

PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI KONSTRUKCJI ASFALTOWYCH | BARTOSZ
MARSZAŁEK 2020
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Projektowanie konstrukcji nawierzchni asfaltowych

169

PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNE | Metoda
mechanistyczno - empiryczna
Charakterystyka poszczególnych
wartości warstw nawierzchni
• Grubość warstwy
• Moduł sprężystości
• Współczynnik Poissona

Kryteria zniszczenia konstrukcji
nawierzchni
• Kryterium deformacji stałych podłoża
gruntowego
• Kryterium spękań warstw asfaltowych

PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI KONSTRUKCJI ASFALTOWYCH | BARTOSZ
MARSZAŁEK 2020

5

PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNE | Metoda
mechanistyczno - empiryczna

Konstrukcja
nawierzchni dobrana
do konkretnego
obliczonego ruchu
projektowego

Optymaliza
cja
konstrukcji
nawierzchn
i

PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI KONSTRUKCJI ASFALTOWYCH | BARTOSZ
MARSZAŁEK 2020
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Metoda mechanistyczno - empiryczna
Co liczymy przy projektowaniu
indywidualnym?

I

Odkształcenie
rozciągające na
spodzie warstw
asfaltowych

II

Naprężenia na
spodzie warstw
związanych
spoiwem

III

Odkształcenie
ściskające na
podłożu
gruntowym

PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI KONSTRUKCJI ASFALTOWYCH | BARTOSZ
MARSZAŁEK 2020
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Metoda mechanistyczno - empiryczna
Kryteria
zniszczenia
konstrukcji
nawierzchni
drogowej

Kryterium spękań
warstw
asfaltowych

Kryterium
deformacji
stałych podłoża
gruntowego

Kryteria
zmęczeniowe
według Instytutu
Asfaltowego

PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI KONSTRUKCJI ASFALTOWYCH | BARTOSZ
MARSZAŁEK 2020
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Projektowanie konstrukcji nawierzchni asfaltowych
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Metoda mechanistyczno - empiryczna

PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI KONSTRUKCJI ASFALTOWYCH | BARTOSZ
MARSZAŁEK 2020

9

Konstrukcja górnych warstw nawierzchni jezdni
dla KR3
- porównanie metod
KONSTRUKCJA TYP A1 WG
KTKNPiP*

KONSTRUKCJA
PROJEKTOWANA
INDYWIDUALNIE

Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm

Warstwa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z AC 16W gr. 5 cm

Warstwa wiążąca z AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. 7
cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam.
C90/3 stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

Podbudowa zasadnicza z AC 16P gr. 5
cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam.
C90/3 stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

PODŁOŻE GRUPY NOŚNOŚCI G1

PODŁOŻE GRUPY NOŚNOŚCI G1

(E2 ≥ 100 MPa; IS ≥ 1,00; E2/E1 < 2,2)

(E2 ≥ 100 MPa; IS ≥ 1,00; E2/E1 < 2,2)

Wyjaśnienie: KR3 (0,5 – 2,5 mln osi 100 kN)
*KTKNPiP - Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych
PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI KONSTRUKCJI ASFALTOWYCH | BARTOSZ
MARSZAŁEK 2020
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Metoda mechanistyczno - empiryczna
• Obciążenie:
Total Load (obciążenie koła) – 50 kN;
Load Stress (naprężenie kontaktowe) – 707 kPa;
Load Radius (promień obciążenia) – 0,15 m.
• Wyniki obliczeń programu BISAR:
Głębokość z = 0,14 m – na spodzie warstw asfaltowych
EYY = 124,3*10-6 – obliczone odkształcenie rozciągające
na spodzie warstw asfaltowych
Obliczona trwałość zmęczeniowa warstw asfaltowych:
Nobl = 1,016 mln osi 100 kN/pas > Nproj = 0,50 mln osi 100
kN/pas
Projektowana konstrukcja spełnia zatem wymagane parametry
wytrzymałościowe.
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono zapas nośności
projektowanej konstrukcji drogowej.
PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI KONSTRUKCJI ASFALTOWYCH | BARTOSZ
MARSZAŁEK 2020
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Porównanie wariantów
Konstrukcja wg
KTKNPiP

Ilość
[m2]

Cena
[zł/m2]

Warstwa ścieralna z
AC 11S gr. 4 cm

1000

38,44

Warstwa wiążąca z
AC 16W gr. 5 cm

1000

39,15

Podbudowa
zasadnicza
z AC 22P gr. 7 cm

1000

Podbudowa
zasadnicza
z kruszywa łam.
C90/3 stab. mech.
0/31,5 gr. 20 cm

1000

SUMA [zł]

Wartość
[zł]

Ilość
[m2]

Cena
[zł/m2]

Wartość
[zł]

38 440,0 Warstwa ścieralna z
AC 11S gr. 4 cm
0

1000

38,44

38 440,0
0

39 150,0
0

Warstwa wiążąca z
AC 16W gr. 5 cm

1000

39,15

39 150,0
0

51,05

51 050,0
0

Podbudowa
zasadnicza
z AC 16P gr. 5 cm

1000

37,85

37
850,00

28,60

Podbudowa
zasadnicza
28 600,0
z kruszywa łam. C90/3
0
stab. mech. 0/31,5 gr.
20 cm

1000

28,60

28 600,0
0

157 240

Projektowanie
indywidualne

SUMA [zł]

144 040

8,4%
PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI KONSTRUKCJI ASFALTOWYCH | BARTOSZ
MARSZAŁEK 2020
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Projektowanie konstrukcji nawierzchni asfaltowych
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Porównanie metod

Mniejsza
odpowiedzialność
Projektantów

METODA
MECHANISTYC
ZNO –
EMPIRYCZNA
Większa
odpowiedzialność
Projektantów

Szeroki wybór
typów konstrukcji

Możliwość
optymalizacji
konstrukcji

Brak możliwości
dostosowania
konstrukcji do
konkretnego ruchu
projektowego

Możliwość
dostosowania
konstrukcji do
konkretnego ruchu
projektowego

METODA
KTKNPiP

PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI KONSTRUKCJI ASFALTOWYCH | BARTOSZ
MARSZAŁEK 2020
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Zakres stosowania KTKNPiP i jego
ograniczenia
Katalog został opracowany
przy założeniu typowych
warunków gruntowo wodnych

Nowe konstrukcje
nawierzchni jezdni

Drogi publiczne

Grunty słabe
(ograniczone)
lub grunty
skaliste

Sytuacje
wyjątkowe
(np.
kurzawki)

INDYWIDUALNE
PROJEKTOWANIE
wzmocnienia
podłoża
gruntowego
nawierzchni lub
budowli ziemnej

PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI KONSTRUKCJI ASFALTOWYCH | BARTOSZ
MARSZAŁEK 2020
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Wnioski
Konieczność szczegółowego rozpoznania warunków gruntów (w
tym określenie wartości modułu odkształcenia pierwotnego
warstw podłoża)

Brak możliwości osiągnięcia zakładanych parametrów
wzmocnionego podłoża podczas realizacji robót budowlanych

Roszczenia Wykonawcy i Inwestora w stosunku do
Projektanta

Większe koszty robót budowlanych

PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI KONSTRUKCJI ASFALTOWYCH | BARTOSZ
MARSZAŁEK 2020
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Projektowanie konstrukcji nawierzchni asfaltowych
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Dziękuję za uwagę!
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Projekty, które zmieniają
zasady gry
budowa trzeciej obwodnicy
Krakowa, największej
samorządowej inwestycji w
Polsce.
Członek Zarządu - Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna
Inżynier Kontraktu : Krzysztof Migdał

III obwodnica Krakowa
główny cel
usprawnienia międzydzielnicowego
ruchu pojazdów w południowej i
wschodniej części Krakowa

178

Odcinek południowo - zachodni
III Obwodnicy
Cele:
• usprawni ruch
międzydzielnicowy, po
zachodniej stronie centrum
• wyeliminuje w/w relacje z obszaru
Śródmieścia (z II Obwodnicy),
• umożliwi zastosowanie w tym
obszarze, w szerszym stopniu,
priorytetu dla komunikacji
zbiorowej i odpowiednio duży jej
udział w przewozach
pasażerskich,
• możliwi przekroczenie
istniejących barier
komunikacyjnych po zachodniej
stronie centrum: wzgórze św.
Bronisławy i rzeka Wisła,
• Powstanie ciąg komunikacyjny
spełniającego parametry drogi
głównej przyspieszonej GP.

Migdał K.

Projekty, które zmieniają zasady gry – budowa trzeciej obwodnicy...

179

Migdał K.

180

Prognoza ruchu kołowego
przewidywany wzrost natężenia ruchu kołowego w okresie 10 lecie na odcinku wlotowym do Miasta od strony
Ronda Ofiar Katynia i Portu lotniczego Balice -prognozy ruchu kołowego z roku 2015

Prognoza ruchu kołowego
przewidywany wzrost natężenia ruchu kołowego w okresie 10 lecie na odcinku wlotowym do
Miasta od strony Ronda Ofiar Katynia i Portu lotniczego Balice -prognozy ruchu kołowego z
roku 2025.

Projekty, które zmieniają zasady gry – budowa trzeciej obwodnicy...

Profil podłużny Trasy

Trasa Zwierzyniecka i Pychowicka - ul. Armii Krajowej Zarzecze:

181

Migdał K.

182

Tunel pod Wola Justowską i Wzgórzem Świętej Bronisławy

Węzeł drogowy Księcia Józefa i przeprawa mostowa nad rzeka Wisłą i Węzeł Tyniecki

Projekty, które zmieniają zasady gry – budowa trzeciej obwodnicy...

Trasa Łagiewnicka
Kalendarium przygotowania
Realizacja komponentu pn. Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej wspófinansowana ze środków funduszy europejskich
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 - 2020

Geneza realizacji inwestycji:

1967

1977

1988

1994

1967 rok
Pierwszy projekt
Trasy Łagiewnickiej

1977 rok
Plan Ogólny dla
Krakowa

1988 rok
Zmiana modelu
układu
transportowego
Krakowa

1994 rok
Trasa
Łagiewnicka
skalsyfikowana
jako element III
Obwodnicy
Miasta

2003

2003 rok
Studium
Uwarunkowań
i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
Miasta Krakowa
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2005

2005 rok
Wprowadzenie
zadania pn.
„Budowa Trasy do
budżetu Miasta
Krakowa
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Geneza realizacji inwestycji:

2010

2006

2006 rok
Opracowanie –
studium przebiegu
Trasy Łagiewnickiej

2010 rok
Decyzja o
ustaleniu
lokalizacji drogi
nr 10/10 z dnia
06.12.2010 r.

2011

2011 rok
Decyzja o
środowiskowych
uwarunkowaniach
zgody na
realizację
przedsięwzięcia

2016

2015

2016 rok
podpisanie w dniu
23.03.2016 r.
pomiędzy Gminą
Miejską Kraków a
Polskim Funduszem
Rozwoju S.A.
porozumienia dot.
finansowania
podporządkowanego

2015 rok
Decyzja o
zezwoleniu na
realizację
inwestycji
drogowej Etap I

2016 rok
Uchwała
powołująca
Spółkę
Trasa
Łagiewnicka S.A
nr XXXVII/625/16 z
dnia 17.02.2016 r.
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Geneza realizacji inwestycji:

2016

18.08.2016 r
Ogłoszenie
przetargu ma
zaprojektowanie i
realizację Trasy
Łagiewnickiej

2017

22.12.2016 r. –
wybór
najkorzystniejszej
oferty w
postępowaniu
przetargowym
dla Budowy
Trasy
Łagiewnickiej w
Krakowie

01.02.2017 r. –
zawarcie
umowy o
finansowanie
inwestycji z
Polskim
Funduszem
Rozwoju S.A.
(PFR)

14.03.2017 r. –
zawarcie
umowy o
finansowanie
inwestycji z
Bankiem
Gospodarstwa
Krajowego
(BGK)

16.03.2017 r. –
zawarcie
umowy o
finansowanie
inwestycji z
Europejskim
Bankiem
Inwestycyjnym
(EBI)

17.03.2017 r. –
zawarcie umowy z
Generalnym
Wykonawcą Robót,
Konsorcjum Firm
Budimex S.A. –Lider,
Ferrovial Agroman
S.A. – Partner
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03.08.2017 r. –
zawarcie
umowy o
dofinasowanie
projektu pn.
Budowa linii
tramwajowej
wzdłuż Trasy
Łagiewnickiej,
POIiŚ 2014 – 2020
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Geneza realizacji inwestycji:

2017

28.09.2017
wszczęcie
postępowania
administracyjne
go dla Etapu IV,.

29.09.2017 r. –
uzyskanie decyzji
pozwolenia
wodnoprawnego

2018

04.10.2017
wszczęcie
postępowania
administracyjne
go dla Etapu III,

05.10.2017
wszczęcie
postępowania
administracyjne
go dla Etapu II,

22.02.2018 r.
przekazano wykonawcy teren
pod budowę Trasy
Łagiewnickiej dla wykonania
robót objętych decyzją nr
18/4/2015 z dnia 30.10.2015 r.
rozbiórki obiektów
budowlanych realizowanych na
zgłoszenie, wycinki drzew i
krzewów – wykonywanych w
oparciu o art. 83f Ustawy o
ochronie przyrody oraz prace
porządkowe

06.04.2018 r.
przekazano wykonawcy
teren tzw. Białych Mórz –
zwałowiska po byłych Krakowskich
Zakładach Sodowych Solvay.
celem usunięcia odpadów
zgodnie z decyzją wydaną przez
Marszałka Województwa
Małopolskiego z dnia 08.02.2018 r.
w sprawie zgody na wydobywanie
odpadów ze zwałowiska przez
które przebiegać będzie Trasa
Łagiewnicka w Krakowie
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Geneza realizacji inwestycji:

2018

Decyzja ZRID dnia 11 lipca
2018 r„Budowa Trasy
Łagiewnickiej – etap IV:
budowa odcinka od ul.
Totus Tuus do
skrzyżowania z ul. Halszki
wraz z budową i
przebudową sieci
infrastruktury technicznej
(odcinek od km 2+876.91
do km 3+459.82)”
.

Decyzja ZRID z dnia 17-102018 roku „Budowa Trasy
Łagiewnickiej — etap III:
budowa odcinka od ul.
Ludwisarzy do ul. Do
Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia wraz z
budową i przebudową sieci
infrastruktury technicznej
(odcinek od km 1+589.23
do km 2+765.61)

2019

Decyzja ZRID z dnia 15-11-2018
roku „Budowa Trasy Łagiewnickiej –
etap V: Budowa odcinka od ul. Do
Sanktuarium Bozego Miłosierdzia
do ul. Totus Tuus wraz z włączeniem
ul. Totus Tuus do Trasy
Łagiewnickiej oraz budową i
przebudową sieci infrastruktury
technicznej (odcinek od km
2+765.61 do km 2+876.91)

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr
2/6740.4/2019 o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej z dnia 31
stycznia 2019 r. wydanej przez
Prezydenta Miasta Krakowa, na
Budowę Trasy Łagiewnickiej — etap
II: budowa odcinka od skrzyżowania z
ul. Grota Roweckiego do ul. Ludwisarzy
wraz z budową i przebudową sieci
infrastruktury technicznej (odcinek od
km 0+034,61 do km 1+589,23
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ZAKRES TECHNICZNY
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TRASA ŁAGIEWNICKA - przebieg inwestycji:
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Podstawowe informacje:
Parametry Trasy Łagiewnickiej:


KATEGORIA DROGI: POWIATOWA



KLASA DROGI: GŁÓWNA O RUCHU PRZYSPIESZONYM (GP)



PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA: 70 km/h



PRĘDKOŚĆ MIARODAJNA: 80 km/h



CIĄG PIESZY O SZEROKOŚCI 2,0 m – 3,0 m: 5,3 KM



CIĄG ROWEROWY O SZEROKOŚCI 2,0 m – 3,0 m: 3,2 KM



CIĄG PIESZO - ROWEROWY O SZEROKOŚCI 2,0 m – 3,0 m: 3,1 KM



TOROWISKO TRAMWAJOWE: DWUTOROWE

Cele i korzyści:


WZROST PRĘDKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE
INDYWIDUALNYM



USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W KRAKOWIE



OSZCZĘDNOŚCI Z TYTUŁU SKRÓCENIA CZASU PRZEJAZDÓW



ZMNIEJSZENIA EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW



ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z EMISJI TOKSYCZNYCH
SPALIN



WZROST PRZYCHODÓW PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH INWESTYCJĘ
ORAZ PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA ETAPIE JEJ
EKSPLOATACJI



CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ TOROWISKA: ok 2,3 KM PT



KORZYŚCI PODATKOWE DLA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW



CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ JEZDNI: ok 3,5 KM



ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW BEZROBOCIA W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIENIEM
DODATKOWYCH MIEJSC PRACY



WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW



PRZEBUDOWA ul. ZAKOPIAŃSKIEJ: ok 0,6 KM



CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ TUNELI: ok 2,1 KM
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Tunele
– tunel drogowy (TD-01) pod ul. Rostworowskiego, ul. Kobierzyńską i ul. Ruczaj– długość: 350,34 m,
– tunel drogowy (TD-03) pod projektowaną ul. 8 Pułku Ułanów (Nowoobozową) – 21,79 m,
– tunel drogowy (TD-04) między ul. 8 Pułku Ułanów (Nowoobozową) a ul. Zakopiańską – 522 m,
– tunel drogowy (TD-07) pod ul. Zakopiańską – 61,35 m,
- most M-06 nad rz. Wilgą pod ul. Zakopiańską – 61,35 m
– tunel tramwajowy (TT-09) w rejonie tzw. Białych Mórz – 659 m,
– tunel drogowy (TD-10) w rejonie tzw. Białych Mórz – pierwsza nawa: 604 m, druga nawa – 618 m ,
― most tramwajowy i drogowy M11A nad rz. Wilgą - 51,77 m
― wiadukt tramwajowy M-11B1 nad ul. Totus Tuus Bis – 11,5 m
― Wiadukt drogowy M-11B2 nad ul. Totus Tuus Bis – 53,07m
– tunel drogowy (TD-12) pod skrzyżowaniem ul. Turowicza z ul. Herberta – pierwsza nawa: 199 m, druga nawa: 209
m
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Podstawowe informacje:
Zakres budowy linii tramwajowej
 budowę infrastruktury (torowej) tramwajowej o długości ok. 1,7
km (podwójnego toru) wraz z siecią trakcyjną oraz systemami
bezpieczeństwa, sterowania i zasilania oraz odwodnienia
 przebudowę linii tramwajowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej na
odcinku ok. 0,6 km (podwójnego toru) wraz z przebudową
jezdni północnej ul. Zakopiańskiej (tj. jezdni bezpośrednio
przylegającej do istniejącej linii tramwajowej)
 budowę podstacji trakcyjnej wraz z wyposażeniem
 przebudowę pętli tramwajowej na os. Kurdwanów

 budowa obiektu tunelowego wraz ze stanowiskami
obsługi oraz systemami: obsługi i nadzoru,
bezpieczeństwa, sterowania, zasilania i łączności
 budowa obiektów mostowo-tramwajowych na
rzece Wildze i nad ul. Do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia
 budowa nowego punktu przesiadkowego dla
komunikacji zbiorowej w rejonie węzła
Zakopiańska
 budowa nowego koryta rzeki Wilgi – na odcinku
kolidującym z nową linią tramwajową –
przełożenie rzeki
 budowa systemu sterowania obszarowego i
systemu informacji pasażerskiej
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Horyzont czasowy:
1. Etap przetargu

Uzysk. Dec. ZRID et. III
Uzysk. Dec. ZRID et. V
Uzysk. Dec. ZRID et. II

grudzień 2021

4. Etap odbiorów

listopad 2021

październik 2018
Grudzień 2018
styczeń 2019

Wydobycie odpadów

Rozpoczęcie budowy etap I
luty 2018

3. Etap realizacji zasadniczych robót budowlanych

kwiecień 2018

październik 2017

podpisanie Umowy
marzec 2017

złożenie oferty
listopad 2016

sierpień 2016

ogłoszenie Przetargu

2. Etap
projektowania i
uzyskiwania
decyzji
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TRASA ŁAGIEWNICKA - przebieg inwestycji:

Realizacja komponentu pn. Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej wspófinansowana ze środków funduszy europejskich
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 - 2020

Ul. Rostworowskiego, ul. Kobierzyńska i ul. Ruczaj
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Tunel drogowy (TD-01) pod ul. Rostworowskiego, ul. Kobierzyńską i ul. Ruczaj– długość: 350,34 m

Tunel drogowy (TD-03) pod projektowaną ul. 8 Pułku Ułanów (Nowoobozową) – 21,79 m,
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Węzeł z ul. 8 Pułku Ułanów

Tunel drogowy (TD-03) pod projektowaną ul. 8 Pułku Ułanów (Nowoobozową) – 21,79 m,

191
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Tunel drogowy (TD-04) między ul. 8 Pułku Ułanów (Nowoobozową) a ul. Zakopiańską – 522 m,
Koniec tunelu

Tunel drogowy (TD-04) między ul. 8 Pułku Ułanów (Nowoobozową) a ul. Zakopiańską – 522 m,
Początek tunelu
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Tunel drogowy (TD-04) między ul. 8 Pułku Ułanów (Nowoobozową) a ul. Zakopiańską – 522 m,

Tunel drogowy (TD-04) między ul. 8 Pułku Ułanów (Nowoobozową) a ul. Zakopiańską – 522 m,
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Ul. Zbrojarzy, Ludwisarzy, Zakopiańska

Tunel drogowy (TD-04) między ul. 8 Pułku Ułanów (Nowoobozową) a ul. Zakopiańską – 522 m,
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Ul. Zbrojarzy, Ludwisarzy, Zakopiańska – linia kolejowa nr 94
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Tunel drogowy (TD-07) i most M-06 nad rz. Wilgą pod ul. Zakopiańską – 61,35 m każdy
Zakres projektu:

Ul. Zakopiańska

Realizacja komponentu pn. Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej wspófinansowana ze środków funduszy europejskich
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014 - 2020

195

Migdał K.

196

Tunel drogowy (TD-07) i most M-06 nad rz. Wilgą pod ul. Zakopiańską – 61,35 m każdy
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Tunel drogowy (TD-07) i most M-06 nad rz. Wilgą pod ul. Zakopiańską – 61,35 m każdy
Zakres projektu:

Ul. Zakopiańska
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Most M-06 nad rz. Wilgą pod ul. Zakopiańską – 61,35 m
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Tunel drogowy (TD-07) pod ul. Zakopiańską – 61,35 m
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Tunel drogowy (TD-07) i most M-06 nad rz. Wilgą pod ul. Zakopiańską – 61,35 m każdy
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linia kolejowa nr 94 – ul. Witosa
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Tunel tramwajowy (TT-09) w rejonie tzw. Białych Mórz – 659 m,
Tunel drogowy (TD-10) w rejonie tzw. Białych Mórz – pierwsza nawa: 604 m, druga nawa – 618 m

Początek tuneli

Koniec tuneli
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Tunel tramwajowy (TT-09) w rejonie tzw. Białych Mórz – 659 m,
Tunel drogowy (TD-10) w rejonie tzw. Białych Mórz – pierwsza nawa: 604 m, druga nawa – 618 m
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Tunel tramwajowy (TT-09) w rejonie tzw. Białych Mórz – 659 m,
Tunel drogowy (TD-10) w rejonie tzw. Białych Mórz – pierwsza nawa: 604 m, druga nawa – 618 m
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Tunel tramwajowy (TT-09) w rejonie tzw. Białych Mórz – 659 m,
Tunel drogowy (TD-10) w rejonie tzw. Białych Mórz – pierwsza nawa: 604 m, druga nawa – 618 m
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Ul. Do Sanktuarium - Witosa
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Most tramwajowy i drogowy M11A nad rz. Wilgą i wiadukt tramwajowy i drogowy M11B nad ul. Totus Tuus Bis
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Most tramwajowy i drogowy M11A nad rz. Wilgą i wiadukt tramwajowy i drogowy M11B nad ul. Totus Tuus Bis
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Most tramwajowy i drogowy M11A nad rz. Wilgą i wiadukt tramwajowy i drogowy M11B nad ul. Totus Tuus Bis
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Most tramwajowy i drogowy M11A nad rz. Wilgą -51,77 m
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Wiadukt tramwajowy i drogowy M-11B1 nad ul. Totus Tuus Bis
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Wiadukt tramwajowy i drogowy M-11B1 nad ul. Totus Tuus Bis
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Wiadukt drogowy M - 11B2 nad ul. Totus Tuus Bis – 53,07 m
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Tunel drogowy (TD-12) pod skrzyżowaniem ul. Turowicza z ul. Herberta etap realizacji
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„okiem” wykonawcy robót budowlanych
Beata Toporska | Dawid Frączek

NOVDROG 2020 | Niepołomice | 27-28 luty 2020 r.

AGENDA
1. „Zaprojektuj i wybuduj” w Prawie Zamówień Publicznych
2. Przedstawienie inwestycji
3. Etap projektowania

4. Etap budowy
5. Podsumowanie – zalety i wady

Toporska B., Frączek D.

210

1. „Zaprojektuj i wybuduj” w PZP
Art. 31 Prawo Zamówień Publicznych [„PZP”]
1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty
budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.
2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zamawiający opisuje
przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalnoużytkowego.

1. „Zaprojektuj i wybuduj” w PZP
Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym [„PFU”]
opisuje zadanie budowlane, podaje przeznaczenie ukończonych
robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne,
materiałowe i funkcjonalne (art. 31 ust. 3 PZP).

Wymagania zamawiającego powinny być określone przez podanie
wymagań
dotyczących
przygotowania
terenu
budowy,
architektury,
konstrukcji,
instalacji,
wykończenia
oraz
zagospodarowania terenu.
PFU musi zawierać warunki wykonania
i odbioru robót budowlanych.
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1. „Zaprojektuj i wybuduj” w PZP
Art. 33 Prawo Zamówień Publicznych
1. Wartość zamówienia
podstawie:

na

roboty

budowlane

ustala

się

na

1) kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na etapie
opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie
planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane,
2) planowanych
kosztów
prac
projektowych
oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane.

2. Przedstawienie inwestycji
Zaprojektowanie i przebudowa drogi krajowej DK 94 w km
325+330-326+044 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą
powiatową DP 2132K (ul. Ojcowska) w Giebułtowie

Nazwa zadania:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Inwestor:

SARIVO INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. (dawnej RUiBD Sp. z o.o.)

Wykonawca:

8 styczeń 2018
13.398.746,38 zł brutto
ryczałt

Podpisanie Umowy:
Wartość robót:
Rozliczenie robót:
Terminy umowne:

etap I:

przerwa techniczna:

etap II:

Okres gwarancji / rękojmi:

projektowanie, etap obejmujący opracowanie kompletnej dokumentacji
wykonawczej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i
pozwoleń, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID - w terminie nie dłuższym niż
12 miesięcy od daty podpisania umowy
planowana przez okres 4 miesięcy, począwszy od uzyskania ostatecznej decyzji
ZRID, przeznaczona na wydanie nieruchomości wywłaszczonych na potrzeby
inwestycji i/lub przerwę zimową
realizacja robót, etap obejmujący wykonanie całego zakresu robót budowlanych
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - w terminie nie dłuższym
niż 6 miesięcy liczone od dnia zakończenia przerwy technicznej z zastrzeżeniem,
że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie wcześniej niż 1 marca 2019 roku.
7 lat / 5 lat
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2. Przedstawienie inwestycji
Lokalizacja inwestycji

2. Przedstawienie inwestycji
Przedmiot Zamówienia
1. Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami
Programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej „PFU”) wraz ze
wszystkimi
opracowaniami
projektowymi
i
uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji.
2. Uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID,
uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych do wykonania robót
budowlanych.
3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót
budowlanych
na
podstawie
opracowanej
dokumentacji
wykonawczej.
4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a także przekazania Zamawiającemu
przedmiotu umowy.
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2. Przedstawienie inwestycji
Plan Zagospodarowania Terenem

2. Przedstawienie inwestycji
Harmonogram Robót
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3. Etap projektowy
Harmonogram - „kamienie milowe”

LEGENDA
Wprowadzenie uwag Inwestora (GDDKiA)

Uzgodnienie z jednostką administracyjną / Zezwolenia na prace terenowe (Geologia)

"Rezerwa czasowa"

Wprowadzenie uwag Generalnego Wykonawcy

Uprawomocnienie decyzji administracyjnej dla PRG (Geologia)

Okres weryfikacji materiałów przez Inwestora (GDDKiA)

Uzgodnienie z jednostką administracyjną (Starostwo) opracowań PRG / DGI (Geologia)

Okres klauzulowania mapy do celów projektowych

Okres weryfikacji materiałów przez Generalnego Wykonawcę

Uzgodnienie z jednostką administracyjną - Wójt Gm. Wielka Wieś (Geologia)

ZUDP

Okres prac projektowych / robót i uzgodnień

3. Etap projektowy
Program Funkcjonalno-Użytkowy



Dokumentacja projektowa zostanie opracowana z oparciu
o wariant nr 2 przedstawiony w Projekcie Koncepcyjnym.



Ekrany akustyczne zostaną zaprojektowane w oparciu o
projekt koncepcyjny budowy ekranów WARIANT 2.



Konstrukcja nawierzchni drogi DK 94 ma odpowiadać
kategorii ruchu KR5.
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3. Etap projektowy
Wariant nr 2

3. Etap projektowy
Ekrany akustyczne
 W PFU zostały podane w tabeli parametry ekranów tj.
długość, wysokość oraz rodzaj wypełnień.
 Ekrany mają być odbijające, o klasie izolacyjności od
dźwięków powietrznych B3, z materiału transparentnego.
 Wymagania dotyczące izolacyjności odnoszą się do
podwaliny, konstrukcji nośnej oraz prefabrykowanych paneli
akustycznych.
 Nie dopuszcza się stosowania przerwy pomiędzy poziomem
terenu, a podstawą ekranu, ani otworów w części nadziemnej
betonowej podstawy ekranów.

215
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3. Etap projektowy
Ekrany akustyczne – zaprojektowane ekrany akustyczne wariant 2

3. Etap projektowy
Ekrany akustyczne
 Zamawiający wykonał we własnym zakresie analizę akustyczną, którą
przekazał Wykonawcy po podpisaniu Umowy.
 Opracowanie nowej analizy akustycznej dotyczącej zabezpieczenia
przeciw ponadnormatywnemu hałasowi przyległych terenów

stwierdzono potrzebę rozszerzenia zakresu budowy ekranów
akustycznych względem rozwiązań i wymagań
przedstawionych PFU z uwagi na przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hałasu w porze dnia o 1,7dB i w porze nocy o 3,2dB
na działce 34/18 (koło UG Wielka Wieś)
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3. Etap projektowy
Ekrany akustyczne

3. Etap projektowy
Ekrany akustyczne
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3. Etap projektowy
Konstrukcja nawierzchni
Zgodnie z zapisami PFU Zamawiający wymagał, aby:
 Konstrukcja nawierzchni drogi DK94 odpowiadała kategorii ruchu KR5.
 Konstrukcja nawierzchni drogi DP 2132K kategorii ruchu KR3.

W Koncepcji Programowej została wstępnie przyjęta konstrukcja
nawierzchni pod drogę i rondo.

co należało sprawdzić obliczeniowo i po spełnieniu wymogów
przepisów i wytycznych zatwierdzić w Laboratorium Drogowym
GDDKiA O/Kraków

w dniu 16.05.2018 zostały wykonane pomiary ugięć
istniejących nawierzchni metodą FWD

3. Etap projektowy
Odstępstwa od warunków technicznych
 Dopuszczalne odstępy między węzłami lub skrzyżowaniami
oraz warunki stosowania zjazdów § 9 ust. 1 pkt. 3
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 Nr 43
poz. 430).
 Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających, z zastrzeżeniem ust.
3 i 4, nie powinna być mniejsza niż 40 m dla ulicy GP, 20 m dla klasy
Z i 12 m dla klasy L: § 7.1 Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430).

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ „okiem” wykonawcy robót budowlanych
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3. Etap projektowy
Prace geodezyjne - Klauzula podziału nieruchomości
 19.04.2018 r. uzyskała klauzulę mapy do celów projektowych.
 W dniach 8-9.05.2018 r. nastąpiło przyjęcie oraz ustalenie granic
nieruchomości pod podziały działek w celu przygotowania operatu.
 Konieczność ogłoszenia na BIP z uwagi, iż cześć działek nie miała
uregulowanego stanu prawnego - spowodowało opóźnienie w pracach
geodezyjnych.
 Podział działki nr 35/4 podlegającej wywłaszczeniu, która dzieli się wg
projektu na 3 nowe.
 17.08.2018 r. zostaje złożony
nieruchomości do klauzuli.

operat

techniczny

z

podziałami

 27.11.2018 r. Wykonawca otrzymuje klauzulę – tj. 102 dni od daty
złożenia operatu.

3. Etap projektowy
Prace geodezyjne - Klauzula podziału nieruchomości

W dniu 23.01.2019 r. Inspektor MUW poinformował o nieuregulowanym
stanie prawnym działki drogowej 207/2 będącej we władaniu GDDKiA bez
określenia właściciela.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13.10.1998 r. „ Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną” art. 73 – Nieruchomości pozostające
w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności,
a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy
prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu
terytorialnego za odszkodowaniem”

Toporska B., Frączek D.
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3. Etap projektowy
Prace geodezyjne - Klauzula podziału nieruchomości

W świetle ww. ustawy działka 207/2 mogłaby się stać własnością Skarbu
Państwa – potrzebna jest decyzja deklaratoryjna wydana zgodnie art. 73
pkt. 3 Ustawy

Konieczny był dodatkowy podział ww. działki, dla którego uzyskano klauzulę
podziałową w dniu 18.02.2019 r.

3. Etap projektowy
Podsumowanie
mar.18

kwi.18

maj.18

cze.18

lip.18

sie.18

klauzula podziału
nieruchomości

17.08.

pozwolenie wodnoprawne

01.08.

odstępstwo od
warunków
technicznych
decyzja ZRID

wrz.18

paź.18

lis.18

gru.18

sty.19

lut.19

mar.19

kwi.19
klauzula
otrzymano po
102 dniach

27.11.

18.12.

27.04.

pozwolenie
uzyskano po 139
dniach

07.02.

odstępstwo
uzyskano po 229
dniach

12.12.

I tydz.
planowane
złożenie
wniosku o
ZRID

30.11.
złożono
wniosek o
ZRID

05.03.
wszczęcie
postępow.

16.04.
DECYZJA
ZRID

decyzję ZRID
uzyskano po 137
dniach
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4. Etap budowy

4. Etap budowy
Ogólna charakterystyka zakresu prac budowlanych
 Przebudowa skrzyżowania DK 94 z DP 2132K w km 325+808 na
skrzyżowanie typu rondo dwupasowe, turbinowe.
 Przebudowa DK 94 w km 325+299 – 326+048.
 Przebudowa fragmentu DP 2132K.
 Budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej (w tym linii
sieci energetycznej, linii sieci teletechnicznych, wodociągów,
kanalizacji deszczowej, sanitarnej i gazociągów w zakresie
wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z drogą lub potrzeby
obsługi urządzeń towarzyszących przebudowywanej drodze).

 Budowa obustronnych zatok autobusowych.
 Budowę dróg dojazdowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej.
 Budowę zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych.

Toporska B., Frączek D.
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4. Etap budowy
 Budowę, przebudowę
technicznej.

i

zabezpieczenie

urządzeń

infrastruktury

 Budowę ekranów akustycznych.
 Budowę oświetlenia dróg, ronda, projektowanych przejść dla pieszych.

 Wykonanie oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
 Inne
prace
o
charakterze
przygotowawczym,
pomocniczym
i porządkującym, wycinkę i nasadzenia zieleni, rozbiórka budynków
i elementów dróg istniejących, przebudowę ogrodzeń bram i furtek.

4. Etap budowy
29.04.2019 r. – przekazanie placu budowy*

* z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych do wyburzenia – te przekazano do 07.08.2019 r.
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4. Etap budowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy

4. Etap budowy
06.05.2019 r. – rozpoczęcie prac budowlanych

Rys. 1. Cyfrowy model 3D projektowanego układu drogowego
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4. Etap budowy
Ogólna charakterystyka projektowanych obiektów drogowych

4. Etap budowy
Projektowane przekroje konstrukcyjne

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ „okiem” wykonawcy robót budowlanych
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4. Etap budowy
Prace przygotowawcze i organizacja placu budowy
 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.
 Geodezyjne pomiary
drogowego w terenie.

wysokościowe

i

tyczenie

projektowanego

układu

 Saperskie rozpoznanie terenu budowy.
 Nadzór archeologiczny.

Fot. 1 Roboty ziemne i prace sieciowe (Autor: materiał własny SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o.)

4. Etap budowy
Roboty ziemne i stabilizacja gruntu
Po przystąpieniu do wykonywania robót
ziemnych monitorowano przydatność
gruntów do
wykonywania z nich
nasypów drogowych oraz wzmocnienia
podłoża poprzez stabilizację gruntu
spoiwem.

W oparciu o badania geologiczne z etapu
projektowania,
wykonano
dodatkowe
badania
laboratoryjne,
stwierdzające
przydatność istniejących gruntów w aspekcie
fizyko-chemicznym,
a
po
wykonaniu
receptury stanowiącej o ilości spoiwa
potrzebnego do wykorzystania w celu
stabilizacji
gruntu,
przystąpiono
do
wykonania tzw. stabilizacji.
Fot. 2, 3 Stabilizacja gruntu (Autor: materiał własny SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o.)
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4. Etap budowy

Fot. 4 (Autor: materiał własny SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o.)

W oparciu o zapisy specyfikacji technicznej oraz
Programu Zapewnienia Jakości, wykonywane
prace kontrolowane były na bieżąco przez
laboratorium drogowe wykonawcy oraz GDDKiA
w Krakowie.

Fot. 5 Badania laboratoryjne (Autor: materiał własny
SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o.)

4. Etap budowy
Warstwy konstrukcyjne korpusu drogowego

Po wykonaniu warstwy ulepszonego
podłoża, przystąpiono do układania
kolejnych warstw konstrukcyjnych,
zagęszczanych mechanicznie.

Fot. 6 Podbudowy (Autor: materiał własny SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o.)
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4. Etap budowy
Prace brukarskie

Fot. 7, 8 Prace brukarskie (Autor: materiał własny SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o.)

4. Etap budowy
Prace nawierzchniowe

Fot. 9, 10 Prace nawierzchniowe (Autor: materiał własny SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o.)
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4. Etap budowy

Wykonano
projektowane
pale ekranów akustycznych,
wraz z montażem słupów,
wykonaniem głowic pali,
montażem
elementów
prefabrykowanych podwalin
oraz przygotowaniem do
montażu
transparentnych
wypełnień ekranów.

Fot. 11 Ekrany akustyczne (Autor: materiał własny SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o.)

5. Podsumowanie – zalety i wady
 Jedno postępowanie przetargowe
oszczędność czasu i mniejsze koszty.
 Wykonawca uczestniczy
samego początku.

w

procesie

zamiast

dwóch

–

inwestycyjnym

od

 Wykonawca we własnym zakresie eliminuje zmiany
w projekcie, które nie dało się przewidzieć na etapie
projektowania (niezinwentaryzowane sieci itp.).
 Wykonawca
ma
możliwość
zastosowania
rozwiązań
materiałowych, konstrukcyjno-montażowych, w których się
specjalizuje, do których jest przygotowany sprzętowomateriałowo – co daje optymalizację kosztów.
 Wykonawca ma możliwość wprowadzenie na etapie projektu
rozwiązań usprawniających realizację robót pod względem
logistycznym, organizacji placu budowy, dostępności
i organizacji ruchu.

ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ „okiem” wykonawcy robót budowlanych
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5. Podsumowanie – zalety i wady
 Trudność opisu przedmiotu zamówienia.
 Wykonawca proponuje cenę tylko na podstawie programu
funkcjonalno-użytkowego i koncepcji programowej.
 Inwestor
ma
projektowania.

mniejszą

kontrolę

nad

procesem

 Wykonawca sporządzając projekt może ograniczyć się do
zastosowania tylko rozwiązań, które są mu znane i wygodne
do wykonania.
 Wykonawca
projektową.

bierze

odpowiedzialność

za

dokumentacje

 Wadą dla Zamawiającego może być wyższa cena, w której
wykonawca może uwzględnić ryzyka związane z: formą
wynagrodzenia ryczałtową, wycenieniem ewentualnych
robót nieprzewidzianych itp.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

SARIVO INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.
ul. Christo Botewa 14
30-798 Kraków

NIP: 677 10 21 434
KRS: 0000106572
REGON: 350867535

Tel. (+48) 12 637-03-69
Fax (+48) 12 637-05-29
infrastruktura@sarivo.com
www.drogi.krakow.pl
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Informacje dla Autorów
Procedura recenzowania publikacji
1. Każda publikacja przesłana do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową podlega
procedurze recenzowania (dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej Autora) i ocenie językowej (redaktor językowy). Recenzentów wyznacza Redaktor
Naczelny po zasięgnięciu opinii redaktorów tematycznych.
2. W przypadku wykorzystywania w publikacji zaawansowanych metod statystycznych
publikację ocenia również redaktor statystyczny.
3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów
będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
4. W doborze recenzentów stosuje się model, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
5. W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady (wąska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów) recenzent
pochodzący z tej samej jednostki będzie podpisał deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów będzie się uznawać zachodzące między recenzentem a autorem:
• bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
• relacje podległości zawodowej,
• bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających
przygotowanie recenzji.
6. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia
artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do publikacji po uwzględnieniu
uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia.
7. Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:
• oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu, w zastosowaniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesującego syntetycznego spojrzenia na pewną dziedzinę badań,
• poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji,
• poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
• trafny i wystarczający dobór literatury,
• właściwy dobór materiału ilustracyjnego.
8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie będą ujawniane w kolejnych numerach czasopisma; lista recenzentów będzie podana do publicznej wiadomości raz
w roku.
Informacja o zabezpieczeniu przed zjawiskiem ghostwriting
Zjawisko ghostwriting występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie
publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Zjawisko guest authorship (honorary authorship) występuje wówczas, gdy udział autora jest
znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.
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Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship Redakcja Zeszytów Naukowo-Technicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie
wdraża poniższe rozwiązania:
1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów
w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest
autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność będzie ponosić autor zgłaszający opracowanie.
2. Redakcja, począwszy od numeru 1/2012, wyjaśnia w Informacji dla Autorów, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte
przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów
(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja wymaga od Autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania
i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Przygotowanie tekstów do druku
• Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować
pojedynczy „Tab”, a nie spacje.
• Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wyrazów.
• Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość
300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.
• Wzory matematyczne proszimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.
• Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego
(do artykułu należy dołączyć oświadczenie).
• Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i podpis.
• Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
• Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce
pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
• W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy
określić procentowy wkład Autorów w publikację.
• Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
• Na końcu artykułu prosimy o zamieszczenie streszczenia artykułu i kilku słów kluczowych (minimum trzy) oraz tłumaczeń tytułu artykułu, streszczenia i słów kluczowych
na język angielski.
• Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
• Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP.
• Tekst proszę dostarczać w postaci pliku na CD lub mailem.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale:
– Politechniki Krakowskiej: Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedry Systemów Transportowych
– Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie
– Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
– Zarządu Dróg Miasta Krakowa
PATRONAT HONOROWY
Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej
Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
PARTNER

Miasto Kraków
KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY
Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska)
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Marian Tracz (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL (Politechnika Lubelska,
EKKOM Sp. z o.o.)
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG (Politechnika Gdańska)
dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Piotr Olszewski, prof. PW (Politechnika Warszawska)
KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodnicząca
Beata Toporska
Zastępca Przewodniczącej
Andrzej Kollbek
Sekretarz organizacyjny
Janina Mrowińska
Członkowie
Piotr Buczek
Anna Karpierz
Anna Reszczyk

PARTNER ZŁOTY KONFERENCJI

PARTNERZY OFICJALNI KONFERENCJI

PARTNERZY KONFERENCJI

PATRONAT MEDIALNY

ONSORZY KON

INFORMACJE FIRM,
PRZEDSIĘBIORSTW I ORGANIZACJI

DEKORACYJNE NAWIERZCHNIE BETONOWE
Z EKSPONOWANYM KRUSZYWEM

Trwałe

Antypoślizgowe

Łatwe
w utrzymaniu

Indywidualnie
projektowane
wzory

więcej o DECO na BetonNaDom.pl/NawierzchnieDekoracyjne

Skontaktuj się z nami! 691 393 125 • posadzki@betonnadom.pl

PARTNERZY KONFERENCJI 2019
Generalny Partner Konferencji
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”
TRACK TEC S.A.

Diamentowi Partnerzy Konferencji
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”
RAIL-MIL COMPUTERS SP. Z O.O. SP.K.
SBM SPÓŁKA Z O.O.

Złoci Partnerzy Konferencji
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”
BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
COVER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE
RAMATECH- INSTAL S.C.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - TECHNICZNE GRAW SP. Z O.O.

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE
INŻYNIERÓWI ITECHNIKÓW
TECHNIKÓW KOMUNIKACJI
INŻYNIERÓW
KOMUNIKACJI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
ODDZIAŁ W
W KRAKOWIE
KRAKOWIE
ODDZIAŁ
30-804
Kraków, ul.
ul. Siostrzana
11 11
30-804
Kraków,
Siostrzana
Tel. Tel.
(012)(12)
658-93-72,
658-93-74,
fax
659-00-76
658-93-72, 658-93-74
NIP 676-001-01-60
NIP 676-001-01-60
REGON 350013129
REGON 350013129
krakow@sitkrp.org.pl
www.sitk.org.pl
krakow@sitkrp.org.pl
www.sitk.org.pl
Wykonuje:
Wykonuje:
• opinie
i ekspertyzy,
• opinie
i ekspertyzy,
• opracowania
naukowo-badawcze
zakresie
komunikacji, drogo• opracowania
naukowo-badawcze ii projektowo-studialne
projektowo-studialne ww
zakresie
komunikacji,
wnictwa
i kolejnictwa,
drogownictwa
i kolejnictwa,
• regulaminy
transportu
kolejowego,
• regulaminy
transportu
kolejowego,
• wyceny
wartości
rynkowej
W ramach działalności SITK RP w Krakowie
• wyceny
wartości
rynkowejmaszyn
maszyn torowych.
funkcjonuje Biuro Ekspertyz, w którym
torowych.
Organizuje:
specjaliści i rzeczoznawcy SITK, wysokiej
• konferencje
Organizuje: naukowo-techniczne,
klasy eksperci naukowi i inżynierowie
• sympozja,
warsztaty,
• konferencje
naukowo-techniczne,
praktycy wykonują projekty i analizy
• seminaria,
• sympozja, warsztaty,
w różnych dziedzinach transportu.
• kursy
szkoleniowe,
W obszarze zainteresowań eksperckich jest
• seminaria,
• spotkania
techniczno-naukowe.
transport drogowy, transport zbiorowy
• spotkania
techniczno-naukowe.
(komunikacja zbiorowa), inżynieria ruchu,
Wydaje:
Wydaje:
transport kolejowy i transport lotniczy.
• Kwartalnik
Zeszyty
Oddziału SITK RP w Krakowie zawierający re• Publikacje
zwarteNaukowo-Techniczne
(książki):
cenzowane
artykuły z problematyki transportu kolejowego, drogowego i miejskiego,
⋅ monografie,
• publikacje
zwarte (książki)
⋅ podręczniki,
*monografie
⋅ materiały konferencyjne,
*podręczniki
⋅ inne wydawnictwa na zamówienie,
*materiały konferencyjne
⋅ wydaje
kwartalnik. na zamówienie
*inne
wydawnictwa
• Czasopismo
branżowe Transport
Miejski i Regionalny, który porusza problemy transportowe
• publikacje
okolicznościowe
na zamówienie,
w miastach.
• Czasopismo
branżowe Transport Miejski i Regionalny, który porusza problemy transporto-

we w miastach.

W ramach działalności SITK RP w Krakowie funkcjonuje Biuro Ekspertyz, w którym
specjaliści i rzeczoznawcy SITK, wysokiej klasy eksperci naukowi i inżynierowie
praktycy wykonują projekty i analizy w różnych dziedzinach transportu. W obszarze zainteresowań eksperckich jest transport drogowy, transport zbiorowy (komunikacja zbiorowa), inżynieria ruchu, transport kolejowy i transport lotniczy.

Publikacje
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddziału w Krakowie:
1
2
3

Modernizacja Alej Trzech Wieszczów w Krakowie. Problem techniczny i ekonomiczny (1983, s. 132)
Informatyka na usługach Służby Ruchu na przykładzie Południowej DOKP (1983, s. 42)
Wykorzystanie materiałów miejscowych dla potrzeb drogownictwa w Makroregionie Południowo-Wschodnim Polski (1983, s. 63)
3 bis Program doraźnych przedsięwzięć dla usprawnienia komunikacji w Tarnowie (1983, s. 36)
4
Modelowanie sieci transportu kolejowego (1983, s. 217)
5
Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny (1984, s. 133)
6
Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny. Część II (1984, s. 148)
7
Betony cementowe w budownictwie drogowym i mostowym (1985, s. 84)
8
Problemy komunikacyjne Krakowa. Organizacja ruchu w Śródmieściu (1985, s. 131)
9
Stan aktualny i kierunki badań w zakresie zastosowań informatyki w transporcie kolejowym (1986,
s. 118)
10 Nowe technologie w budownictwie drogowym (1987, s. 92)
11
Prognozowanie przewozów. Metody i zastosowania (1987, s. 31)
12 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1987, s. 156)
12 bis Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym. Część II (1987, s. 154)
13 III Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1988, s. 228)
14 Wykorzystanie badań laboratoryjnych do sterowania jakością robót drogowych (1988, s. 123)
15 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1989, s. 207)
16 IV Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1989, s. 203)
17 Racjonalizatorzy SITK na rzecz Miasta Krakowa (1989, s. 30)
18 V Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1990, s. 174)
19 VI Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1991, s. 88)
20 Problemy mostownictwa w regionie Krakowskim (1992, s. 135)
21 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (1992, s. 388)
22 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (1992, s. 322)
23 Informatyka w kolejnictwie (1992, s. 178)
24 Modelowanie procesów przewozowych i ładunkowych w transporcie (1992, s. 376)
25 Racjonalizacja zużycia energii w procesie przewozowym PKP (1993, s. 240)
26 Ochrona zabytków techniki, przemysłu i sztuki inżynierskiej (1993, s. 262)
27 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1993, s. 208)
28 Problemy zarządzania transportem (1993, s. 228)
29 Diagnostyka nawierzchni szynowej i podtorza (1993, s. 150)
30 Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce (1994, s. 240)
31 Transport kombinowany – uwarunkowania i możliwości (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1, 1994, s. 260)
32 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2, 1994, s. 500)
33 Działalność Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie w latach 19901993 (sprawozdanie kadencyjne) (Materiały Różne 1, 1994, s. 144)
34 Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi (Zeszyt Naukowo-Techniczny 3, 1994)
35 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 4, 1995, s. 242)
36 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 5, 1995, s. 212)
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INFORMACJE FIRM, PRZEDSIĘBIORSTW I ORGANIZACJI
Problemy administracyjne, techniczne i prawne w utrzymaniu dróg lokalnych miejskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 6, 1995, s. 164)
Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 7,
1995, s. 340)
Tradycja i przyszłość komunikacji zbiorowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 8, 1995, s. 302)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Krakowie – wczoraj – dziś – jutro (Materiały
Różne 2, 1995, s. 136)
Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 9, 1995, s. 214)
Obsługa transportowa aglomeracji miejskich i ruchu lokalnego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 10, 1996,
s. 244)
Problemy transportu i inżynierii lądowej w działalności naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (Monografia 2, 1996, s. 360)
Na transportowym szlaku – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 3, 1996, s. 212)
Problemy transportowe związane z organizacją zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 roku (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 11, 1996, s. 256)
Utrzymanie komunikacyjnych obiektów inżynierskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 12, 1996, s. 124)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 13, 1996, s. 168)
Rozwój komunikacji a ochrona dziedzictwa kulturowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 14, 1996, s. 286)
Mieczysław Barbacki. 1000 lat krakowskich dróg – dzieje i uwarunkowania rozwoju systemu komunikacji
w Krakowie (Monografia 3, 1996, s. 208)
Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 15, 1996,
s. 240)
Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 16, 1997,
s. 254)
Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 17, 1997, s. 188)
Osiągnięcia i problemy transportu wewnątrzzakładowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 18, 1997, s. 148)
Prezentacja autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem ziemnym – konstrukcja i eksploatacja
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 19, 1997, s. 80)
Transport kombinowany (Zeszyt Naukowo-Techniczny 20, 1997, s. 260)
Problemy zarządzania i utrzymania dróg na obszarach gmin (Zeszyt Naukowo-Techniczny 21, 1997, s. 192)
Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 22, 1997, s. 220)
Marian Szeliński. Oddział krakowski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w latach
1946-1995. Zarys działalności (Monografia 4, 1998, s. 320)
Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1994-1997 (Materiały Różne 4, 1998,
s. 44)
Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów – stan obecny i perspektywy rozwoju (Zeszyt Naukowo-Techniczny 23, 1998, s. 104)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 24, 1998, s. 244)
Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 25, 1998, s. 194)
Nowe technologie w utrzymaniu ulic (Zeszyt Naukowo-Techniczny 26, 1998, s. 112)
Sterowanie ruchem w miejskiej komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 27, 1998, s. 296)
Komputerowe systemy kierowania ruchem na sieci kolejowej PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 28, 1998,
s. 348)
Na transportowym szlaku II – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 5, 1999, s. 268)
Inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu w setną rocznicę śmierci (Monografia 4, 1999, s. 132)
Informatyka w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe (Zeszyt Naukowo-Techniczny 29, 1999,
s., 400)
Ochrona zabytków i muzealnictwo w komunikacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 30, 1999, s. 168)
Doświadczenia w zakresie eksploatacji autobusów zasilanych gazem ziemnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 31, 1999, s. 92)
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Andrzej Rudnicki. Jakość komunikacji miejskiej (Monografia 5, 1999, s. 384)
Problemy techniczne i jakościowe związane z eksploatacją torów kolejowych (Zeszyt Naukowo-Techniczny
32, 1999, s. 144)
Kompleksowe badania ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich – synteza wyników (Monografia
6, 1999, s. 128)
Obsługa klientów PKP z wykorzystaniem systemu kierowania przewozami i zarządzania (SKPZ) (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 33, 1999, s. 176)
Materiały Seminarium Targów Drogownictwa DROGPOL’2000 (Zeszyt Naukowo-Techniczny 34, 2000,
s. 104)
Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 35, 2000, s. 306)
Transport w rozwoju regionów (Zeszyt Naukowo-Techniczny 36, 2000, s. 482)
Problemy ochrony zabytków komunikacyjnych (Zeszyt Naukowo-Techniczny 37, 2000, s. 282)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 38, 2000, s. 210)
Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim (Monografia 7, 2000, s. 112)
Transport 2000 - Kongres SITK Kraków - Zakopane 14-16.IX.2000 - Referaty Kongresowe (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 39, 2000, s. 444)
Polityka transportowa państwa na lata 2000-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 8, 2000,
s. 108)
Aktualne problemy zarządzania drogami (Zeszyt Naukowo-Techniczny 40, 2000, s. 108)
Miejsce diagnostyki infrastruktury kolejowej w nowej strukturze organizacyjnej kolei (Zeszyt Naukowo-Techniczny 41, 2000, s. 294)
Kolejarz z uśmiechem. Oprac. Jerzy Hydzik (Materiały Różne 6, 2000, s. 84)
Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45,
2001, s. 296)
XV Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny
42, 2001, s. 232)
Bezpieczeństwo na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 43, 2001, s. 154)
Projekt połączeń kolejowych Kraków-Muszyna/Zakopane (Zeszyt Naukowo-Techniczny 44, 2001, s. 76)
Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 9, 2001,
s. 154)
Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45, 2001, s. 180)
Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 46, 2002, s. 466)
Problemy związane z zarządzaniem pasem drogowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 47, 2002, s.184)
Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1998-2001 (Materiały Różne 7, 2002,
s. 124)
Koordynacja działań różnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 48, 2002, s. 108)
XVI Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny
49, 2002, s. 240)
Aktualne osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 50, 2002, s. 254)
Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 10, 2002, s. 592)
Międzynarodowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 11, 2002. s. 280)
Historia i ochrona zabytków w transporcie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 51, 2002, s. 440)
Problematyka powodziowa w mostownictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 52, 2002, s. 268)
Nowoczesne technologie i systemy usprawniające zarządzanie w transporcie kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 53, 2002, s. 442)
Integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwami komunikacyjnymi z uwzględnieniem wymogów
norm ISO (Zeszyt Naukowo-Techniczny 54, 2002, s. 276)
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104 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 12, 2003, s. 636)
105    XVII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 55, 2003, s. 276)
106 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 56, 2003, s. 388)
107 Miejsce polskich przewoźników w europejskim systemie transportowym po integracji z Unią Europejską
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 57, 2003, s. 152)
108 Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu pasażerskiego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 58, 2003, s. 488)
109 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 59, 2003,
s. 304)
110 Bezpieczeństwo ruchu drogowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 60, 2004, s. 136)
111 Polski przemysł i zaplecze naprawcze transportu kolejowego w warunkach konkurencji na europejskim
rynku kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 61, 2004, s. 168)
112 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
62, 2004, s.328)
113 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 63,
2004, s. 232)
114 XVIII Dni Technika w Małopolsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 64, 2004, s. 208)
115 Zarządzanie ruchem na drogach - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 65,
2004, s. 340)
116 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 13, 2004. s. 716)
117 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 66, 2004,
s. 320)
118 Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny
67, 2005, s. 418)
119 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 68,
2005, s.280)
120 Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 69, 2005, s. 142)
121 Technologie naprawy toru kolejowego z zastosowaniem nowoczesnych maszyn – XX-lecie Zakładu Maszyn
Torowych w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 70, 2005, s.192)
122 Zabytkowe obiekty techniki transportowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 71, 2005, s. 268)
123 XX Małopolskie Dni Technika (Zeszyt Naukowo-Techniczny 72, 2005, s. 226)
124 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 73, 2005,
s. 332)
125 Zabytki transportu - potencjał kulturowy i turystyczny (Zeszyt Naukowo-Techniczny 74, 2005, s. 266)
126 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2002-2005 (Materiały Różne 8, 2006,
s. 176)
127 Krajowy transport drogowy (Monografia 14, 2006, s. 716)
128 Wybrane problemy funkcjonowania systemów transportowych w rejonie Tarnowa (Zeszyt Naukowo-Techniczny 75, 2006, s. 120)
129 Międzynarodowy transport drogowy (Monografia 15, 2006, s. 396)
130 Dzieje i perspektywy kolei w Nowym Sączu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 76, 2006, s. 124)
131 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
77, 2006, s. 188)
132 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 78, 2006,
s. 420)
133 Inwestycje w drogownictwie - przygotowanie, realizacja i nadzór (Zeszyt Naukowo-Techniczny 79, 2007,
s. 324)
134 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 80, 2007, s. 266)
135 Technika w transporcie - historia i zabytki (Zeszyt Naukowo-Techniczny 81, 2007, s. 520)
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136 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 82, 2007,
s. 300)
137 Zarządzanie jakością pasażerskiego transportu zbiorowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 83, 2007, s. 370)
138 Krajowy transport drogowy (Monografia 16, 2008, s. 768)
139 Wiersze Władysława Dobrzańskiego - Tomik Jubileuszowy (Materiały Różne 9, 2008, s. 56)
140 Problemy transportu związane z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 (2008, s. 186)
141 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
85, 2008, s. 328)
142 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 86, 2008,
s. 356)
143 XXII Małopolskie Dni Technika - Zarządzanie siecią drogową (Zeszyt Naukowo-Techniczny  87, 2009,
s. 154)
144 Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 88, 2009, s. 470)
145 Międzynarodowy transport drogowy (Monografia 17, 2009, s. 408)
146 Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny
89, 2009, s. 360)
147 System dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych
w Polsce (Monografia 18, 2009, s. 248)
148 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 90, 2009, s.320)
149 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 91, 2009,
s. 676)
150 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2006-2009 (Materiały Różne 10,
2010, s. 168)
151 Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje (Zeszyt Naukowo-Techniczny 92, 2010, s. 364)
152 Kompleksowe badania ruchu - teoria i praktyka - doświadczenia miast polskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 93, 2010, s. 212)
153 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 94, 2010, s. 404)
154 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 95, 2010,
s. 694)
155 Wyniki badań systemów publicznego transportu zbiorowego w wybranych miastach (Monografia 19, 2010,
s. 344)
156 Krajowy transport drogowy (Monografia 20, 2011, s. 884)
157 Na transportowym szlaku. Zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 11, 2011, s. 208)
158 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny
96, 2011, s. 706)
159 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(97), 2012, s. 280)
160 Wybrane zagadnienia historii zabytków transportu (2012, s. 432)
161 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(98), 2012, s. 312)
162 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Materiały konferencji, 2012,
s. 88)
163 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny
3(99), 2012, s. 408)
164 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(100), 2013, s. 316)
165 Drogi kolejowe 2013 (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(101), 2013, s. 384)
166 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny
3(102), 2013, s. 528)
167 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w kadencji 2010-2013 (2014, s. 168)
168 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(103), 2014, s. 490)
169 Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego (2014, część I - s.
296, część II - s. 264, suplement - s. 120)
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170 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny
2(104), 2014, s. 504)
171 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(105), 2015, s. 160)
172 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: Droga kolejowa [Zeszyt
Naukowo-Techniczny 2(106), 2015, s. 264]
173 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: Sterowanie ruchem
kolejowym. Transport szynowy [Zeszyt Naukowo-Techniczny 3(107), 2015, s. 248]
174 Poczet Wspaniałych w karykaturze Marka Błeszyńskiego. Część I – Portrety członków Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej [2016, s. 126]
175 Poczet Wspaniałych w karykaturze Marka Błeszyńskiego. Część II – Portrety kolejarzy oraz aneks Autora
[2016, s. 160]
176 Przeszłość dla przyszłości. Monografia Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie 2006–2016 [2016, s. 176]
177 140 lat kolei w Nowym Sączu [Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(108), 2016, s. 240]
178 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: Droga kolejowa [Zeszyt
Naukowo-Techniczny 2(109), 2016, s. 276]
179 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: Sterowanie ruchem
kolejowym. Transport szynowy [Zeszyt Naukowo-Techniczny 3(110), 2016, s. 408]
180 Stowarzyszenia i organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności [Zeszyt Naukowo-Techniczny 4(111),
2016, s. 192]
181 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: Droga kolejowa [Zeszyt
Naukowo-Techniczny 1(112), 2017, s. 244]
182 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: Transport szynowy.  
Sterowanie ruchem kolejowym.  [Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(113), 2017, s. 308]
183 170 lat kolei w Krakowie [Zeszyt Naukowo-Techniczny 3(114), 2017, s. 180]
184 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w kadencji 2014-2017 (2018, s. 112)
185 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: Droga kolejowa [Zeszyt
Naukowo-Techniczny 1(115), 2018, s. 200]
186 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: Transport szynowy.  
Sterowanie ruchem kolejowym.  [Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(116), 2018, s. 204]
187 Kolejarze polscy dla niepodległej Ojczyzny [Zeszyt Naukowo-Techniczny 3(117), 2018, s. 164]
188 Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii
i regionów – Novdrog’19 [Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(118), 2019, s. 248]
189 Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego (2019, część I - s.
324, część II - s. 274, suplement - s. 128)
190 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. [Zeszyt Naukowo-Techniczny
2(119), 2019, s. 384]

Poszczególne Zeszyty Naukowo-Techniczne można kupić
w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie,
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków,
tel. 12-658-93-72, 12-658-93-74,
e-mail: krakow@sitkrp.org.pl

