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Modernizacja linii kolejowej E59. Technologia przebudowy obiektów inżynieryjnych. Most kolejowy nad Odrą –
– historia i teraźniejszość, technologia przebudowy. Analiza czynników formalnoprawnych wpływających
na przygotowanie inwestycji kolejowej. Analiza rozwiązań projektowych narzuconych przez decyzje
o oddziaływaniu na środowisko oraz pod kątem ich funkcjonalności dla fauny. Zastosowanie sączków
kamiennych z filtrem odwrotnym dla zabezpieczenia osuwisk skarpowych. Zagospodarowanie ścieków
opadowych z terenów kolejowych. Uwarunkowania realizacji dużych, kolejowych projektów modernizacyjnych.
Założenia i wdrożenie modernizacji linii kolejowej E 59. System informatyczny FIDman – wspomaganie
procesu rozliczania robót budowlanych. Zgoda na realizację inwestycji drogowej a ustalenie lokalizacji linii
kolejowej znaczenia państwowego. Ocena skuteczności stosowanej metodyki regulacji osi toru kolejowego.

Podstawowe informacje dla Autorów artykułów
„Przegląd Komunikacyjny” publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia
techniczne, ekonomiczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu.
Artykuły publikowane w „Przeglądzie Komunikacyjnym” dzielimy na: „wnoszące wkład naukowy w dziedzinę transportu i infrastruktury
transportu” i „pozostałe”. Prosimy Autorów o deklarację, do której grupy zaliczyć ich prace.
Materiały do publikacji należy przesyłać w formie elektronicznej na adres redakcji: artykuly@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Pierwszym krokiem jest przesłanie ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI (do pobrania ze strony: przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl). W zgłoszeniu należy
podać: imię i nazwisko autora, adres mailowy oraz adres do tradycyjnej korespondencji, miejsce zatrudnienia, zdjęcie (w przypadku większej liczby
autorów konieczne są dane o wszystkich osobach oraz wskazanie autora korespondencyjnego), tytuł artykułu oraz streszczenie i słowa kluczowe (te
informacje także w języku angielskim). Konieczna jest także deklaracja, czy artykuł ma być zaliczony do grupy „wnoszących wkład naukowy...”, czy „pozostałe”. Artykuły mogą być napisane w języku angielskim. Możliwe jest przesłanie od razu całego artykułu (zgłoszenie + artykuł + oświadczenie
Autora, opracowanych według zasad jak niżej).
Na podstawie ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzję odnośnie zaproszenia Autora do nadesłania artykułu lub sugeruje
przesłanie do innego czasopisma.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu publikacji prosimy o zastosowanie się do poniższych wymagań dotyczących nadsyłanego materiału:
1. Tekst artykułu powinien być napisany w jednym z ogólnodostępnych programów (na przykład Microsoft Word). Wzory i opisy wzorów powinny być wkomponowane w tekst. Tabele należy zestawić po zakończeniu tekstu. Ilustracje (rysunki, fotografie, wykresy) najlepiej dołączyć jako oddzielne pliki. Można je także
wstawić do pliku z tekstem. Możliwe jest oznaczenie miejsc w tekście, w których
autor sugeruje wstawienie stosownej ilustracji lub tabeli. Obowiązuje odrębna
numeracja ilustracji (bez rozróżniania na rysunki, fotografie itp.) oraz tabel.
2. Całość materiału nie powinna przekraczać 12 stron w formacie Word (zalecane
jest 8 stron). Do limitu stron wlicza się ilustracje załączane w odrębnych plikach
(przy założeniu że 1 ilustracja = ½ strony).
3. Format tekstu powinien być jak najprostszy (nie stosować zróżnicowanych styli,
justowania, dzielenia wyrazów, podwójnych i wielokrotnych spacji itp.). Dopuszczalne jest pogrubienie, podkreślenie i oznaczenie kursywą istotnych części tekstu, a także indeksy górne i dolne. Nie stosować przypisów.
4. Nawiązania do pozycji zewnętrznych - cytaty (dotyczy również podpisów ilustracji i tabel) oznacza się numeracją w nawiasach kwadratowych [...]. Numeracja
odpowiada zestawieniu na końcu artykułu (oznaczonego jako „Materiały źródłowe”). Zestawienie powinno być ułożone alfabetycznie. Nie należy zamieszczać
informacji o materiałach źródłowych w przypisach.
5. Jeżeli Autor wykorzystuje materiały objęte nie swoim prawem autorskim, powinien uzyskać pisemną zgodę właściciela tych praw do publikacji (niezależnie od
podania źródła). Kopie takiej zgody należy przesłać Redakcji.
Po akceptacji ZGŁOSZENIA PUBLIKACJI należy dosłać: artykuł (bez danych
identyfikujących autora) z materiałami dodatkowymi, takimi jak tabele, ilustracje
(wkomponowane w tekst lub w oddzielnych plikach) oraz „Oświadczenie Autora
korespondencyjnego”.
Do przygotowania załączników można wykorzystać pliki (do pobrania ze strony:
przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl):
• „Wzór artykułu” – plik edytora Word, który może być podstawą formatowania własnego artykułu;
• „Oświadczenie Autora korespondencyjnego”.
Dodatkowo można skorzystać z następujących plików:
• "Przyład zgłoszenia artykułu" i „Przykładowy artykuł w wersji nadesłanej przez
Autora” – prosimy o przygotowanie własnego materiału w zbliżonej formie;
• „Przykładowy artykuł w wersji publikowanej w Przeglądzie Komunikacyjnym” – jest to ta sama pozycja jak w pliku wyżej, z tym że już po składzie
i druku, prosimy o porównanie obu wersji.
Uwaga!
Duże rozbieżności pomiędzy nadesłanym materiałem, a powyższymi wymaganiami spowodują odesłanie całości do autorów z prośbą o autokorektę.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:

redakcja-PK@sitk.org

Artykuły wnoszące wkład naukowy podlegają rozbudowanym procedurom recenzji merytorycznych zgodnie z wytycznymi MNiSW, co pozwala zaliczyć je, po
opublikowaniu, do dorobku naukowego (z punktacją przyznawaną w toku oceny
czasopism naukowych – aktualnie są to 4 punkty):
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora
pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci
nie znają swoich tożsamości (tzw. "double-blind review process").
4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co
do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma
lub w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane;
raz w roku (w ostatnim numerze oraz na stronie internetowej) czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
Szczegóły powyższych procedur dostępne są na stronie internetowej MNiSW.
Artykuły pozostałe podlegają recenzjom merytorycznym jednego recenzenta
(ewentualnie spoza jednostki). Proces ich publikacji jest szybszy. Autorom nie przysługuje punktacja do dorobku naukowego.
Przygotowany materiał powinien obrazować własny wkład badawczy autora. Redakcja wdrożyła procedurę zapobiegania zjawisku Ghostwriting (z „ghostwriting”
mamy do czynienia 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). Tekst i ilustracje muszą
być oryginalne i niepublikowane w innych miejscach (w tym w internecie). Możliwe jest zamieszczanie artykułów, które ukazały się w materiałach konferencyjnych
i podobnych (na prawach rękopisu) z zaznaczeniem tego faktu i po przystosowaniu do wymogów publikacyjnych „Przeglądu Komunikacyjnego”.
Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Na życzenie możliwa jest autoryzacja
materiału przygotowanego do druku.
Autorzy otrzymują bezpłatnie numer w którym ukazała się ich publikacja.
Korespondencję inną niż artykuły do recenzji prosimy kierować na adres:
listy@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

Redakcja pisma oferuje objęcie patronatem medialnym konferencji, debat, seminariów itp.:
http://przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/patron.html.
Patronat obejmuje:
• ogłaszanie przedmiotowych inicjatyw na łamach pisma,
• zamieszczanie wybranych referatów / wystąpień po dostosowaniu ich do wymogów redakcyjnych,
• publikację informacji końcowych (podsumowania, apele, wnioski),
• kolportaż powyższych informacji do wskazanych adresatów.
Ceny są negocjowane indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia. Możliwe są atrakcyjne upusty.

Powyższe informacje oraz więcej szczegółów dostępne są na stronie:

www.przegladkomunikacyjny.sitk.org
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Na okładce:
Ekodukt w km 21+012. Budowa nowego obiektu ekologicznego
(zdjęcie z artykułu J. Brosia i P. Sobczaka, s. 19)
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W numerze

Szanowni i Drodzy Czytelnicy!
Numer który oddajemy Państwu do studiowania jest poświęcony w całości problemom
budowy i przebudowy infrastruktury kolejowej. Dotacje unijne sprawiają, ze tego rodzaju
inwestycje mogą być i są realizowane w kraju. W niniejszym numerze przedstawiono
problemy jakie występują przy projektowaniu i przebudowie linii kolejowej nr E-59
Wrocław – Poznań. Jest to bardzo ważna z gospodarczego i społecznego punku widzenia
linia, będąca odcinkiem europejskiej sieci kolejowej. Są trzy publikacje omawiające
zagadnienia formalnoprawne wpływające na przygotowanie inwestycji kolejowej, jak
również uwarunkowania realizacji dużych kolejowych projektów modernizacyjnych,
w tym założenia przebudowy linii kolejowej E 59. Bardzo ciekawy jest artykuł analizujący
rozwiązania projektowe narzucone przez decyzje środowiskowe wydane na potrzeby
przebudowy omawianej linii kolejowej. Cztery publikacje poświęcono problemom
związanym z przebudową obiektów mostowych, w tym obiektów o znaczeniu
historycznym. Dwa artykuły omawiają problematykę odwodnieniową, w tym jeden odnosi
się do zabezpieczania osuwisk. Interesujący jest artykuł porównujący zagadnienia jakie
należy rozwiązywać przy realizacji inwestycji drogowych i kolejowych. W jednej z publikacji
omawiany jest system informatyczny służący do rozliczania robót budowlanych. Jest też
artykuł poświęcony problematyce regulacji osi toru. Oczywiście, ze względu na pojemność
numeru, nie jesteśmy w stanie przedstawić Państwu wszystkich problemów jakie pojawiają
się lub mogą pojawić przy budowie, bądź przebudowie linii kolejowych. Mam nadzieję, że
tych kilkanaście publikacji pozwoli naszym Czytelnikom uświadomić sobie jak wielkie są to
przedsięwzięcia. Liczę na to, że w końcu ruszą w naszym kraju wielkie inwestycje związane
z budową i przebudową kolejowej infrastruktury transportowej, na które wszyscy czekamy
z utęsknieniem. Niech zaprezentowane w niniejszym numerze problemy będą przyczynkiem
do tych wielkich planów infrastrukturalnych.
Życzę naszym miłym Czytelnikom interesującej lektury.
Redaktor naczelny
Prof. Antoni Szydło
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Tomasz Marcinów
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Jerzy Broś, Grzegorz Sierka, Stanisław Bolanowski,
Paweł Woźny, Rafał Brzózka

Modernizacja linii kolejowej E59. Wrocław – Poznań
na odcinku LotA – technologia przebudowy obiektów
inżynieryjnych (przykłady)

Modernizacja linii kolejowej E59. Wrocław – Poznań
na odcinku LotA – most kolejowy w km 5+845 nad
rz. Odrą (most Poznański) – technologia przebudowy

Przedstawiono technologie realizacji przebudowy obiektów inżynieryjnych. Na wybranych przykładach przebudowy mostów i wiaduktów kolejowych opisano technologie uwzględniające utrzymanie
ciągłości ruchu kolejowego.

Przedstawiono technologię przebudowy mostu kolejowego nad rz.
Odrą we Wrocławiu (most Poznański). Opisano sposób demontażu
przęsła kratowego nurtowego z wykorzystaniem podpory pływającej, sposób demontażu przęseł kratowych zalewowych oraz technologie montażu nowej konstrukcji kratowej, ciągłej, 2-przęsłowej metodą nasuwu podłużnego.

Słowa kluczowe: Linia kolejowa; Obiekt inżynieryjny; Technologia przebudowy
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Jerzy Broś, Paweł Sobczak

Modernizacja linii kolejowej E59. Wrocław – Poznań
na odcinku LotA – stan istniejący
i projektowany w zakresie obiektów inżynieryjnych
Zestawiono w formie syntetycznej statystykę obiektów inżynieryjnych i opisano ich stan techniczny na podstawie przeprowadzonych
w roku 2007 prac przedprojektowych. Opisano zakres projektowanej
modernizacji obiektów inżynieryjnych na podstawie prac projektowych zrealizowanych w latach 2006-2012. Przedstawiono przykłady
projektów przebudowy wybranych obiektów i ich realizacji

Słowa kluczowe: Linia kolejowa; Most kolejowy; Technologia przebudowy
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Ilona Hejducka

Analiza czynników formalnoprawnych wpływających
na przygotowanie inwestycji kolejowej realizowanej
w trybie rozdziału 2b Ustawy o transporcie kolejowym

Słowa kluczowe: Linia kolejowa; Obiekt inżynieryjny; Modernizacja

Strona

20

Jerzy Broś, Paweł Jodłowiec, Paweł Woźny,
Paweł Trzaska

Modernizacja linii kolejowej E59. Wrocław – Poznań
na odcinku LotA – most kolejowy w km 5+845 nad
rz. Odrą (most Poznański) – historia i teraźniejszość
Przedstawiono historię budowy i wielokrotnej przebudowy mostu
kolejowego nad rz. Odrą we Wrocławiu (most Poznański). Opisano
projektowany zakres jego modernizacji i stan realizacji robót budowlanych.

Słowa kluczowe: Linia kolejowa; Most kolejowy; Przebudowa
2
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W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące prac przygotowawczych, na jednym z etapów przygotowania dokumentacji
do uzyskania decyzji lokalizacyjnych i pozwolenia na budowę. Omówiono wybrane problemy związane bezpośrednio z pozyskaniem
nieruchomości gruntowych niezbędnych dla realizacji inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań. Wyszczególniono podstawowe problemy, omówiono wybrane szczególne przypadki działań formalnoprawnych znacznie wydłużających procesy pozyskiwania decyzji. Wskazano kierunki
usprawnienia procesu przygotowania inwestycji.
Słowa kluczowe: Ustawa o transporcie kolejowym; Nieruchomość gruntowa; Harmonogram przygotowania inwestycji
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Martyna Kozyra

Analiza rozwiązań projektowych narzuconych przez
decyzje o oddziaływaniu na środowisko wydanych
na potrzeby budowy drogi ekspresowej S5 oraz
modernizacji linii kolejowej E59 pod kątem ich
funkcjonalności dla fauny
Omówiono zagadnienie oceny oddziaływania na środowisko oraz
szczegółowo projektowane rozwiązania dla budowy drogi ekspresowej S5 oraz modernizacji linii kolejowej E59. Podano ocenie projektowane rozwiązania pod kątem skuteczności ochrony fauny i wpływu na termin realizacji inwestycji.
Słowa kluczowe: Linia kolejowa; Modernizacja; Środowisko
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Michał Franczak

Zastosowanie sączków kamiennych z filtrem
odwrotnym dla zabezpieczenia osuwisk skarpowych
Przedstawiono przyczyny oraz skutki osuwisk skarpowych na liniach
kolejowych na przykładzie awarii na zaprojektowanym odcinku szlakowym. Omówiono szczegółowy zakres robót naprawczych oraz zabezpieczeniowych dla przedmiotowej awarii.
Słowa kluczowe: Linia kolejowa; Modernizacja; Roboty ziemne; Osuwiska;
Odwodnienie kolejowe; Stabilizacja skarp
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Daniel Sacoto
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Marek Gazda

System informatyczny FIDman – wspomaganie
procesu rozliczania robót budowlanych – wdrożenie
pilotażowe przy modernizacji linii E59
W lipcu 2011 roku rozpoczęło się pilotażowe wdrożenie systemu do
rozliczania robót budowalnych FIDman na kontrakcie: „Roboty budowlane podstawowe liniowe na odcinku Wrocław Grabiszyn - Skokowa i Żmigród - granica woj. Dolnośląskiego”, który jest częścią
projektu dotyczącego modernizacji linii E59 współfinansowanego
z Funduszu Spójności UE. W niniejszym artykule przedstawiono
ogólną charakterystykę systemu FIDman oraz omówiono wnioski
wynikają ce z zastosowania systemu na ww. projekcie.

Zagospodarowanie ścieków opadowych z terenów
kolejowych
Omówiono metodykę obliczania ilości ścieków deszczowych umożliwiającą wykonanie odpowiedniego wyboru przewodów i urządzeń systemu odwodnienia. Przedstawiono również różne rozwiązania projektowe stosowane do zagospodarowania ścieków deszczowych powstających na terenach kolejowych.
Słowa kluczowe: Ścieki deszczowe; Bilans ścieków; Odwodnienie terenów kolejowych
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Józef Gąsior

Uwarunkowania realizacji dużych, kolejowych
projektów modernizacyjnych
Od wielu lat, przez praktycznie wszystkie środowiska budowlane,
związane z inwestycjami infrastrukturalnymi – drogowymi i kolejowymi, zgłaszają problemy i bariery w realizacji dużych zadań. Szczególnie dużo uwag zgłaszanych jest przez wykonawców robót. Równie dużo problemów w przygotowaniu, wdrożeniu i realizacji inwestycji napotykają projektanci i inwestorzy. Na przykładzie modernizacji linii kolejowej E59 można zaprezentować kilka takich barier, z których niektóre już usunięta, a niektóre wymagają jeszcze znalezienia
sposobów rozwiązania.
Słowa kluczowe: Modernizacja linii kolejowej; Bariery inwestycyjne; Projekt
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Martyna Kozyra

Zgoda na realizację inwestycji drogowej a ustalenie
lokalizacji linii kolejowej znaczenia państwowego –
– podobieństwa i różnice oraz wpływ na terminy
realizacji inwestycji
Omówiono procedury dotyczące zgody na realizację inwestycji drogowej oraz ustalenia lokalizacji linii kolejowej znaczenia państwowego. Dokonano porównania obu trybów postępowania w formie tabelarycznej. Oceniono wpływ różnic na terminy realizacji inwestycji.
Słowa kluczowe: Linia kolejowa; Modernizacja; Decyzja lokalizacyjna

Tadeusz Sobotnik

Założenia i wdrożenie modernizacji linii kolejowej E 59
Modernizowany odcinek linii kolejowej E59 między Wrocławiem a Poznaniem stanowi część międzynarodowego korytarza transportowego. Linia kolejowa E59 przebiega od Wiednia poprzez Pragę, Chałupki, Opole, Wrocław, Poznań, Szczecin, Świnoujście, Ystad, aż do Malmo.
Modernizowany do standardów AGC i AGTC (do prędkości v = 160
km/godz. i nacisku 225 kN/oś) między Wrocławiem a Poznaniem ma
długość 161 km. Dokumentację projektową przygotowano ze środków Funduszu Spójności, z unijnej perspektywy 2004 – 2006. Na odcinkach Wrocław – granica województwa dolnośląskiego i Czempiń
– Poznań roboty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (lata 2007 – 2013), a odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń zmodernizowany będzie z kolejnego unijnego budżetu na lata 2014 – 2020. Modernizacja odcinków
linii kolejowej jest kompleksowa i obejmuje wszystkie branże. Szczególny nacisk, w trakcie modernizacji, położony będzie na zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, obsługę pasażerów o ograniczonych możliwościach poruszania się, poprawę warunków obsługi pasażerów, poprawę bezpieczeństwa podróżowania.
Słowa kluczowe: Modernizacja; Linia kolejowa E59; Projekt
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Słowa kluczowe: Rozliczanie robót; Monitorowanie postępu; System
informatyczny
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Władysław Koc, Cezary Specht, Leszek Lewiński,
Piotr Chrostowski, Paulina Grzejka

Ocena skuteczności stosowanej metodyki regulacji
osi toru kolejowego
W pracy pokazano przykłady stwierdzonych nieprawidłowości
w ukształtowaniu torów kolejowych w płaszczyźnie poziomej. Jako
przyczynę istniejącej niekorzystnej sytuacji wskazano stosowaną
przez wiele lat metodykę regulacji osi toru. W celu oceny skuteczności tego procesu przeprowadzono dwie kampanie ciągłych pomiarów satelitarnych. Pierwsza kampania pomiarowa miała na celu
identyfikację stanu istniejącego, druga zaś − określenie ukształtowania toru po przeprowadzonej regulacji jego osi. Ponieważ projekt
regulacji został wykonany za pomocą tradycyjnych metod geodezyjnych, stworzyło to możliwość oceny poprawności tychże metod
z punktu widzenia aktualnego stanu wiedzy. Ocena ta nie wypadła
pozytywnie; stwierdzono, że wykonany przy zastosowaniu tradycyjnej procedury projekt w zasadzie nie wnosi nic nowego, ograniczając się jedynie do odwzorowania stanu istniejącego.
Słowa kluczowe: Pomiary satelitarne GPS; Trasa kolejowa; Regulacja osi
toru
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Dotknięta kryzysem Hiszpania
poszukuje kolejowych kontraktów
za granicą
Rynek Kolejowy, 29.07.2013

Zachęcona wartym miliardy euro kontraktem
na budowę linii kolei dużych prędkości w Arabii
Saudyjskiej, a z drugiej strony borykająca się z kryzysem Hiszpania toczy bój o lukratywne kontrakty
za granicą. Jeden z najbliższych, o które walkę stoczą Hiszpanie, to budowa KDP w Brazylii. We wrześniu w Brazylii zostanie rozstrzygnięty przetarg
na budowę linii dużych prędkości, która połączy
Rio de Janeiro, Sao Paulo oraz Campinas. Wartość
kontraktu szacowana jest na 12,7 mld euro. Hiszpania wystartuje w przetargu jako członek konsorcjum złożonego z 11 firm - zarówno z państwowego, jak i publicznego sektora. - Jest to szczególnie
ważny kontrakt, ponieważ będzie on realizowany
w Ameryce Łacińskiej, a związki Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej są mocno zacieśnione - powiedział
w wywiadzie dla francuskiej agencji AFP sekretarz
stanu ds. transportu Hiszpanii Rafael Catana. - To
także ważne, ponieważ realizowany projekt ma dotyczyć kolei dużych prędkości, a my chcemy pokazać, że jesteśmy światowymi liderami w tej dziedzinie - dodał. Kraj przez lata budował swoją pozycję
i od momentu otwarcia swojej pierwszej linii między Madrytem a Sewillą stał się drugą (po Chinach)
co do wielkości siecią kolei dużych prędkości. Kolejny potencjalny kontrakt, o który firmy z Półwyspu
Iberyjskiego będą walczyć, to budowa KDP w Stanach Zjednoczonych, które coraz większymi krokami przymierzają się do budowy potężnej sieci KDP.
- Są jeszcze projekty planowane w Rosji, Kazachstanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich - mówi
sekretarz stanu ds. transportu. Jednak wzmożone poszukiwania kontraktów zagranicznych teraz
mogą stać się dla hiszpańskiej branży KDP koniecznością. W związku z tym, że rząd Hiszpanii tnie wydatki, co ma na celu zmniejszenie długu publicznego, firmy specjalizujące się w branży KDP nie
mają wyjścia i muszą szukać kontraktów zagranicznych. Tak uważa prof. Alejandro Lago Esteban ze
szkoły biznesu IESE z Barcelony. I rzeczywiście, druga co do wielkości sieć KDP nie będzie prawdopodobnie rozwijać się w tak dynamicznym tempie, jak
do tej pory. Dlatego teraz Hiszpanie muszą postawić się na eksport swojego „know-how”.

Japonia: W przyszłym roku rusza
budowa kolei magnetycznej z Tokio
do Nagoi
Rynek Kolejowy, 31.08.2013

Spółka JR Central potwierdziła, że budowa pierwszego, 286-kilometrowego odcinka kolei magnetycznej (maglev) między Tokio a Nagoją rozpocznie się w kwietniu przyszłego roku. Wartość inwestycji szacowana jest na 5,1 biliona jenów (ok. 52
mld dolarów) - informuje International Railway Journal. JR Central wyjaśnia, że niemal 90 proc. (248
km) pierwszego odcinka linii będzie przebiegało
w tunelach. Spółka zapewnia również, że już tej jesieni przedstawi wstępny raport oceny oddziaływania na środowisko. Zakończenie prac budowlanych przewidziano na rok 2027. Dzięki inwestycji czas podróży między Tokio a Nagoją ma skrócić się do 40 minut. W drugim etapie linia ma zostać przedłużona do Osaki, dzięki czemu podróż
do tego miasta ze stolicy Japonii ma potrwać tylko 1 godz. i 7 minut. Ma to być możliwe dopiero
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w 2045 r. Inwestycja ma zostać sfinansowana ze
środków własnych JR Central oraz kredytów i obligacji. Informacja o rozpoczęciu budowy linii towarzyszyła zakończeniu pięcioletnich prac nad przedłużeniem testowej linii kolei magnetycznej w Japonii z 18,4 km do 42,8 km. Próbne jazdy z prędkością 500 km/godz. na tym odcinku mają rozpocząć się we wrześniu.

Nowe pociągi przybędą na Kubę
Kurier Kolejowy, 31.08.2013

Pojazdy typu SV-10 zostały wyposażone w silniki Diesla o mocy 176kW. Masa własna składu to
22 tony przy długości ponad 25 metrów. Pasażerowie mają do dyspozycji 45 siedzeń w układzie 2+3. Pierwsze 17 z 300 zamówionych pojazdów jest produkowana w Rosji. Pozostałe pojazdy zostaną zmontowane na Kubie. Pierwszy pojazd, jaki przybędzie na wyspie zostanie skierowany do obsługi tras w prowincji Artemisa położonej w zachodniej części kraju. W przyszłości będzie
obsługiwać powstającą właśnie linię łączącą port
w Mariel z Hawaną. Choć wygląd nowych pociągów wydaje się być bardzo prosty, składy poruszające się po kubańskich torach powinny być w odpowiedni sposób dostosowane do lokalnych warunków pracy niż bardziej zaawansowane składy.
Nie licząc feralnych szynobusów klasy Dm11 skonstruowanych dla fińskiego przewoźnika VR Group
przez hiszpańską spółkę GEC Alsthom, które trafiły na Kubę po odrzuceniu ich przez Finów, będą
to pierwsze od lat nowe pojazdy szynowe dostarczone na tą karaibską wyspę. Jednak pojazdy klasa
Dm11 nigdy nie pracowały prawidłowo na Kubie
ze względu na zbyt skomplikowaną technikę wykonania. Obecnie sprawne są tylko nieliczne pojazdy tej serii, a niektóre w ogóle nie pracowały od
czasu przyjazdu na wyspę.

Nowoczesne pociągi na trasie
z Trójmiasta do Katowic
Michał Brancewicz, Gazeta Wyborcza Trójmiasto,
29.08.2013

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na zakup 20
nowoczesnych pociągów. Warte ponad 1,5 mld
zł zamówienie zrealizuje konsorcjum Stadler i Newag. Składy zostaną dostarczone do października 2015 roku i będą kursować m.in.: na trasie Gdynia – Katowice. Po zakupie Pendolino PKP Intercity wykonało kolejny krok w kierunku zwiększenia
komfortu pasażerów podróżujących koleją. W rozstrzygniętym właśnie przetargu na zakup 20 nowoczesnych pociągów oferty poza zwycięskim
konsorcjum złożyło jeszcze trzech wykonawców:
Pesa Bydgoszcz, ZNTK „Mińsk Mazowiecki” i hiszpański CAF (...).

DB zamawiają piętrowe EZT
Railway Gazette, 29.08.2013

Deutsche Bahn ogłosiły, ze udzielają firmie Bombardier zamówienia na dostawę dalszych 18 składów o wartości 216 mln €. Trzy cztero- i piętnaście
sześciowagonowych zespołów Twindexx Vario
będzie osiągało prędkość maksymalną 160 km/h.
Rozpoczną kursowanie w grudniu 2016 na trasach
Augsburg - Treuchtlingen – Norymberga i Treuchtlingen - Ingolstadt – Monachium. DB zamówiła
dotychczas 392 piętrowe EZT na podstawie ramowej umowy z Bombardierem podpisanej w 2008.

Zakończył się remont katowickiej stacji
kolejowej. Kosztował 70 mln zł
Gazeta Wyborcza Katowice, 4.09.2013

Od początku tygodnia pasażerowie mogą korzystać z pierwszego peronu na katowickiej stacji.
Tym samym zakończył się jej remont. Remont rozpoczął się w październiku 2010 roku właśnie od
peronu pierwszego. Platforma została wtedy przebudowana i wyłożona betonową kostką. Później
ekipy remontowe przeniosły się na kolejne perony. Na każdym zainstalowano schody ruchome,
platformę, windy oraz nowy system informacji dla
pasażera: megafony, elektroniczne wyświetlacze
i tablice informacyjne oraz elementy małej architektury, jak ławki, kosze i tablice z rozkładami jazdy.
W ostatnich miesiącach robotnicy musieli wrócić
na pierwszy peron, żeby dokończyć budowę zadaszenia. Połączone wiaty nad wszystkimi peronami tworzą teraz halę stacji (...).

Most średnicowy gotowy. Pół tysiąca
pociągów wraca od poniedziałku
Rynek Kolejowy, 30.08.2013

Zakończyły się prace remontowe na podmiejskiej części mostu średnicowego. Od poniedziałku, 2 września powraca normalny ruch kolejowy.
Każdego dnia po zmodernizowanych torach będzie jeździć ponad pół tysiąca pociągów. Wykonane prace pozwoliły na przywrócenie prędkości eksploatacyjnej pociągów, jaka obowiązuje na całej trasie Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia. Prędkość pociągów na moście wzrosła z 40 km/h do 60 km/h. Bez przeprowadzenia zaplanowanych robót, konieczne byłoby dalsze obniżanie prędkości, co spowodowałoby znaczne obniżenie przepustowości podmiejskiej linii średnicowej przebiegającej przez Warszawę. Roboty, które zostały przeprowadzone na moście średnicowym to przede wszystkim, wymiana szyn o długości ponad 3700 metrów, wymiana
2888 mostownic wraz z naprawą elementów mocujących je do konstrukcji mostu. Wymienione zostały również szyny o długości blisko 330 metrów
wraz z ponad 550 podkładami w strefach dojazdowych za i przed mostem. Naprawa mostu została podzielona na dwa etapy. Zakończone prace
to pierwsza część remontu obiektu. W kolejnym
etapie planowanym na wiosnę 2014 roku, pracami zostaną objęte tory na linii dalekobieżnej. Koszt
prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe inwestycji to prawie 9 mln zł. Remont jest finansowany ze środków własnych spółki.

Stawki dostępu spadną o 20 proc.
Rynek Kolejowy, 14.09.2013

Minister transportu Sławomir Nowak zapowiedział
podczas dzisiejszego posiedzenia rady przewoźników, że stawki dostępu do infrastruktury zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe spadną
w przyszłym roku średnio o 20 proc. – dowiedział
się „Rynek Kolejowy.” PKP Polskie Linie Kolejowe
(PKP PLK) podjęły dzisiaj decyzje o obniżeniu stawek dostępowych o ponad 20 proc. Decyzja była
spowodowana m.in. niekorzystnym dla zarządcy
wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Zdaniem PKP PLK jest to bardzo dobra informacja dla rynku przewozów kolejowych. – Decyzja o obniżce stawek to bardzo dobra informacja dla rynku. To poważny impuls dla rozwoju ryn-
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ku przewozów kolejowych. Przy okazji usuwamy
niezgodność z prawem unijnym. Wszystkim nam
zależy na rozwoju rynku przewozów pasażerskich
i towarowych. Transport kolejowy powinien być
coraz bardziej konkurencyjny. Co ważne, propozycja PKP PLK daje perspektywę stabilności dla rynku
na najbliższe 4 lata – powiedział Remigiusz Paszkiewicz prezes zarządu PKP PLK.

Kalifornia: Kolejne opóźnienia
w budowie KDP
Jednostka odpowiedzialna za budowę linii kolei dużych prędkości w Kalifornii (California High-Speed Rail Authority) zapowiedziała, że budowę pierwszego odcinka linii dużych prędkości
w Stanach Zjednoczonych czekają kolejne opóźnienia. Projekt ruszy w innym terminie, ponieważ
wciąż nie do końca jest uregulowana sprawa części gruntów, po których linia ma biec. CHSRA zapowiada, że opóźnienie w rozpoczęciu budowy
linii potrwa najwyżej kilka miesięcy. Jednak nie
podano oficjalnej daty uruchomienia inwestycji.
Do tej pory prowadzono tylko prace geodezyjne
i badania gruntu - te prace rozpoczęły się w minionym miesiącu. Władze CHSRA podkreślają, że udało się do tej pory zgromadzić wszelkie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy 47-kilometrowego odcinka między miejscowościami Fresco
i Madera, jednak problem z rozpoczęciem budowy dotyczy sprawy nabywania kolejnych gruntów, po których linia ma przebiegać. Przed CHSRA
jeszcze dwa procesy w tej sprawie - jeden jeszcze
we wrześniu, a drugi w listopadzie. Jednostka odpowiedzialna za budowę linii zapewnia jednak, że
prace zakończą się w terminie, czyli do września
2017 roku, a to pozwoli na wykorzystanie pochodzących z funduszy federalnych 3 mld dolarów.
Budowany odcinek jest częścią fazy pierwszej projektu. Obejmuje ona budowę linii o długości 840
km z San Francisco (stacja Merced) do Los Angeles (stacja Union). W ramach fazy pierwszej ma także być utworzone regionalne Centrum Transportu
w Anaheim. Pociągi mają pojechać trasą nie wcześniej jak w 2029 roku.

Niekompletne BiT City
Rynek Kolejowy, 23.09.2013

Brak odbudowy drugiego toru w tunelu pod placem Pokoju Toruńskiego może przyczynić się
do niepowodzenia projektu BiT City - uważa Paweł Rydzyński. W najkrótszym w Polsce tunelu kolejowym, położonym pomiędzy stacjami Toruń
Miasto i Toruń Wschodni, brakuje niewiele ponad
100 m toru, zdemontowanego ponad ćwierć wieku temu w momencie elektryfikacji tego odcinka
(skrajnia okazała się zbyt mała, by w tunelu udało
się zachować dwa tory). „Wąskie gardło” jest bardzo
krótkie, a problemów z konstruowaniem rozkładu
jazdy w tym momencie nie ma. Nie zmienia to
jednak faktu, że istnieje sporo przesłanek, by PKP
PLK wespół z samorządami (tak wojewódzkim,
jak i miejskim) podjęły starania o uzyskanie unijnych funduszy w perspektywie 2014-20 na likwidację „wąskiego gardła”. Powoli kończy się rewitalizacja linii nr 18 na odcinku Bydgoszcz Gł. - Toruń
Gł. Po zakończeniu inwestycji, co nastąpi w ciągu kilku miesięcy, czas przejazdu skróci się do ok.
45 min. W przyszłym roku Pesa dostarczy pierwszy z pięciu ezt do obsługi BiT City. Dodatkowo samorząd wojewódzki ma w planie rozwój w kolejnych latach połączeń o charakterze aglomeracyj-
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nym nie tylko pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą,
ale także do pozostałych największych miast regionu: Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia. Jeśli ten ostatni projekt, określany umownie mianem
„BiT City Plus” zostanie wcielony w życie, niechybnie będzie to prowadzić do istotnego zwiększenia
liczby pociągów aglomeracyjnych na odcinku pomiędzy Toruniem Gł. i Toruniem Wsch. A to z kolei
będzie oznaczać, iż „wąskie gardło” w tunelu w Toruniu może za kilka lat zacząć jednak być palącym
problemem.

Dziś otwarcie nowego odcinka
Pestki, bezpłatne przejazdy i parada
tramwajów

nie ma taboru. Wszystko, co po tych liniach jeździ,
jest starsze od nas, więc siłą rzeczy wymiana taboru musi po prostu kosztować –przekonuje marszałek. –Mówimy o projekcie, który tylko z poziomu
regionalnego będzie kosztował pewnie z 1 mld
złotych łącznie, a jak doliczymy do tego rewitalizację linii, to każda linia jest liczona w setkach milionów złotych. W pierwszej kolejności do użytku
wejdzie linia łącząca Kraków z Wieliczką i Tarnowem. Jak zapewnia Marek Sowa, nastąpi to prawdopodobnie w ciągu roku. Całość projektu ma się
zakończyć do roku 2020, czyli do końca przyszłej
perspektywy finansowej UE.

Kraków opracowuje koncepcję kolejnego
etapu linii szybkiego tramwaju

Gazeta Wyborcza Poznań, 1.09.2013

O godz. 10 z pętli PST przy os. Sobieskiego rozpoczęła się parada tramwajów. Bezpłatne tramwaje
linii 0 będą woziły dziś pasażerów do Dworca Zachodniego. Nowa dwukilometrowa trasa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju na Dworzec Zachodni -została dziś otwarta. Z tej okazji od godz. 10 trwa
parada tramwajów. Rozpoczęła się na pętli PST
przy os. Sobieskiego. Członkowie Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych stemplują okolicznościowe bilety wydane z okazji uruchomienia trasy.
A bezpłatne tramwaje linii 0 wożą pasażerów do
Dworca Zachodniego - będą jeździły do godz. 17.

Małopolska Szybka Kolej Aglomeracyjna
ruszy w 2015 roku
Inforail, 06.09.2013

W 2015 r. ma ruszyć Szybka Kolej Aglomeracyjna
w Małopolsce. Pierwsze pociągi pojadą jednak już
za rok. Województwo na rozwój tej części transportu publicznego wyda nawet miliard złotych do
2020 r. Nowe rozdanie unijnych pieniędzy to dla
regionu prawie 3 mld euro dofinansowania do inwestycji.  –W tej chwili realizujemy kilka projektów
systemu Park&Drive oraz przygotowujemy wspólny bilet i system informacyjny –mówi o zaawansowaniu prac nad Szybką Koleją Aglomeracyjną
Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego. –Później będziemy go rozwijali o kolejne
strefy, zwłaszcza, jeśli chodzi o system parkingowy. Bardzo ważnym elementem jest budowanie
dogodnego systemu przesiadkowego, żeby można było integrować zarówno komunikację miejską, jak również przewozy pasażerskie koleją. Kolejnym elementem jest zakup pociągów. Podpisano już umowę z firmą Newag, która dostarczy 19
zespołów trakcyjnych dla czterech województw:
małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego za ponad 320 mln zł. Pociągi będą
kursować m.in. na trasach Kraków-Rzeszów, Kraków-Katowice i Kraków-Ostrów Świętokrzyski. Na
samą Małopolskę przypada z tego przetargu sześć
składów. Dla SKA z kolei 10 pociągów dostarczy
bydgoska PESA za ponad 120 mln zł.  –Łącznie po
tych transakcjach flota małopolskich pociągów do
przewozów pasażerskich będzie wynosiła w sumie 30 –mówi Sowa, ale dodaje, że do optymalnego działania systemu przewozów potrzeba jeszcze drugie tyle składów. –To nie jest mało, ale o połowę za mało w stosunku do potrzeb. Samo województwo małopolskie zainwestowało w ten system do tej pory ok. 350 mln zł. Jak wylicza marszałek, do zakończenia całości inwestycji może
być potrzebne jeszcze nawet pół miliarda złotych.
–Wszystkie linie kolejowe są po rewitalizacji, ale

ew, Rynek Infrastruktury, 31.08.2013

Na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie rozpoczęły się prace nad opracowaniem koncepcji dla budowy linii szybkiego tramwaju. Dotyczy to etapu IIIa, czyli
osiedle Krowodrza Górka – ulica Bociania – Górka
Narodowa Zachód oraz budowy estakady w ciągu ulicy Opolskiej. Wielobranżowa koncepcja zostanie opracowana z podziałem na dwa odcinki.
Pierwszy obejmuje nowoprojektowaną linię tramwajową od pętli Krowodrza Górka do torów kolejowych o długości 3000 mb, przebudowę linii
tramwajowej od skrzyżowania ulicy Wybickiego,
dr Twardego i Bratysławskiej do pętli Krowodrza.
Ponadto, pierwszy odcinek zakłada budowę odcinka Trasy Wolbromskiej od skrzyżowania z wyżej wymienionym ulicami do ulicy Pachońskiego. Z kolei ta ulica zostanie rozbudowana od Trasy Wolbromskiej do ronda przy zbiegu ulicy Mackiewicza i Dożynkowej. Rozbudowany lub przebudowany zostanie odcinek ulicy Siewnej, powstaną
parkingi P&R oraz powstanie koncepcja oświetlenia nowych układów komunikacyjnych.

Wiemy, ile będzie kosztować linia
tramwajowa na Piecki Migowo
Michał Brancewicz, Gazeta Wyborcza Trójmiasto,
6.09.2013

W piątek otwarto koperty z ofertami. Do wybudowania liczącej 3,6 km trasy łączącej Siedlce i Piecki Migowo zgłosiło się osiem firm. Najniższą cenę
zaproponowało konsorcjum MTM i Rajbud - 116,3
mln zł. Firma MTM była wykonawcą dwóch linii, jakie w ostatnich latach powstały w Gdańsku:
Chełm i Łostowice - Świętokrzyska. Pozostali wykonawcy, jacy wzięli udział w tym postępowaniu,
swoje usługi wycenili kolejno na: 117,7 mln (Aldesa - lider konsorcjum), 119,1 mln (Budimex), 119,7
mln (WPRD Gravel - lider konsorcjum), 135,4 mln
(Intercor), 136,2 mln (Rubau - konsorcjum), 154,4
mln (Balzola - lider konsorcjum), 184,3 mln (Strabag) (...).

Eksperyment Tele-bus się powiódł.
Powtórki nie będzie
Gabriela Łazarczyk, Gazeta Wyborcza Kraków,
12.09.2013

Tele-bus, czyli autobus MPK na zamówienie, doskonale przyjął się na Rybitwach i w Przewozie.
Sprawdziłby się pewnie także na innych obszarach peryferyjnych z małą liczbą kursów regularnych. Urzędnicy jednak zasłaniają się potencjal-
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nym oporem społecznym. Eksperyment o kryptonimie Tele-bus, rozpoczęty przed sześciu laty
na Rybitwach, okazał się na tyle trafiony, że miasto
utrzymało usługę po zakończeniu unijnego programu Civitas Caravel, który ją finansował (...)

W Pawłowicach autobusy tylko za
złotówkę. Miesięczny za jedyne 15 zł
Gazeta Wyborcza Katowice, 7.09.2013

Po 20-tysięcznych Pawłowicach od początku
września jeżdżą gminne autobusy, w których całodniowy bilet kosztuje złotówkę. Wydatki gminy
na komunikację wcale się od tego nie zwiększą.
Dotychczas po gminie jeździły głównie autobusy Międzygminnego Związku Komunikacyjnego
w Jastrzębiu-Zdroju (MZK) oraz prywatni przewoźnicy. - Od kilku lat obserwowaliśmy, że spada liczba pasażerów, niezadowolonych z liczby kursów,
a jednocześnie rosły ceny ponoszonych przez nas
kosztów. Gmina przeznaczała na ten cel najpierw
1,1 mln zł, potem 1,2 mln zł, a w tym roku miało
to już być 1,3 mln zł - mówi Wioleta Strządała, kierownik referatu promocji w Pawłowicach (...). Jeszcze większą rewolucję niż Pawłowice planują Żory,
które zdecydowały się wprowadzić dla mieszkańców bezpłatną komunikację. Ma ona zacząć działać od początku przyszłego roku.

Remont i przebudowa pętli i dworca
autobusowego w Tychach
Gazeta Wyborcza Katowice, 17.09.2013

Od kilkunastu dni trwa przebudowa pętli i przystanków autobusowych przy dworcu w Tychach.
Po remoncie miasto zyska nowoczesne centrum
przesiadkowe. Dotychczas autobusy korzystały
z pętli przy dworcu kolejowym, a trolejbusy z przystanków zlokalizowanych kilkaset metrów wcześniej. Po remoncie pasażerowie mają mieć do dyspozycji perony przystankowe, także dla trolejbusów. Pod dworcem PKP ma powstać rondo z kilkoma zatoczkami. W niewielkiej odległości będzie
wielopoziomowy parking (...).

Na ulice wyjadą kolejne nowoczesne
autobusy
Gazeta Wyborcza Katowice, 7.09.2013

Niskopodłogowe autobusy wyposażone w klimatyzację, system monitoringu oraz urządzenia umożliwiające korzystanie z wi-fi będą jeździły po ulicach Rybnika. W ramach projektu „Inwestycja w nowoczesny tabor sposobem na poprawę jakości komunikacji miejskiej w Rybniku” Związek Transportu Zbiorowego Miasta Rybnik otrzymał cztery nowoczesne autobusy. To autobusy niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, rampę dla wózków inwalidzkich i przystosowane do
montażu specjalnych wieszaków do przewozu rowerów. Zamontowane są w nich także urządzenia
umożliwiające korzystanie z sieci wi-fi. To już kolejne nowoczesne autobusy zakupione w ramach
tego projektu. Dotąd zakupiono 11 pojazdów, do
końca tego roku wprowadzonych do eksploatacji
zostanie jeszcze sześć sztuk. Inwestycja pochłonie
ponad 16 milionów złotych (...).
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Lotnisko Balice odnotowało kolejny
rekord

zrealizowanie tych pierwszych dwóch zadań” - powiedział w piątek PAP przedstawiciel wrocławskiego oddziału GDDKiA Michał Radoszko.

Gazeta Wyborcza Kraków, 3.09.2013

W sierpniu Kraków Airport obsłużył 378 077 pasażerów, co oznacza wzrost o 7 proc. w stosunku
do sierpnia 2012 roku. Jest to kolejny rekordowy
miesiąc w tym roku oraz najlepszy sierpniowy wynik w historii lotniska - informuje Urszula Podraza
(...).W lipcu i sierpniu najpopularniejszy kierunek
wakacyjny wśród lotów rozkładowych to Alicante, a wśród czarterów Antalya, Corfu, Varna, Zakynthos i Bourgas. Natomiast najwyższe wypełnienie
odnotowano podczas rejsów do/z Malagi, Cork
i Madrytu. Od początku roku krakowskie lotnisko
obsłużyło łącznie 2 422 356 pasażerów.

Ławica: powstanie nowa wieża
kontroli lotów
Gazeta Wyborcza Poznań, 30.08.2013

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zleciła budowę nowoczesnej wieży kontroli lotów i ośrodka radiokomunikacyjnego na poznańskim lotnisku. Inwestycja kosztować będzie 22 mln zł i ma podnieść bezpieczeństwo ruchu lotniczego, okołolotniskowego oraz naziemnego na Ławicy. Nowy
ośrodek radiokomunikacyjny ma z kolei zapewniać utrzymanie kontaktu między samolotami
a kontrolą naziemną. Planowana wieża o kształcie przypominającym nieco olimpijski znicz będzie miała 34 m wysokości i siedem kondygnacji
(...). Podpisana przez PAŻP z firmą Skanska umowa opiewa na 22 mln zł (netto). Wykonawca zapowiada start prac jeszcze w tym miesiącu. Roboty
mają potrwać 16 miesięcy, ale nie będą wpływać
na funkcjonowanie lotniska.

Dobry miesiąc na gdańskim lotnisku.
Pierwszy od pół roku
Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 5.09.2013

W sierpniu Rębiechowo obsłużyło 291 tys. pasażerów, czyli o ok. 2 proc. więcej niż w tym samym miesiącu zeszłego roku. To pierwszy pozytywny wynik od marca, ale ogólna liczba osób,
które skorzystały z gdańskiego lotniska, jest wciąż
mniejsza niż w analogicznym okresie 2012 roku.
Od kwietnia do lipca statystyki były ujemne za
sprawą ogromnych przewozów krajowych generowanych przed rokiem przez OLT Express oraz
w związku z Euro 2012 (czerwiec). Tzw. efekt OLT
Express mógł być odczuwany jeszcze w sierpniu,
kiedy część likwidowanych połączeń krajowych
tego przewoźnika przejął Eurolot (...).

Droga ekspresowa S3: ogłoszono przetarg na budowę dwóch odcinków
PAP, 23.08.2013

Rozpoczęła się procedura przetargowa ws. budowy dwóch, z zaplanowanych pięciu, odcinków
drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad liczy, że
już na początku 2014 r. rozpoczną się prace, które maksymalnie mogą potrwać 2,5 roku. „Procedury zgodnie z prawem potrwają kilka miesięcy i liczymy, że już wiosną podpiszemy umowy z wykonawcami, którzy będą mieli 30-33 miesiące na

Ruszyła budowa drugiego odcinka
obwodnicy Olkusza
Gazeta Wyborcza Kraków, 2.09.2013

Rozpoczęła się budowa drugiego odcinka
wschodniej obwodnicy Olkusza w woj. małopolskim. Trasa łącząca drogę krajową nr 94 z Krakowa na Śląsk z drogą wojewódzką nr 791 w kierunku Trzebini będzie gotowa pod koniec 2014
roku. Drugi odcinek obwodnicy Olkusza będzie
miał prawie 3 kilometry długości. Przy okazji budowy drogi powstaną też nowe chodniki, przystanki autobusowe, oświetlenie, przejścia podziemne i zbiorniki retencyjne. Jak podkreślił burmistrz miasta Dariusz Rzepka, inwestycja, której
pierwszy etap jest niemal zakończony, ma na celu
usprawnienie komunikacji w Olkuszu. Nowa trasa ma przenieść znaczną część ruchu tranzytowego poza centrum miasta. Poprawi też dojazd do
stref aktywności gospodarczej w Trzebini i Wolbromiu (...).

Budowa obwodnicy zachodniej.
GDDKiA ogłosiła przetarg
Gazeta Wyborcza Radom, 2.09.2013

Przetarg ograniczony na kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 został ogłoszony - informuje warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca ma zbudować trasę w 33 miesiące, nie wliczając zim. Jest to przetarg ograniczony, postępowanie będzie miało
dwa etapy. W pierwszym oferenci maja składać
wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu,
tu ocenione będą ich doświadczenie, potencjał
techniczny i kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa. Wnioski oferenci mogą składać do
1 października. Ci, którzy zostaną zakwalifikowani
do drugiego etapu (maksimum 20 wykonawców),
otrzymają zaproszenie do złożenia oferty (...).

Przedłużą Trasę Uniwersytecką.
Będą konieczne wyburzenia
Krzysztof Aładowicz, Gazeta Wyborcza Bydgoszcz,
10.09.2013

Trwają prace projektowe nad przedłużeniem Trasy Uniwersyteckiej do ul. Jana Pawła II. Drogowcy ogłosili właśnie przetarg na wytyczenie działek, na których powstanie nowa inwestycja. Trasą
Uniwersytecką od ul. Ogińskiego do Wojska Polskiego pojedziemy prawdopodobnie już 1 grudnia. Na ten dzień zaplanowano oddanie do użytku
największej bydgoskiej inwestycji drogowej. Ale
żeby nowa droga rozwiązała problemy komunikacyjne miasta, konieczne jest przedłużenie obecnie budowanej ulicy aż do skrzyżowania z ul. Jana
Pawła II. Dopiero wówczas kierowcy będą mogli
swobodnie zjechać z drogi krajowej nr 5 z kierunku Inowrocławia, Poznania i lotniska do centrum
miasta (...).
Opracowanie:
Krzysztof Gasz, Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Modernizacja linii kolejowej E59

Wrocław – Poznań na odcinku LotA – technologia przebudowy
obiektów inżynieryjnych (przykłady)
Jerzy Broś, Grzegorz Sierka, Stanisław Bolanowski, Tomasz Marcinów

Tekst przedstawia przykłady przebudowy obiektów inżynieryjnych, realizowanych aktualnie w ramach modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku
Wrocław – Poznań. W poszczególnych punktach opisane są szczegółowo wybrane projekty technologicznych oraz realizacje przebudów obiektów
wykonywane na ich podstawie. Wśród opisanych technologii realizacji wyróżnić można: lewarowanie przęseł, wbudowywanie konstrukcji odciążających,
wykonywanie obiektów inżynieryjnych w osłonach ścian szczelnych, demontaż i montaż przęseł stalowych przy użyciu żurawi samochodowych oraz
kolejowych. Wszystkie z opisywanych technologii uwzględniają utrzymanie ciągłości ruchu kolejowego.

mgr inż. Jerzy Broś
BPK MOSTY S.C.
S.Biegański, J. Broś
jbros@bpkmosty.pl

mgr inż.
Stanisław Bolanowski
BPK MOSTY S.C.
S.Biegański, J. Broś
sbolanowski@bpkmosty.pl

Biuro BPK MOSTY s.c. w ramach współpracy z przedsiębiorstwem PUT INTERCOR
Sp. z o.o. zrealizowało szereg projektów
technologicznych, niezbędnych dla potrzeb
przebudowy obiektów inżynieryjnych, realizowanej w ramach modernizacji linii kolejowej E59 Lot A. Projekty technologiczne
sporządzono dla kolejowych obiektów mostowych, zlokalizowanych na terenie miasta
Wrocławia, a tym m. in. dla wiaduktów nad
ulicami: Grabiszyńską, Tęczową, Góralską,
Robotniczą, Groblą Kozanowska, Osobowicką oraz dla mostu nad rzeką Odrą a także dla
obiektów mostowych zlokalizowanych poza
wrocławskim węzłem kolejowym, a tym
m. in. dla mostów nad rzekami: Mienią, Barycz, Stawnik, Orlą oraz dla przejść pod torami na stacji Skokowa i stacji Żmigród.
Podstawowym założeniem dla opracowywania projektów technologicznych realizacji przebudowy obiektów inżynieryjnych była konieczność utrzymania ciągłości ruchu kolejowego min. w jednym torze.
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le przedstawiono kilka przykładowych rozwiązań projektowych w zakresie projektów
technologicznych przebudowy obiektów inżynieryjnych, które umożliwiły realizację robót z zachowaniem ciągłości ruchu kolejowego w warunkach kompleksowej modernizacji linii kolejowej E59.

mgr inż. Grzegorz Sierka
BPK MOSTY S.C.
S.Biegański, J. Broś
gsierka@bpkmosty.pl

Przebudowa wiaduktu nad ul. Robotniczą
we Wrocławiu

mgr inż. Tomasz Marcinów
Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych
INTERCOR Sp. z o.o.
tomasz.marcinow@intercor.eu

Taki charakter uwarunkowań przebudowy
narzuca projektantom i wykonawcom robót szczególne warunki projektowania w zakresie technologii i realizacji robót. W artyku-

Przebudowa wiaduktu nad ul. Robotniczą
polega na remoncie istniejących przęseł stalowych oraz zespolonych, przebudowie górnych partii podpór oraz wymianie dwóch
skrajnych przęseł, które ograniczają istniejące światło poziome ul. Robotniczej.
W pierwszym etapie przewidziano podniesienie istniejących przęseł zespolonych
tak, aby uzyskać swobodny dostęp do górnych partii podpór. Dla potrzeb lewarowania
przęseł zaprojektowano podpory tymczasowe, na których oparto siłowniki hydrauliczne. Dla potrzeb wykonania robót ziemnych,
umożliwiających przebudowę górnych partii przyczółków, zaprojektowano ściany

1. Schemat podparcia przęseł w pierwszym etapie przebudowy.
Zastosowano dwa typy podpór technologicznych. Podpora typu 1 (podstawowa podpora dla wszystkich przęseł) oraz podpora typu 2 (zastosowana do podparcia przęsła nad jezdnią ul. Robotniczej).
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nione zostaną przęsła o rozpiętości 12,50m
na nowe o rozpiętości 18,57m. Operacja ta
poprzedzona będzie przebudową części
przyczółka nr1.
Projekt technologiczny musiał być ściśle
zharmonizowany z organizacją ruchu drogowego pod obiektem (należało uwzględnić czasowe zamknięcia ul. Robotniczej oraz
torowiska tramwajowego).
Przebudowa mostu nad rzeką Mienią

2. Widok z boku oraz widok od czoła na oba typy podpór.
Podpora typu 1 wykonana została z klatek typu ZBM o nośności 1000kN każda. Podstawę podpory wykonano z kształtowników HEB300 opartych na płytach drogowych. Głowicę ukształtowano z kształtowników walcowanych oraz drewnianych podkładów kolejowych.
Podpora typu 2 wykonana została z klatek systemowych INTERCOR o nośności 3500kN każda. Podstawa oraz głowica wykonana została analogicznie jak dla podpory typu 1. Dodatkowo podpory w sąsiedztwie jezdni zabezpieczono przed uderzeniem pojazdów poprzez zastosowanie betonowej bariery
ochronnej, ułożonej w ciągu ul. Robotniczej.

Przebudowa mostu nad rzeką Mienią polega na całkowitej rozbiórce sklepienia ceglanego o rozpiętości 5,0m oraz wybudowaniu
w tej samej lokacie ramy żelbetowej o świetle poziomym 7,0m. Nowy obiekt posadowiony jest na żelbetowych palach wielkośrednicowych.
Podstawowym problemem przy sporządzaniu projektu technologicznego okazało
się odpowiednie rozplanowanie w czasie zamknięć torowych, wbicia ścian szczelnych,
montażu konstrukcji odciążającej, wykonania robót ziemnych i rozbiórkowych oraz wykonania docelowego obiektu. Do utrzymania
ciągłości ruchu kolejowego użyto konstrukcji odciążającej długości 20,0m wbudowanej
w istniejący tor przy krótkotrwałej, nocnej
przerwie w ruchu kolejowym. Kolejnym etapem było wbicie ścian szczelnych zabezpieczających istniejący tor oraz chroniących
wykop przed napływem wody gruntowej.
Zaprojektowano trzy typy ścian szczelnych
z profili GU16-400: ściana o dł. 9,0m, która
w etapie 3 będzie kotwiona ściągiem do
nowo wykonanego skrzydła mostu (na rysunku oznaczona kolorem różowym), ściana o długości 7,0m (na rys. oznaczona kolorem niebieskim) oraz ściana o długości 4,0m
(na rysunku oznaczona kolorem pomarańczowym). Po zabezpieczeniu strefy wykopu
rozebrano część sklepienia oraz wykonano
pale i konstrukcję ramy pod nieczynnym torem.
W kolejnej fazie robót torowych (gdy
ruch kolejowy będzie odbywał się po nowo
wykonanym torze nr2) wybudowana zostanie pozostała część ramy. Styk technologiczny ramy został przewidziany już na etapie
Projektu Wykonawczego, w ramach nadzoru
autorskiego projektant dostosował jego położenie do technologii wybranej przez wykonawcę robót.
Budowa przejść dla pieszych pod torami
na stacjach Skokowa, Żmigród

3. Zdjęcie z realizacji przedstawiające oba typy klatek podporowych

szczelne z profili stalowych GU16-400 o długości 9,0m/16,0m, pogrążanych z poziomu
góry nasypu kolejowego. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo gazociągu wbijanie
8
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ścian szczelnych poprzedzone było jego odkrywką, wykonaną po obu stronach nasypu
kolejowego.
W kolejnej fazie robót torowych wymie-

Budowa przejść podziemnych pod torami
z punktu widzenia technologii polega na
wykonywaniu etapami poszczególnych segmentów pod czasowo zamkniętymi torami. Całość robót prowadzona jest w osłonie
ścian szczelnych z uwagi na głębokie wykopy oraz wysoki poziom wód gruntowych.
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4. Widok z góry na układ konstrukcji odciążającej i ścian szczelnych.
Kolorem czerwonym pokazano zarys projektowanego obiektu.

Pierwszym etapem robót na obu przejściach było wbicie obwodowych ścian
szczelnych, jednak z uwagi na uwarunkowania gruntowe projekty ścian szczelnych na
obu przejściach znacznie się różniły.
Na stacji Żmigród zastosowano dwie różne długości ścian (6,0m / 9,0m) dopasowując ich długości do głębokości wykopu oraz
odległości od torów czynnych. Dodatkowo
zaprojektowano układ rozpór poprawiających ich stateczność.
Na stacji Skokowa mimo ograniczonej
głębokości wykopów (znaczne podniesienie projektowanych torów), z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych oraz układ
warstw geotechnicznych (warstwa nieprzepuszczalna znajdowała się ok. 8,0m poniżej
poziomu terenu), zdecydowano się zastosować ściany o długości 9,0m, skutecznie odcinając tym samym napływ wód gruntowych
w strefę robót.
Na obu przejściach zastosowano konstrukcje odciążające typu mostowego w postaci tymczasowych przęseł belkowych, tak,
aby umożliwić wykonanie segmentów pod
torami w jednym etapie. Aby otworzyć front
robót również pod peronami stacyjnymi, zaprojektowano w strefie wykopów tymczasowe kładki dla pieszych.

5. Przekrój podłużny w osi toru nr1 pokazujący zarys projektowanego obiektu (pokazanego kolorem czerwonym), istniejące sklepienie
oraz konstrukcję odciążającą wraz z klatkami podporowymi

6. Zdjęcie z realizacji pokazujące istniejące sklepienie (w trakcie rozbiórki)
oraz wbudowaną konstrukcję odciążającą
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7. Zdjęcie z realizacji pokazujące nowo wykonany obiekt w torze nr2
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8. Widok z góry pokazujący układ ścian szczelnych na stacji Skokowa, na rysunku pokazano również zabezpieczenie instalacji obcych
oraz wbudowaną w poprzednich etapach konstrukcję odciążającą.

Ważnym elementem projektów technologicznych na stacjach kolejowych jest identyfikacja oraz prawidłowe zabezpieczenie instalacji obcych na czas robót. Do zabezpieczenia zastosowano tymczasowe przęsła z profili
walcowanych oraz rury dwudzielne z PEHD.
Wbudowanie konstrukcji odciążającej na
przykładzie wiaduktu nad ul. Góralską

9. Widok z góry pokazujący układ ścian szczelnych na stacji Żmigród, na rysunku pokazano również
zabezpieczenie instalacji obcych, wbudowaną w poprzednich etapach konstrukcję odciążającą
oraz kładkę dla pieszych w strefie peronów nr 1 oraz nr 2.

10. Zdjęcie z realizacji przejścia na stacji Żmigród pokazujące
układ ścian szczelnych oraz rozpór.
10
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Aby umożliwić przebudowę sklepionego, ceglanego wiaduktu kolejowego nad
ul. Góralską łącznie z przebudową istniejącego przepustu należałoby wbudować
konstrukcję odciążającą o rozpiętości min.
30m. Ponieważ w chwili obecnej brak jest
na rynku dostępnych najdłuższych konstrukcji odciążających, podjęto decyzję
o wykorzystaniu konstrukcji odciążającej
o rozpiętości 21,60m. Ograniczona rozpiętość konstrukcji wymogła konieczność zlokalizowania tymczasowej odpory nr2 bezpośrednio w części odziemnej przyczółka
istn. wiaduktu, tym samym przyczółek speł-

11. Zdjęcie z realizacji przejścia stacji Żmigród
pokazujące nowo wykonane segmenty
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Ograniczenie jest bezwzględnie respektowane, ponieważ podpory konstrukcji odciążających, wykonane z podkładów kolejowych, nie są dostosowane do przenoszenia obciążeń dynamicznych. Oddalenie znaku ograniczenia prędkości jest usytuowane
w znacznej odległości od strefy robót tak,
aby hamujący lub przyśpieszający tabor nie
wprowadzał dodatkowych obciążeń na klin
odłamu.
Demontaż istniejących, montaż nowych
przęseł blachownicowych na przykładach
wiaduktu nad ul. Osobowicką oraz mostu
nad rzeką Barycz

12. Widok z góry pokazujący schemat wbudowania konstrukcji odciążającej, układ dłużycy
oraz usytuowanie żurawia drogowego

nia rolę ściany oporowej, przenoszącej reakcję z klatki podporowej. Analizę stateczności
konstrukcji poprzedzono wykonaniem przewiertu poziomego przyczółka, pozwalającego na precyzyjne ustalenie jego grubości.
Z uwagi na geometrię ul. Góralskiej
w strefie wiaduktu, wbudowanie konstrukcji

odciążającej musiało być poprzedzone analizą możliwości wjazdu dłużycy z konstrukcją odciążającą oraz analizą możliwości spozycjonowania żurawia drogowego.
Maksymalna prędkość poruszania się taboru kolejowego po konstrukcjach odciążających typu mostowego wynosi V=30km/h.

Projekty technologiczne demontażu istniejących przęseł oraz montażu przęseł nowo
wykonanych zrealizowano uwzględniając
konkretne typy żurawi drogowych bądź żurawi kolejowych. Wybór technologii uwarunkowany był wieloma czynnikami, a w tym
dostępnością terenu pod obiektem, warunkami dostarczenia elementów wysyłkowych
w strefę obiektu czy możliwością uzyskania
krótkotrwałych zamknięć torowych.
Najczęstszym wyborem Wykonawcy Robót jest montaż przy użyciu żurawi drogowych, które są łatwiej dostępne i wygodniejsze w użyciu. Zadaniem projektanta jest
dobranie żurawia o odpowiedniej nośności przy założonych warunkach jego pracy.
Projektowanie należy zacząć od wybrania
miejsca składowania elementu wysyłkowego, miejsca zabudowy żurawia oraz określenia potrzebnego ramienia pracy. Po wstępnej analizie dobiera się żuraw o odpowiedniej nośności (która maleje wraz ze wzro-

13. Przekrój podłużny w osi toru nr1 pokazujący zarys projektowanego obiektu (pokazanego kolorem czerwonym), istniejące sklepienie
oraz konstrukcję odciążającą wraz z klatkami podporowymi.
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14. Widok z góry pokazujący schemat montażu elementów wysyłkowych mostu nad rzeką Barycz.
Montaż został przeprowadzony przy użyciu żurawi kolejowych EDK-300/5

15. Widok z góry pokazujący demontaż przęsła nad ul. Osobowicką. Z uwagi na istniejącą sieć
tramwajową nie było możliwości zabudowy żurawia na jezdni ul. Osobowickiej. Stanowisko żurawia
zaprojektowano poza jezdnią, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących fortyfikacji.

stem ramienia). Projekt technologiczny zawiera również analizę geotechniczną zabudowy żurawia i jego stateczności.
12
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Do wbudowania nowych przęseł mostu nad rzeką Barycz użyto zestawu dwóch
żurawi kolejowych EDK-300/5 oraz platfor-

my, na której transportowano przęsło (wagon 412Z). Z uwagi na fakt, że co najmniej
jeden z żurawi w każdym z etapów pracował na istniejącym przęśle, konieczna była
analiza nośności przy częściowej zabudowie
(łapy żurawia podparte zostały o pasy górne
blachownic). Kolejnym elementem projektu
było zaprojektowanie zawiesi montażowych
o geometrii dostosowanej do przyjętej technologii montażu.
Do demontażu istniejącego przęsła nad
ul. Osobowicką, którego masa wynosiła
24Mg użyto żurawia drogowego o udźwigu
maksymalnym 250Mg, który pracował na ramieniu o długości 25m. Tak duże ramię spowodowane było koniecznością usytuowania żurawia za ścianą zabytkowej fortyfikacji (historyczny blokhauz obronny w strefie
przyczółka nr 1). Nie było możliwości jego
zabudowy w ciągu ul. Osobowickiej z uwagi na kolizję z trakcją tramwajową a z uwagi na brak możliwości wjazdu na nasyp kolejowy nie było również możliwości zdemontowania przęsła w strefę międzytorza. Operacje demontażu przeprowadzono w godzinach nocnych, przy czasowym zamknięciu
ul. Osobowickiej oraz wyłączeniu napięcia
w trakcji tramwajowej.
Podsumowanie
Kompleksowa modernizacja linii kolejowej nakłada na projektantów i wykonawców robót obowiązek przyjęcia takich rozwiązań w projektach technologicznych bu-
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16. Zdjęcie z realizacji mostu nad rzeką Barycz pokazujące demontaż przęsła blachownicowego przy użyciu żurawia kolejowego EDK-300/5

dowy i przebudowy obiektów inżynieryjnych, które pozwolą na ich realizację z jednoczesnym utrzymaniem ciągłości ruchu
kolejowego. Kwestia technologicznej możliwości realizacji danej konstrukcji musi zostać uwzględniona przez projektanta już na
etapie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w ścisłym powiązaniu
z projektami branżowymi, w tym w szcze-

gólności w powiązaniu z projektem fazowania robót torowych i kolejnością zamknięć poszczególnych torów. Projektant
musi przewidzieć stosowny podział konstrukcji w postaci dylatacji właściwych lub
pozornych, odpowiadający fazom jej realizacji.
Przebudowa obiektów inżynieryjnych
z punktu widzenia technologii realizacji

wymaga od wykonawcy robót i projektanta ścisłej współpracy z projektantami i wykonawcami robót branżowych. Kolejność
robót musi być precyzyjnie ustalona oraz
mieścić się w harmonogramie zamknięć torowych. Ta konieczność niesie za sobą wiele konsekwencji w postaci robót technologicznych zabezpieczających istniejący lub
nowo wybudowany tor. 

SPROSTOWANIE
W numerze 7/2013 Przeglądu Komunikacyjnego w artykule Bartłomieja Krawczyka i Antoniego Szydło „Ocena nośności nawierzchni
lotniskowych na podstawie impulsowych testów dynamicznych” zabrakło informacji zamieszczonej poniżej.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Badania naukowe zostały wykonane w ramach realizacji Projektu „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa
i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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Modernizacja linii kolejowej E59
Wrocław – Poznań na odcinku LotA – stan istniejący
i projektowany w zakresie obiektów inżynieryjnych
Jerzy Broś, Paweł Sobczak

Tekst przedstawia ogólny opis modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku p. odg. Wrocław Grabiszyn – granica województwa dolnośląskiego w zakresie
obiektów inżynieryjnych. Początkowa część artykułu zajmuje się przedstawieniem zakresu inwestycji, krótkiego rysu historycznego oraz założeniami
projektowymi. Następnie przedstawiono zbiorcze zestawienie obiektów inżynieryjnych oraz informację o sposobie ich modernizacji. Najczęściej
występujące typy obiektów oraz zakresy ich modernizacji zostały opisane oraz zilustrowane zdjęciami. Przedstawiono również najciekawsze realizacje
z punktu widzenia estetycznego oraz technologicznego. Artykuł obrazuje zakres zróżnicowanych prac projektowych, dotyczących obiektów inżynieryjnych,
wymaganym w ramach kompleksowej modernizacji magistralnej linii kolejowej. Na koniec przedstawiono podsumowanie i wnioski oraz opisano
korzyści, uzyskane po zakończeniu prac modernizacyjnych.

Rys historyczny

mgr inż. Jerzy Broś
BPK MOSTY S.C.
S.Biegański, J. Broś
jbros@bpkmosty.pl

Linia kolejowa E59 (linia nr271 Wrocław Gł. - Rawicz - Leszno - Poznań Gł.) jest częścią
transeuropejskiego korytarza transportowego a tym samym stanowi nie tylko połączenie dwóch dużych polskich aglomeracji miejskich: wrocławskiej i poznańskiej, ale stanowi
również fragment najkrótszego i najdogodniejszego połączenie krajów Europy Środkowej z obszarem basenu morza Bałtyckiego.
Z uwagi na stan techniczny linii i konieczność
spełnienia wymagań Unii Europejskiej w dziedzinie transportu kolejowego, w roku 2006 linia została przeznaczona do kompleksowej,
wielobranżowej modernizacji. Oznaczało to
konieczność m.in. dostosowania jej do wymogów umów międzynarodowych AGC/
/AGTC i podniesienia parametrów technicznych jej eksploatacji do v=160km/h dla pociągów pasażerskich (docelowo do v=200km/h –
– faza II) i v=120 km/h dla pociągów towarowych. Proces inwestycyjny, który zapewni
niezawodność infrastruktury kolejowej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego na wyższy poziom jak również spełnienie wymagań interoperacyjności, pozwoli na pełne otwarcie linii dla wszystkich operatorów kolejowych. Z uwagi na duży zakres inwestycji, została ona podzielona na
trzy etapy. Niniejszy artykuł przedstawia przegląd ważniejszych obiektów mostowych na
14
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mgr inż. Paweł Sobczak
BPK MOSTY S.C.
S.Biegański, J. Broś
psobczak@bpkmosty.pl

pierwszym odcinku tzn. na odcinku Lot A,
obejmującym swoim zakresem linię kolejową
nr271 od km 1+700 do km 59+697z podziałem na stacje i szlaki jak niżej:
• odcinek S01 – p. odg. Grabiszyn
km od 1+700 do 2+750,
• odcinek S02 – szlak Mikołajów – Popowice
km od 2+750 do 6+100,
• odcinek L01 – szlak Popowice – Osobowice
km od 6+100 do 9+000,
• odcinek S03 – stacja Osobowice
km od 9+000 do 10+600,
• odcinek L02 – szlak Osobowice - Pęgów
km od 10+600 do 19+180,
• odcinek S04 – stacja Pęgów
km od 19+180 do 20+300,
• odcinek L03 – szlak Pęgów - Oborniki
km od 20+300 do 25+100,
• odcinek S05 – stacja Oborniki
km od 25+100 do 27+500,
• odcinek L04 – szlak Oborniki - Skokowa
km od 27+500 do 35+300,
• odcinek S06 – stacja Skokowa
km od 35+300 do 38+200,
• odcinek L05 – szlak Skokowa - Żmigród
km od 38+200 do 46+400,
• odcinek S07 – stacja Żmigród
km od 46+400 do 48+540,
• odcinek L06 – szlak Żmigród - Granica
km od 48+540 do 59+697.

Prace budowlane związane z powstaniem linii kolejowej z Wrocławia do Poznania rozpoczęto w roku 1853. Zrealizowano wówczas linię jednotorową, jednak tereny zostały wykupione od razu z uwzględnieniem
perspektywicznej budowy drugiego toru.
Otwarcie linii miało miejsce w dniu 27 października 1856 roku. Drugi tor dobudowany
został dopiero pod koniec XIX wieku.
Założenia projektowe
Celem modernizacji linii, której inwestorem
jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest dostosowanie linii do wymogów umów międzynarodowych AGC/AGTC i podniesienie
parametrów technicznych eksploatacji.
Dane ogólne:
• dwutorowa linia magistralna (na terenie
węzła kolejowego m. Wrocławia układ torów związanych), zelektryfikowana,
• prędkość maksymalna dla pociągów pasażerskich na szlaku v=160km/h (docelowo
v=200km/h – faza II),
• prędkość maksymalna dla pociągów towarowych na szlaku v=120km/h,
• dopuszczalny nacisk na oś dla lokomotyw
i wagonów towarowych – 221kN,
• dopuszczalne obciążenie rozłożone na
1mb toru – 80kN/m,
• przebudowa obiektów inżynieryjnych
z zachowaniem ciągłości ruchu kolejowego zgodnie z projektem torowym fazowania robót modernizacji linii.
Nośność:
• nośność obiektów inżynieryjnych wg PNS-10030:1985 dla obc. klasy k=+2 (współczynnik αk=1,21) oraz zgodna z PN-EN
1991-2: 2007. Eurokod 1: Oddziaływania
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na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów (dla prędkości pociągów pasażerskich v=200km/h – faza II),
• obciążenie P=αk *250KN i p=αk *80kN/m –
– model obciążenia 71 (pociąg badawczy UIC 71), dodatkowo obciążenie pionowe wywołane ciężkim ruchem kolejowym SW/2,
• obciążenia obliczeniowe, obliczenia konstrukcji metodą stanów granicznych.
Parametry geometryczne:
• obowiązuje skrajnia budowli UIC B (2SM)
(z uwzględnieniem poszerzeń na łukach
i zwiększonej odległości pomiędzy torami),
• międzytorze min. przy niezabudowanym
międzytorzu – 4,00m,
• obiekty nowoprojektowane przystosowane do pracy maszyn torowych w zakresie mechanicznego oczyszczania podsypki tłuczniowej, skrajnia pracy maszyn torowych AHM-800 wynosząca 2.20x0.75m
(17.2+0.5+23.0+35.0=75.7cm dla podkładu strunobetonowego); w wypadku braku technicznej możliwości uzyskania wymaganych gabarytów koryta balastowego zgoda na odstępstwo wydana przez
PKP PLK S.A. Biuro Dróg Kolejowych i Wojewodę Dolnośląskiego.
Nawierzchnia kolejowa na obiekcie inżynieryjnym:
• na obiekcie i na dojazdach do obiektu tor
bezstykowy,
• standard konstrukcyjny nawierzchni klasy
0, wariant nawierzchni 0.1:
– szyna 60E1 nowa, odbojnica - szyna
49E1
– podkład strunobetonowy PS-94 (PS-94M
w wypadku montażu odbojnic),
– rozstaw podkładów 0.60 m,
– przytwierdzenie sprężyste SB3,
– podsypka tłuczniowa min. 0.35 m pod
podkładem.
• standard konstrukcyjny nawierzchni torowej we wrocławskim węźle kolejowym
klasy 0, wariant nawierzchni 0.2:
– szyna 60E1 nowa, odbojnica - szyna
49E1,
– podkład drewniany IB twardy,
– rozstaw podkładów 0,60m,
– przytwierdzenie typu sprężystego,
– podsypka tłuczniowa min. 0,30 m pod
podkładem.
Obiekty inżynieryjne i inżynierskie
Z uwagi na długość odcinka modernizowanej linii, jak również jej usytuowanie zarówno na terenie miejskim, silnie zurbanizowanym (Wrocław, Oborniki Śl., Żmigród) jak
i na terenie pozamiejskim, słabo zurbanizowanym w zadaniu występują wszystkie typy
obiektów mostowych a zakres ich moderni-
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Tab. 1: Kluczowe obiekty inżynieryjne na odcinku LotA
Lp

KM

Przeszkoda

Rozwiązania przyjęte na etapie PB

Wymiary projektowane

1

1+931

ul. Grabiszyńska

przebudowa obiektu z uwzgl. modernizacji ul. Grabiszyńskiej, przęsła wydzielone pod każdy z torów,
konstrukcje przęseł łukowe (łuk Langera) stalowe,
spawane z jezdnią zamkniętą (płyta ortotropowa),
podpory palowe, żelbetowe

2

3+528

ul. Robotnicza

przebudowa obiektu z uwzgl. modernizacji ul. Robotniczej; w torach skrajnych prawych: przyczółek nr1 – prze- LT1=17,70m,
budowa, 2 przęsła - wymiana na nowe LT=17.700m,
LT2=19,00m, LT3=15,00m,
w pozostałej części remont (modernizacja) obiektu
przebudowa obiektu; wymiana przęseł, nowe przęsła
blachownicowe, spawane, jezdnia zamknięta (płyta
LT=18,00m
ortotropowa), podpory w górnych partiach przebudowane, w pozostałych naprawione i wzmocnione

LT=57,200m,
LC=58,700m

3

3+658

ul. Strzegomska

4

5+052

przebudowa obiektu z uwzgl. modernizacji ul. Starogroul. Starogroblowa, blowej; konstrukcja nośna ciągła 2-przęsłowa, przęsła
LT=24,58+20,62=45,20m
wejście na peron blachownicowe, stalowe, spawane, jezdnia zamknięta
LC=24,98+21,02=46,00m
(płyta ortotropowa), podpory żelbetowe, monolityczne

5

5+845
tor nr1

rz. Odra

przebudowa obiektu; wymiana konstrukcji przęseł
nurtowych na nowe kraty ciągłe, 2-przęsłowe, stalowe,
spawane, remont (modernizacja) części żelbetowej
(podpory + przęsła)

LT=62,00+68,00m (krata stal. ciągła)
8xLT=2x11,30m
4xLT=3x10,90m (przęsła żelbet. ciągłe)
LC=485,75m

6

5+845
tor nr2

rz. Odra

przebudowa obiektu; wymiana konstrukcji przęseł nurtowych na nowe (likwidacja filara pośredniego) kraty
ciągłe, 2-przęsłowe, stalowe, spawane, remont (modernizacja) części żelbetowej (podpory + przęsła)

LT=62,00+68,00m (krata stal. ciągła)
28xLT=2x10,64m (przęsła żelbet.),
B=452,75m, LC=483,60m

7

6+111

ul. Osobowicka

przebudowa obiektu; nowe przęsła - blachownice staloLT1=15,20m,
we, spawane, jezdnia zamknięta (płyta ortotropowa),
LT2=18,30m
remont i przebudowa górnych partii przyczółków

rz. Widawa

przebudowa obiektu; układ statyczny 3- i 4-przęsłowy
ciągły, nowe przęsła płytowe ze stalowych dźwigarów
obetonowanych, remont podpór (płaszcze żelbetowe),
wzmocnienie systemu posadowienia

LC=145,020m

przęsła 3 x LT=24,000m,
kładka dla pieszych LT=24,000m

8

14+671

9

46+843

rz. Sąsiecznica

przebudowa obiektu; most 1-przęsłowy, przęsła swobodnie podparte, wydzielone dla 3 torów + kładka dla
pieszych, dźwigary gł. blachownicowe, stalowe, spawane, jezdnia zamknięta (płyta ortotropowa), przebudowa podpór

10

47+884

kanał Sowina
(Młynówka)

przebudowa obiektu; most 3-przęsłowy, ciągły, przęsła
wydzielone dla 3 torów, dźwigary gł. blachownicowe,
stalowe, spawane, jezdnia zamknięta (płyta ortotropowa), przebudowa górnych partii podpór

L=12,760 + 13,134 + 12,760m
(3 ustroje 3-przęsłowe)

48+176

rz. Barycz

przebudowa obiektu; most 5-przęsłowy, ciągły, przęsła
wydzielone dla 2 torów, dźwigary gł. blachownicowe,
stalowe, spawane, jezdnia zamknięta (płyta ortotropowa), przebudowa górnych partii podpór

L=11,553 + 3 x 11,780+ 11,553m
(2 ustroje 5-przęsłowe)

12

50+842

kanał Stawnik
(Kokot)

przebudowa obiektu; most 1-przęsłowy, przęsła swobodnie podparte wydzielone dla 2 torów, dźwigary gł.
blachownicowe, stalowe, spawane, jezdnia zamknięta
(płyta ortotropowa), budowa nowych podpór

LT=15,000m, LC=16,710m,
HK=1,215m,

13

54+810

rz. Orla

przebudowa obiektu; most 5-przęsłowy, ciągły, przęsła
wydzielone dla 2 torów, dźwigary gł. blachownicowe,
stalowe, spawane, jezdnia zamknięta (płyta ortotropowa), przebudowa korpusów podpór

L=12,40 + 3 x 12,575 + 12,40m
(2 ustroje 5-przęsłowe)

11

zacji jest krańcowo zróżnicowany. Obok niewielkich obiektów w postaci przepustów
i małych mostów na rowach melioracji
szczegółowej i ogólnej występują mosty na
rzekach w obrębie Żmigrodu i most przez
rzekę Odrę we Wrocławiu, obok niewielkich
wiaduktów nad lokalnymi drogami występują wiadukty miejskie we Wrocławiu o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania nie
tylko kolei, ale również układu komunikacyjnego miasta.

Na modernizowanym odcinku linii LotA występuje ponad sto obiektów inżynieryjnych
(kolejowych) i inżynierskich (drogowych),
a w tym:
• 38 obiektów kolejowych przeznaczonych
do przebudowy na nowe (9 wiaduktów,
10 mostów, 1 przejście dla pieszych pod
torami, 18 przepustów),
• 17 obiektów kolejowych przeznaczonych
do remontu (3 wiadukty, 1 most, 13 przepustów),

p r ze g l ą d ko m u n i k a c y jny
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1. Wiadukt kolejowy w km 2+504. Nadbudowa ławy podłożyskowej,
wymiana przęseł na nowe

2. Wiadukt kolejowy w km 6+111 nad ul. Osobowicką we Wrocławiu.
Przęsło stalowe, z korytem balastowym.
W tle most przez Odrę w km 5+845 z estakadami dojazdowymi

3. Most kolejowy w km 14+671 nad rzeką Widawa. Przebudowa i naprawa
podpór, wymiana przęseł na nowe, płytowe z dźwigarów obetonowanych

4. Przebudowa mostu kolejowego w km 17+727 nad rzeką Mienia.
Likwidacja istniejącego, budowa nowego obiektu żelbetowego, ramowego.

• 33 obiekty kolejowe przeznaczone do
bieżącego utrzymania (30 przepustów, 1
przejście dla pieszych pod torami, 1 wiadukt, 1 most),
• 6 obiektów kolejowych przeznaczonych
do likwidacji,
• 1 przepust kolejowy do pozostawienia
bez zmian,
• 7 nowych obiektów kolejowych (5 przejść
dla pieszych pod torami, 1 wiadukt kolejowy nad drogą, 1 wiadukt kolejowy nad
szlakiem migracji zwierząt)
oraz
• 4 przepusty drogowe przeznaczone do
przebudowy na nowe,
• 7 nowych obiektów drogowych (1 wiadukt drogowy nad linią E59, 1 ekodukt
nad linią E59, 5 przepustów).
Kluczowe obiekty inżynieryjne na odcinku
LotA zestawiono w Tabeli 1.

16

p r ze g l ą d komunik ac yjny

Przebieg prac projektowych
Prace projektowe poprzedzono wykonaniem kompleksowych prac przedprojektowych dla obiektów istniejących obejmujących: szczegółową inwentaryzacją obiektów, połączoną z oceną ich stanu technicznego in situ, badania materiałowe w pełnym
zakresie ze szczególnym uwzględnieniem
betonów podpór mostowych przeznaczonych do remontu lub przebudowy w ograniczonym zakresie, analizę hydrologicznohydrauliczną dla obiektów mostowych na
ciekach naturalnych oraz kompletną analizę statyczno-wytrzymałościową, oceniającą
nośność poszczególnych obiektów w aspekcie niezbędnego zakresu ich wzmocnienia.
Wyniki zrealizowanych prac przedprojektowych były kluczowe dla potrzeb zdefiniowania zakresu niezbędnej modernizacji obiektów i wskazały dla poszczególnych
obiektów na konieczność: remontu całości

obiektu, remontu podpór z wymianą konstrukcji nośnych przęseł na nowe bądź przebudowy na całkowicie nowy obiekt.
Prace projektowe trwały od października
2006r. do grudnia 2009r. i wymagały zaangażowania dużego zespołu doświadczonych
inżynierów projektantów, zapewniających
nie tylko prawidłowy i sprawny przebieg
prac w ramach branży mostowej, ale również prawidłową koordynację między pozostałymi branżami, jako niezbędną do właściwego przebiegu prac projektowych dla całości zadania modernizacji linii kolejowej.
Dla potrzeb sprawnego wykonania modernizacji linii, ograniczenia czasu jej realizacji i wielkości nakładów pracy wykonawców
robót zespół projektowy wprowadził szeroką unifikację typów rozwiązań konstrukcyjnych a w tym m.in. przęsła blachownicowe, spawane z korytem balastowym (patrz:
zdjęcia nr 1, 2, 7), przęsła płytowe z dźwigarów obetonowanych (patrz: zdjęcia nr 3, 5),
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5. Przejście dla zwierząt pod torami w km 24+800. Obiekt ekologiczny,
nowoprojektowany, przęsła stalowe z dźwigarów obetonowanych .

6. Przejście pod torami dla pieszych km 36+810. Nowoprojektowane
przejście pod torami na stacji Skokowa.

7. Most kolejowy w km 54+810 nad rzeką Orla. Remont podpór,
wymiana przęseł na nowe, stalowe, ciągłe, blachownicowe.

8. Wizualizacja mostu kolejowego w km 1+931
nad ul. Grabiszyńską we Wrocławiu

przepusty rurowe PEHD, obiekty ramowe
(patrz: zdjęcie nr 4), przejścia podziemne
dla pieszych pod torami o konstrukcji ramowej, ze schodniami i rampami dla niepełnosprawnych (patrz: zdjęcie nr 6).
Najciekawsze obiekty inżynieryjne
W ramach zadania zrealizowano projekty
obiektów charakterystycznych, przyciągających uwagę, których wielkość, forma i położenie na terenie Wrocławia może wzbudzać
zainteresowania mieszkańców miasta:
• wiadukt kolejowy nad ul. Grabiszyńską
we Wrocławiu, wiadukt o konstrukcji stalowej, jednoprzęsłowej, łukowej (łuk Langera), którego budowa ma się rozpocząć
w pierwszym kwartale 2014 roku (patrz:
zdjęcie nr 8), wiadukt w zakresie światła
poziomego umożliwia perspektywiczną
przebudowę ul. Grabiszyńskiej,
• wiadukt kolejowy nad ul. Starogroblową
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we Wrocławiu, (patrz: zdjęcie nr 9), stanowiący wspólną inwestycję PKP PLK S.A.
i Miasta Wrocław, którego wybudowanie
zlikwiduje wąskie gardło komunikacyjne
na styku ul. Starogroblowej i ul. Popowickiej oraz zapewni możliwość perspektywicznej budowy linii szybkiego tramwaju
(Tramwaj Plus) do osiedla Popowice; przyjęte rozwiązanie funkcjonalnie tworzy zintegrowany przystanek łączący komunikację tramwajową i kolejową (p.o. Popowice),
• most nad rzeką Odrą we Wrocławiu
(patrz: zdjęcie nr 10), której spektakularnym elementem jest skomplikowana
technologicznie wymiana przęseł nurtowych na stalowe, dwuprzęsłowe kratownice o całkowitej długości teoretycznej LT=62,00+68,00=130,00m, do operacji
której wykorzystano podporę pływającą
na barce (patrz: zdjęcie nr 11) oraz wspornikowe nasuwanie nowego przęsła (patrz:
zdjęcie nr 12).

Sposoby modernizacji obiektów
Przebudowa obiektów istniejących dla części obiektów polega na modernizacji podpór, połączonej z przebudową ław podłożyskowych oraz wymianie konstrukcji nośnej przęseł na nowe (patrz: zdjęcia nr 1, 3, 7,
12) a dla części obiektów wiąże się z ich całkowita rozbiórką i budową obiektu nowego
o wymaganych parametrach technicznych
i eksploatacyjnych (patrz: zdjęcia nr 4). Remonty obiektów związane są z wymianą hydroizolacji i zabezpieczeń antykorozyjnych,
naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów oraz dostosowaniem obiektów do
projektowanych parametrów technicznych
(patrz: zdjęcia nr 13).
Udział projektantów w realizacji
Prace budowlane na projektowanych odcinkach rozpoczęły się w roku 2008 na odcin-
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9. Wizualizacja wiaduktu kolejowego w km 5+052 nad ul. Starogroblową
we Wrocławiu.

10. Wizualizacja mostu kolejowego w km 5+845 nad rzeką Odra.

11. Most kolejowy w km 5+845 nad rzeką Odra.
Demontaż przęsła nurtowego.

12. Most kolejowy w km 5+845 nad rzeką Odra.
Nasuwanie nowego przęsła nurtowego.

ku L05 i w roku 2011 na pozostałej części Lot
A a ich zakończenie planuje się na rok 2015.
Stopień zaawansowania budowy obiektów

inżynieryjnych w chwili obecnej jest bardzo
zróżnicowany, cześć obiektów jest już w całości wykonana i przekazana do eksploatacji,

a dla części obiektów ich modernizacja jeszcze się nie rozpoczęła.
Szeroki zakres prac budowlanych, realizowanych jednocześnie przez szereg firm
wykonawczych w ramach uzyskanych zamknięć torowych na wybranych stacjach
i szlakach, implikuje konieczność stałego
nadzoru autorskiego i zaangażowania zespołu projektantów do rozwiązywania problemów realizacyjnych.
Główne problemy techniczne, projektowe i wykonawcze, związane są z koniecznością zachowania przejezdności linii tzn.
utrzymania ciągłości ruchu kolejowego
w co najmniej jednym torze, na każdym
z etapów prac budowlanych (za wyjątkiem
krótkich, czasowych, całkowitych zamknięć
torowych niezbędnych np. do montażu
konstrukcji odciążających czy wbicia ścianek
szczelnych na międzytorzu).
Dostosowanie do nowych wymagań

13. Wiadukt kolejowy w km 26+323 nad ul. Piłsudskiego w Obornikach Śl.
Remont i nadbudowa podpór. Modernizacja i wzmocnienie istniejących przęseł blachownicowych.
18
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Podniesienie parametrów technicznych modernizowanej linii i dostosowanie jej do aktualnych przepisów wymagało zróżnicowanych zabiegów. Przebudowa obiektów
na nowe wynikała głównie z braku wystar-
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czającej nośności, braku skrajni kolejowej
lub drogowej oraz złego stanu technicznego. Konieczność budowy nowych obiektów była również efektem zaostrzających się
wymagań związanych z ochroną środowiska (przejścia dla zwierząt nad linią – patrz:
zdjęcie nr 14, lub pod linią kolejową – patrz:
zdjęcie nr 5), konieczności podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji linii drogą likwidacji skrzyżowań jednopoziomowych (budowa nowego wiaduktu drogowego w km
34+768 na drodze gminnej, budowa wiaduktu kolejowego w km 31+815 nad drogą
powiatową 1357D Osolin – Morzęcin Mały),
czy zapewnienia podróżnym możliwości
bezpiecznego skomunikowania między peronami dzięki budowie przejść podziemnych pod torami (p.o. Cmentarz Osobowice,
st. Oborniki Śl., st. Skokowa – patrz: zdjęcie nr
6, st. Żmigród, p.o. Garbce).
W celu zachowania szczególnie wartościowych obiektów pochodzących z początków budowy linii kolejowej, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kilka obiektów sklepionych, które zachowały się w dobrym stanie technicznym i nadawały się do dalszej eksploatacji, zostało wyremontowanych Stanowią one obecnie pomniki myśli technicznej i inżynierii sprzed
ponad półtora wieku (patrz: zdjęcie nr 15).

14. Ekodukt w km 21+012. Budowa nowego obiektu ekologicznego.

Podsumowanie
Mając na uwadze szybki rozwój państwa, istnienie sprawnych i nowoczesnych linii kolejowych, łączących duże aglomeracje, jest
w obecnych czasach niezbędne. Wynika to
zarówno z zapotrzebowania gospodarczego, jak również społecznego. Inwestycje takie są skomplikowane pod względem inżynierskim, formalno-prawnym i wymagają
ogromnych nakładów finansowych. Modernizacja linii kolejowych, realizowana z jednoczesnym utrzymaniem ciągłości ruchu kolejowego stanowi znaczne utrudnienie dla
operatorów sieci jak i dla pasażerów a realizacja prac budowlanych stwarza szereg niedogodności dla mieszkańców strefy oddziaływania inwestycji.
Należy jednak pamiętać, że efektem kompleksowej, wielobranżowej modernizacji linii kolejowej jest zarówno znaczące podniesienie parametrów eksploatacyjnych linii i wprowadzenie nowej jakości w zakresie bezpieczeństwa jej eksploatacji, jak również poprawienie komfortu podróżnych
i ułatwienie dostępu mieszkańcom małych
miast do nowych rynków pracy. Są to niezbędne warunki dla umożliwienia rozwoju
regionalnego.
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15. Most kolejowy w km 30+990 nad rzeką Krępa. Remont obiektu istniejącego.

Należy mieć nadzieję, że w najbliższych
latach obecna determinacja PKP PLK S.A. do
kompleksowej modernizacji szlaków kolejowych przy wsparciu programów operacyjnych Unii Europejskiej nie ulegnie osłabieniu
a w efekcie zmodernizowana sieć dróg kolejowych będzie miała istotny udział w dynamicznym rozwoju gospodarczym Polski. 

Materiały źródłowe
[1] Jerczyński M,, Koziarski S. „150 lat kolei na
Śląsku” Instytut Śląski w Opolu, 1992
[2] Dokumentacja projektowa BPK Mosty s.c.,
2009
[3] Dokumentacja fotograficzna BPK Mosty
s.c., 2012-2013
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Modernizacja linii kolejowej E59

Wrocław – Poznań na odcinku LotA – most kolejowy w km 5+845
nad rz. Odrą (most Poznański) – historia i teraźniejszość
Jerzy Broś, Paweł Jodłowiec, Paweł Woźny, Paweł Trzaska

Opisano historię mostu kolejowego nad rz. Odrą w km 5+845 linii kolejowej E59 (nr 271 Wrocław Gł. - Rawicz - Leszno - Poznań Gł.) począwszy od jego
powstania w połowie XIXw., poprzez rozbudowę na przełomie XIX/XXw., zniszczenia wojenne, odbudowę w okresie bezpośrednio powojennym,
przebudowę w latach sześćdziesiątych XXw. aż po obecną przebudowę w ramach modernizacji linii kolejowej E59.
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Początek

Rozbudowa

Most powstał około roku 1857 jako jednotorowy w zakresie obecnego toru nr 2.
W części nurtowej składał się z pięciu przęseł wykonanych z żeliwa (Gusseisen) lub
żelaza zgrzewnego (Schweisseisen) zwanego również stalą zgrzewną (Schweissstahl),
w tym trzech kratownic wielokrotnych oraz
dwóch przęseł obracanych. Część zalewowa składała się z dwudziestu ośmiu ceglanych przęseł sklepionych, w 4 grupach po
7 sklepień, rozdzielonych filarami grupowymi. Wszystkie podpory wykonane były jako
kamienno-ceglane. Ponadto oba przyczółki wyposażone zostały w forty (blokhauzy
artyleryjskie) broniące dostępu do mostu.

Konstrukcja mostu przeznaczona dla toru
nr 1 pochodzi prawdopodobnie z roku
1895. W części nurtowej znajdowała się stalowa, ciągła, dwuprzęsłowa kratownica sta-

lowa o kształcie trapezowym, z wyniesionym pasem górnym nad filarem pośrednim, słupkowo-krzyżulcowa, o rozpiętościach przęseł około L=62,0+67,0=129,0 m.
Nad terenem zalewowym znajdowały się
stalowe, nitowane kratownice o kształcie
trapezowym, słupkowo-krzyżulcowe: cztery o rozpiętości teoretycznej Lt1= 32,67 m
i osiem o rozpiętości teoretycznej
Lt1= 22,40 m. Do przęseł przymocowana
była wspornikowo kładka dla pieszych.
W tym czasie prawdopodobnie przebudowano też część nurtową w torze nr 2, zastępując 5 stosunkowo krótkich przęseł
nurtowych jednym przęsłem kratownicowym o rozpiętości około L=62,0 m (przęsło
nr1 bezpośrednio nad nurtem rzeki) i dwoma przęsłami blachownicowymi o rozpiętości około L1=33,0 m (przęsła nr 2 / nr 3).
Dokonano również rozbiórki zbędnych filarów.
Zniszczenia wojenne
W wyniku działań wojennych zniszczone
zostały: przyczółek nr 1 wraz z fortami, przę-

1. Most na XIX wiecznej rycinie. [5]
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2. Most na początku XX w. Na pierwszym planie ciągła,
dwuprzęsłowa kratownica nurtowa w torze nr 1. [3]

4. Północny przyczółek mostu z fortami oraz wiadukt nad ul. Osobowicką
w widoku z lotu ptaka na przełomie lat 20/30 XX w. [5]

6a. Kolejne fazy nasuwania kratownicy podczas odbudowy mostu. [1], [2]

sła i filary w części nurtowej oraz około połowy przęseł i filarów w części zalewowej.
Odbudowa
Podczas odbudowy w roku 1947 w pierwszej kolejności przywrócono ruch w torze
nr 2. W części nurtowej (przęsło nr 1) wbudowano jednoprzęsłową kratownicę o rozpiętości teoretycznej Lt= 61,875 m, prawdopodobnie była to naprawiona kratownica pierwotna. Przęsła blachownicowe nr 2
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3. Zdjęcie pamiątkowe na tle mostu z pierwszej połowy XX w.
Wrocławska firma budowlana prowadziła prace na terenie zalewowym. [5]

5. Widok mostu zniszczonego podczas walk o Festung Breslau. [5]

6b. Kolejne fazy nasuwania kratownicy podczas odbudowy mostu. [1], [2]

i nr 3 zastąpione zostały dwiema starymi
kratownicami, o rozpiętości teoretycznej
Lt1= 32,670 m, przeniesionymi z części zalewowej mostu w torze nr 1. Zakres odbudowy części zalewowej nie jest znany. Częściowo wykorzystano zachowane sklepienia.
Przebudowa w latach sześćdziesiątych
XX w.
Podczas przebudowy mostu realizowanej
około 1960 roku znajdujące się w torze nr 2

sklepienia zostały zastąpione żelbetowymi,
belkowymi przęsłami o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Zastosowano wówczas eksperymentalne rozwiązanie z „samonośnym” zbrojeniem, do którego mocowane były szalunki (bez podparcia technologicznego). Jako podpory dla
przęseł wykorzystano zmodyfikowane, istniejące filary kamienno-ceglane i przyczółek nr 2.
Wymieniono też przęsło nurtowe nr 1 (nad
korytem rzeki Odry) zastępując je nową
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7. Most na przełomie XX/XXI w. od strony toru nr 2.
W torze nr 2 widoczne przęsła żelbetowe, które zastąpiły ceglane sklepienia,
dwie kratownice (przęsła nr 2, nr 3) przeniesione w roku 1947 z toru nr 1 oraz
kratownica (przęsło nr 1) wbudowana w roku 1961. W tle widoczne 2 kratownice (przęsła nr 1, nr 2) w torze nr1 pochodzące z lat 60-tych. [5]

kratownicą o rozpiętości teoretycznej Lt=
61,800 m.
W roku 1961 w torze nr 1, nad korytem
rzeki Odry zniszczoną w czasie wojny dwuprzęsłową kratownicę ciągłą zastąpiono
dwoma stalowymi, spawano-nitowanymi
przęsłami kratownicowymi o zbliżonej konstrukcji. Przęsła te mają rozpiętości teoretyczne Lt1=61,800 m i Lt2=67,500 m.
Znajdujące się nad terenem zalewowym
stalowe kratownice zostały zastąpione żelbetowymi, belkowymi przęsłami ciągłymi dwu- i trójprzęsłowymi. Operacja ta wymagała wykonania szeregu dodatkowych
podpór, które wykonano w formie filarów
wahaczowych, połączonych przegubami
sprężystymi z dźwigarami głównymi i oczepami fundamentów palowych.

Przebudowa w latach 2012/2014
W ramach modernizacji linii kolejowej E59
(nr 271 Wrocław Gł. - Rawicz - Leszno - Poznań Gł.) opracowano projekt kompleksowej przebudowy mostu. Projekt zakłada wykorzystanie zmodernizowanych
i wzmocnionych podpór oraz żelbetowych
przęseł nad terenem zalewowym a także
całkowitą wymianę stalowych przęseł nurtowych.
Dla obu torów zaprojektowano identyczne konstrukcje o schemacie statycznym
dwuprzęsłowej belki ciągłej o rozpiętościach teoretycznych Lt= 62,000+68,000 m.
Każde przęsło składać się będzie z dwóch
kratownicowych dźwigarów głównych połączonych elementami jezdni (poprzecznicami i blachą pomostową) oraz systemem
górnych stężeń wiatrowych. Pasy dolny

9. Wizualizacja zmodernizowanego mostu od strony toru nr 1. [6]
22

p r ze g l ą d komunik ac yjny

8. Ciągła, trójprzęsłowa konstrukcja w torze nr 1 na przełomie XX/XXI w.
Widoczne filary wahaczowe. [5]

i górny oraz krzyżulce dźwigarów głównych o przekroju poprzecznym skrzynkowym, zamknięte.
Jezdnia o konstrukcji płyty ortotropowej tworzy zamknięte koryto balastowe dla
podsypki tłuczniowej. Użebrowanie jezdni
stanowią ciągłe podłużnice.
Przęsła wykonane zostaną w wytwórni
konstrukcji stalowych w postaci elementów wysyłkowych, zmontowane na placu
budowy a następnie nasunięte podłużnie
w docelowe położenie. Styki montażowe
przewidziano jako spawane. Zastosowano
łożyska garnkowe.
Dla obu torów zaprojektowano modernizację przęseł żelbetowych. Przyjęto podobne rozwiązania konstrukcyjne dla obu
rodzajów konstrukcji przęseł. Polegają one
na rozbiórce istniejących belek gzymsowych wraz z kanałami kablowymi i balu-

10. Demontaż przęsła kratownicowego z użyciem podpory pływającej [7]
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11. Konstrukcja nośna jeszcze przed opuszczeniem na łożyska. [8]

12. Widok z lotu ptaka nowej konstrukcji, po jej nasuwie w położenie docelowe. [9]

Materiały źródłowe
stradami, wykonaniu wzmocnień przęseł
dodatkowym zbrojeniem i dokonaniu niezbędnych napraw, montażu sączków odwadniających i urządzeń dylatacyjnych,
ukształtowaniu prawidłowego koryta balastowego poprzez wykonanie nowych belek
gzymsowych oraz warstw spadkowych na
powierzchni płyty pomostowej, pokryciu
powierzchni pozostawionych części przęseł warstwą betonu natryskowego zbrojonego włóknami polipropylenowymi.
W związku z wymianą stalowych przęseł
kratownicowych nad korytem rzeki Odry
przewidziano przebudowę na żelbetowe
ław podłożyskowych przyczółka nr 1, filarów nurtowych i prawobrzeżnych.
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Ze względu na korektę niwelety torów oraz
konieczność wykształcenia prawidłowych
koryt balastowych przebudowane zostaną ścianki żwirowe i skrzydła przyczółków
oraz górne partie filarów grupowych w torze nr 2 .
W chwili obecnej na ukończeniu są prace budowlane obejmujące konstrukcję
mostu w torze nr 2. Zakończenie prac budowlanych dotyczących konstrukcji w torze nr 1 przewidziane jest na czerwiec 2014
roku. 

[1] Jerczyński M., Koziarski S.: 150 lat kolei
na Śląsku, Instytut Śląski w Opolu, 1992
[2] www.dolny-slask.org.pl, 2013
[3] www. fotopolska.eu, 2013
[4] Materiały archiwalne PKP PLK S.A. ZLK
we Wrocławiu
[5] Jodłowiec P.: zbiory własne
[6] Dokumentacja projektowa BPK Mosty
s.c., 2009
[7] Dokumentacja fotograficzna BPK Mosty
s.c., 2012
[8] Dokumentacja fotograficzna PUT INTERCOR Sp. z o.o., 2013
[9] Dokumentacja fotograficzna Grzegorz
Kilian, 2013
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Modernizacja linii kolejowej E59

Wrocław – Poznań na odcinku LotA – most kolejowy w km 5+845
nad rz. Odrą (most Poznański) – technologia przebudowy
Jerzy Broś, Grzegorz Sierka, Stanisław Bolanowski, Paweł Woźny, Rafał Brzózka

We wstępie przedstawiono krótką charakterystykę linii kolejowej nr 271, przebieg, znaczenie w transporcie oraz zakres przewidywanych na niej prac.
Następnie opisano sposób demontażu konstrukcji nośnych krótszych przęseł. W dalszej części przedstawiono uwarunkowania, które miały wpływa
na dobór technologii demontażu dłuższego przęsła kratowego. Następnie przedstawiono proces nasuwu nowej konstrukcji nośnej przęseł mostów
Poznańskich.
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Linia kolejowa E59 (linia nr271 Wrocław Gł. - Rawicz - Leszno - Poznań Gł.) jest częścią
transeuropejskiego korytarza transportowego a tym samym stanowi nie tylko połączenie dwóch dużych polskich aglomeracji miejskich: wrocławskiej i poznańskiej, ale stanowi
również fragment najkrótszego i najdogodniejszego połączenie krajów Europy Środkowej z obszarem basenu morza Bałtyckiego. Z uwagi na stan techniczny linii i konieczność spełnienia wymagań Unii Europejskiej
w dziedzinie transportu kolejowego, w roku
2006 linia została przeznaczona do kompleksowej, wielobranżowej modernizacji. Oznaczało to konieczność m.in. dostosowania jej
do wymogów umów międzynarodowych
AGC/AGTC i podniesienia parametrów technicznych jej eksploatacji do v=160 km/h
dla pociągów pasażerskich (docelowo do
v=200 km/h – faza II) i v=120 km/h dla pociągów towarowych. Proces inwestycyjny, który
zapewni niezawodność infrastruktury kolejowej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa
24
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ruchu kolejowego na wyższy poziom jak również spełnienie wymagań interoperacyjności,
pozwoli na pełne otwarcie linii dla wszystkich
operatorów kolejowych. Z uwagi na duży zakres inwestycji, została ona podzielona na trzy
etapy.
Pierwszy etap modernizacji, oznaczony
jako Lot A, obejmuje swoim zakresem modernizację linii a w tym obiektów inżynieryjnych na odcinku od p.odg. Wrocław Grabiszyn do granicy województwa dolnośląskiego (km 1+700 do km 59+697). W ramach tej
inwestycji zaprojektowano między innymi
przebudowę mostu Poznańskiego we Wrocławiu, zlokalizowanego w km 5+845. Most
ten przeprowadza tory linii kolejowej nad korytem rzeki Odry i jej terenem zalewowym.
Dotychczasowy kształt mostu był wynikiem
odbudowy przeprowadzonej, po zniszczeniach wojennych, w latach 1947-1965. W każdym z dwóch torów znajdują się niezależne
od siebie konstrukcje, stanowiące oddzielne obiekty inżynieryjne. W obecnym etapie

mgr inż.
Stanisław Bolanowski
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S.Biegański, J. Broś
sbolanowski@bpkmosty.pl

przebudowy prowadzone są prace w torze
nr 2 – zachodnim. W chwili rozpoczęcia modernizacji most w torze nr 2 składał się w strefie nurtowej z trzech przęseł stalowych, kratownicowych (61,80 m + 2x32,67 m) a w strefie zalewowej z wieloprzęsłowej estakady
przęseł belkowych, żelbetowych, monolitycznych (28x10,64 m).
Demontaż przęseł kratowych
o rozpiętości 32,67m
Prace związane z demontażem dwóch,
mniejszych przęseł kratowych (rys. 2) wykonano z poziomu terenu przy użyciu dźwigu
hydraulicznego na podwoziu samochodowym.
Ustawienie żurawia drogowego w bezpośrednim zbliżeniu do demontowanej konstrukcji wiązało się z koniecznością wykonania sztucznego półwyspu w strefie koryta rzecznego w postaci stabilnej podbudowy gruntowej w osłonie ścian szczelnych. Na
odpowiednio przygotowanym podłożu ustawiono żuraw drogowy o udźwigu 250Mg,
którego nośność na wymaganym ramieniu
była dostateczna dla podniesienia konstrukcji kratowej o masie 81,0 Mg. Operacja demontażu została przeprowadzona w 2 fazach, oddzielnie dla każdej z kratownic, z jednym przestawieniem żurawia drogowego. Po
demontażu i ułożeniu przęseł na lądzie, zostały one pocięte na mniejsze elementy i odwiezione celem utylizacji.
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1. Stan mostu kolejowego przed przystąpieniem do robót (2004 r.)

Koncepcje demontażu przęsła kratowego
o rozpiętości 61,80 m
W początkowym etapie prac nad projektem technologicznym demontażu konstrukcji przęsła nurtowego nr 1 (rys. 3), rozważano
kilka koncepcji. Wszystkie z rozpatrywanych
wówczas wariantów musiały spełniać kilka
podstawowych założeń. Do najważniejszych
należały uwarunkowania związane z prowadzoną jednocześnie modernizacją wrocławskiego węzła wodnego i brakiem możliwości
uzyskania znaczących zamknięć toru wodnego, intensywnie wykorzystywanego do transportu mas ziemnych do Janówka. Powyższe uwarunkowania eliminowały możliwość
wprowadzenia stałych elementów konstrukcyjnych w koryto żeglowne rzeki Odry (tymczasowe podpory palowe z rur stalowych)
a maksymalny czas zamknięć toru wodnego
nie mógł przekraczać 3-5 dni.
Pierwsza koncepcja polegała na odcięciu węzłów podporowych i opuszczeniu przęsła kratowego na barki zacumowane na rzece, pod konstrukcją przęsła. Analiza statyczno – wytrzymałościowa przęsła wykazała jako niezbędną konieczność wykona-

nia wzmocnienia skrajnych poprzecznic przęsłowych. Z uwagi na stopień skomplikowania i czasochłonność operacji oraz z uwagi na
konieczność wykonania dodatkowych prac
wzmacniających w konstrukcji przeznaczonej do złomowania z przedmiotowej koncepcji zrezygnowano.
Druga z rozpatrywanych koncepcji polegała na odholowaniu (spławieniu) przęsła.
Operacja ta miała się składać z czterech podstawowych czynności:
• podniesienie przęsła na podporach o około
10 cm,
• wykonania nadbudowy na trzech barkach
i ich wpłynięciu pod przęsło,
• opuszczenie przęsła na zabudowane podpory na barkach,
• odholowanie (spławienie) całego układu
i demontaż na mniejsze elementy gotowe
do utylizacji.
Opcja ta wiązała się z pogłębieniem koryta rzeki w miejscu, gdzie odholowany zostałby zestaw „barki + przęsło”. Dodatkowo przewidziano konieczność ograniczenia przepływu wody w rejonie prac rozbiórkowych (poprzez regulację przepływu na jazach) celem
zapewnienia stateczności całego układu. Ze

3. Stalowe przęsła kratowe o rozpiętości 61,80 m
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2. Stalowe przęsła kratowe o rozpiętości 32,67 m

względu na wymagany zakres prac związanych z regulacją koryta rz. Odry oraz z uwagi
na trudności w zapewnieniu pełnej synchronizacji układu trzech barek również i z tej koncepcji zrezygnowano.
Kolejną, trzecią koncepcją było wysunięcie przęsła na ląd poprzez zastosowanie
podpory pływającej i toru wysuwowego, usytuowanego przed przyczółkiem nr 1 od strony południowej tj. od strony wiaduktu kolejowego nad Groblą Kozanowską i ta koncepcja
została zatwierdzona do dalszych prac projektowych w ramach projektu technologicznego.
Operacja demontażu przęsła kratowego
o rozpiętości 61,80m
Podczas wysuwania konstrukcji, przęsło prowadzone było na zestawie łożysk tocznych,
jadących wzdłuż toru wysuwowego (rys. 4).
Położenie wysokościowe rygla górnego
istniejącego wiaduktu nad ul. Grobla Kozanowska oraz konstrukcja toru wysuwowego
zmusiły wykonawcę robót firmę PUT Intercor Zawiercie Sp. z o.o. do lewarowania przęsła na wysokość o 1,20 m wyższą od pierwot-

4. Łożysko toczne na torze wysuwowym (grudzień 2012 r.)
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5. Tor wysuwowy (grudzień 2012 r.)

nego położenia. Dodatkowo, wiadukt nad ul.
Grobla Kozanowska był nieznaczenie węższy
od rozstawu dźwigarów przęsła kratowego.
Dla umożliwienia wysuwania przęsła po linii
prostej należało podbudować tor wysuwowy
od strony zachodniej i przebudować bramkę
trakcyjną (rys. 5).
Tor wysuwowy wykonano z pary użebrowanych dwuteowników walcowanych
HEB300, ułożonych na zastabilizowanych, żelbetowych płytach drogowych.
Operację lewarowania przęsła kratowego zdecydowano się zrealizować z zastosowaniem podnośników hydraulicznych o skoku 22 cm. Po każdym cyklu podkładano kolejną warstwę podkładów kolejowych, tworząc tym samym stabilny ruszt podporowy.
Uprzednio skuto i wyrównano górną powierzchnię podpór. Stanowisko oporowe, na
którym zamontowany był siłownik hydrauliczny (rys. 6) zaprojektowano na końcu toru
wysuwowego. Przęsło wysuwano ciągnąc je
przy użyciu prętów wysokiej wytrzymałości,
które jednym końcem zamocowane były do

6. Widok na stanowisko oporowe siłownika hydraulicznego

skrajnej poprzecznicy przęsła, a drugim do siłownika.
Kolejne stanowisko oporowe wykonano
na cyplu rzeki Odry – punkt T1 (rys. 7). W celu
zamontowania liny utrzymującej położenia
barki wzdłuż osi rzeki, na cyplu wbito dalbę
z grodzic stalowych. Lina utrzymująca miała
długość około 320 m. Położenie barki w poprzek osi rzeki stabilizowano za pomocą systemu czterech lin prowadzących (punkty od
T2 do T5). Ze względu na przesuw poprzeczny barki, podczas operacji wysuwu przęsła,
każda z tych lin miała możliwość niezależnej
regulacji długości. Kolejnym elementem systemu stabilizacji barki jako podpory pływającej był pchacz rzeczny, umiejscowiony za barką, od strony dolnej wody. Pchacz ten stanowił element asekuracyjny na wypadek zerwania liny utrzymującej a jego rola w trakcie
operacji pozostawała bierna.
Podpora pływająca składała się z barki
BP-500/II o nośności 490 Mg oraz wielosegmentowej klatki podporowej (rys. 8). Wielosegmentowa klatka podporowa podpiera-

ła przęsło w sposób stabilny, przy jednoczesnym równomiernym rozłożeniu obciążeń na
dno barki. Podporę pływającą ustawiono pod
przedostatnim węzłem konstrukcji kratowej,
opierając przęsło na podatnym łożysku drewnianym w celu utworzenia przegubu. Głowicę wielosegmentowej klatki podporowej wykonano z dźwigarów walcowanych HEB300
oraz HEB400, które jednocześnie przyjmowały reakcję pionową z przęsła oraz spinały cztery gałęzie podpory, wykonanej z klatek ZBM.
Podstawa klatki podporowej składała się
z podwaliny, której rolą było równomierne
rozłożenie obciążenia na dno barki.
Do obliczeń przyjęto założenia istotne
z uwagi na unikalny charakter prac z użyciem
podpory pływającej. Jednym z podstawowych założeń obliczeniowych było określenie
możliwości realizacji operacji wysuwu przęsła na podporze pływającej przy wietrze nie
przekraczającym v=10 m/sek. Dodatkowym
warunkiem było ograniczenie do minimum
ciężaru przęsła drogą usunięcia wszelkich
zbędnych elementów jego wyposażenia.

7. Plan sytuacyjny operacji demontażu wraz z zaznaczeniem liny utrzymującej oraz lin stabilizujących
26
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8. Widok na podporę pływającą

9. Wizualizacja mostów Poznańskich po przebudowie

10. Podpora F3 – zabezpieczenie stateczności

Podczas analizy obliczeniowej uwzględniono zarówno sztywność konstrukcji barki jak i rusztu podwalinowego oraz wykonano pełną analizę stateczności całego układu.
Poprawność obliczeń została zweryfikowana
podczas operacji demontażu – wielkość rzeczywistego zanurzenia obciążonej barki, pracującej jako podpora pływająca, pokrywała
się z wielkościami wyliczonymi z dokładnością do 5 cm.
Z uwagi na konieczność dokonywania korekty położenia barki po każdym skoku siłownika wysuwającego, proces wysuwu przęsła
trwał ok. 13 godzin.
Operacja nasuwu nowego
przęsła kratowego o rozpiętości
62,00+68,00=130,00 m
Przebudowa mostu polega na wymianie istniejących, stalowych przęseł kratownicowych nad korytem Odry na nowe konstrukcje oraz modernizacji i wzmocnieniu istniejących przęseł żelbetowych nad terenem zalewowym. Po przebudowie obiekt w stre-
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11. Zmontowana konstrukcja na torze nasuwowym przed nasuwem

fie nurtu będzie stanowiła stalowa, spawana ze stali S355J2+N konstrukcja kratowa
o schemacie statycznym dwuprzęsłowej
belki ciągłej o rozpiętościach teoretycznych
Lt=62,000+68,000=130,000 m (rys. 9). Styki montażowe scalające elementy wysyłkowe konstrukcji wykonano na palcu budowy
w części jako spawane, a w części jako połączenia na śruby sprężające.
Filar F2a, który na czas nasuwu nowej konstrukcji przęsła wykorzystany został jako podpora technologiczna zostanie docelowo rozebrany.
Siłowniki hydrauliczne niezbędne do nasuwu nowej konstrukcji zostały umieszczone na filarze grupowym F3. Analiza zmienionego charakteru pracy filara F3, obciążonego dodatkowymi siłami poziomymi, wskazała na konieczność stabilizacji jego stateczności, którą to stateczność zapewniono stosując rozparcie o filar F4, przy użyciu dźwigarów
walcowanych HEB300 w pakietach (rys. 10).
Proces montażu i scalania elementów wysyłkowych, transportowanych z wytwórni
konstrukcji stalowych na plac budowy trans-

portem samochodowym, wykonano na torze
montażowym, który był jednocześnie torem
przewidzianym do operacji nasuwu podłużnego konstrukcji (tor nasuwowy). Tor montażowy został zlokalizowany na przęsłach żelbetowych, pomiędzy podporami F3 i F10 (rys.
11).
Proces nasuwu przęsła, ze względu na
fazy scalania nowej konstrukcji kratowej, podzielony został na trzy zasadnicze etapy.
W pierwszym etapie scalony został fragment
konstrukcji umożliwiający bezpieczny nasuw
i czasowe łożyskowanie fragmentu konstrukcji na podporze F2. Następnie na torze nasuwowym zmontowano pozostałą część konstrukcji i rozpoczęto proces nasuwu w docelowe położenie. Ze względów bezpieczeństwa należało przed rozpoczęciem nasuwu konstrukcji w drugim etapie dobalastować nowo scaloną konstrukcję, zabezpieczając w ten sposób zachowanie jej stateczności
w trakcie operacji nasuwu. Ze względów statyczno-wytrzymałościowych należało również wzmocnić fragment pasa dolnego dodatkowymi, wewnętrznym nakładkami prze-
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12. Nasuw podłużny (fragment Projektu Technologicznego)

kroju skrzynkowego. Zabieg ten pozwolił na
rezygnację z montażu, przewidywanej pierwotnie, konstrukcji awanbeku.
Analiza modelowa konstrukcji nasuwanej pozwoliła na określenie przemieszczeń
pionowych jej swobodnego końca na ok.
170 mm. Zrealizowane w trakcie operacji nasuwu precyzyjne pomiary geodezyjne wykazały, że w chwili występowania największego wspornika (tuż przed wjazdem przęsła na

przyczółek P2) przemieszczenie pionowe wyniosło max. 145 mm.
Po zakończeniu operacji nasuwu i usytuowaniu konstrukcji przęsła nad docelowym
miejscem łożyskowania, rozpoczął się trzeci i
ostatni etap – opuszczanie konstrukcji na docelową rzędną z jednoczesnym, docelowym
jej łożyskowaniem. Rysunek nr 12 przedstawia fragment Projektu Technologicznego,
z podziałem na poszczególne fazy.

Podsumowanie
Technologia budowy tak dużych obiektów
mostowych stanowi zawsze ciekawe wyzwanie inżynierskie zarówno dla projektantów,
jak również dla bezpośrednich wykonawców robót. Zaprojektowana przez BPK Mosty
s.c. i zrealizowana przez PUT Intercor Sp. z o.o.
technologiczna operacja demontażu i montażu przęseł pozwoliła na szybkie, oszczędne
i bezpieczne wykonanie prac bez konieczności wprowadzenia zamknięć torowych w sąsiednim torze nr 1 i przy znikomym ograniczeniu możliwości żeglugi na rz. Odrze.
Zrealizowana dotychczas operacja demontażu istniejących konstrukcji kratowych
oraz montażu nowej konstrukcji kratowej
w torze nr 2 mostu w km 5+845 linii kolejowej
nr 271 i zdobyte w tym czasie doświadczenia
Projektanta i Wykonawcy Robót pozwolą na
ewentualne usprawnienie i przyspieszenie
prac nad, planowanymi w okresie grudzień
2013 - czerwiec 2014, demontażem i montażem konstrukcji w torze nr 1 przedmiotowego mostu. 
Materiały źródłowe

13. Widok z lotu ptaka nowej konstrukcji, po jej nasuwie w położenie docelowe
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[1] Dokumentacja projektowa BPK Mosty s.c.,
2009,
[2] Dokumentacja fotograficzna BPK Mosty
s.c., 2012,
[3] Dokumentacja fotograficzna PUT INTERCOR
Sp. z o.o., 2013.
[4] Dokumentacja fotograficzna Grzegorz Kilian, 2013
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Analiza czynników

formalnoprawnych wpływających na przygotowanie
inwestycji kolejowej realizowanej w trybie rozdziału 2b
Ustawy o transporcie kolejowym
Ilona Hejducka

W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące prac przygotowawczych, na jednym z etapów przygotowania dokumentacji do uzyskania
decyzji lokalizacyjnych i pozwolenia na budowę. Omówiono wybrane problemy związane bezpośrednio z pozyskaniem nieruchomości gruntowych
niezbędnych dla realizacji inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań. Wyszczególniono podstawowe
problemy, omówiono wybrane szczególne przypadki działań formalnoprawnych znacznie wydłużających procesy pozyskiwania decyzji. Wskazano
kierunki usprawnienia procesu przygotowania inwestycji.

Sformułowanie problemu

mgr inż. Ilona Hejducka
SYSTRA SA
ihejducka@systra.com

Przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, przebudowy linii kolejowej do
nowych parametrów technicznych, zostało ujęte w system FIDIK. Na etapie projektowania, w fazie opracowywania dokumentacji niezbędnej do pozyskania pozwolenia na budowę, znacznie wydłużył się etap
związany z przygotowaniem formalnoprawnym [1÷9].
Wynikał on, między innymi, z zastosowania po raz pierwszy zapisów rozdz. 2b
ustawy kolejowej [9], jako przewodnika dla
czynności formalnych, co wywołało liczne
problemy w związku z tym, że na proces
pozyskania dokumentów formalnoprawnych ma wpływ wiele czynników. W referacie ograniczono się do wybranych problemów związanych bezpośrednio z pozyskaniem nieruchomości gruntowych niezbędnych dla realizacji inwestycji E59. Trudności
w procesie przygotowania inwestycji wynikają ponadto z ogromnej skali przedsięwzięcia, (tab.1) czego przykładem jest ilość
nieruchomości gruntowych niezbędnych
dla opisywanego projektu inwestycyjnego,
ilość podziałów oraz ilość operatów szacunkowych, które należy wykonać.
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Na podstawie doświadczeń z zastosowania Ustawy o transporcie kolejowym, Dz. U.
2003, Nr 86, poz. 789 z 28 marca 2003 r., rozdział 2b z późniejszymi zmianami, można
stwierdzić, że pojawia się szereg sprzeczności w interpretacji postanowień Ustawy
i rozporządzeń.
Ustawa ta opracowana została w celu
przygotowania inwestycji kolejowej
o szczególnym znaczeniu, mającej istotny
wpływ na rozwój gospodarczy kraju a zarazem regionu Europy. Jednakże, jej interpretacja przez niektóre instytucje samorządowe powoduje liczne utrudnienia i znacznie wydłuża czas przygotowania przedsięwzięcia.
Podstawą działań inwestycyjnych, w tym
przypadku, są przepisy prawa, regulujące
sposób prowadzenia i realizacji inwestycji
finansowanych ze środków publicznych.
Daje się zaobserwować, że proces przygotowania inwestycji E59 stanowi dużo
większy problem, niż przygotowanie dokumentacji technicznej. Pojawia się potrzeba określenia zjawisk i ich przyczyn związa-

nych z wydłużającym się procesem pozyskiwania decyzji. Ma to miejsce na etapach
przygotowania niezbędnych dokumentów
do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Wpływ wielu instytucji powołanych do ochrony zasobów kraju, ich
zalecenia i wytyczne, mogą stanowić utrudnienia wynikające niekiedy ze sprzecznych
decyzji podejmowanych przez urzędników.
Ponadto, brak szczegółowego rozpoznania
spraw dotyczących „specrozdziału” ustawy
kolejowej [9] i „specustawy” drogowej [8]
przez ministerstwo oraz dezaktualizowanie
się informacji w wieloletnim procesie przygotowania inwestycji, jest jedną z przyczyn
wydłużającej się i trudno przewidywalnej
fazy uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Podstawowe problemy
Analizując zdobyte doświadczenia daje się
zauważyć, że występujące problemy można pogrupować wg następujących zagadnień:
• gospodarka nieruchomościami (nieuregulowane stany prawne nieruchomości,
podziały nieruchomości, miejscowe pla-

Tab. 1: Liczba działek przeznaczonych pod inwestycję
Ilość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję
Odcinek
inwestycji E59

Działki
Skarbu Państwa

Działki PKP

Pozostałe

Razem

Ilość nowo powstałych
działek w wyniku
podziałów

B1

100

115

338

553

839

B2

20

57

189

266

405

B3

93

80

373

546

853

1365

2097

Razem
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2. Przykład sprzecznych wytycznych zawartych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach

•

•

•

•

•
•

30

ny zagospodarowania przestrzennego,
działki leśne) [5], [6], [7],
brak spójności, zależności pomiędzy
Ustawą o transporcie kolejowym, rozdz.
2b, a Ustawą o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, w związku
z koniecznością uwzględniania zbliżenia
terenów inwestycji drogowej i kolejowej,
niespójności kompetencyjne instytucji
w aspekcie wspólnych nieruchomości inwestycji kolejowej i drogowej oraz infrastruktury znajdującej się na nich,
zmiany przepisów w „trakcie” – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu na środowisko,
brak jednoznacznie ustalonej procedury formalnoprawnej, dotyczącej sposobu
przygotowania inwestycji kolejowych na
działkach drogowych będących w zarządzie wojewodów lub samorządów lokalnych,
nadinterpretacja zapisów,
możliwość wyboru podstawy prawnej inwestycji i konsekwencje – Ustawa
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o transporcie kolejowym, rozdz. 2b,
• Ustawa o transporcie kolejowym, rozdz.
2b – brak zapisu jednoznacznie określającego sposób postępowania z drogami
niepublicznymi.
Wymienione powyżej zagadnienia stanowią, z punktu widzenia praktyki przygotowania inwestycji, znaczne utrudnienie mające wpływ na wydłużenie harmonogramu
przygotowania inwestycji, który to proces
sam w sobie jest znacznie dłuższy od procesu realizacji.
Wydłużenie tej fazy znacząco zwiększa
koszty projektowania, obsługi kapitałowej,
zarządzania inwestycją a w konsekwencji
marnowanie środków publicznych.
Analiza szczególnych przypadków
W analizowanej grupie zagadnień znaleźć
można nadinterpretację niektórych przepisów Ustawy oraz znaczną ingerencje instytucji państwowych i samorządowych. Poniżej przedstawiono wybrane przykłady sygnalizowanego zjawiska.

Studium przypadku I
Jednym z wielu niespójnych procesów decyzyjnych mających wpływ na przygotowanie inwestycji – wydłużenie nawet do
3 lat –ma sprawa projektu ekoduktu w km
88+800 inwestycji E59 w gminie Lipno, obręb Klonówiec, w miejscu zbliżenia nowo
budowanej drogi S5.
Związane jest to z wydaniem dwóch Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na ten sam obiekt inżynieryjny dla dwóch
różnych inwestycji: kolejowej, dla której
w Decyzji środowiskowej podano jako założenie projektowe szerokość ekoduktu 50 m
oraz drogowej (S5), gdzie dla tego samego
obiektu podano założenie projektowe szerokości 80 m.
Ta niespójność założeń do dzisiejszego dnia nie znalazła rozstrzygnięcia przez
Urząd. Poniżej przedstawiono wycinek
mapy z naniesionymi niespójnymi wytycznymi Urzędu.
Studium przypadku II
W zakresie gospodarki nieruchomościami, na etapie przygotowania materiałów
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Materiały źródłowe

3. Przykład zmian danych wyjściowych do projektu podziału

do wniosku o ustalenie lokalizacji linii kolejowej pojawia się szereg zmian na skutek
długotrwałego procesu uszczegóławiania
i poprawiania map do celów projektowych
oraz map ewidencyjnych.
Na skutek obowiązującego prawa własności, szczególnie w odniesieniu do osób
fizycznych, zdarzają się przypadki podziałów nieruchomości gruntowych zarezerwowanych do podziału dla inwestycji kolejowej (rys. 3). Powoduje to konieczność
wielokrotnego uzgadniania zmian z Inwestorem, co wydłuża czas przygotowania
materiałów do wniosku o decyzję. Dokonany podział zarezerwowanej na potrzeby inwestycji działki, powoduje każdorazowo szereg zmian polegających na aktualizacji wszystkich materiałów katastralnych,
w tym mapy zasadniczej i ewidencyjnej co
powoduje konieczność poprawienia operatu podziałowego i uzupełnienie operatu
pomiarowego z uwzględnieniem nowych
danych z EGiB. Zmianie ulega numer oraz
powierzchnia dzielonej nieruchomości,
w związku z tym należy pozyskać nowe dokumenty potwierdzające ten stan, co generuje dodatkowe koszty i wydłuża czas przygotowania dokumentacji wymaganej do
uzyskania decyzji lokalizacyjnej.
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Podsumowanie
Artykuł dotyczy szczególnych zagadnień
związanych z czynnikami mającymi wpływ
na długotrwałość procesu formalnoprawnego związanego z decyzją lokalizacyjną i ostatecznie uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Przedstawiono wybrane zagadnienia wynikające z ustaw i zmian wprowadzonych w trakcie procesu projektowania, które miały bezpośredni wpływ na zaistnienie wieloletniego
procesu przygotowawczego inwestycji.
Jest on konsekwencją braku szczegółowych zapisów dotyczących synchronizacji
wszystkich działań, które spowodowały nie
uwzględnienie buforów czasu na dodatkowe
czynności. Brakuje szczegółowych rozporządzeń dotyczących procedur formalnoprawnych w odniesieniu do fazy pozyskiwania
nieruchomości gruntowych na etapie decyzji lokalizacyjnych. Obawa przed naruszeniem
przepisów prawa w sytuacji realizacji nietypowej inwestycji, skłania uczestników procesu do mnożenia dodatkowych dokumentów
i ostrożności w podejmowaniu decyzji.
Przedsięwzięcie E59 należy traktować jako
bezprecedensowe z uwagi na wielkość i skalę
problemów związanych, m.in. z pozyskaniem
nieruchomości gruntowych pod inwestycję.

[1] Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ-30-OO.II-66191-57/09/
ek z 10.11.2009.
[2] Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach WOO-II.4200.4.2011.EK z 19
sierpnia 2011 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu na środowisko, Dz. U. 2012, Nr 0,
poz. 1109 z 1 października 2012 r.
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, Dz. U. 2012,
Nr 213, poz. 1397 z 9 listopada 2012 r.
z późniejszymi zmianami.
[5] Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, Dz. U. 2004, Nr
268, poz. 2663 z 7 grudnia 2004 r.
[6] Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. 1997, Nr 115, poz. 741 z 21
sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.
[7] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2003, Nr
80, poz. 717 z 23 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami.
[8] Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz. U. 2003, Nr
80, poz. 721 z 10 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami.
[9] Ustawa o transporcie kolejowym, Dz. U.
2003, Nr 86, poz. 789 z 28 marca 2003 r.,
rozdział 2b z późniejszymi zmianami.
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Analiza rozwiązań projektowych

narzuconych przez decyzje o oddziaływaniu na środowisko
wydanych na potrzeby budowy drogi ekspresowej S5 oraz
modernizacji linii kolejowej E59 pod kątem ich funkcjonalności
dla fauny
Martyna Kozyra

Omówiono zagadnienie oceny oddziaływania na środowisko oraz szczegółowo projektowane rozwiązania dla budowy drogi ekspresowej S5 oraz
modernizacji linii kolejowej E59. Podano ocenie projektowane rozwiązania pod kątem skuteczności ochrony fauny i wpływu na termin realizacji inwestycji.

mgr inż. Martyna Kozyra
SYSTRA SA
mkozyra@systra.com

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obligatoryjne dla wszystkich planowanych przedsięwzięć mogących oddziaływać w sposób znaczący na środowisko. Podstawą prawną do wydania takiej decyzji jest ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Zgodnie
z wyżej przytoczoną ustawą przedsięwzięciami mogącymi oddziaływać w sposób znaczący
na środowisko są między innymi budowa bądź
rozbudowa dróg oraz linii kolejowych.
Podstawą do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest raport środo-

wiskowy, który w szczegółowy sposób określa między innymi rodzaj inwestycji, obszar jaki
planowana inwestycja zajmie, rodzaje i liczbę siedlisk zwierząt, szatę roślinną, a przede
wszystkim sposób w jaki inwestycja będzie oddziaływać na florę oraz faunę a także zakres rozwiązań chroniących środowisko.
W związku z przyznaniem dla Polski znacznych funduszy ze środków Unii Europejskiej
w ramach między innymi Programu Infrastruktura i Środowisko można zaobserwować
wzmożony rozwój sieci dróg ekspresowych
oraz liczne przebudowy dróg kolejowych
z dostosowaniem do wyższych prędkości. Takiej modernizacji podlega między innymi linia kolejowa E59 na odcinku Wrocław – Poznań. Jako przedsięwzięcie znacząco oddziałujące na środowisko podlegało ocenie zgodnie
z wyżej wymienioną ustawą i w roku 2009 po
wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymało Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Modernizacja linii kolejowej E59 zbiegła się w czasie
z planami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Poznaniu dotyczącymi budowy
nowej drogi ekspresowej S5 mającej połączyć

Wrocław z Poznaniem. Również jako przedsięwzięcie znacząco oddziałujące na środowisko podlegało podobnej ocenie jak modernizacja linii kolejowej. W związku z tym, że obie
inwestycje łączą te same miasta wojewódzkie
nie można było uniknąć zbliżeń obu przedsięwzięć. Mapa poniżej przedstawia przebieg istniejącej linii kolejowej E59 oraz projektowanej
drogi ekspresowej S5.
Mapę poglądową przedstawiono dla odcinka od Kaczkowa do Leszna. Oczywiście jest
to tylko fragment planowanych przedsięwzięć,
ale za to szczególny ze względu na:
• Obie inwestycje znajdują się bezpośrednim
sąsiedztwie. Droga ekspresowa S5 została zaprojektowana w taki sposób, aby utworzyć
z istniejącą linią kolejową E59 wspólny korytarz transportowy.
• Obie inwestycje na znacznej długości przebiegają przez tereny leśne.
Szczegóły projektowanych rozwiązań
chroniących faunę dla obu inwestycji.
Najczęstszymi rozwiązaniami projektowymi
chroniącymi faunę są:
• Suche przepusty dla małych i średnich zwierząt

1. Mapa poglądowa
32
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2. Rozmieszczenie obiektów inżynierskich z funkcją przejścia dla zwierząt

• Przepusty zespolone z ciekami wodnymi
- dla płazów i małych zwierząt wyposażone
w specjalne półki
- dla średnich zwierząt ukształtowane w taki
sposób aby koryto cieku znajdowało się
w centralnej części przepustu, a po obu
jego stronach znajdowały się pasy suchego terenu
• Ekodukty – duże przejścia nad przeszkodą
o szerokości około 50 m
• Wygrodzenia przeszkody (drogi, kolei) z siatki o zmniejszającej się średnicy oczek ku dołowi.
Rozwiązania te mają zapewnić zwierzętom
swobodną migrację na przykład pomiędzy terenami lęgowymi a miejscem bytowania lub
pomiędzy terenami żerowania.
Obiekty inżynieryjne z funkcją przejścia dla
zwierząt można podzielić również, że względu
na gabaryty:
• dla płazów – szerokość około B=1 m, wysokość H≥0,6 m
• dla małych zwierząt – B≥2,0 m, H≥0,8 m
• dla średnich zwierząt – B≥4,0 m, H≥0,8 m
• dla dużych zwierząt – B>50 m,
Przy czym do małych zwierząt zalicza się na
przykład zając, łasica, kuna leśna.
Średnie zwierzęta to lis, borsuk, wydra, bóbr
a duże to przede wszystkim przedstawiciele
rzędu parzystokopytnych sarna, jeleń, dzik, jak
i rzędu drapieżne wilk, niedźwiedź.
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Poniżej na rysunku schematycznie przedstawiono projektowane obiekty inżynieryjne
z funkcją przejścia oraz wygrodzeń dla zwierząt na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Nadleśnictwa Karczma Borowa,
dla zbliżenia drogi ekspresowej S5 do linii kolejowej E59. Lokalizacja oraz gabaryty obiektów
inżynierskich zostały narzucone przez:
• Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-30-OO.II-66191-57/09/ek
z dnia 10.11.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej E-59
Wrocław – Poznań na odcinku: granica województwa dolnośląskiego – Poznań
• Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nowy nr WOO-II.4200.4.2011.EK, stary nr RDOŚ-30-OO.II-66191-30/ek z dnia
19.08.2011 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 Poznań –
– Wrocław, na odcinku węzeł Głuchowo (A2 –
– bez węzła) węzeł Kaczkowo (bez węzła)
Na mapie żółtymi kółkami zaznaczono lokalizację pięciu przejść dla płazów i małych zwierząt
o wymiarach 2,0 mx1,5 m zgodnie z decyzją
o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S5
Błękitnym kołem zaznaczono ekodukt nad
drogą ekspresową S5 i linią kolejową zgodnie
z obiema wyżej wymienionymi decyzjami. Przy
czym dla budowy drogi ekspresowej przewidziano ekodukt o szerokości 80 m nad drogą

i linią kolejową a dla modernizacji linii kolejowej E59 o szerokości 50 m tylko nad linią kolejową.
Żółtą linią zaznaczono zakres projektowanego obustronnego wygrodzenia linii kolejowej
zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji linii kolejowej E59.
Ponadto cała projektowana droga ekspresowa S5 poza terenami zabudowanymi zgodnie
z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wygrodzona obustronnie siatką.
Ocena rozwiązań projektowych pod kątem
skuteczności ochrony fauny
Jak widać na mapie dwa pierwsze obiekty inżynierskie dla płazów i małych zwierząt prowadzą wprost na siatkę wygradzającą linię
kolejową. W obszarze tych dwóch obiektów
obie inwestycje przebiegają w bezpośrednim
sąsiedztwie. Odległość pomiędzy nimi została ograniczona do niezbędnego minimum tak
aby ulokować niezbędną infrastrukturę dla
prowadzenia ruchu samochodowego i kolejowego. Zwierzęta nie mogą skutecznie korzystać z tych przejść, ponieważ brakuje kontynuacji ciągów migracyjnych pod linią kolejową. Nie zapominajmy, że lokalizację przejść
dla zwierząt narzucała w tym przypadku jedna instytucja Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska.
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Trzeci, czwarty i piąty obiekt inżynierski dla
płazów i małych zwierząt został ulokowany
w miejscach, gdzie projektowana droga ekspresowa oddala się od istniejących torów. Odseparowanie małych zwierząt od części lasu
o powierzchni około 90 ha, który znalazł się
pomiędzy linią kolejową a drogą ekspresową
spowodowałoby ograniczenie terytorium żerowania i bytowania tych zwierząt.
Terytoria, z których korzystają małe zwierzęta
w ciągu całego życia kształtują się następująco:
• kuna leśna – obszar 1,5 – 6,5 km2 dla samic
i do 20 km2 dla samców
• zając zajmuje obszar około 2-3 ha
• łasica 5-7 ha
Zasięg bytowania zwierząt średnich i dużych
jest znacznie większy od terytoriów małych
zwierząt. Na omawianym odcinku około 6 kilometrów, gdzie obie inwestycje przechodzą
przez las przewidziano jedno przejście – ekodukt dla dużych oraz średnich zwierząt. W połączeniu z obustronnym wygrodzeniem linii
kolejowej oraz drogi ekspresowej, został wydzielony teren, do którego zwierzęta będą
miały ograniczony i utrudniony dostęp.
Podsumowując projektowane rozwiązania
pod kątem skuteczności dla fauny można zauważyć że:
• pierwszy i drugi obiekt dla płazów i małych
zwierząt nie spełnia swojej funkcji i nie ułatwia migracji zwierzętom wyprowadzając je
bezpośrednio na siatkę wygradzającą
• wygrodzenie obustronne linii kolejowej
i nowa przeszkoda w postaci drogi ekspresowej powoduje wydzielenie części lasu
i utrudnia dostęp średnim i dużym zwierzętom oraz zawęża możliwości swobodnej dotąd migracji na całej szerokości korytarza transportowego około 6 km do jednego przejścia – ekoduktu o szerokości 50 m
lub 80 m w zależności, z której decyzji skorzysta się.
Korzystnymi rozwiązaniami wydają się być jedynie trzecie, czwarte i piąte przejście dla płazów i małych zwierząt, które umożliwiają dostęp do 90 hektarów lasu wydzielonego obiema inwestycjami.
Ocena wpływu narzuconych rozwiązań
projektowych przez decyzje
o środowiskowych uwarunkowaniach na
terminy realizacji inwestycji
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest jednym z elementów wyjściowych
i podstawowych do sporządzenia projektów
budowlanych. Bez spełnienia jej wymogów
nie jest możliwe pozyskanie pozwolenia na
budowę.
W pierwszej kolejności należy skupić się na
tym, że obiekty projektowane dla zwierząt są
najczęściej obiektami dodatkowymi. Zazwyczaj nie pełnią one funkcji hydrologicznej i nigdy nie są skrzyżowaniami dwupoziomowy34
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mi lub przejściami podziemnymi bądź kładkami dla pieszych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wyżej wymienionych inwestycjach. Liczba obiektów z funkcją przejścia dla zwierząt w zależności od terenu, przez który przebiega planowana inwestycja potrafi dorównać lub przewyższyć liczbę obiektów inżynierskich wymaganych innymi przepisami. W oczywisty sposób wydłuża
to i komplikuje proces sporządzania projektów budowlanych.
Niejednoznaczne określenie parametrów
obiektów, tak jak w przypadku ekoduktu na
omawianym odcinku powoduje niemożność
sporządzenia właściwych projektów budowlanych dla dwóch odrębnych inwestorów
i biur projektowych. Problemy, które generuje
ten obiekt to między innymi brak terenu pod
inwestycję, a co za tym idzie brak prawa do
dysponowania gruntem na cele budowlane
wymagane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Lub w przypadku zastosowania,
rozwiązania zgodnego z jedną decyzją środowiskową brak spełnienia wymogów drugiej
decyzji. Czyli niezastosowanie się do wszystkich jej wymogów, co jest jednym z warunków wydania pozwolenia na budowę.
W przypadku obiektów z funkcją przejścia
dla zwierząt, które nie spełniają swej roli niezastosowanie się do wymogów decyzji również może skutkować nie otrzymaniem pozwolenia na budowę.
W obu tych przypadkach możliwa jest
zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Podjęcie takiego kroku skutkuje ponowną weryfikacją decyzji, możliwością zmiany ale wprowadzenie zmian nie jest obligatoryjne dla Regionalnej bądź Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz w rezultacie
wydłuża czasu przygotowania projektu.
W przypadku modernizacji linii kolejowej E59,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęło się
próby zmiany zapisów decyzji., w szczególności jeżeli chodzi o wyżej wspomniany ekodukt. Skutkiem wniosku o zmianę zapisów
było 14-miesięczne oczekiwanie na prawomocną decyzję zmieniającą oraz brak zmiany
zapisu o ekodukcie.
Pod wątpliwość można poddać skuteczność wniosków o zmianę zapisów decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Najciekawszym pozostaje zagadnienie ponownej oceny oddziaływania inwestycji na
środowisko przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę, która ma za zadanie zweryfikować czy zakres rozwiązań dla środowiska jest skuteczny, dobrze zaprojektowany,
czy spełnia swoją funkcję a w rezultacie czy
sprzyja ochronie środowiska czy tylko jej szkodzi. W przypadku, kiedy niektóre z rozwiązań
projektowych są nieskuteczne pozostaje jedynie wyłączyć je z zakresu wniosku o pozwolenie na budowę, a więc praca wykonana przez
projektanta pozostaje jedynie zmarnotrawionym czasem.

Wnioski oraz propozycje zmian
Przedstawione przykłady rozwiązań projektowych dla środowiska w przewadze pokazują ich niespójność, nieskuteczność i nadmiar.
Wprowadzenie do aktów prawnych zagadnienia inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko skutkuje znacznym wydłużeniem procesu inwestycyjnego i projektowego. Na przykładzie tych dwóch inwestycji, modernizacji linii kolejowej E59 oraz budowy drogi ekspresowej S5 jasno wynika, że brakuje nadrzędnej koordynacji w organie mającym stać na straży środowiska. Ponadto czas
oczekiwania na wydanie omawianych decyzji
o oddziaływaniu na środowisko jest za długi.
Mimo, że decyzję wydaje się zgodnie z terminami wskazanymi w Kodeksie Postępowania
Administracyjnego czyli 2 miesiące po uzyskaniu opinii to rzeczywisty czas oczekiwania
wynosi około 2 lat. Proces poprzedzający wydanie decyzji czyli raport oceniający oddziaływanie na środowisko powinien być również
poparty konkretnymi przepisami prawa a nie
tak jak na chwilę obecną uznaniowo.
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dnia 10.listopada 2009 znak RDOŚ-30-OO.
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Zastosowanie sączków kamiennych
z filtrem odwrotnym dla zabezpieczenia osuwisk skarpowych
Michał Franczak

Przedstawiono przyczyny oraz skutki osuwisk skarpowych na liniach kolejowych na przykładzie awarii na zaprojektowanym odcinku szlakowym.
Omówiono szczegółowy zakres robót naprawczych oraz zabezpieczeniowych dla przedmiotowej awarii.

mgr inż. Michał Franczak
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mfranczak@systra.com

Obecne pasmo inwestycji wspomaganych
środkami unijnymi w Polską infrastrukturę
komunikacyjną skutkuje rozległymi robotami budowlanymi w zakresie drogownictwa i kolejnictwa. W odróżnieniu od gałęzi
drogownictwa projekty kolejowe w głównej mierze mają za zadanie modernizację
i rewitalizację istniejącej infrastruktury, co
niestety częściej sprzyja pojawianiu się problemów, które nie były możliwe do przewidzenia podczas procesu projektowania.
Najczęstszymi przypadkami są niezinwentaryzowane na mapach sieci elektroenergetyczne lub kanalizacje deszczowe znajdujące się w terenie kolejowym, które poza
dodatkowymi nakładami pracy wykonawcy robót zazwyczaj jedynie skutkują opóźnieniami w harmonogramie robót. Zdarza
się natomiast, że napotkane komplikacje ze

względów bezpieczeństwa wymagają natychmiastowych reakcji ze strony zespołu
projektowego nadzorującego wykonanie
projektu. Takimi przypadkami są osuwiska
istniejących lub przebudowywanych skarp
przekopów. Ich wcześniejsze rozpoznanie
i przewidzenie możliwych awarii jest trudnym i wymagającym dużego doświadczenia zagadnieniem z którym spotykają się
projektanci związani z dużymi kontraktami jak i lokalnymi awariami istniejącej infrastruktury.
Osuwiska przekopów odznaczają się lokalnymi zsuwami mas ziemnych, które na
ogół są widoczne i postępujące w dużym
tempie. Występowanie zsuwów zawsze
związane jest ze skarpami o dużym nachyleniu. Klin odłamu skarpy powstaje, gdy
równowaga sił zewnętrznych i wewnętrznych ulega zachwianiu poprzez :
• warunki gruntowo-wodne, a najczęściej
ich zmiana poprzez nawilgocenie i nawodnienie wewnętrznych warstw gruntu prowadzi do zwiększenia ciężaru gruntu oraz działania ciśnienia spływowego.
Siły utrzymujące stateczność skarpy ulegają zmniejszeniu i konstrukcja ziemna
traci wytrzymałość na ścinanie,
• sączenia wody gruntowej z uszkodzonych istniejących urządzeń wodnych,

1. Widok na odkrytą powierzchnię skarpy po osuwisku. Niebezpieczne
zbliżenie do budynku. Droga robocza z miejscowymi zastoinami wody.
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• przeciążenie na koronie skarpy
• odciążenie powierzchni lub korony zbocza powodujące zmniejszenie spójności
gruntów,
• podcięcie podnóża skarpy
• ingerencja w struktury masywu ziemnego poprzez np. naruszenie korzeni drzew
i krzewów stanowiących naturalną geosiatkę utrzymującą zbocze.
Dane ogólne
Awaria dotyczyła ok.100 m odcinka skarpy
przekopu na szlaku Oborniki Śląskie - Skokowa w km 27+500 do 35+300 po stronie
toru nr 1, który objęty jest projektem modernizacji linii kolejowej E59 Wrocław – Poznań na odcinku Wrocław – granica województwa dolnośląskiego finansowanym
z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Tory położone są w łuku
o promieniu R=2228 m oraz o obniżającym
się nachyleniu niwelety i=10,43 ‰ w kierunku stacji Skokowa.
Wysokość istniejących skarp na awaryjnym odcinku mieści się w przedziale od
2-7 m o pochyleniu 1:2-1:3,5. Na zboczu
skarpy zostało przewidziane ścięcie traw
i usunięcie krzewów. W odległości 7 m od
krańca górnej krawędzi skarpy posado-

2. Skarpa nieumocniona humusowaniem porośnięta roślinnością.
Prowizoryczne uzupełnienie i dociążenie skarpy osuwiska piaskiem.
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3. Wypłukany piasek spod sączków kamiennych.
(zdjęcie Zakładu linii kolejowych PKP PLK S.A.)

wiony jest opuszczony budynek parterowy o rzucie poziomym 14 x 7 m, który nie
jest przewidziany do rozbiórki. Również
w odległości 7 m od krawędzi posadowiony jest istniejący słup niskiego napięcia
o konstrukcji „aowej”. Teren okrążający linie kolejową na podanym odcinku szlakowym jest pofałdowany, jednocześnie tworząc zlewnie z pobliskich pól, lasów i gospodarstw w miejscu wystąpienia awarii.
Istniejące odwodnienie wykonane za pomocą głębokich betonowych koryt u podnóża skarp.
Warunki geologiczne zostały określone
w obszernej dokumentacji projektowej. Na
wyżej wymienionym odcinku budowa geologiczna skarp o miąższości 2 m została wykonana (stan przed modernizacją) z piasków
średnioziarnistych z domieszką żwiru o stopniu zagęszczenia ID= 0,50, poniżej znajduje się warstwa gliny pylastej. Poziom wody
gruntowej stwierdzono od 0,5 m – 4 m p.p.t
zwierciadło wody swobodne, średnio wysokie, w czasie opadów możliwe podniesienie
poziomu wody o ok. 0,5 m.

4. Stary drenaż betonowy na szczycie skarp.

Stan projektowany
Analiza geotechniczna nie wykazywała dostatecznie słabych gruntów, nie było również przewidziane użytkowanie terenu na
górze skarpy (dodatkowe obciążenia). Jednakże ze względu na średnio zagęszczone
grunty oraz wysoki poziom wody gruntowej oraz zmianę pochylenia skarpy na bardziej stromy zdecydowano się na zastosowanie sączków kamiennych jako zabezpieczenie stateczności skarp. Sączki kamienne o gr. 1 m dł. 100 m oraz na wysokości
całej projektowanej skarpy, wykonane jako
prostopadłe kolumny do osi toru o frakcji
150/200 mm. System odwodnienia przewidziany na danym odcinku zakładał zastosowania podwójnego odprowadzenia wody.
Wody opadowe spływające po powierzchni skarpy miały zostać odprowadzone poprzez korytka betonowe do studni betonowych umieszczonych co 50 m. Wody gruntowe ze skarpy i torowiska zbierane były
przez drenaż, który podłączony był do systemu studni. Zastosowanie płytkich, beto-

nowych korytek EOG było jednym z wymogów decyzji środowiskowej. Stosowanie
głębokich koryt „krakowskich” nie uzyskało
aprobaty ze względu utrudnienia migracyjne dla małych płazów i gadów. Zaprojektowane skarpy miały nachylenie 1:1,5.
Przeciwdziałanie osunięciom skarp jest
zabiegiem na ogół kosztownym i wymagającym szczegółowego rozeznania. Na odcinku objętym zadaniem modernizacji wytypowano kilkanaście miejsc które kwalifikowały się do zapewnienia prewencyjnych
umocnień. W zależności od warunków
gruntowo-wodnych i dostępnego miejsca przewidziano: ściany oporowe, Re-profilację skarp, wymianę gruntu, czy tak jak
w przedstawionym przypadku, sączki kamienne.
Analiza usterek, zagrożenia i przyczyny
awarii.
Wykonano roboty budowlane w postaci
prac torowych oraz sieci trakcyjnej. Przed
wystąpieniem awarii zakończono również

5. Plan sytuacyjny pierwotnego rozwiązania zawartego w projekcie przed awarią.
36
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6. Plan sytuacyjny zabezpieczenia osuwiska.

7. Przekrój poprzeczny w km 29+060. Zabezpieczenie osuwiska filtrem odwrotnym.

prace nad sączkami kamiennymi, kształtowaniem skarp oraz systemem odwodnienia
wgłębnego oraz powierzchniowego. Należy nadmienić, iż powierzchnia przeprofilowanych skarp po wykonaniu docelowych
robót nie została zabezpieczona i ustabilizowana do momentu wystąpienia awarii.
W kwietniu 2013 r. miejsce miały gwałtowne i obfite opady deszczu szczególnie
na terenach Dolnego Śląska. Intensywność
opadów spowodowała infiltrację wody
w głąb skarp, co było bezpośrednią przyczyną obsunięcia mas ziemnych. Po osunięciu gruntu skarp zostały odkryte cera-
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miczne rurki drenażowe prowadzące z pola
w kierunku terenu kolejowego, wybudowane prawdopodobnie jeszcze przed II wojną
światową. Istniejące odprowadzenie wody
było wciąż drożne i powodowało ciągłe
wewnętrzne nawodnienie skarp. Podczas
oględzin stwierdzono liczne wycieki wody
spod pryzmy skarpowej. Kanalizacja w rejonie budynku została wypuszczona na dziko
na skarpę i do odwodnienia kolejowego.
Odkryty został również kawałek betonowego drenokolektora na szczycie skarpy pomiędzy krawędzią, a istniejącym budynkiem, gdzie liczne spękania przekazy-

wały zebraną wodę w głąb gruntu. Brak odpływu powodował spływanie wody wzdłuż
góry skarpy w stronę stacji Oborniki Śląskie,
co miało wpływ na znacznie szerszą degradację skarp. Właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury w znaczącym zakresie zapobiegłoby uplastycznieniu gruntu. W masach ziemnych przekopu o zmienionym na
bardziej strome nachylenie powstała płaszczyzna poślizgu, a następnie zsuw ziemi.
Na wykonanej w pobliżu drodze technologicznej powstały koleiny od ciężkich maszyn budowlanych, co powodowało gromadzenie wody.
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8. Sprowadzenie wody po górze skarpy do odwodnienia torowego u podnóża zbocza.

Prawdopodobną przyczyną pogorszenia stateczności skarp była również wymiana istniejących głębokich koryt betonowych, które przez wiele lat pełniły częściowo funkcje przypory podnóża skarpy na
korytka płaskie EOG. Charakter terenu spowodował wzmożone napływanie wody powierzchniowej z terenów tworzących zlewnie w miejscu wystąpienia awarii. Brak odwodnienia liniowego u góry skarpy pozwoliło na swobodny przepływ wody po świeżo
wykonanych płaszczyznach oraz infiltrację
wgłębną poprzez odkryty nieszczelny drenokolektor w koronie skarpy.
Lokalne osunięcia ziemi w miejscach
przyległych do kolumn kamiennych nie
były jedynym skutkiem gwałtownego napływu wody. Piaski drobne i pylaste znajdujące się pod sączkami zostały wypłukane i spłynęły do korytek betonowych powodując ich wypchnięcie w stronę ławy torowiska i całkowitą utratę drożności, jednocześnie znaczna ilość dostała się do studni betonowych blokując wgłębny odbiór
wód gruntowych poprzez system drenaży.
Wykonane narzuty kamienne pełniące rolę
sączków kamiennych nie były odpowiednio zabezpieczone przed wypłukiwaniem
drobnych cząstek gruntu.
W zastałej sytuacji jęzory osuwiska wypchnęły ułożone korytka ku górze oraz
zniszczyły zasypkę filtracyjną niżej ułożonych ciągów drenażu. Stanowiło to zagrożenie dla wykonanych robót torowych oraz
nowo posadowionych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, która była już zasilana. Należy zaznaczyć, iż odwodnienie drenażem i osuszenie barierą gruntu przepuszczalnego powoduje jednocześnie osuszenie torowiska i jego usztywnienie, co stanowi ścisłą granicę możliwego uplastycznienia i odkształcenia. Przede wszystkim
w razie dalszych opadów deszczu istnia38
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ło zagrożenie bezpieczeństwa dla kursującego torem nr 1 taboru kolejowego. W razie konieczności zamknięcia toru i naprawy
zniszczonego torowiska utracono by i tak
zmniejszoną przepustowość dla linii 271.
Miałoby to fatalne skutki dla całości kontraktu.
Powstało jednocześnie realne ryzyko wypychania nowego toru przez grunty
nieprzepuszczalne pod ławą torowiska ze
względu na narastające parcie wody . Czoło koluwium opierało się o ławę torowiska.
Ciągłe opady pogarszał skutki awarii. Obawiano się reakcji geodynamicznej i wypychania iłów trzeciorzędowych zalegających
pod torowiskiem.
Klin odłamu znajdował się w odległości ok 5 m od lica budynku położonego na
szczycie skarpy, dalsza degradacja zaistniałego stanu mogła grozić katastrofą budowlaną w postaci zsuwu ziemi spod fundamentów budynku i niekontrolowanym
zniszczeniem konstrukcji, co z uwagi na bliskość czynnej linii stwarzało realne zagrożenie.
Rozwiązania projektowe usunięcia
awarii.
Po stwierdzeniu awarii zespół projektowy wraz z nadzorem inwestorskim, wykonawcą robót i właścicielem linii zewidencjonowali zakres uszkodzeń. Powstał plan
powstrzymania dalszej degradacji skarp In
situ. W ramach nadzoru autorskiego biuro projektowe wykonało dokumentację
z rozwiązaniem krytycznej sytuacji na szlaku. Projekt zabezpieczenia docelowego
skarp przewidywał następujące działania :
1) Odcięcie wód napływowych z powierzchni pól i lasów od powierzchni zagrożonych skarp poprzez ułożenie nowych koryt na szczycie skarpy. Zdecy-

dowano się na usunięcie poniemieckiego drenażu i zasypanie ubytku gruntem spoistym zapobiegającym infiltracji
wody w strukturę skarpy. Na górze przewidziano ułożenie 250 m korytek EOG
sprowadzających wodę
2) wzdłuż korony skarpy do korytek u podnóża. Nachylenie istniejących skarp wymusiło zastosowanie obrukowania sprowadzenia wody, aby chronić powierzchnię zboczy przed dużą ilością wody
napływającej z odcinka spływu. Dopasowanie koryt do skarpy i połączenie
z pierwotnie zaprojektowanym odwodnieniem w planie musiało znajdować się
w całości na terenie kolejowym,
3) Konstrukcja sączków kamienny uzyskała nowy kształt i została wydłużona
o 50 m zgodnie z rosnącym kilometrażem. Pomiędzy kolumnami zaprojektowano połączenia „daszkowe” mające na
celu uchwycenie spływającej wody powierzchniowej sprowadzając ją do filtru odwrotnego zastosowanego wgłębi
skarpy. Dodatkowe połączenia między
kolumnami mają pracować jako dociążenie skarpy zapobiegając tym samym
utracie stateczności. Ze względu na wysokie kolumny kamienne 5-10 m zastosowano podwójne łączenia sąsiednich
kolumn połączeniami „Y” zapewniając
lepszą asekurację budowli ziemnej,
4) Sączki kamienne zostały zaprojektowane według zasady filtru odwrotnego.
Filtr należało wykonać jako pięciowarstwowy, odpowiednio układając: geowłókninę stosowaną w drenażach liniowych, piasek gruby, kliniec, tłuczeń oraz
narzut kamienny o frakcji 150/200 mm.
Takie rozwiązanie zapobiega wypłukiwaniu warstw gruntu rodzimego pod
narzutem kamiennym, a odpowied-
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nie połączenie geowłókniny z zachowaniem spadku 3% z zasypką drenażową pozwoli odprowadzić wodę do studni. Ułożenie filtru odwrotnego pod sączkami utworzyło system opaskowy wokół
gruntów wodonośnych pozwalając na
efektywne odwodnienie i maksymalną
redukcję kosztów wymiany gruntu.
5) Na długości pierwotnie zaprojektowanych sączków pozostawiono nachylenie
skarp 1:1,5. W celu dodatkowego zabezpieczenia zastosowano narzut kamienny o wysokości i grubości 1 m u podnóża skarpy, rozwiązanie zapewnia zwiększenie stateczności skarpy i zapobiegnie
ew. przyszłemu pełzaniu mas ziemi. Dolne umocnienie kamienne zostało zaprojektowane na długości 160 m wykraczając z każdej stron poza ramy degeneracji
skarp zapobiegając pełzaniu skarp terenów sąsiednich osłabionych przez awarie i ulewne deszcze,
6) W km 29+100, czyli ok. 50 m dalej niż
pierwotnie zaprojektowane kolumny kamienne zastosowano połaciowe pokrycie skarpy narzutem kamiennym wraz
z filtrem odwrotnym. Ukształtowanie terenu w postaci wysokich istniejących
skarp ok. 8 m i pochyleniu pierwotnym
1:3,5 zostało zmienione na pochylenie
1:2. Umocnienie w tej formie ma zapewnić utrzymanie stateczności na zagrożonym obszarze,
7) W miejscach gdzie stwierdzono drenaże ceramiczne i największe nawodnienie skarp wodami powierzchniowymi
zalecono wprowadzenie rurek drenażowych w głąb skarpy w połowie wysokości. Rurki o dł. 6 m i φ 150 mm osłonięte geowłókninę odporną na kolmatację
o pochyleniu 5% otrzymały prefabrykowane wyloty na skarpowe oraz obrukowanie zabezpieczające powierzchnie spływu. Dodatkowe drenaże mają
za zadanie maksymalne osuszenie skarp
i przejęcie zwiększonej ilości wody napływowej przy kolejnych wzmożonych opadach atmosferycznych. W km
29+107 wodę z rurki drenażowej sprowadza korytko kaskadowe, eliminując
dynamiczny spływ wody po powierzchni mające na celu ochronę dolnego korytka EOG przed rozmyciem podłoża,
8) Wykonanie umocnienia skarp poprzez
humusowanie lub hydro-obsiew możliwie jak najszybciej po zakończeniu robót ziemnych i odwodnieniowych,
9) Zalecenia technologiczne zakładające
niewątpliwie konieczne naprawy zniszczonej infrastruktury przewidywały :
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• odsłonięcie drenaży wzdłuż toru nr 1,
oczyszczenie i wymianę uszkodzonych odcinków, ponowne ułożenie
drożnej zasypki filtracyjnej,
• usunięcie jęzorów osuwu ,
• ponowną zabudowę korytek EOG
w miejscach, w których uległy deformacji,
• oczyszczenie studni betonowych
z wypłukanych piasków.
Koszty
Przedstawione rozwiązania usunięcia awarii nie mogło naruszać warunków formalnoprawnych dotyczących ingerencji w wody
powierzchniowe, a także prowadzenia robót na terenach nie objętych inwestycją.
Każda awaria zagrażająca inwestycji lub
bezpieczeństwu powinna być usunięta
w trybie natychmiastowym. Wszelkie rozwiązania wymagające dodatkowych decyzji administracyjnych powodowały by dalszą degenerację skarp czego skutkiem mogły być zagrożenia kontraktowe, ruchowe
oraz przede wszystkim bezpieczeństwo
podróżnych. Rozważane były również alternatywne rozwiązania techniczne w postaci ścianek szczelnych, geosiatek czy mikropali jednak ze względów ekonomicznych, administracyjnych i kontraktowy były
niemożliwe do zastosowania. Prowadzenie
prac przy budowie obu konstrukcji (tymczasowej i docelowej) wymagałoby również kolejnych zamknięć torowych i kolejnych ograniczeń ruchowych.
Wybrane rozwiązanie wymagało jedynie zwiększenie istniejących pozycji przedmiarowych, na co pozwalają warunki kontraktowe w trybie „Buduj” (czerwona książka FIDIC). Dodatkowo zastosowanie sączków kamiennych z pomocniczym odwodnieniem i zwiększeniem powierzchni narzutu kamiennego implikowało najmniejsze koszty wykonawstwa.

nym i poprzedzane dodatkowymi badaniami gruntu w razie wątpliwości dotyczących
stanu gruntu. Pomimo szczegółowego
przygotowania projektu i robót prowadzonych ściśle wedle wytycznych projektanta,
awarie mogą mieć miejsce, gdyż budowle
ziemne zawsze będą narażone na działanie
wody obniżające wytrzymałość nasypów
i przekopów na ścinanie. W przedstawionym przypadku kluczową rolę odegrały złożone czynniki w postaci dużych opadów,
niezinwentaryzowanego odwodnienia pod
powierzchnią skarp, niezabezpieczonej powierzchni spływu oraz słabych gruntów podatnych na zwiększenie nachylenia skarpy
przekopu. Obecnie analizowane są lokalne
umocnienia reszty zaprojektowanych skarp
na modernizowanej linii pod kątem przedstawionych problemów.

Wnioski
Zaistniała sytuacja na odcinku szlakowym
była pierwszą poważną awarią dotyczącą
osuwisk na projekcie modernizacji linii E59.
Szlak Oborniki Śl. – Skokowa jest wymagającym zadaniem z powodu pofałdowanego charakteru terenu, przejść z wysokich
nasypów w głębokie przekopy, miejscowych wysokich poziomów wody gruntowej oraz słabych warstw gruntu pod nasypami i skarpami przekopów. Wszelkie prace
zgodnie z specyfikacją techniczną są wykonywane pod ciągłym nadzorem geologicz-

Materiały źródłowe
[1] Nowakowski J.: Odwadnianie stacji i linii kolejowych, Wydawnictwo Komunikacji Łączności, 1979.
[2] Różycki J. i inni: Osuwiska i sposoby zapobiegania im, Wydawnictwo Komunikacji Łączności, 1978.
[3] Skrzyński E.: Podtorze kolejowe, PKP
Polskie Linie Kolejowe, 2010.
[4] Projekt Modernizacji linii kolejowej E59
Wrocław-Poznań na odcinku Wrocław –
– granica woj. Dolnośląskiego

p r ze g l ą d ko m u n i k a c y jny

39

Transport kolejowy

Zagospodarowanie ścieków
opadowych z terenów kolejowych
Daniel Sacoto

Niniejszy artykuł przedstawia metodykę obliczania ilości ścieków deszczowych umożliwiającą wykonanie odpowiedniego wyboru przewodów i urządzeń
systemu odwodnienia. Przedstawiono również różne rozwiązania projektowe stosowane do zagospodarowania ścieków deszczowych powstających na
terenach kolejowych.

mgr inż. Daniel Sacoto
SYSTRA S.A.
dsacoto@systra.com

Inwestor, przystępując do podjęcia decyzji
o realizowaniu jakiekolwiek inwestycji (liniowej bądź obiektowej) musi być świadomy
o istnieniu możliwości doprowadzania potrzebnych mediów oraz możliwości odprowadzenia wytwarzanych ścieków.
W inwestycjach liniowych (drogowych
bądź kolejowych) inwestor zobowiązywany
jest, między innymi, do zapewnienia odpowiedniego standardu odwodnienia. Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska [11] art. 3
pkt. 38c, jako ścieki deszczowe, w inwestycjach kolejowych, należy traktować wodę
opadową deponowaną na powierzchni torowiska, która zostaje zebrana za pomocą
systemu drenażowego. Odbiornik tych ścieków uzależniony jest od obszaru (miejskiego lub pozamiejskiego), w którym jest realizowana inwestycja.
Typowym odbiornikiem ścieków w terenach urbanizowanych jest istniejący system
kanalizacyjny (ogólnospławny bądź deszczowy), natomiast w terenach nieurbanizowanych ścieki kieruje się do poszczególnych rowów melioracyjnych, potoków, jezior, rzek a nawet stosowane są urządzenia
umożliwiające filtrację oczyszczonych ścieków w grunt.
Bilans ścieków deszczowych
Do projektowania systemów odwadniania,
konieczne jest oszacowanie natężenia spływu powierzchniowego, znanego też jako
strumień deszczu miarodajnego, spływającego z danej zlewni do danego odbiorni40

p r ze g l ą d komunik ac yjny

ka. Warto zaznaczyć, że w zależności od rodzaju odbiornika system odwadniania należy wyposażyć w urządzenia podczyszczające, gdyż wraz ze spływem powierzchniowym mogą migrować znaczne ilości azotu,
fosforu oraz materii organicznej [3], a także
związków ropopochodnych [2].
Ilość i jakość ścieków odpływających
z danej zlewni uzależniona jest od jej charakterystyki, między innymi od [8]:
• spadku terenu (decyduje o kierunku
i prędkości spływu),
• rodzaju nawierzchni (decyduje o ilości
ścieków spływających w zlewni),
• topografii terenu (decyduje o globalnym
kierunku spływu ścieków),
• przeznaczeniu terenu (decyduje o jakości
ścieków), oraz
• intensywności i czasu trwania deszczu.
Do określenia ilości ścieków można się
posługiwać wzorem (1):
Qm = qmax (td, C) ∙ ΨS ∙ F
(1)
gdzie:
Qm strumień deszczu miarodajnego, dm3/s
qmax maksymalne natężenie deszczu, dla
czasu trwania deszczu td równego czasowi trwania spływu tp i częstości występowania C, na podstawie modeli opadowych lub krzywych IDF, dm3/
(s∙ha)
ΨS maksymalny (szczytowy) współczynnik
spływu wód deszczowych, przyjmowany w zależności od stopnia uszczelnienia powierzchni (Ψ), nachylenia terenu
(it), i natężenia deszczu (qtd,C )
F powierzchnia zlewni deszczowej, ha
Do opisu maksymalnego ilościowego
opadów qmax wykorzystane są modele opisujące zależność: intensywności I [mm/min]
lub natężenia jednostkowego q [dm3/(s∙ha)],
bądź wysokości opadu h [mm] od czasu
trwania t i prawdopodobieństwa wystąpienia p lub zamiennych częstości - powtarzalności C opadu (w latach) [4]. Celem doboru odpowiednej częstości powtarzania deszczu należy posługiwać się tabelą 1.

Pośród najbardziej popularnych modeli
opadowych stosowanych w Polsce znajduje
się model Błaszczyka. Analiza porównawcza
pomiędzy różnymi modelami wykazała, że
ten model zaniża wyniki miarodajnych natężeń deszczów Qm [4], co wiąże się ze złym
doborem średnicy przewodów oraz specjalistycznych urządzeń systemu odwodnienia.
Jednak model ten może być dalej stosowany do projektowania systemów odwodnienia tylko dla częstości projektowej C=1 rok,
podwyższając częstość projektową z C=1
rok do C =2 lata [5].
Do projektowania z częstością C = 2, 5,
10 lat zaleca stosowanie modelu opadowego Bogdanowicz – Stachý’ego, użyty między innymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej IMGW, bądź sprawdzonych
modeli o zasięgu lokalnym [5].
Znając ilości ścieków deszczowych powstających w danym terenie, projektant jest
w stanie dobierać odpowiednie średnice
przewodów oraz urządzenia podczyszczające (o ile istnieje takiej konieczności). Poniżej przedstawiono możliwe odbiorniki ścieków deszczowych powstających w terenach
i obiektach kolejowych.
Istniejąca kanalizacja
Celem odprowadzania ścieków deszczowych do istniejącej kanalizacji, należy opracować i uzgadniać projekt przyłącza do kanału ściekowego, zgodnie z wymogami
technicznymi wydawanymi przez miejscowy zakład wodociągów i kanalizacji.
Rowy melioracyjne, potoki, jeziora lub
rzek.
Żeby móc skierować ścieki deszczowe do
rowów melioracyjnych, potoków, jezior lub
rzek, należy otrzymać odpowiednie pozwolenie wodnoprawne [10] oraz dobrać odpowiednie urządzenia (separatory substancji
ropopochodnych i osadników) potrzebnych
do podczyszczenia ścieków do dopuszczal-
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Tab. 1: Zalecane wg PN-EN 752:2008 [6] częstości deszczu obliczeniowego
Częstość deszczu
obliczeniowego C *
[1 raz na C lat]

Kategoria standardu odwodnienia terenu
(Rodzaj zagospodarowania)

Częstość wystąpienia
wylania Cw
[1 raz na C lat]

1 na 1

I. Tereny wiejskie

1 na 10

1 na 2

II. Tereny mieszkaniowe

1 na 20

1 na 5

III. Centra miast, tereny usług i przemysłu

1 na 30

1 na 10

IV. Podziemne obiekty komunikacyjne, przejścia i przejazdy
pod ulicami, itp.

1 na 50

Materiały źródłowe

* Dla deszczu obliczeniowego nie mogą wystąpić żadne przeciążenia systemów.

nych wartości (poniżej 100 mg/l zawiesin
ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych) [7].

stęp do tych zbiorników celem ich serwisowania samochodami ciężarowymi mającymi
odpowiedny sprzęt do tego typu roboty.

Studnie chłodne oraz zbiorniki
retencyjno-chłonne.

Podsumowanie

Studnie chłonne oraz zbiorniki retencyjnochłonne można stosować w przypadku, gdy
nie ma w pobliżu żadnego potencjalnego
odbiornika ścieków deszczowych oraz kiedy warunki gruntowe umożliwiają swobodną filtracje w grunt (np. grunt piaszczysty).
Zastosowanie tych urządzeń jest uzależnione z otrzymaniem odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego zezwalające na filtrację oczyszczonych ścieków w grunt.
Przed skierowaniem ścieków do tych
urządzeń należy je najpierw oczyścić do dopuszczalnych wartości prawnych (poniżej
100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l
węglowodorów ropopochodnych) [8] oraz
zaleceń producenta.
Oczyszczone ścieki wsiąkają w grunt
przez pozorne dno oraz przez otwory w ścianach umieszczone na wysokości warstwy filtracyjnej [9].
Studnie chłonne można stosować tylko
w gruntach piaszczystych i wówczas, gdy
ilość oczyszczonych ścieków nie przekracza
1,0 m3/d, a poziom wody gruntowej znajduje się co najmniej 1,5 m poniżej dna studni
[9].
Kiedy natężenie oczyszczonych ścieków
jest większe niż 1,0 m3/d, można stosować
zbiorniki retencyjno-chłonne, które jak nazwa wskazuje pozwalają na retencje oraz filtracje oczyszczonych ścieków deszczowych
w grunt. W tych zbiornikach umieszcza się
tzw. skrzynki rozsączające które umożliwiają swobodną filtrację wody oraz zapewniają
odpowiednią retencję.
Ze względu na brak odpowiednich krajowych regulacji do projektowania urządzeń
rozsączających projektant może posługiwać
się Niemiecka wytyczną ATV A-138 [1]. Warto zaznaczyć że należy zagwarantować do-
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Ścieki deszczowe powstające na terenach
kolejowych, skierowane są do różnych odbiorników w zależności od miejsca ich wytworzenia. Projekt odprowadzenia ścieków
deszczowych do tych odbiorników musi
uwzględniać odpowiednie urządzenia gwarantujące spełnienie wymogów odbioru
wody przez odbiornik. Projekt należy uzgodnić z odpowiednimi urzędami i gestorami
sieci, przed jego realizacją.
W celu odpowiedniego doboru średnicy przewodów oraz urządzeń specjalistycznych należy obliczyć natężenie ścieków
deszczowych za pomocą wzoru (1). Celem
wyznaczania natężenia deszczu maksymalnego, zaleca się stosowanie modelu Błaszczyka dla C=1 rok, (uwzględniając zmianę
C=1 rok do C=2 lata), natomiast dla pozostałych częstości wystąpienia C= 2, 5,10 lat
zaleca się stosowanie modelu opadowego
Bogdanowicz-Stachy.

[1] Arbeitsblatt ATV-DVWK-A138. Plannung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser.
April 2005.
[2] Gradkowski K.: Kontrola spływu powierzchniowego wód z pasów drogowych, Polski Instalator, 2011, nr 1, 63-67
[3] Klimaszyk P., Rzymski P.: Właściwości fizyczno-chemiczne spływu powierzchniowego z leśnej zlewni – potencjalna rola spływu w kształtowaniu jakości
wody drobnego zbiornika wodnego,
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2011, nr 49, 338-344
[4] Kotowski A.: Podstawy bezpiecznego
wymiarowania odwodnień terenów,
Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2011.
[5] Kotowski A., Kaźmierczak B., Dancewicz
A.: Modelowanie opadów do wymiarowania kanalizacji, Wydawnictwo Polska
Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Studia z zakresu Inżynierii nr 68, Warszawa 2010
[6] PN-EN 752:2008: Drain and sewer systems outside buildings (Zewnętrzne
systemy kanalizacyjne - PKN 2008)
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).
[8] Sacoto D., Praca magisterska: Obliczenia
sprawdzające funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w obszarze Łódź Fabryczna, Wrocław 2013.
[9] Świgon Z.: Dobór systemu rozsączającego. Rynek Instalacyjny, 2012, nr 5, 4045
[10] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo
wodne (Dz.U. z 2001r. nr 115 poz. 1229
z późn. zm.)
[11] Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62,
poz. 627 z późn. zm. )
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Uwarunkowania realizacji dużych,
kolejowych projektów modernizacyjnych
Józef Gąsior

Od wielu lat, przez praktycznie wszystkie środowiska budowlane, związane z inwestycjami infrastrukturalnymi – drogowymi i kolejowymi, zgłaszają
problemy i bariery w realizacji dużych zadań. Szczególnie dużo uwag zgłaszanych jest przez wykonawców robót. Równie dużo problemów
w przygotowaniu, wdrożeniu i realizacji inwestycji napotykają projektanci i inwestorzy. Na przykładzie modernizacji linii kolejowej E59 można
zaprezentować kilka takich barier, z których niektóre już usunięta, a niektóre wymagają jeszcze znalezienia sposobów rozwiązania.

mgr inż. Józef Gąsior
PKP Polskie Linie Kolejowe
SA, Centrum Realizacji
Inwestycji
jozef.gasior@plk-sa.pl

Referat stanowi próbę zidentyfikowania
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych oddziałujących na narodowego zarządcę infrastruktury kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna i determinujących możliwości wykorzystania
środków finansowych na modernizacje linii kolejowych.
Transeuropejski kolejowy korytarz transportowy E 59 jest ważnym elementem
układu sieci kolejowej w Polsce i przebiega od Świnoujścia, przez Szczecin, Poznań,
Wrocław, Opole do granicy polsko-czeskiej
w Chałupkach. Stanowi on część międzynarodowego traktu kolejowego z Malmö
do Wiednia, Pragi i Budapesztu. Plany PKP
PLK S.A. obejmowały modernizację linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań
z zakończeniem w bieżącej unijnej perspektywie finansowej na lata 2007-2013.
Wszystkie projekty związane z modernizacji trzech odcinków linii między Wrocławiem a Poznaniem powinny być zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Według aktualnego zaawansowania prac, z przewidywanych do modernizacji 160 km linii kolejowej, do końca roku 2015 zostanie przebudowanych jednak tylko 90 km na dwóch
odcinkach: Wrocław – Rawicz i Czempiń –
– Poznań. Wydaje się, że dla opisania wielu
barier i uwarunkowań inwestycyjnych, ta linia jest dość reprezentatywna.
W kolejnych częściach referatu przedstawiono analizę niektórych istotnych proble42
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mów, charakterystycznych dla prowadzonego procesu modernizacji, w podziale na
następujące obszary:
• uwarunkowania po stronie zarządcy infrastruktury,
• uwarunkowania formalno-prawne,
• uwarunkowania rynkowe,
• uwarunkowania administracyjne.
Uwarunkowania po stronie zarządcy
infrastruktury
Okres ostatnich kilkunastu lat był i jest bezprecedensowy w całej historii polskiego
kolejnictwa, jeśli chodzi o jego przemiany
i restrukturyzacje. Podstawowym dokumentem sprawczym i ustalającym reguły
tej reformy Polskich Kolei Państwowych jest
ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe uchwalona w dniu 8 września 2000 r. Restrukturyzacja objęła obszary dotyczące majątku przedsiębiorstwa, zatrudnienia, finansów i struktury organizacyjnej. Polskie Koleje Państwowe (PKP) zostały spółką akcyjną Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia 2001
roku. W ramach Grupy PKP S.A., z dniem
1 października 2001 roku powstała również
spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – narodowy zarządca infrastruktury kolejowej.
Restrukturyzacja PKP w roku 2001,
oprócz wydzielenia PKP PLK S.A. jako zarządcy infrastruktury, spowodowała utworzenie szeregu spółek prawa handlowego, a niektóre z nich przejęły wyodrębnione elementy systemu infrastruktury kolejowej. Dotyczy to w szczególności trzech obszarów mocno związanych z podstawową
działalnością PKP PLK S.A., a to:
• własności gruntów i nieruchomości przynależnych do systemu infrastruktury kolejowej,
• układu zasilania energetycznego
• sieci telekomunikacyjnych.

Uwarunkowania ze strony PKP SA.
W zakresie gospodarki nieruchomościami
PKP S.A. przekazało PKP PLK S.A. tylko część
z gruntów i nieruchomości, pozostałe są
nadal zarządzane przez PKP S.A. i dzierżawione przez PKP PLK S.A. Część tych gruntów ma nadal nieuregulowany status prawny, co w istotny sposób wpływa i opóźnia
procesy przygotowania inwestycji. Wstrzymywane są (jak to miało miejsce w Wielkopolskim UW) procedury administracyjne związane z wydawaniem decyzji lokalizacyjnych, z uwagi na niejednoznaczne,
bądź nieaktualne zapisy w rejestrach ewidencji gruntów dotyczących terenów PKP
S.A. objętych projektem modernizacji. Wydział Infrastruktury i Wydział Przekształceń
Własnościowych UW prezentowały różne
stanowiska i propozycje procedur związanych z uprządkowaniem problemu przez
PKP SA – wszystkie trwające wiele miesięcy. Tylko osobista decyzja wojewody ustalająca „oficjalną” interpretację problemu,
pozwoliła zakończyć sprawę z krótkim, bo
tylko 3 miesięcznym opóźnieniem. Innym
problemem jest brak jednoznacznych uregulowań dotyczących budynków postsłużbowych (w większości przypadków są
to tzw. „koszarki” – dawne budynki dróżników przejazdowych), aktualnie zasiedlonych przez najemców PKP SA, a w wielu
przypadkach stanowiących bezwarunkową
przeszkodę we właściwym technicznie zaprojektowaniu i zrealizowaniu przebudowy
linii kolejowych.
Uwarunkowania ze strony PKP
Energetyka S.A.
Utworzona spółka – PKP Energetyka S.A.
jest właścicielem m.in. układu zasilania
elektroenergetycznego infrastruktury kolejowej tj. podstacji trakcyjnych, linii zasilających i linii potrzeb nietrakcyjnych ze stacja-
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mi transformatorowymi. Kompleksowa modernizacja linii kolejowej (z podniesieniem
parametrów eksploatacyjnych) wymaga również przebudowy wyżej wymienionych elementów infrastruktury. Z punktu
widzenia uwarunkowań unijnych problemem jest, że przebudowa musi objąć majątek innego podmiotu niż beneficjenta pomocy unijnej. Co do zasady, pomoc unijna
kierowana jest wyłącznie do jej oficjalnego
beneficjenta, zgodnie z brzmieniem decyzji
Komisji Europejskiej i treścią Umowy o Dofinansowanie, to jest do PKP PLK S.A.
Przyjęte dopiero w dniu 1 czerwca 2010
roku porozumienie ramowe (między PKP
PLK SA a PKP Energetyka) o zasadach przyłączania sieci trakcyjnej PKP PLK S.A. do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A., oparte na zasadach określonych w ustawie Prawo Energetyczne, umożliwiło modernizację obiektów zasilania elektroenergetycznego na podstawie umów przyłączeniowych, z ponoszeniem kosztów takich modernizacji w formie opłaty przyłączeniowej.
Ponieważ problem ten był rozwiązywany
w trakcie trwania prac przygotowawczych
(w okresie sporządzania dokumentacji projektowej i przetargowej, a nawet w trakcie
postępowań przetargowych), konieczne
było wprowadzanie wielu zmian i modyfikacji do dokumentów projektu, co generowało opóźnienia i błędy.
Uwarunkowania ze strony TK Telekom
Sp. z o.o.
Kolejną spółką z Grupy PKP będącą właścicielem części systemu infrastruktury kolejowej jest TK Telekom Sp. z o.o. Jest właścicielem dotychczasowej kolejowej sieci telekomunikacyjnej – lokalnej i dalekosiężnej. Modernizacja sieci telekomunikacyjnej,
ze względów formalnych (unijny wymóg
trwałości projektu unijnego), technicznych
(nowe systemy urządzeń wymagają nowego układu sieci telekomunikacyjnej) i technologicznych (postęp technologiczny w telekomunikacji), polega na budowie nowej
sieci, pozostającej już docelowo własnością
PKP PLK S.A.
Poważnym problemem pozostaje sprawa kolizji modernizowanych obiektów budowlanych z istniejącą siecią kabli lokalnych i dalekosiężnych stanowiących własność TK Telekom (OTK, TKD, TKM) użytkowaną także na zasadach komercyjnych
przez podmioty poza kolejowe, a nierzadko
niezinwentaryzowanych we właściwy sposób. Utrudnienie procesu inwestycyjnego,
z tego powodu, polegają na konieczności
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negocjowania z TK Telekom precyzyjnych
warunków usuwania kolizji kablowych, co
skutkuje dodatkowymi kosztami oraz wydłuża fazę uzgodnień w ramach prac projektowych.
Uwarunkowania wewnętrzne PKP PLK
S.A.
Powstała w 2001 roku PKP PLK S.A. jest dużym podmiotem gospodarczym, o mocno
rozgałęzionej i zróżnicowanej strukturze organizacyjnej. Jedną z wyodrębnionych jednostek organizacyjnych PKP PLK SA jest
Centrum Realizacji Inwestycji, powołane 1
stycznia 2010 roku celem realizacji zadań
inwestycyjnych Spółki.
Zmienność struktur PKP PLK S.A. była
i jest niewątpliwym elementem komplikujących zarządzanie unijnymi projektami inwestycyjnymi nawet, jeśli przyjąć wprowadzane zmiany, jako działanie usprawniające
lub optymalizujące ten proces. Szczególnie,
jeżeli wprowadzane są zmiany w zaawansowanych stadiach projektów. Wiąże się to,
bowiem w wielu przypadkach, z koniecznością przekazywania dokumentacji między nowymi jednostkami organizacyjnymi,
zerwaniem relacji, zmianami kompetencyjnymi, zmianami procedur i dokumentowania procesu inwestycyjnego, a to generuje
kolejne opóźnienia.
W przypadkach permanentnych procesów reorganizacji, zmian struktur organizacyjnych, sposobów zarządzania i kompetencji najbardziej cierpi system decyzyjny. Związany z tym brak długoterminowej
strategii negatywnie oddziałuje na realizację projektu, np. w przypadku zmian założeń i warunków projektowania. Przykładem
jest sprawa zmiany założeń do projektowania, już w trakcie umowy, poprzez ustalenie konieczności dostosowania elementów
infrastruktury linii kolejowej do prędkości
v = 200 km/godz. (mimo wcześniej założonej v = 160 km/godz.), co następnie było
kontestowane. Inny przykład to zmiany
strategii dotyczącej KDP, co nie sprzyja właściwemu ustalaniu wymagań dla modernizowania całego systemu infrastruktury.
Częste zmiany kadrowe skutkują również błędami powstałymi na skutek „oczekiwania natychmiastowego sukcesu”. Efektem takiego błędu decyzyjnego, było sformułowanie w warunkach umownych na
projektowanie (z pozyskaniem decyzji administracyjnych i opracowaniem dokumentacji przetargowej) zbyt krótkich, praktycznie nierealnych, terminów zakończenia prac. Skutek – wielokrotne aneksy, ugo-

dy, niska jakość opracowań projektowych
(bo jednak podejmowano próby sprostania wyzwaniom), konflikty z Wykonawcami
prac projektowych.
Inną sprawą jest, że z różnych powodów (bariery kadrowe, polityka zatrudnienia, itp.) Biura projektowe zostały obarczone obowiązkami pozyskiwania wszelkiego
rodzaju decyzji administracyjnych, uzgodnień, porozumień. Nie mając takich wcześniejszych doświadczeń, projektanci źle
oszacowali zarówno czas, jak i koszty zderzenia z barierą biurokratyczną. Część Biur
projektowych, doświadczonych w projektowaniu (ale niekoniecznie w przygotowywaniu dokumentacji formalno-prawnej)
upadła, a powstające, nowe, nie zawsze
umiały odnaleźć się w nowej sytuacji rynkowej. Podejmując duże wyzwania nie zawsze dysponowały odpowiednim potencjałem, w szczególności sprawdzonym, wysoko kwalifikowanym personelem. Oparcie działalności np. na tzw. outsourcingu,
bez dobrej znajomości rynku, w warunkach
polskich okazało się nie najlepszym rozwiązaniem.
Uwarunkowania formalno-prawne
Wdrażanie prac przygotowawczych (projektowania) i realizacji dużych przedsięwzięć modernizacyjnych w infrastrukturze
kolejowej uzależnione jest od otoczenia
prawnego, determinującego sposoby postępowania wszystkich stron procesu inwestycyjnego, we wszystkich jego fazach. Biorąc pod uwagę, że duże kolejowe projekty
modernizacyjne, współfinansowane są ze
środków unijnych, na proces inwestycyjny
oddziałuje zarówno prawo unijne, jak i krajowe. W sytuacjach opóźnień w dostosowaniu prawa krajowego do unijnego, ujawniały się luki lub rozbieżności w przepisach, co
niewątpliwie negatywnie wpływało na proces inwestycyjny. Warto zauważyć, że w latach 2004 do 2006 (w których rozpoczynano projektowanie modernizacji linii kolejowej E 59 i innych linii) nie było jeszcze np.
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ani znowelizowanej o zapisy rozdziału 2b ustawy o transporcie kolejowym.
Uwarunkowania unijne.
Polityka pomocy finansowej UE, w tym sposób działania funduszy strukturalnych, osadzona jest w ramach systemu prawnego
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UE, opartego o liczne i szczegółowe regulacje prawne, wynikające z:
• polityki konkurencji,
• polityki przyznawania zamówień publicznych,
• polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
• polityki zatrudnienia,
• polityki równości szans kobiet i mężczyzn,
• polityki rozwoju transportu,
• polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw,
• polityki społeczeństwa informacyjnego.
Część z ww. polityk, jak np. polityka przyznawania zamówień publicznych, polityka ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, spowodowały znaczną ingerencję w metody, sposoby działania oraz
legislacje krajowe. Wymusiły one, w ostatnich latach, szereg zmian ustawowych, które same w sobie, jak każda zmiana, zakłóciły
procesy przygotowania i wdrażania inwestycji oraz wymusiły zmiany procedur administracyjnych.
Szczególnie mocne oddziaływanie na
proces inwestycyjny miało wprowadzenie
następujących zasad unijnych:
• jawności – zobowiązująca do upublicznienia ogłoszenia o przetargu,
• niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia – zakazująca zawierania
w materiałach przetargowych postanowień mogących preferować konkretnych
wykonawców lub dostawców,
• równego dostępu – zakazująca dyskryminacji wykonawców z innych państw
członkowskich UE, poprzez umieszczanie
wymagań wykluczających z powodu różnic praw krajowych,
• wzajemnego uznawania dyplomów,
uprawnień, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie
kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,
• zachowania odpowiednich terminów
w procedurach przetargowych,
• przejrzystego i obiektywnego podejścia
w procedurach przetargowych.
Implementacja prawa unijnego do krajowego, spowodowała ograniczenie możliwości wykorzystania części przepisów krajowych, o uproszczonych procedurach, np.
procedury prowadzenia robót na zgłoszenie.
Uwarunkowania krajowe.
Z formalnego punktu widzenia, inwestycyjny proces modernizacji linii kolejowej moż44
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na przedstawić jako sekwencję następujących po sobie (z zastrzeżeniem, iż niektóre działania można z dopuszczalnym ryzykiem prowadzić równolegle) działań:
• wykonanie studium wykonalności,
• udzielenie zamówienia wykonawcy prac
projektowych,
• opracowanie dokumentacji technicznej
i środowiskowej,
• uzyskanie decyzji środowiskowej (decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia),
• uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego),
• uzyskanie pozwolenia na budowę,
• udzielenie zamówienia wykonawcy robót,
• realizacja robót.
W przedstawionym schemacie pominięto różnice wynikające z wybranego systemu wykonawstwa robót (tryb „projektuj
i buduj” wg „żółtego FIDIC” lub tryb „budowa” wg „czerwonego FIDIC”) oraz pozyskania szeregu różnych uzgodnień i decyzji, jak
np. pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń
na wycinkę drzew, itp.

niedoskonałości, już w 2007 roku rozdział
2a zastąpiono rozdziałem 2b. Decyzja o ullk
stanowi skuteczniejsze narzędzie dla inwestora kolejowego, dzięki nadaniu klauzuli
natychmiastowej wykonalności (obowiązkowy wykup) i oddzieleniu procedury odwoławczej właścicieli od przejęcia gruntów.
Ponadto wprowadzono zawite terminy dla
organów i instytucji opiniujących wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji. Niewątpliwie minusami rozwiązań przyjętych
w rozdziale 2b ustawy o transporcie kolejowym, są:
• decyzję o ullk stosuje się tylko do PKP PLK
SA, jako zarządcy narodowej infrastruktury kolejowej, a już nie – w odniesieniu
do pozostałych spółek infrastrukturalnych, które muszą uczestniczyć w przebudowie swojej infrastruktury, związanej
z wdrażanym projektem,
• decyzja nie obejmuje innych praw do
władania terenem, niż prawo wieczystego użytkowania, a to nie rozwiązuje problemów z ustanawianiem służebności,
np. dla przyłączy,
• decyzja nie jest zagregowana z pozwoleniem na budowę, jak to jest uregulowane
np. w „spec-ustawie drogowej”

Planowanie przestrzenne.

Ochrona środowiska.

Zagadnienia planowania przestrzennego
w procesie przygotowania modernizacji linii kolejowej wiążą się z koniecznością uzyskania decyzji lokalizacyjnej przed złożeniem wniosków o pozwolenia na budowę
oraz pozyskaniem praw do terenu
Do 2006 roku podstawową regulacją
prawna w tym zakresie była ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na jej podstawie uzyskiwano decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja o ulicp nie sprawdzała
się jednak w sytuacji niezgodności zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(mpzp), jeżeli był uchwalony oraz w przypadku potrzeby zajęcia terenów leśnych,
z uwagi na ustalenia ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych. Negocjacje warunków nabycia nieruchomości, na potrzeby inwestycji, na podstawie tej decyzji,
przeciągały się w czasie – cel społeczny nie
był należycie chroniony.
W 2006 roku weszła w życie znowelizowana o rozdział 2a ustawa o transporcie kolejowym („spec-ustawa kolejowa”), wprowadzająca instytucję decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ullk). Z uwagi na jej

Dostosowanie polskiego prawa ochrony
środowiska do norm wspólnotowych (unijnych) było warunkiem koniecznym wstąpienia Polski do UE. Wdrożenie unijnej polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju do prawodawstwa polskiego rozpoczęła Ustawa z dnia 18 maja 2005
roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, a następnie uchwalenie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Najistotniejsze konsekwencje wdrażanego w/w prawodawstwa dla kolejowych
procesów inwestycyjnych to:
• zobowiązanie inwestora do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
• zobowiązanie inwestora do sporządzenia
analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia,
• ustalenie, że modernizacja linii kolejowych jest przedsięwzięciem wymagającym sporządzenia raportu oddziaływania
na środowisko.
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Należy zauważyć, że mimo deklaracji
o przyjaznym oddziaływaniu kolei na środowisko, tym bardziej linii istniejących od
wielu lat w otoczeniu przyrodniczym, modernizacje linii kolejowych zaliczono do
znacznie oddziałujących na środowisko.
Udzielanie zamówień.
Zlecanie wykonawcom wykonanie prac,
czyli udzielanie zamówień jest obszarem
szczególnie skodyfikowanym oraz wyjątkowo wrażliwym z punktu widzenia wymagań unijnych. Biorąc pod uwagę wysokie
wartości zlecanych prac oraz determinację
wykonawców na aktualnym rynku, komplikacje proceduralne i problemy z utrzymaniem harmonogramów projektów modernizacyjnych są nieuniknione.
Podstawowym aktem prawnym regulującym i ustalającym procedury związane
z udzielaniem zamówień jest ustawa Prawo zamówień publicznych. Ustawa była
w ostatnich latach wielokrotnie nowelizowana, między innymi pod kątem wymagań unijnych jak i dla właściwego pozycjonowania obydwu stron postępowania: zamawiającego i wykonawcy. Nadal jednak
obszar zamówień publicznych stwarza sytuacje komplikujące i opóźniające procesy
przygotowania dużych kolejowych projektów modernizacyjnych.
Uwarunkowania rynkowe
Podstawowym uwarunkowaniem rynkowym, charakterystycznym dla realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym jest
otwartość rynku (poza obszar krajowy) wynikająca z rygorystycznie egzekwowanego wymogu zapewnienia nieograniczonej
konkurencji.
Sytuacja gospodarcza ostatnich lat jest
niestabilna, co szczególnie oddziałuje na rynek budowlany. Okresy koniunktury i dekoniunktury zmieniają się dość często, destabilizując rynek. Okresy uruchamiania znacznej ilości przetargów na roboty, na zmianę
z brakiem zamówień powodują brak stabilności i racjonalnej oceny kosztów realizacji
dużych zadań, trwających nieraz kilka lat.
Radykalne zasady rozliczania robót
i uznawania ich kwalifikowalności, odbiegające od ramowych zasad określonych
w FIDIC, powodują konflikty między wykonawcami i zamawiającym. Jakkolwiek „reguły gry” znane są wykonawcom, to w określonej sytuacji rynkowej podejmują nadmierne ryzyko dla pozyskania zamówienia.
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Innym oddziaływaniem rynkowym na inwestycje budowlane, biorąc pod uwagę
specyfikę tego rynku (wymagania dla kadry: wykształcenie techniczne, uprawnienia, ryzyka zawodowe, praca w terenie) jest
sytuacja demograficzna kraju i długofalowa polityka kadrowa w firmach związanych
z inwestycjami budowlanymi.
Uwarunkowania administracyjne.
Historia kilku lat realizowania dużych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie prac
przygotowawczych, projektowych i wykonawstwa, dostarczyły wielu doświadczeń
w obszarze działania instytucji publicznych.
Główne problemy administracyjne związane są z pozyskiwaniem uzgodnień i decyzji
i wynikają z opieszałości urzędów i błędach
w wydanych decyzjach.
Opieszałość w działaniach urzędów
przejawia się niemożnością wydania decyzji administracyjnej w terminie wskazanym ustawowo. Oczywiście, można upatrywać części odpowiedzialności za taki stan
rzeczy, w podnoszonym przez urzędy problemie niskiej jakości wnoszonych wniosków o decyzje. I jest w tym trochę prawdy. Tym niemniej analiza niektórych, otrzymywanych z urzędów, uwag i postanowień o uzupełnienie informacji (po złożeniu wniosków), wskazuje również na mechanizm przeciągania procedur. Zapewne
są przyczyny obiektywne, wynikające z braków kadrowych w zespołach szczególnie
obciążonych pracą. Podnoszony jest czasami również „prozaiczny” powód – brak budżetu na zwiększone zadania.
W takim aspekcie można rozważać, czy
np. prawo budowlane nie jest zbyt szczegółowe w zakresie wymaganych drobiazgowych procedur i dostarczania szczegółowych danych, co do których nie daje się
znaleźć racjonalnego uzasadnienia. Warto
również rozważać, czy działania urzędów,
w sytuacji luk prawnych lub sprzeczności
przepisów, powinny kierować się wykładnią celowości (i logiczności) prawa.

inwestycyjne w infrastrukturze jest system
prawny. Częste zmiany prawa, luki prawne,
sprzeczności prawne, prawo nieadekwatne do faktycznych potrzeb – to stan niesprzyjający inwestycjom publicznym. Zbyt
późna implementacja prawa wspólnotowego do prawa polskiego spowodowała wiele zaburzeń i opóźnień w przygotowaniu inwestycji. Dostrzegalne są głosy, że
implementacja prawa unijnego odbyła się
z wprowadzeniem rygorów i obostrzeń idących daleko dalej, niż wynika to z wymagań
wspólnotowych.
Wprowadzenie specjalnych regulacji prawnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego dla linii kolejowych
i usprawnienie pozyskiwania decyzji lokalizacyjnych i nabywania nieruchomości na
potrzeby modernizacji i budowy linii kolejowych, również było opóźnione w stosunku do terminów wdrażania projektów kolejowych, a dodatkowo te rozwiązania prawne (dla kolei) z nieuzasadnionych przyczyn
są mniej korzystne niż specjalne regulacje
dla dróg kołowych.
Szczególne (i nie zawsze racjonalne gospodarczo) wymagania prawa zamówień
publicznych, rozdźwięk między standardowymi warunkami umów na roboty budowlane (FIDIC) a warunkami realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych, narzuconymi beneficjentowi (zamawiającemu), nie
służą harmonijnej i koniecznej współpracy
między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny.
Przed sektorem budownictwa kolejowego nowa perspektywa budżetu 2014 –
– 2020.
Aby dobrze wykorzystać nowy budżet
należy wyciągnąć wnioski z dotychczasowych doświadczeń.

Wnioski końcowe
Kilka lat doświadczeń w realizacji procesu modernizacji linii kolejowych w Polsce
(w tym kolejowego korytarza transportowego E 59) ujawniło, że obok głównej bariery dla rozwoju tej infrastruktury, czyli braku środków finansowych, istnieje cały szereg innych ograniczeń i uwarunkowań.
Istotną barierą dezorganizującej procesy
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Założenia i wdrożenie modernizacji
linii kolejowej E 59
Tadeusz Sobotnik

Modernizowany odcinek linii kolejowej E59 między Wrocławiem a Poznaniem stanowi część międzynarodowego korytarza transportowego. Linia
kolejowa E59 przebiega od Wiednia poprzez Pragę, Chałupki, Opole, Wrocław, Poznań, Szczecin, Świnoujście, Ystad, aż do Malmo. Modernizowany do
standardów AGC i AGTC (do prędkości v = 160 km/ godz. i nacisku 225 kN/oś) między Wrocławiem a Poznaniem ma długość 161 km. Dokumentację
projektową przygotowano ze środków Funduszu Spójności, z unijnej perspektywy 2004 – 2006. Na odcinkach Wrocław – granica województwa
dolnośląskiego i Czempiń – Poznań roboty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (lata 2007 – 2013), a odcinek
granica województwa dolnośląskiego – Czempiń zmodernizowany będzie z kolejnego unijnego budżetu na lata 2014 – 2020. Modernizacja odcinków
linii kolejowej jest kompleksowa i obejmuje wszystkie branże. Szczególny nacisk, w trakcie modernizacji, położony będzie na zagadnienia dotyczące
ochrony środowiska, obsługę pasażerów o ograniczonych możliwościach poruszania się, poprawę warunków obsługi pasażerów, poprawę
bezpieczeństwa podróżowania.

mgr inż. Tadeusz Sobotnik
PKP Polskie Linie Kolejowe
SA, Centrum Realizacji
Inwestycji
tadeusz.sobotnik@plk-sa.pl

Jednym z ważniejszych elementów układu
sieci kolejowej w Polsce jest transeuropejski
korytarz kolejowy E 59: Świnoujście – Szczecin – Poznań – Wrocław – Opole - Chałupki,
stanowiący część międzynarodowego traktu
kolejowego z Malmö- Ystad do Wiednia, Pragi i Budapesztu. Odgrywa istotną rolę w przewozach pasażerskich i towarowych na kierunku Północ – Południe.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ( PKP PLK
S.A.), jako zarządca narodowej sieci kolejowej
w Polsce, planowały modernizację korytarza
E 59 na odcinku Szczecin – Poznań – Wrocław w bieżącej perspektywie dofinansowania unijnego w latach 2007-2013. [6]
Na poniższym rysunku pokazano przebieg
linii kolejowych wg umów AGC/AGTC w Polsce na tle krajowej sieci kolejowej.
Układ tych podstawowych linii kolejowych wynika z podpisanych przez nasz kraj
umów międzynarodowych:
• AGC – Umowy europejskiej o głównych
międzynarodowych liniach kolejowych,
która weszła w życie w Polsce z dniem 27
kwietnia 1989 roku, [7]
• AGTC – Umowy europejskiej o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących, która weszła w życie
w Polsce z dniem 14 stycznia 2002 roku.[8]
Podpisanie wyżej wymienionych umów stanowiło zarazem zobowiązanie do osiągnię46
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cia określonego standardu technicznego linii oraz ustalenia planu rozwoju dla tych linii.
Umowy AGC i AGTC określają m.in. minimalne prędkości pociągów, dopuszczalny nacisk
na oś, minimalne długości pociągów, odległość między osiami torów, skrajnie taboru,
maksymalne nachylenie torów itp.[2]
Założenia procesu modernizacji E 59
Na przełomie lat 2006 i 2007, czyli przed rozpoczęciem bieżącej perspektywy dofinansowania z UE, ustalono w PKP PLK S.A. założenia

do modernizacji ciągu E 59 na odcinku Wrocław – Poznań – Szczecin, jako jeden z elementów realizacji programu dostosowania
głównych ciągów komunikacyjnych, co najmniej do wymagań określonych w umowach
międzynarodowych AGC/AGTC.
Z ustalonych założeń modernizacji i rozwoju sieci kolejowej zarządzanej przez PKP
PLK S.A. wynikała potrzeba wprowadzenia
na tej linii docelowo prędkości maksymalnej
V=200 km/h.
W związku z powyższym założono więc realizację projektu w dwóch fazach:

1. Mapa linii kolejowych w Polsce z zaznaczonymi głównymi liniami międzynarodowymi wg umów
AGC/AGTC. [3]

10 / 2013

Transport kolejowy
• Faza I – dostosowanie do prędkości
V=160 km/h z elementami rozwiązań dla
V=200 km/h w części dotyczącej układu
geometrycznego torów, obiektów inżynieryjnych oraz rozstawu słupów trakcyjnych,
• Faza II – dostosowanie do prędkości maksymalnej V=200 km/h pozostałych (wymagających dostosowania) elementów infrastruktury.
Wdrożenie Fazy II wymagać będzie przeprowadzenia dodatkowych prac studialnych
w celu określenia zakresu technicznego i wymaganych nakładów finansowych oraz zweryfikowania analiz finansowo – ekonomicznych.
W okresie finansowania 2007 – 2013 przewidziano realizację I Fazy projektu, a w kolejnym okresie finansowania 2014-2020 – przewidywano realizację II Fazy projektu oraz
wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS i Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem ETCS. [1]

Założenia techniczne
Planowany zakres rzeczowy robót objętych
I Fazą projektu w technicznym ujęciu branżowym przedstawia się następująco:
Nawierzchnia i układy torowe:
W torach szlakowych i głównych zasadniczych na stacjach konieczna będzie wymiana nawierzchni torowej wraz z niezbędnym
wzmocnieniem podtorza i budową lub odbudową odwodnienia. Równolegle z robotami wymiany nawierzchni i wzmocnienia
podtorza dokonywana będzie korekta geometrii trasy dla V=200 km/h.
Przewidziano przebudowę układów torowych stacji w celu wyeliminowania rozjazdów krzyżowych w torach głównych
i umożliwienia obsługi pociągów o długości 750 m.
Urządzenia sterowania ruchem pociągów
i diagnostyki stanów awaryjnych taboru:
Wszystkie stacje oraz posterunki odgałęźne zostaną wyposażone w komputerowe urządzenia sterowania ruchem. Będą
one dostosowane do zdalnego sterowania,
przy czym możliwe będzie awaryjne miejscowe sterowanie ruchem ze stanowiska
zlokalizowanego na tym posterunku.
Linia zostanie wyposażona w system detekcji stanów awaryjnych taboru zawierający urządzenia do detekcji zagrzanych łożysk osiowych, tarcz hamulcowych i obręczy kół oraz wykrywania deformacji bieżni
kół (płaskie miejsca). System detekcji zainstalowany również zostanie na podejściach
linii bocznych do linii E 59 dla zapewnienia
jej dodatkowej ochrony.
Zaplanowano także modernizację lub zabudowę urządzeń zabezpieczenia ruchu
na przejazdach kolejowych.
Na całym odcinku linii w przyszłości (Faza
II) przewiduje się montaż systemu oddzia-
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ływania tor – pojazd, zgodnego z wytycznymi ERTMS/ETCS poziomu drugiego.
Sieci i urządzenia teletechniczne:
Wzdłuż całej linii ułożony zostanie kabel
światłowodowy wyposażony w cyfrowe
urządzenia teletransmisyjne. Przy projektowaniu i budowie sieci kablowej dla urządzeń łączności uwzględnione zostaną potrzeby innych systemów m.in. łącza dla samoczynnej blokady liniowej, zdalnego sterowania urządzeniami sterowania ruchem
kolejowym, urządzeń diagnostycznych,
zdalnego sterowania oświetleniem. Dla zapewnienia niezawodności działania łączności przewiduje się również ułożenie drugiego kabla światłowodowego domykającego
pętlę transmisyjną.
Stacje i przystanki zostaną wyposażone
w systemy informacji dla podróżnych, pełniące zarówno funkcje informacyjne, jak
i ostrzegania o przejeżdżających pociągach. Przewidziano również budowę urządzeń i systemu sterowania siecią trakcyjną,
urządzeń i systemów sterowania obiektami
elektroenergetycznymi, urządzeń i systemu
TVU sterowania i monitorowania przejazdów kolejowych.
Na całej linii w przyszłości (Faza II) przewiduje się montaż systemu radiołączności
Globalnego Systemu Komunikacji Ruchomej – Kolej (GSM-R) wraz z antenami i budową masztów.
Sieć trakcyjna i zasilanie, urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej:
Ze względu na zwiększoną prędkość pociągów oraz zakładane wprowadzenie lokomotyw 6 MW przewidziano całkowitą wymianę sieci trakcyjnej. Konieczna będzie przebudowa sieci wraz z konstrukcjami wsporczymi. Założono, że w ramach
realizacji Fazy I rozstaw słupów trakcyjnych będzie dostosowany do szybkości
V=200 km/h.
Konieczna będzie również modernizacja
układu zasilania obejmująca przebudowę
istniejących i budowę nowych podstacji
trakcyjnych i kabin sekcyjnych.
W celu zapewnienia niezawodnego zasilania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu przewidziano budowę nowej
linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) na całym
odcinku. Przewidziano budowę linii napowietrzno-kablowej na indywidualnych
konstrukcjach wsporczych w miejscu istniejącej trasy linii potrzeb nietrakcyjnych.
Zaplanowano modernizację oświetlenia
stacji, przystanków i przejazdów, systemu
elektrycznego ogrzewania rozjazdów oraz
innych urządzeń niskiego napięcia związanych z ruchem kolejowym.
Skrzyżowania dróg kołowych z koleją:
Zmiana parametrów ruchu kolejowego
wymaga dostosowania sposobu zabezpieczenia skrzyżowań dróg kołowych z torami
kolejowymi do wymogów zgodnych z po-

stanowieniami umowy AGC/AGTC i preferencjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. W ramach
modernizacji przewidziano maksymalne
ograniczenie ilości skrzyżowań dróg kołowych z torami kolejowymi w poziomie
szyn, a w miejscach likwidowanych przejazdów budowę dróg objazdowych oraz
skrzyżowań dwupoziomowych.
Obiekty inżynieryjne i kubaturowe:
Obiekty inżynieryjne i perony zostaną zmodernizowane zgodnie z warunkami AGC/
/AGTC. Konstrukcja istniejących mostów,
wiaduktów i przepustów zostanie dostosowana do prędkości V=200 km/h. Na części
likwidowanych przejazdów wybudowane
zostaną nowe obiekty inżynieryjne. Przewidziano również budowę bezkolizyjnych
przejść dla pieszych.
Lokalizacja i konstrukcja peronów dostosowana będzie do wymagań wynikających
ze zwiększonej szybkości i obsługi osób
niepełnosprawnych. Perony o wysokości
55 cm lub 76 cm położone będą z reguły
na zewnątrz torów głównych, w większości przypadków jako naprzemianległe. Dojścia na perony wyposażone zostaną w pochylnie lub windy dla osób niepełnosprawnych.
W związku z przewidywaną przebudową
urządzeń sterowania ruchem kolejowym
oraz likwidacją niektórych przejazdów,
część istniejących obiektów kubaturowych pełniących obecnie funkcje związane z prowadzeniem ruchu kolejowego, została przewidziana do likwidacji. Natomiast
obiekty, które w dalszym ciągu będą pełnić
funkcje związane z ruchem kolejowym, zostaną zmodernizowane.
Ochrona środowiska:
Modernizacja linii z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i technologii pozwoli
na minimalizację szkodliwych oddziaływań
linii kolejowej na środowisko. W trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych zaplanowano wykonanie następującego zakresu rzeczowego związanego bezpośrednio
z ochroną środowiska:
• W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, oprócz rowów odwadniających przewiduje się budowę
osadników i innych urządzeń ochrony
wód (studzienek z zasyfonowanym odpływem, zastawek i przegród odcinających),
• W zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami przewidziano budowę ekranów akustycznych oraz zabudowę elementów antywibracyjnych.
• W zakresie ochrony zwierząt założono
przystosowanie części przebudowywanych przepustów oraz obiektów mostowych do funkcji przejść dla zwierząt.
W tym celu przepusty będą wyposażone w suchy chodnik umożliwiający prze-
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chodzenie drobnej zwierzyny o każdej porze roku, natomiast na mostach
przewidziano tzw. suche przęsło wraz
z atrakcyjną zabudową biologiczną, pozwalające na bezpieczne przechodzenie zwierzyny. Na obszarach tych przewidziano ograniczenia dostępu zwierząt
do torowiska poprzez budowę ogrodzeń.
• W zakresie ochrony roślin przewidziano przeprowadzenie rekultywacji terenu z nasadzeniem i renaturyzacją zieleni po likwidowanych obiektach.
Dla optymalizacji efektów modernizacji
przy ograniczeniu jej kosztów zaniechano
planowania modernizacji głównych stacji
węzłowych: Wrocławia, Leszna, Poznania
(modernizację węzła kolejowego w Poznaniu zaplanowano w innym projekcie, poza
E 59) i Szczecina.
Założenia organizacyjne
2. Odcinki linii kolejowej E 59 planowane do modernizacji w ramach POIiŚ 2007-2013. [4]

Pod względem organizacyjnym i formalnym,
modernizację zaplanowano dwuetapowo,
z podziałem na prace przedprojektowe i projektowe, a następnie - roboty modernizacyjne
(roboty budowlane).
Tab. 1: Struktura zaplanowanego systemu modernizacji linii kolejowej E 59
Odcinek E 59

Prace przedprojektowe/projektowe

Roboty realizacyjne

Wrocław - Poznań

Zakres studialny i dokumentacyjny w oparciu
o projekt z Funduszu Spójności

Realizacja w trybie „budowa” w ramach dwóch projektów
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Poznań - Szczecin

Zakres przedprojektowy w oparciu o projekt z TEN-T

Realizacja w trybie „projektuj i buduj” w ramach 2
projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko

Zaplanowano następujący harmonogram
prac i oszacowano ich koszty.
Tab. 2: Harmonogram i przewidywane w 2006 roku koszty modernizacji linii kolejowej E 59. [5]
Odcinek E 59

Długość odcinka w km

Lata modernizacji

Koszty modernizacji
w mln euro

Wrocław - Rawicz

58

2008 - 2012

254

Rawicz - Czempiń

71

Czempiń - Poznań

32

2009 - 2013

370

Poznań - Krzyż

84

2009 - 2013

350

Krzyż - Szczecin

116

2009 – 2014

530

Na poniższym rysunku schematycznie przedstawiono odcinki linii kolejowej E 59 zaplanowane do modernizacji w ramach POIiŚ 20072013.
Jak wspomniano w tabeli 1 realizacje robót modernizacyjnych planowano z wykorzystaniem standardowych wzorów i warunków kontraktowych FIDIC, zarówno w trybie
„budowa” czyli tak zwanego „czerwonego FIDIC”[9], jak i w trybie „projektuj i buduj” czyli
tak zwanego „żółtego FIDIC”[10].
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Aktualny stan programu modernizacji
linii E 59.
Z przewidywanych do modernizacji 460 km
linii kolejowej E 59, według aktualnego stanu wiedzy do końca roku 2015 zostanie przebudowanych tylko 90 km linii E 59. Aktualnie
w fazie realizacyjnej znajdują się dwa projekty:
1. Projekt POIiŚ 7.1-4 „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań,
etap II - odcinek Wrocław – granica woje-

wództwa dolnośląskiego” na długości ok 58
km linii. Od roku 2011 trwa realizacja robót
budowlanych na całym odcinku projektu,
a wcześniej w latach 2009 i 2010 zmodernizowano szlak Skokowa – Żmigród. Roboty modernizacyjne zostaną zakończone
prawdopodobnie we wrześniu 2015 roku.
2. Projekt POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań,
etap III, odcinek Czempiń – Poznań” na długości około 32 km linii. Roboty budowlane rozpoczęły się w kwietniu br. i planowane jest ich zakończenie w III kwartale 2015
roku.
Zaawansowane także są prace przygotowawczo-projektowe do modernizacji odcinka 70
km linii kolejowej E 59 granica woj. dolnośląskiego – Czempiń. Prace budowlane zaplanowane są na lata 2016-2019.
Sytuacja taka jest wynikiem wielu problemów, z którymi boryka się polska kolej w procesie wdrażania dużych infrastrukturalnych
projektów modernizacyjnych z dofinansowaniem unijnym. Uszczegółowiona analiza tej
problematyki zawarta jest w innym referacie
naszej Konferencji. 
Materiały źródłowe
[1]

[2]

[3]
[4]

J. Dyduch, M. Pawlik: Systemy automatycznej kontroli jazdy pociągów. Wydawnictwo Politechnika Radomska.
2002, s.107-141
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki: „Infrastruktura transportu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2009,s.108-112.
Materiały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2009 r.
Materiały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2007 r.
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[5]

[6]

PKP PLK S.A. Raport roczny 2006. - http://www.plk-sa.pl/czytelnia/raportroczny/s.13, 04.05.2012, oraz dane własne wg materiałów PKP PLK S.A. 20062008.
Tadeusz Sobotnik:Analiza problemów
modernizacji transeuropejskiego kolejowego korytarza transportowego E 59
w Polsce z wykorzystaniem dofinansowania unijnego. Projekt wykonany na
podyplomowych studiach Master of
Business Administration prowadzonych

[7]

[8]

przez Gdańską Fundację Kształcenia
Menedżerów i Uniwersytet Gdański, walidowanych przez IAE Aix-en-Provence
Graduate School of Management
Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC)
sporządzona w Genewie dnia 31 maja
1985 r. – Dz. U. z 1989 r. Nr 42, poz. 231
Umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących
(AGTC) sporządzona w Genewie dnia 1

lutego 1991 r. Monitor Polski Dz. Urz. RP
z 2004 r. Nr 3 poz. 50
[9] Warunki kontraktu na budowę dla robót
budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego. COSMOPOLI Warszawa 2000.
[10] Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń
elektrycznych i mechanicznych oraz
dla robót budowlanych i inżynieryjnych
projektowanych przez wykonawcę. COSMOPOLI Warszawa 2000

W środę 30. października 2013 r. odbędzie się we Wrocławiu
kolejna edycja konferencji: Nowe Koleje
Konferencja poświęcona będzie temtyce dolnośląskiej
oraz współpracy transgranicznej
Współorganizatorami konferencji są:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnika Wrocławska
oraz Oddział Wrocławski SITK-RP
Poruszone zostaną następujące zagadnienia:
Charakterystyka obecnego stanu sieci kolejowej w województwie dolnośląskim oraz scenariusze jej rozwoju: Opis stanu sieci kolejowej województwa (przebiegi tras, stan techniczny) – w tym tło historyczne, perspektywy
rozwoju sieci określające potrzeby odbiorców i możliwości modyfikacji i modernizacji sieci oraz rozwoju jej w kierunku intermodalności, uwarunkowania przeprowadzenia działań na sieci kolejowej, Pakiet Kolejowy - szanse i zagrożenia dla rozwoju transportu kolejowego na Dolnym Śląsku.
Efektywna, nowoczesna towarowa sieć kolejowa Dolnego Śląska w korytarzu CETC: Ocena możliwości efektywnego wykorzystania sieci kolejowej na Dolnym Śląsku do sprawnej obsługi intensywnego ruchu towarowego w ciągu korytarza CETC (w kontekście Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE nr 913/2010 z 22 września 2010r.
w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy - obowiązek tworzenia takich korytarzy przez państwa członkowskie UE), wskazanie wariantów przebiegu na obszarze województwa
dolnośląskiego.
Model integracji przewozów pasażerskich w województwie dolnośląskim: Opis modelu integracji ze szczególnym uwzględnieniem roli kolei, propozycje działań „wokół kolejowych” (dotyczących nie tylko sieci kolejowej,
ale i węzłów, współpracy z pozostałymi formami transportu, systemów taryfowych, ruchu na sieci itp.), wskazanie
proponowanych (niezbędnych) działań, w tym inwestycji.
Rozwój kolei na pograniczu polsko – czesko – niemieckim: Charakterystyka transportu kolejowego na pograniczu czeskim i niemieckim, określenie możliwości perspektywicznego połączenia linii kolejowych po dwóch
stronach granicy (opłacalność, ograniczenia, określenie jakie ośrodki mogą zostać ze sobą połączone, plany sąsiednich
państw).
Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla Aglomeracji Wrocławskiej, LGOM, Aglomeracji Sudeckiej i Zachodniego Obszaru Integracji: Inwentaryzacja wszystkich linii kolejowych (czynne, nieczynne), stan techniczny torów (prędkość podróży), ewidencja elektryfikacji linii kolejowych, wielkość ruchu pociągów/dobę dla poszczególnych torów, przepustowości linii kolejowej, stan techniczny urządzeń sterujących ruchem, analiza efektywności modernizacji linii kolejowych, inwentaryzacja wszystkich stacji (czynne, nieczynne), koszty budowy i modernizacji stacji/peronów, propozycja docelowego stanu połączeń pasażerskich z określeniem ich standardów.

Artykuły powiązane z tą konferencją zostaną opublikowane w kolejnym numerze Przeglądu Komunikacyjnego.
Program konferencji dostępny jest na: www.przegladkomunikacyjny.sitk.org
Wstęp wolny!
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System informatyczny FIDman –
– wspomaganie procesu rozliczania robót budowlanych –
–wdrożenie pilotażowe przy modernizacji linii E59
Marek Gazda

W lipcu 2011 roku rozpoczęło się pilotażowe wdrożenie systemu do rozliczania robót budowalnych FIDman na kontrakcie: „Roboty budowlane
podstawowe liniowe na odcinku Wrocław Grabiszyn - Skokowa i Żmigród - granica woj. Dolnośląskiego”, który jest częścią projektu dotyczącego
modernizacji linii E59 współfinansowanego z Funduszu Spójności UE. W niniejszym artykule przedstawiono ogólną charakterystykę systemu FIDman
oraz omówiono wnioski wynikają ce z zastosowania systemu na ww. projekcie.

Wykorzystanie arkuszy Excel nie zapewnia
uporządkowania dokumentów rozliczeniowych, wciąż możliwe jest niekontrolowane
kopiowanie plików, wciąż należy wielokrotnie weryfikować czy przekazana wersja dokumentu jest ostateczna i prawidłowa.
Przepływ dokumentów i informacji bez
systemu FIDman

mgr inż. Marek Gazda
ENVI KONSULTING
marek@envi.com.pl

Realizacja każdej inwestycji wymaga rzetelnego udokumentowania płatności dokonywanych na rzecz wykonawców. Ten problem
nabiera szczególnego znaczenia przy dużych projektach infrastrukturalnych współfinasowanych ze środków UE, czy środki Banku Światowego.
Instytucje pośredniczące we wdrażaniu
największych programów inwestycyjnych
(np. POIiŚ) uzależniają wypłatę każdej transzy
dotacji od prawidłowego rozliczenia poniesionych wydatków.
Dokumenty poświadczające płatności
są zawsze przedmiotem wnikliwej kontroli.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
Beneficjentowi grozi utrata części (a w szczególnych przypadkach nawet całości) dofinasowania.
Konieczność zapewnienia przejrzystości
procedury rozliczania projektów współfinansowanych z UE jest jedną z głównych przyczyn powszechnego stosowania wzorców
kontraktów publikowanych przez FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów-Konsultantów).
Zgodnie z warunkami FIDIC oraz przyjętymi w praktyce zasadami prawidłowa procedura rozliczeń prowadzona w cyklu miesięcznym wygląda następująco:
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1. Proces obmiarowego rozliczania robót –
– zgodnie z Warunkami FIDIC

Proces obmiarowego rozliczania robót
–zgodnie z Warunkami FIDIC
Podsumowując, procedura rozliczeń obejmuje stworzenie następujących dokumentów (w każdym miesiącu dla każdego kontraktu oddzielnie):

Obieg dokumentów rozliczeniowych bez
systemu FIDman wiąże się z dużą ilością
plików, co może prowadzić do pomyłek
i wydłuża procedurę rozliczeniową Robót.
Odszukanie i weryfikacja informacji i dokumentów jest utrudniona, odnalezienie
i sprawdzenie dokumentów może trwać
nawet kilka dni.
Duża ilość kluczowych danych zawartych
w kartach rozliczeniowych, książkach obmiaru, Rozliczeniach Miesięcznych Wykonawcy
i Przejściowych Świadectwach Płatności (PŚP)
zwiększa ryzyko wystąpienia błędów na każdym etapie procedury. Najczęstsze błędy wy-

2. Dokumenty rozliczeniowe

Dokumenty rozliczeniowe
Przy dużych kontraktach dokumenty rozliczeniowe są bardzo rozbudowane (mogą zawierać od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy pozycji). Dokumenty rozliczeniowe standardowo sporządzane są z wykorzystaniem
tradycyjnych pakietów biurowych – np. MS
EXCEL. Tego typu proste rozwiązania nie pozwalają jednak na automatyczne zarzadzanie zmianami do kontraktów, automatyczne
udostępnianie wygenerowanych dokumentów w sieci, czy zarządzanie procedurą zatwierdzania robót.

nikają z niespójności pomiędzy poszczególnymi dokumentami (np. ilość robót wg zatwierdzonych kart nie odpowiada ilościom
w Książce obmiaru, podwójne zaliczenie tej
samej karty itp.). Dodatkowo pomyłki dotyczą błędnych formuł (złe sumowanie, nieaktualne dane w arkuszach, błędy w zaokrągleniach). Każda pomyłka może skutkować błędnym naliczeniem wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy i w konsekwencji zmniejszeniem dofinasowania.
Powyższe problemy znacząco wydłużają procedurę rozliczeń do kilkudziesięciu dni.
Zgodnie z warunkami Przejściowe Świadec-
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3. Przepływ dokumentów i informacji bez systemu FIDman

two Płatności powinno zostać wystawione
w terminie do 28 dni od przekazania prawidłowego Rozliczenia miesięcznego Wykonawcy. Jak wiadomo PŚP stanowi podstawę
dla Wykonawcy do wystawienia faktur przejściowych.
Wydłużenie procedury rozliczeniowej
opóźnia wydatkowanie środków UE, utrudnia rozliczenie dotacji i ostatecznie opóźnia
zakończenie Projektu. Dodatkowo wzrastają koszty finasowania kontraktu, które Wykonawcy wliczają w cenę ofertową. Jak pokazuje praktyka przedłużające się procedury mogą w skrajnym wypadku pośrednio
doprowadzić do zejścia Wykonawcy z budowy.
Większość opisanych powyżej problemów
i zagrożeń można rozwiązać przez zastosowanie do rozliczania kontraktów na roboty
odpowiednich systemów informatycznych.
W tym miejscu pojawia się jednak pytanie
- jaki system wybrać? Czym powinno charakteryzować się właściwe narzędzie do rozlicza-
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nia kontraktów na roboty?
Na rynku dostępnych jest bardzo wiele systemów informatycznych, które mogą
być wykorzystane przy realizacji projektu. Powszechnie stosowane są programy wspomagające zarządzanie zasobami, tworzenia
harmonogramów, wykresów Ganta (np. MS
PROJECT), czy do sporządzania kosztorysów,
NORMA, ZUZIA WINBUD, itp.). Systemy są nieodzowne przy realizacji większości projektów,
stąd są od wielu lat powszechnie wykorzystywane w procesie planowania i realizacji inwestycji. Wszystkie te narzędzia nie oferują jednak funkcjonalności obejmujących rozliczanie robót pomiędzy wykonawcą, Inżynierem
i Zamawiającym. Tym bardziej nie obsługują
procedury potwierdzania płatności zgodnie
z warunkami FIDIC i wytycznymi obowiązującymi dla projektów POIiŚ. Bez takich funkcjonalności żaden system nie spowoduje skrócenia procedury rozliczeniowej, ani nie wyeliminuje błędów w dokumentach Wykonawcy
oraz Inżyniera.

Przy realizacji projektu „Modernizacja linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego” zastosowany został pilotażowo system FIDman, który kompleksowo wspomaga procedurę rozliczania
robót. System obsługuje każdy typ kontraktu (ryczałtowy i obmiarowy), ale w szczególności nadaje się do stosowania w kontraktach
FIDIC. Sposób działania programu jak i generowane dokumenty są zgodne m. in. z wytycznymi obowiązującymi przy realizacji i rozliczaniu projektów dofinasowanych z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ.
Zasadnicza idea nowego oprogramowania FIDman polega na eliminacji kopiowania danych pomiędzy Wykonawcą, Inżynierem a Zamawiającym. Po wdrożeniu wszyscy użytkownicy pracują na jednej bazie danych, co wyklucza możliwość występowaniua rozbieżności pomiędzy poszczególnymi
dokumentami. System zbiera dane o postępie rzeczowym i finansowym u źródła ich powstawania tj., u Wykonawcy i Inżyniera. Dzięki temu eliminuje się konieczność przetwarzania danych „ręcznie” przez Zamawiającego. Zamawiający może śledzić zaawansowanie poszczególnych kontraktów w trybie online z każdego komputera podłączonego do
sieci Internet
Zastosowanie takiego systemu umożliwia
w pełni automatycznie generowanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych tj.:
• Karty elementów rozliczeniowych,
• Książki obmiaru,
• Rozliczenia Miesięczne Wykonawcy,
• Przejściowe Świadectwa Płatności.
Zautomatyzowanie tworzenia ww. dokumentów całkowicie eliminuje konieczność
sprawdzania poprawności obliczeń i spójności danych. Nie ma też konieczności poprawiania dokumentów. System w sposób kompleksowy zarządza wygenerowanymi dokumentami, Zamawiający ma na bieżąco dostęp do informacji o postępie robót i procedury ich rozliczania. Czas sporządzenia ostatecznej wersji Rozliczenia Wykonawcy i Świadectw Płatności skraca się z kilkunastu (czy
nawet kilkudziesięciu) dni do kilkudziesięciu
minut.
Mechanizmy wyszukiwania i usystematyzowanie dokumentów skraca do kilkudziesięciu sekund wyszukiwanie każdego dokumentu poświadczającego wykonanie jakiejkolwiek pozycji rozliczeniowej. Łatwy dostęp do
dokumentów rozliczeniowych jest szczególnie istotny w pierwszych latach po zakończeniu inwestycji, kiedy beneficjent może podlegać kontroli w okresie trwałości projektu dofinasowanego ze środków UE.
Po uruchomieniu kont użytkowników system automatycznie generuje okresowe raporty z przebiegu procedury zatwierdzania
i rozliczania poszczególnych pozycji. Raporty
przesyłane są w ustalonym cyklu do osób po-
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4. Poglądowy schemat architektury systemu

siadających odpowiednie uprawnienia. Raporty zawierają m. in. Informacje o opóźnieniach Inżyniera lub Wykonawcy w zatwierdzaniu/poprawianiu kart obmiaru. Jest to doskonałe narzędzie do monitorowania pracy
Inżyniera i Wykonawcy.
System FIDman umożliwia przechowywanie wszelkich załączników poświadczających
zgodność wykonanych robót z kontraktem
(szkice geodezyjne, aprobaty, rysunki, obliczenia, decyzje administracyjne, zdjęcia itp.)
pozwala na utworzenie biblioteki dokumentacji technicznej niezbędnej przy przyjmowaniu środka trwałego do użytkowania.
Dzięki zastosowaniu technologii sieciowych („Cloud Computing”) nie jest wymagane instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze użytkownika – wystarczy dowolny system operacyjny i przeglądarka WWW. To z kolei umożliwia bezproblemowe korzystanie z oprogramowania przez
uprawniony personel Inżyniera i Wykonawcy. Dzięki temu system kompleksowo wspomaga procedurę zatwierdzania wykonanych
robót i poświadczania płatności. Wykonawca
i Inżynier otrzymują konta i po zalogowaniu
się do systemu wprowadzają do niego bezpośrednio dane. FIDman umożliwia bardzo
52
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łatwy dostęp do każdej wersji dokumentów
łącznie z uwagami Inżyniera czy odpowiedziami Wykonawcy.
Poglądowy schemat architektury
systemu
System jest zainstalowany na centralnym
serwerze, użytkownicy nie muszą instalować żadnego oprogramowania
Biorąc pod uwagę, że obecnie 99% przetargów jest rozstrzygane jedynie w oparciu
o kryterium najniżej ceny, Zarówno Wykonawcy jak i firmy świadczące usługi Inżyniera za wszelką cenę szukają oszczędności. Najczęściej cięcia dotyczą obsługi procedury rozliczeniowej. W praktyce weryfikacją rozliczeń
Wykonawcy i tworzeniem Świadectw Płatności zajmują się niedoświadczeni, młodzi pracownicy nierzadko pozostawieni bez merytorycznego wsparcia. Jeżeli nawet w personelu Inżyniera znajdziemy doświadczonego
obmiarowca to najczęściej jest on zaangażowany w kilka dużych projektów jednocześnie.
Taki stan rzeczy nie pozostaje bez wpływu na
jakość i czas powstawania dokumentów rozliczeniowych. Zastosowanie systemu automatyzującego procedurę rozliczeniową wymu-

sza stosowanie właściwych standardów. Jednocześnie personel Inżyniera i Wykonawcy
zamiast poświęcać czas na „ręczne” tworzenie
plików Excel może zająć się kwestiami związanymi z jakością Robót.
Korzystanie z systemu takiego jak FIDman daje Zamawiającemu bieżącą informację o stanie realizacji robót o dowolnej porze,
z każdego miejsca. Zamawiający nie musi polegać na zapewnieniach Inżyniera, że „wszystko jest w porządku”. Zamiast żądać raportów
ad hoc, czy organizować specjalne narady
wystarczy zalogować się do systemu i sprawdzić, jaka jest wartość robót w toku, ile kart
postępu oczekuje na zatwierdzenie przez Inżyniera, czy jaka jest wartość wg kart odrzuconych do poprawy. Każdy uprawniony użytkownik ma dostęp do załączników potwierdzających zgodność materiałów i urządzeń
z Kontraktem (aprobaty, deklaracje zgodności, szkice geodezyjne itp.
Wszystko to daje Zamawiającemu pewność, że procedura rozliczeniowa jest prowadzona prawidłowo, a w szafach nie czają się
„niespodzianki”, o których dowie się podczas
jednej z kontroli…
Dodatkowo istnieje możliwość integracji
z systemami obecnie posiadanymi przez Zamawiającego (np. w przypadku PKP PLK S.A.MS EPM czy SAP). FIDman może w pełni automatycznie „zasilać” danymi z PŚP systemy
do raportowania postępu rzeczowo-finansowego. W takim wariancie jedyną czynnością
użytkownika FIDmana jest przypisanie każdej
pozycji przedmiaru robót lub RCO do zdefiniowanych w systemie wskaźników monitorowania. Przy czym czynność ta będzie wykonywana jednorazowo na początku realizacji kontraktu. Później FIDman automatycznie
agreguje dane i eksportuje do systemu raportu. Wyeliminowany zostanie proces ręcznego
wprowadzania danych o postępie do systemu.
Podsumowując, jednorazowe zaindeksowanie pozycji przedmiaru zastąpi bardziej
czasochłonne i w dodatku powtarzane cyklicznie wprowadzanie danych o postępie.
Możliwe będzie raportowanie wskaźników, które w trybie ręcznym są zbyt czasochłonne i przez to pomijane lub obarczone
ryzykiem pomyłek. Poniżej przedstawiono listę przykładowych elementów, jakie można
w pełni automatycznie monitorować:
• postęp rzeczowy poszczególnych robót
wg przyjętych wskaźników ogólnych (postęp w % i wg określonej jednostki miary),
• postęp finansowy poszczególnych wskaźników na podstawie PSP generowanych
w systemie,
• wartość zmian i różnic obmiarowych (system przechowuje informacje o zmianach
kontraktów)
• roboty w toku (wartość wyznaczana przez
zliczenie kart obmiaru, które jeszcze nie zostały ujęte w PŚP)
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• prognoza następnej płatności – wartość
kart obmiaru których okres rozliczeniowy
mieści się w kolejnym PŚP,
• informacja o opóźnieniach ze strony Inżyniera w zatwierdzaniu kart obmiaru,
• informacja o opóźnieniach ze strony Wykonawcy w poprawianiu kart obmiaru wg
uwag Inżyniera.

Przepływ dokumentów i informacji
z wykorzystaniem odpowiedniego
systemu informatycznego
Dane są automatycznie gromadzone
i udostępniane przez system. Nie ma konieczności „ręcznego” tworzenia i weryfikacji wielu wersji dokumentów w postaci plików Excel. Wielu użytkowników pracuje na tych samych, aktualnych danych.
Brak błędów obliczeniowych. Znacząco
ułatwione jest wyszukiwanie informacji.
Korzyści ze stosowania systemu odnosi nie tylko Zamawiający, ale także Inżynier
i Wykonawca. Przede wszystkim system wyręcza ich w tworzeniu dokumentów rozliczeniowych (rozliczenie Wykonawcy i świadectwo płatności). Automatyzacja eliminuje konieczność poprawy błędów rachunkowych i ponownego drukowania dokumentów. Skrócenie sporządzania i eliminacja weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przyspiesza płatności należne Wykonawcy. Najczęściej wynagrodzenie Inżyniera zależy
bezpośrednio od postępu płatności dla wykonawców robót.
W przypadku modernizacji linii E59 system FIDman został wdrożony w pierwszych
miesiącach kiedy inwestycję nadzorował
tzw. Inżynier Tymczasowy, którego zespół
po przeszkoleniu rozliczał roboty z wykorzystaniem systemu. W pierwszym okresie Wykonawcy robót odmówili używania systemu
nie podając przyczyn. W tym czasie firma
wdrażająca system we współpracy z PKP PLK
wprowadzała dane do systemu, niezależnie
od rozliczeń Wykonawcy. Już w pierwszym
miesiącu system wykrył szereg błędów i nieścisłości w kartach obmiaru przedłożonych
przez Wykonawcę: np. opisy pozycji rozliczeniowych niezgodne z kontraktem, błędy zaokrąglenia, nieczytelne karty obmiaru
sporządzane ręcznie, niewłaściwe jednostki
miary i ilości przewidywane oraz szereg innych. Oczywiście powyższe błędy wstrzymały procedurę rozliczania robót, a Wykonawca musiał skorygować wskazane dokumenty. W zaistniałej sytuacji Wykonawca
zmienił stanowisko i wystąpił o umożliwienie korzystania z systemu. W kwietniu 2012
roku Inżyniera tymczasowego zastąpiła firma wyłoniona w przetargu. Zamawiający
ponownie spotkał się z odmową korzystania
z systemu – tym razem ze strony nowego Inżyniera. Pracownicy zespołu Inżyniera woleli
korzystać z tradycyjnych arkuszy Excel.
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Jak pokazuje przykład modernizacji linii
E59, aby z sukcesem wdrożyć system do rozliczania robót, z którego powinien korzystać
Inżynier i Wykonawca niezbędne jest zawarcie stosowanych zapisów w umowach z tymi
podmiotami. W przeciwnym wypadku inżynier, nie mając obowiązku umownego, może
odmówić używania oprogramowania - nawet pomimo braku przekonujących argumentów merytorycznych. Powyższe zagrożenie dotyczy także w mniejszym stopniu wykonawców robót budowlanych i wynika z naturalnego oporu człowieka przed stosowaniem nowości. Zamawiający udostępnia Inżynierowi i wykonawcom system nieodpłatnie bez ograniczeń liczby użytkowników, zapewnia szkolenie i wsparcie techniczne, nie
jest wymagana instalacja żadnego płatnego
oprogramowania. W związku z powyższym
zapisanie obowiązku korzystania przez Inżyniera i Wykonawcę z systemu w ich kontraktach jest w pełni zgodne z Prawem zamówień
publicznych oraz wytycznymi UE. Przy okazji

innego wdrożenia (modernizacja linii E30 na
odcinku Kraków – Rzeszów) system FIDman
był prezentowany w CUPT, gdzie spotkał się
z pozytywnymi opiniami.
Każda zmiana, postęp spotyka się z oporem. Nowość oznacza konieczność nauki,
zmiany przyzwyczajeń i sposobu myślenia.
System informatyczny jest również elementem monitoringu - może pokazać tzw. „wąskie gardła”. Automatyzacja procesu tworzenia dokumentów może być (niesłusznie) postrzegana jako zagrożenie miejsca pracy. Jeżeli poważnie myśleć o usprawnieniu procesu rozliczania dużych inwestycji takich jakie realizuje PKP PLK to oprócz wdrożenia systemu informatycznego niezbędne jest zabezpieczenie się przed oporem ludzi.
Niech ilustracją tego zjawiska będzie jedna ze złotych myśli Henry’ego Forda: [Cyt.1]  
„Gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów, czego chcą, wszyscy
byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich
nie pytałem.” 
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Zgoda na realizację inwestycji

drogowej a ustalenie lokalizacji linii kolejowej znaczenia
państwowego – podobieństwa i różnice oraz wpływ na terminy
realizacji inwestycji
Martyna Kozyra

Omówiono procedury dotyczące zgody na realizację inwestycji drogowej oraz ustalenia lokalizacji linii kolejowej znaczenia państwowego. Dokonano
porównania obu trybów postępowania w formie tabelarycznej. Oceniono wpływ różnic na terminy realizacji inwestycji.

mgr inż. Martyna Kozyra
SYSTRA SA
mkozyra@systra.com

Każdy projekt dotyczący modernizacji linii
kolejowej czy budowy nowej wieńczy ze
strony projektowej złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i pozyskanie tej decyzji. Jednym z niezbędnych załączników do
wniosku jest prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. W ramach przebudowy linii kolejowej zakładane są cele do
osiągnięcia. Jednym z nich jest podniesienie prędkości i zwiększenie przepustowości danej linii. Aby zapewnić odpowiednie
standardy techniczne niejednokrotnie projektanci zmuszeni zostają do zaprojektowania pewnych rozwiązań na gruntach nie należących do Inwestora lecz do osób prywatnych czy instytucji. Aby sprostać tym wymaganiom projektanci otrzymali specjalne narzędzie jaki jest Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
28.03.2013 r. Dz.U. nr 2003 nr 86 poz. 789
z późniejszymi zmianami rozdział 2b szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Ale czy aby na pewno
jest to rozwiązanie skuteczne? Czy może jest
możliwość je ulepszyć?
W podobnej sytuacji znalazły się wszystkie inwestycje drogowe w szczególności te
dotyczące budowy nowej sieci dróg ekspresowych i autostrad, gdzie do 100% inwestycji przebiega po terenach nie należących do
inwestora czyli na przykład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ten Inwestor otrzymał podobne rozwiązanie legisla54
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cyjne w postaci Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721.
Obie te ustawy mają na celu przyspieszenie inwestycji kolejowych i drogowych tak
aby jak najlepiej wykorzystać przysługujące nam fundusze unijne. Poniżej w tabeli 1
zestawiono obie wyżej wymienione ustawy
w celu ich porównania.
Omówienie i porównanie obu ustaw.
Pierwsza refleksja jaka narzuca się sama po
pierwszym zetknięciu się z obiema ustawami to taka, że zostały one przygotowane
po to aby przyspieszyć inwestycje w Polsce
a jednak prawo nie zostało tak sporządzone aby dać równe szanse rozwoju sieci dróg
i kolei.
Przede wszystkim zgoda na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją
umożliwiającą pozyskanie gruntów pod budowę drogi jak i pozwoleniem na budowę
i pozwoleniem na usunięcie drzew i krzewów. Można powiedzieć, ze ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
jest ustawą kompletną. Ograniczającą możliwe tryby odwoławcze do niezbędnego minimum. Ustawa ta dodatkowo nakłada obowiązek ustalania cen wykupu gruntów na
organ wydający decyzję. Co jeszcze bardziej
skraca czas, jaki poświęca inwestor na wypłatę odszkodowań oraz w zasadzie nie daje
możliwości właścicielowi na negocjacje lub
protesty co do kwoty wykupu. Zasadniczo
w dniu wydania decyzji o zgodnie na realizacje inwestycji drogowej możliwe jest wejście
na plac budowy i rozpoczęcie prac przygotowawczych na budowie. Jednocześnie czekając, aż upłynie czas na złożenie odwołania. Jednak i w tym wypadku tylko zaskarżona część decyzji pozostaje w zawieszeniu do
czasu rozstrzygnięcia.

Przeanalizujmy zatem drugą decyzję.
Przede wszystkim jest to jedynie decyzja lokalizacyjna umożliwiająca przejęcie gruntów
na rzecz inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Cały tryb pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę odbywa się zgodnie
z prawem budowlanym. Osobnym trybem
zgodnie z prawem wodnym trzeba ubiegać
się o pozwolenie wodnoprawne oraz wycinkę drzew i krzewów. Nie zapominajmy, że od
każdej z tych decyzji istnieje możliwość odwołania stron postępowania.
Propozycje rozwiązań
Co zatem należy zrobić aby udoskonalić
obecny system pozyskiwania głównych decyzji administracyjnych dla inwestycji kolejowych?
Możliwe są dwie drogi. Pierwsza z nich
to zaadoptować rozwiązania prawne, które
funkcjonują dla inwestycji drogowych. Czyli
zamienić szereg pomniejszych decyzji jedną
wspólną. Co w sposób znaczący skraca czas
i eliminuje możliwości odwoływań uczestników postępowań. Nie zapominajmy, że
czasy na rozstrzygnięcie odwołań zapisane
w obu ustawach, bądź w Kodeksie Postępowania Administracyjnego są terminami,
które nie nakładają obowiązku rozpatrzenia. W przypadku skomplikowanych spraw,
a takim bezwzględnie są inwestycje drogowe czy kolejowe, oczekiwanie na rozstrzygnięcie niejednokrotnie wydłuża się do 6-12
miesięcy.
Pozostaje jeszcze jedna możliwość. O ile
w przypadku decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej nie ma możliwości
złożenia wniosku przed zakończeniem fazy
projektowania i przygotowania projektów
budowlanych, co w znaczący sposób przesuwa w harmonogramie projektu datę złożenia o tyle w przypadku decyzji o lokalizacji linii kolejowej jest możliwość pozyskania prawa do dysponowania nieruchomo-
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Tab. 1: Porównanie ustaw

Zagadnienie

Ustawa o transporcie kolejowym Rozdział 2b
Szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii
kolejowych o znaczeniu państwowym

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych

Jakie decyzje dopuszcza ustawa

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Decyzja o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej

Organ wydający

Wojewoda

Wojewoda lub Starosta

Konieczność składania wniosków o opinię

jest

jest

Organy opiniodawcze

1. minister do spraw zdrowia
2. dyrektor urzędu morskiego
3. organ nadzoru górniczego
4. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
5. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
6. Konserwator Zabytków
7. wojewoda
8. marszałek województwa
9. starosta
10. zarząd województwa
11. zarząd powiatu
12. wójt (burmistrz, prezydent miasta)

1. zarząd województwa
2. zarząd powiatu
3. wójt (burmistrz, prezydent miasta)
4. minister do spraw zdrowia
5. dyrektor urzędu morskiego
6. organ nadzoru górniczego
7. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
8. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
9. Konserwator Zabytków
10. Zarządca infrastruktury kolejowej
11. inne organy wymagane odrębnymi przepisami

Czas na wydanie opinii

30 dni

Punkt 1-3 14 dni
punkt 4-11 30 dni

Brak opinii

Brak zastrzeżeń do wniosku o ustalenie lokalizacji linii kolejowej

Brak zastrzeżeń do wnioski o zgodę na realizację inwestycji drogowej

Co musi zawierać wniosek

1. projekt zagospodarowania terenu w skali co najmniej 1:5000
2. mapy z projektami podziałów
3. opinie organów

1.
2.
3.
4.
5.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Ustawa nie obejmuje pozwolenie według Prawa wodnego

jest

Czas oczekiwania na wydanie pozwolenia
wodnoprawnego

2 miesiące
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne

Nie dłużej niż 30 dni bez zastosowania ustawy z dnia 18.07.2001 r. –
– Prawo wodne

Wszczęcie postępowania

Rozesłanie zawiadomień na dane z katastru jest skuteczne
oraz w formie obwieszczenia.

Rozesłanie zawiadomień na dane z katastru jest skuteczne
oraz w formie obwieszczenia.

Co zatwierdza decyzja

- podziały nieruchomości
- warunki wynikające z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska

- podziały nieruchomości
- projekt budowlany
- warunki wynikające z potrzeby ochrony środowiska

TERMIN WYDANIA

3 miesiące

90 dni

Tryb odwoławczy i czas rozpatrywania

- odwołanie – 21 dni
- skarga do sądu administracyjnego – 60 dni

- odwołanie – 30 dni
- skarga do sądu administracyjnego – 2 miesiące

Nabywanie nieruchomości

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na
podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę
majątkowego. W przypadku skargi cenę określa wojewoda

W ciągu 30 dni lub 60 dni (jeżeli był wydany rygor natychmiastowej
wykonalności) o wydania decyzji organ wydający decyzję ustala ceny
odszkodowań

Wycinka drzew i krzewów

nie ma

jest

ścią dużo wcześnie. Istnieje możliwość ubiegania się o decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej już na etapie projektu koncepcyjnego. Procedowanie tej decyzji może się
odbywać w czasie przygotowywania projektu budowlanego. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że inwestor niestety nie
korzysta z tej możliwości i decyzje o ULLK są
procedowane dopiero po zakończeniu fazy
projektu budowlanego.

10 / 2013

projekt zagospodarowania terenu w skali co najmniej 1:5000
mapy z projektami podziałów
opinie organów
projekt organizacji ruchu docelowego
cztery egzemplarze projektu budowlanego

Drugie przedstawione rozwiązanie jest
na chwilę obecną jedynym pewnym i umożliwiającym skrócenie czasu pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Niestety
zmiany w prawie nie są tak szybkie i nie zawsze kończą się pełnym sukcesem, mimo
pełnych chęci ustawodawców.

Materiały źródłowe
[1] Ustawa z dnia 28 marca 2013 roku
o transporcie kolejowym Dz.U. nr 2003
nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami
[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721.
z późniejszymi zmianami
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Ocena skuteczności stosowanej
metodyki regulacji osi toru kolejowego
Władysław Koc, Cezary Specht, Leszek Lewiński, Piotr Chrostowski, Paulina Grzejka

W pracy pokazano przykłady stwierdzonych nieprawidłowości w ukształtowaniu torów kolejowych w płaszczyźnie poziomej. Jako przyczynę
istniejącej niekorzystnej sytuacji wskazano stosowaną przez wiele lat metodykę regulacji osi toru. W celu oceny skuteczności tego procesu
przeprowadzono dwie kampanie ciągłych pomiarów satelitarnych. Pierwsza kampania pomiarowa miała na celu identyfikację stanu istniejącego,
druga zaś − określenie ukształtowania toru po przeprowadzonej regulacji jego osi. Ponieważ projekt regulacji został wykonany za pomocą tradycyjnych
metod geodezyjnych, stworzyło to możliwość oceny poprawności tychże metod z punktu widzenia aktualnego stanu wiedzy. Ocena ta nie wypadła
pozytywnie; stwierdzono, że wykonany przy zastosowaniu tradycyjnej procedury projekt w zasadzie nie wnosi nic nowego, ograniczając się jedynie do
odwzorowania stanu istniejącego.
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regulacji. Dopiero stosunkowo niedawno
pojawiły się w tym zakresie zupełnie nowe
perspektywy.
Przesłanki wskazujące na wagę problemu
dr inż. Piotr Chrostowski
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii
Lądowej i Środowiska
piochros@pg.gda.pl

Pod pojęciem regulacji osi toru rozumiemy
specyficzną metodę tyczenia osi toru kolejowego. Metoda ta – z założenia – opiera
się na pewnej bazie (jak podaje autor pracy [22]). Bazą tą może być tok szynowy w torze kolejowym lub też ciąg poligonowy składający się z krótkich boków. Celem omawianej metody jest wyznaczenie odstępów poprzecznych (czyli wartości przesunięć) pomiędzy punktami istniejącej bazy a punktami projektowanej osi toru.
Metody regulacji osi toru można podzielić,
kierując się pracą [4], na:
• metodę trygonometryczną,
• metodę wykreślną,
• metodę mechaniczną,
• metodę analityczno-wykreślną,
• metodę analityczną,
• metodę poligonową.
Każda z tych metod, za wyjątkiem ostatniej, bazuje na określeniu kształtu osi istniejącego toru w sposób niejako pośredni, na
podstawie pomiarów strzałek.
56
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Jedynie ostatnia (i jednocześnie najnowsza)
metoda nazwana poligonową wykorzystuje współrzędne prostokątne punktów tworzących osnowę (ciąg poligonowy) i współrzędne punktów tworzących istniejącą oś
toru kolejowego. Odwzorowanie istniejącego kształtu toru oraz projektowanie nowego układu geometrycznego wykonuje się
w tym przypadku przy użyciu komercyjnych
programów komputerowych wspomagających projektowanie, m.in. [24, 25].
Istniejące ukształtowanie geometryczne torów kolejowych stanowi wynik stosowania wymienionych metod. Ich cechą
charakterystyczną jest to, że właściwie niemożliwe staje się zweryfikowanie racjonalności uzyskanego rozwiązania projektowego, gdyż nie jest znany stan wyjściowy. Co
prawda już od dawna wskazywano na występowanie nieprawidłowości w ukształtowaniu torów, zwłaszcza w płaszczyźnie
poziomej, jednak nie dysponowano innymi, lepszymi metodami przeprowadzania

Badania na krzywych przejściowych
Blisko ćwierć wieku temu, w 1989 roku,
w miesięczniku „Drogi Kolejowe” ukazał się
artykuł pt. „Analiza błędów ukształtowania
poziomego krzywych przejściowych na PKP”
[8]. Wiązał się on z prowadzonymi badaniami
eksperymentalnymi nad problematyką krzywych przejściowych z nieliniowymi rampami przechyłkowymi [9]. Badania kształtu istniejących krzywych zostały przeprowadzone na terenie pięciu ówczesnych DOKP: Północnej, Południowej, Dolnośląskiej, Zachodniej i Pomorskiej i objęły w sumie 136 krzywych przejściowych. Przyjęty sposób określania kształtu krzywych opierał się na pomiarze optycznym od wyznaczonej osi celowej [1] w układzie współrzędnych prostokątnych. Długości badanych krzywych przejściowych wahały się w granicach 25÷150 m,
a promienie łuków kołowych – w granicach
300÷3300 m. Opracowane wyniki pomiarów
pozwoliły określić charakter występujących
nieprawidłowości oraz ocenić wielkości odchyleń od kształtu teoretycznego.
Jak się okazało, stwierdzone niezgodności kształtu rzeczywistego krzywych przejściowych i ich kształtu teoretycznego można sprowadzić do 10 typowych przypadków
(tablica 1).
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Tab. 1: Nieprawidłowości ukształtowania krzywych przejściowych
Stwierdzona liczba
przypadków

Lp

Rodzaj nieprawidłowości

1

Wydłużenie krzywej przejściowej w kierunku prostej

9

6,6

2

Skrócenie krzywej przejściowej od strony PKP

1

0,7

3

Skrócenie krzywej przejściowej od strony KKP

22

16,2

4

Wydłużenie krzywej przejściowej w kierunku łuku

13

9,6

5

Przesunięcie całej krzywej przejściowej kierunku prostej

52

38,2

6

Wydłużenie krzywej przejściowej na obu końcach

17

12,5

7

Przesunięcie całej krzywej przejściowej w kierunku łuku

4

2,9

8

Skrócenie krzywej przejściowej na obu końcach

6

4,4

9

Ujemne wartości rzędnych krzywej przejściowej w rejonie PKP

28

20,6

10

Niezgodność rzędnych krzywej przejściowej pomierzonej i teoretycznej

12

8,8

Dane liczbowe z tablicy 1, przedstawione w formie wykresu Pareta (Lorenza) [2] na
rysunku 1, określają znaczenie poszczególnych przypadków. Jak widać, zdecydowanie
dominuje przypadek 5 – przesuniecie całej
krzywej w kierunku prostej – obejmujący
38,2% wszystkich mierzonych krzywych.
Niezależnie od stwierdzonych nieprawidłowości, prawie na każdej krzywej występowała niezgodność rzędnych pomierzonych z rzędnymi teoretycznymi. Niezgodność ta nie zawsze była regularna i często
krzywa rzeczywista oscylowała względem
teoretycznej. Bezwzględne wartości odchyleń ilustruje histogram na rysunku 2. W ok.
75% przypadków odchylenie mieściło się
w przedziale 0÷60 mm, ale tylko dla 25%
krzywych nie przekraczało 20 mm i można tu było ewentualnie mówić o podobieństwie do kształtu teoretycznego.

Przeanalizowano także wielkości przesunięcia podłużnego krzywej przejściowej
w stosunku do jej położenia teoretycznego (co stało się istotne w świetle danych na
rysunku 1). Histogram wartości Δx przedstawia rysunek 3. Jako dodatnie określono przesunięcia w kierunku łuku kołowego,
jako zaś ujemne – w kierunku prostej. Zdecydowanie największą liczbę przypadków (ok.
45%) stanowiły przesunięcia w kierunku prostej w przedziale 0÷5 m.
Jak wykazano, charakter odchylenia nie
był związany z wielkością promienia łuku
i długością krzywej przejściowej. Postawiono hipotezę, że przedstawione nieprawidłowości wiążą się z pracą automatycznych
podbijarek, wykonujących regulację osi toru.
Wiele wskazywało na występowanie określonego związku miedzy rodzajem odchylenia a kierunkiem pracy podbijarki.

1. Wykres Pareta (Lorenza) przedstawiający liczbę poszczególnych nieprawidłowości ukształtowania krzywych przejściowych
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Ocena położenia prostych odcinków toru
Dwadzieścia lat później, w 2009 roku, zostały przeprowadzone na terenie Zakładu Linii
Kolejowych w Gdyni ciągłe pomiary satelitarne toru kolejowego [17], które umożliwiły odtworzenie położenia osi torów w państwowym układzie odniesień przestrzennych 2000. Na podstawie tych pomiarów
stwierdzono występowanie licznych nieprawidłowości w ukształtowaniu geometrycznym torów w płaszczyźnie poziomej.
Najłatwiej było to wykazać dla prostych
odcinków toru. Jeżeli wychodząc z równania X = A + B Y przesuniemy oś Y o wartość
wyrazu wolnego A i następnie dokonamy jej
obrotu o taki kąt φ , aż pokryje się ona z kierunkiem naszej trasy, wówczas w układzie
X1(Y1) rzędne X1 stanowić będą odchylenie
od tego kierunku, wynikające z nierówności
poziomych występujących w torze (a także
z błędu pomiarowego). Wartość kąta φ wynika ze współczynnika nachylenia B rozpatrywanej prostej.
Stosując taki tok postępowania przeanalizowano odcinki proste na pomierzonej trasie, uzyskując bardzo zróżnicowane rezultaty. Na niektórych prostych odchylenia (tj.
rzędne X1 ) okazały się stosunkowo niewielkie, osiągając rząd kilku lub kilkunastu centymetrów. Zdarzały się jednak również przypadki bardzo dużych deformacji.
Przykładowo, na rysunku 4 przedstawiono wyznaczoną na drodze pomiarów satelitarnych prostą o równaniu
X = 13803157,53 − 1,20071487 Y (1)
W danym przypadku kąt obrotu φ = 2,26524
rad (tj. 129,8°).
Jak widać, deformacje poziome toru
mogą być znaczne. Jeśli powiążemy to spostrzeżenie z uwagami dotyczącymi krzy-

2. Histogram wartości bezwzględnych odchyleń od kształtu teoretycznego
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3. Histogram wartości przesunięć podłużnych krzywej przejściowej

wych przejściowych, zaczynają rodzić się
wątpliwości dotyczące stosowanej metodyki kształtowania osi toru [15].
Uwagi na temat metodyki regulacji osi
toru
Jak już wcześniej zasygnalizowano, regulacja osi toru kolejowego oznacza ponowne projektowanie i tyczenie jego osi, przede
wszystkim w celu usunięcia deformacji (nierówności poziomych) w jego położeniu lub
skorygowania niewłaściwego układu geometrycznego toru [4]. Pojęcie regulacji osi
toru jest więc tak stare, jak sama eksploatacja tegoż toru. Każdy tor kolejowy w czasie
eksploatacji ulega bowiem zużyciu. Specyficznym przejawem „zużycia” toru kolejowego jest powstawanie w nim nierówności, w
tym nierówności poziomych, czyli deformowanie się kształtu osi toru w płaszczyźnie
poziomej pod wpływem oddziaływań powodowanych ruchem taboru kolejowego.
Powstawanie takich deformacji powoduje
konieczność wykonywania robót naprawczych, polegających na nasunięciu odkształconego toru na projektowaną oś. W celu
określenia wartości i kierunku nasunięcia istniejącego (odkształconego) w danym miejscu toru opracowano metody pomiarowe
i projektowe zwane metodami regulacji osi
toru.
Spośród wielu różnych – wymienionych
wcześniej – metod regulacji osi toru kolejowego obecnie tylko dwie − metoda analityczna i metoda poligonowa są stosowane w praktyce. Pierwsza z nich występuje
w dwóch postaciach:
• jako rozwinięcie metody analityczno-graficznej, w której całkowicie odstąpiono od
wykonywania wykresów, a zastąpiono je
obliczeniami wykonywanymi przy użyciu
programów komputerowych lub
58
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4. Obraz przykładowej prostej po transformacji układu współrzędnych
(w skali skażonej)

• jako określenie przesunięć na podstawie różnicy ewolwenty krzywej istniejącej
i krzywej projektowanej – również z wykorzystaniem technik komputerowych do
przeprowadzenia stosownych obliczeń.
Jednakże dla każdej z tych postaci zakłada
się, że dane do zaprojektowania nowej osi
toru zostaną uzyskane poprzez określenie
kształtu istniejącego toru na podstawie pomiaru wartości strzałek od cięciwy.
Tak więc w dalszym ciągu najczęściej stosowanym w omawianej procedurze pomiarem jest pomiar strzałek. Wieloletnie doświadczenia umożliwiały ciągłe doskonalenie sposobów wykonywania tych pomiarów. Na początku używane były do tego
celu proste strzałkomierze drutowe, które z czasem zastępowano wyspecjalizowanymi przyrządami optycznymi, urządzeniami samorejestrującymi zwanymi korektorami krzywizn, aż do pomiarów wykonywanych teodolitem. Niezależnie jednak od stosowanych przyrządów, podstawę projektowania stanowiły wciąż wartości pomierzonych strzałek, a zatem dane, których związek
z rzeczywistym kształtem istniejącej osi toru
jest li tylko przybliżeniem [7].
Jak widać, projektowanie regulacji osi
toru, nawet z wykorzystaniem techniki numerycznej, przy użyciu komputerów wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie, opiera się na danych zebranych z terenu
za pomocą mało dokładnej metody. Wątpliwości budzi również etap prac kameralnych
– przeliczanie strzałek (a w zasadzie sumy
kolejnych strzałek) na kąty i na tej podstawie (poprzez określanie różnic wykresu kątów istniejących i wykresu kątów projektowanych) wyznaczanie wartości przesunięć
osi toru. Rezultat końcowy tego typu działań
możemy traktować jedynie jako przybliżony
sposób projektowania osi toru. Nawet próby
„wzbogacenia” najczęściej stosowanej meto-

dy regulacji osi toru kolejowego – nazywanej od nazwisk jej twórców metodą Nalenza
i Höfera − o pomiar kąta wierzchołkowego
zwrotu trasy kolejowej nie przyniosły oczekiwanych efektów.
Wprowadzanie coraz doskonalszych maszyn torowych, w tym przede wszystkim
podbijarek automatycznych, wyposażonych w wewnętrzne bazy pomiarowe układu geometrycznego toru [20], spowodowało, że niedokładności projektowe natychmiast ujawniały się w trakcie realizacji procesu regulacji osi toru przy użyciu tego typu
maszyn. Wiele łuków kołowych zostało zniekształconych, zwłaszcza w strefie krzywych
przejściowych. Na odcinkach teoretycznie
prostych, przylegających do tych łuków, pojawiły się krzywizny odwrotne, będące najczęściej wynikiem błędnego określenia wartości rzeczywistego kąta zwrotu trasy na
podstawie pomiaru strzałek do wykonania
projektu regulacji [8, 9].
Jeśli doda się do tego stosunkowo niski poziom wiedzy pracowników obsługujących podbijarki automatyczne w zakresie kształtowania układów geometrycznych
toru, a często także niewystarczające kwalifikacje w tym zakresie pracowników nadzoru i osób wykonujących pomiary przed
maszyną w oparciu o sporządzony projekt,
to otrzymamy niepokojący obraz sytuacji,
zwłaszcza w odniesieniu do kształtowania
osi toru w płaszczyźnie poziomej [21].
Jedynie druga spośród wymienionych
i stosowana obecnie metoda, nazwana poligonową, bazuje na współrzędnych prostokątnych punktów tworzących osnowę (ciąg
poligonowy) i współrzędnych punktów tworzących istniejącą oś toru kolejowego. Odwzorowanie istniejącego kształtu toru oraz
projektowanie nowego układu geometrycznego wykonuje się przy użyciu wyspecjalizowanych programów komputerowych, np.
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opisanych w [24] i [25]. Przykładowo, w pracy [6], dotyczącej regulacji osi toru, autorzy do
opracowania wyników pomiaru stosują jeden
z najpopularniejszych programów Bentley Rail
Track, wchodzący w skład rodziny aplikacji
o nazwie Bentley InRoads Suite V8i [24].
Wprowadzenie na szerszą skalę metody
poligonowej oznaczało w praktyce konieczność wykorzystywania map numerycznych
(określających istniejące położenie osi toru
w układzie współrzędnych prostokątnych)
oraz umożliwiło uzyskanie informacji o faktycznym (tj. rzeczywistym) przebiegu trasy
kolejowej. W dalszym ciągu jednak jest to
informacja niepełna, gdyż pomiary osi toru
(satelitarne w systemie RTK [3]) wykonywane są w punktach toru położonych w znacznej odległości od siebie, najczęściej co kilkadziesiąt metrów. Dlatego też wiedza projektanta o położeniu istniejącej osi toru pomiędzy punktami pomiarowymi pozostaje jedynie domniemaniem, więc położenie to określa on najczęściej stosując interpolację.
Dla celów związanych z budową nowych torów lub naprawami głównymi, polegającymi na całkowitym usunięciu starej
nawierzchni torowej i zastąpieniu jej nową,
metoda ta daje dość dobre efekty, zwłaszcza w połączeniu z tyczeniem – w trakcie realizacji projektu – punktów pośrednich metodą tzw. „długich cięciw” (czyli tyczenia osi
poprzez odkładanie wyznaczonych wartości
strzałek od optycznej cięciwy pomiarowej
[4]).
Największe błędy (rozumiane jako ograniczenia w dokładności) nadal występują podczas „zdejmowania” położenia osi istniejącego toru. Szybkie i precyzyjne ustalenie rzeczywistego kształtu osi toru – tak
ważne przy pomiarach związanych z bieżącą eksploatacją toru – nie jest możliwe, a wynikiem projektu regulacji w metodzie poligonowej jest określenie wartości i kierunku
nasunięcia toru tylko w punktach pomiarowych, czyli w najlepszym razie co kilkanaście
metrów. W ramach pomiarów realizacyjnych
punkty pośrednie należy wytyczać bezpośrednio przed maszyną regulującą tor. Należy ponadto zauważyć, że wykonywanie pomiarów tą metodą jest pracochłonne, a zatem kosztowne.
Nadal więc otwartym pozostaje pytanie: jak szybko i dokładnie, w odstępie rzędu
0,5÷1,0 m, określić kierunek i wartość nasunięcia osi istniejącego toru tak, aby realizacja
tych nasunięć doprowadziła kształt osi toru
do kształtu właściwego (tj. poprawnie zaprojektowanego)?
Wiele wskazuje na to, że w najbliższym
czasie stanie się możliwa radykalna poprawa sytuacji w omawianej dziedzinie. Zastosowanie na szeroką skalę ciągłych pomiarów satelitarnych [23] sprawi, że stosowane
dotąd tradycyjne metody regulacji osi toru
stracą rację bytu.
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5. Trasa linii nr 227 na siatce współrzędnych układu 2000 − pomiar anteną nr 2,
przejazd pomiarowy zgodny z kierunkiem kilometrażu (skala nieskażona)

Przyjęta koncepcja wyjaśnienia
problemu
W celu dokonania oceny skuteczności stosowanej metodyki regulacji osi toru postanowiono wykorzystać technikę pomiarów satelitarnych (w wersji mobilnej). Pomiary te
miały zweryfikować efekty procesu regulacji
osi toru przeprowadzonego przez specjalistyczną firmę geodezyjną z wykorzystaniem
metody poligonowej [19].
Jako odcinek testowy wybrano linię kolejową nr 227 Gdańsk Główny – Gdańsk
Zaspa Towarowa, przeznaczoną dla ruchu pociągów towarowych z prędkością
Vmax = 70 km/h. Linia ta była zakwalifikowania do naprawy głównej (wymiany nawierzchni). Przewidziano następujące fazy
planowanego eksperymentu:
• określenie kształtu istniejącego toru
w płaszczyźnie poziomej za pomocą ciągłych pomiarów satelitarnych,
• wykonanie pomiarów przez specjalistyczną firmę geodezyjną,
• sporządzenie przez tę firmę projektu regulacji osi toru,
• przeprowadzenie wymiany nawierzchni z regulacją osi toru w oparciu o sporządzony projekt,
• ponowne przeprowadzenie ciągłych pomiarów satelitarnych w celu określenia
kształtu toru po naprawie głównej.
Zakładano, że zrealizowane kampanie pomiarów satelitarnych pozwolą na dokonanie analizy porównawczej otrzymanych wyników z opracowanym projektem regulacji
osi toru.
Pierwszą serię pomiarów przeprowadzono w kwietniu 2010 roku. Odbyło się to
w okresie przygotowań do naprawy głównej toru (wymiany nawierzchni). Zespół pomiarowy złożony z ciągnika WM-15 z dwoma przyczepami PWM-15 zaopatrzonymi

w anteny odbiorcze przebył trasę z Gdańska
Głównego do Zaspy Towarowej (o długości ok. 5 km) dwukrotnie. Raz przyczepy były
ciągnięte, a w drodze powrotnej – pchane.
Dało to możliwość oceny wpływu sposobu
prowadzenia zespołu z antenami satelitarnymi na wyniki pomiarów.
W kolejnej fazie działań specjalistyczna firma geodezyjna sporządziła dla potrzeb tej
naprawy dokumentację techniczną, obejmującą między innymi określenie położenia
istniejącej osi toru, a także projekt nowej osi.
Ponadto, wykorzystując konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej ustawione wzdłuż toru,
założono osnowę geodezyjną, a współrzędne osadzonych znaków określono wykorzystując stacjonarne techniki satelitarne RTK [3].
Po przeprowadzeniu naprawy głównej
tor został wyregulowany w oparciu o sporządzony projekt, a układ geometryczny
sprawdzony w terenie przy pomocy tradycyjnych metod pomiarowych.
W listopadzie 2010 roku zestaw pomiarowy, zaaranżowany identycznie jak podczas
pomiarów wiosennych, przejechał ponownie odcinek badanej linii.
Metodyka prowadzenia analizy wyników
Objęty działaniami badawczymi odcinek
toru miał bardzo skomplikowany i trudny do
analizy układ geometryczny. Zgodnie z projektem regulacji osi toru w układzie tym występowały:
• jeden regularny łuk kołowy o promieniu
R = 330 m z dwiema krzywymi przejściowymi,
• łuk koszowy złożony z dwóch łuków kołowych R = 325/665 m z trzema krzywymi
przejściowymi,
• trzy łuki kołowe odwrotne o promieniach
R = 3000/3250/850 m z sześcioma krzywymi przejściowymi,
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6. Identyfikacja połączenia dwóch kierunków głównych trasy (w skali skażonej) łukiem kołowym
o promieniu R = 920 m oraz dwiema krzywymi przejściowymi o długościach l1 = 60 m i l2 = 30 m

• łuk koszowy złożony z sześciu łuków kołowych R = 900/935/5000/1045/1665/1
000 m z siedmioma krzywymi przejściowymi, poprzedzony łukiem kołowym odwrotnym o promieniu R = 880 m z dwiema krzywymi przejściowymi.
Do określenia stanu istniejącego wykorzystano
pierwszą serię pomiarów satelitarnych. Na jej
podstawie, za pomocą programu TRACK_VIS

[14], możliwe stało się przedstawienie przebiegu całej analizowanej trasy (rys. 5).
Odcinki proste trasy oceniano wykorzystując program TRACK_STRAIGHT [12]. Podstawowe zadanie, jakim była ocena odcinków trasy położonych w łuku, wykonywano za pomocą programu TRACK_DESIGN
[13], przeznaczonemu zasadniczo do projektowania. Pozwalał on jednak na identyfi-

kowanie zbioru pomierzonych punktów trasy poprzez wpisywanie łuku kołowego o odpowiednim promieniu oraz dwóch krzywych przejściowych. Stosowana metodyka
projektowania została szczegółowo opisana
w pracy [11].
Na rysunku 6 pokazano rozwiązanie uzyskane po przyjęciu promienia R = 920 m
i dwóch krzywych w postaci klotoidy o długościach l1 = 60 m i l2 = 30 m. Dla podniesienia czytelności układu początki i końce obydwu krzywych przejściowych połączono ze
sobą liniami prostymi.
Wartości różnic rzędnych nowo zaprojektowanych i istniejących w zakresie odciętych
x (opisujących zaprojektowany łuk kołowy)
użytkownik ocenia na wykresie towarzyszącym aktualnemu wariantowi. Wykres różnic
odpowiadający wariantowi przedstawionemu na rysunku 6 pokazano na rysunku 7.
Prezentowane różnice Δy − pomimo tego,
że nie odpowiadają ściśle wartościom potencjalnych przesunięć poprzecznych toru
określanych na potrzeby etapu wykonawczego − stanowią pomocny wskaźnik przy
podejmowaniu decyzji odnośnie danego
wariantu podczas projektowania.
Określenie stanu wyjściowego umożliwiło wyciągnięcie wniosków na temat projektu regulacji osi toru (opracowanego w sposób tradycyjny). Druga seria pomiarów satelitarnych pozwoliła natomiast ocenić uzyskane efekty realizacyjne.

7. Różnice pomiędzy rzędnymi projektowymi i istniejącymi (w skali skażonej) odpowiadające wariantowi z rysunku 6
60
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8. Procentowe różnice w założeniach projektowych oraz rezultatów regulacji w odniesieniu do stanu wyjściowego;
parametry l1, l2 i R oznaczają odpowiednio długości krzywych przejściowych 1 i 2 oraz promień łuku kołowego

Ocena projektu regulacji osi toru
i efektów realizacyjnych
Na rysunku 8 przedstawiono wykresy obrazujące procentowe różnice parametrów
geometrycznych (długości krzywych przejściowych l1 i l2 oraz promień łuku kołowego
R) w odniesieniu do stanu istniejącego.
Obydwa słupki poszczególnych wykresów reprezentują odpowiednio: niebieski
− różnicę procentową wartości projektowej
w odniesieniu do stanu wyjściowego, czerwony − różnicę procentową wartości para-
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metru po regulacji w odniesieniu do stanu
pierwotnego. Wartości ujemne oznaczają
zmniejszenie wartości parametru względem
stanu wyjściowego, dodatnie zaś świadczą
o wzroście tychże wartości. Różnica w wysokości słupków wykresów dotyczących poszczególnych parametrów uwidacznia efektywność realizacji założeń projektowych.
Rozpatrując różnice procentowe pokazane na rysunku 8, trudno byłoby wskazać
wyraźne korzyści wynikające z zaprojektowanego układu geometrycznego w stosunku do stanu wyjściowego; dotyczy to rów-

nież efektu końcowego procesu regulacji osi
toru. Porównując dane projektowe ze stanem wyjściowym w większości przypadków
można zaobserwować niekorzystne zmiany parametrów geometrycznych (skrócenie krzywych przejściowych, zmniejszenie
promieni łuków kołowych) lub zmiany mało
istotne.
Wykonany przy zastosowaniu tradycyjnej procedury projekt w zasadzie nie wnosi nic nowego, dostosowując się całkowicie
do stanu istniejącego. Ograniczono się jedynie do niewielkiego zmniejszenia (wystę-
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pującego najczęściej) lub zwiększenia promienia łuku kołowego i ewentualnego nieznacznego wydłużenia krzywych przejściowych. Długości krzywych przejściowych nie
wszędzie są zresztą powiązane z wielkością
promienia łuku kołowego.
Dysponując danymi z ciągłych pomiarów satelitarnych można rozwiązać problem
w zupełnie inny sposób. Przykłady takiego
właśnie postępowania zostały przedstawione w pracach [10] i [11]. Stosowanie metod
analitycznych umożliwiłoby racjonalne ustalenie nowych parametrów geometrycznych.
Z rysunku 8 wynika również, że po realizacji zgodność z projektem zachowuje jedynie
część spośród analizowanych przypadków.
W większości regulowanych układów geometrycznych zarówno promienie łuków kołowych, jak też długości krzywych przejściowych różnią się od wartości projektowych.
Nie są to jednak różnice zbyt duże i dlatego,
w związku z przyjętą przez zespół geodezyjny koncepcją projektowania, ukształtowanie
poziome toru po przeprowadzonej regulacji jego osi niewiele się różni od sytuacji wyjściowej.
Podsumowanie
Już pierwsze mobilne pomiary satelitarne toru kolejowego, przeprowadzone na
początku 2009 roku przez interdyscyplinarny zespół naukowy Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, wykazały niezadawalający stan w zakresie ukształtowania geometrycznego torów
w płaszczyźnie poziomej. Jako podstawową przyczynę takiej sytuacji wskazano niską
efektywność stosowanych metod regulacji
osi toru. Teza ta znalazła pełne potwierdzenie w trakcie badań będących przedmiotem
niniejszej pracy.
Podstawowym problemem stosowanej
metodyki regulacji osi toru jest występująca w niej niejednoznaczność określenia istniejącego położenia toru. Nie poprawiło sytuacji odejście od wykorzystywania wykresu strzałek, zaś w metodzie poligonowej pomiary satelitarne w systemie RTK, wykonywane w punktach toru położonych w znacznej odległości od siebie, nie dają pełnej informacji o faktycznym przebiegu trasy kolejowej.
Przedstawiona w pracy ocena skuteczności procesu regulacji osi toru na wybranej linii kolejowej była możliwa dzięki znajomości
stanu wyjściowego, określonego na drodze
ciągłych pomiarów satelitarnych. Brak takich
pomiarów praktycznie uniemożliwiałby jakąkolwiek formę oceny. Pomiary przeprowadzone po wykonanej regulacji osi toru jedynie potwierdziły niewielką efektywność całego procesu.
Negatywna ocena skuteczności stosowanej dotąd metodyki regulacji osi toru powo62
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duje konieczność opracowania w najbliższym czasie nowej, efektywnej metody wykonywania projektu regulacji, dostosowanej do techniki ciągłych (mobilnych) pomiarów satelitarnych. Pomiary satelitarne muszą
również znaleźć zastosowanie na etapie wykonawstwa, podczas wyznaczania nowej osi
toru w terenie. 
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Recenzja
Recenzja książki
„Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym
na zmiany strukturalne na rynku usług”
Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Marciszewskiej
Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie

Problematyka kształtowania systemu i rynku
transportowego coraz
częściej znajduje należne miejsce w badaniach
i publikacjach naukowych, szczególnie wartościowych dla praktyki gospodarczej. Zagadnienia te są wieloaspektowo skomplikowane ze
względu na skalę i dynamikę przeobrażeń tych struktur we współczesnej gospodarce, jak
również uczestnictwo zróżnicowanych interesariuszy i beneficjentów. Dotychczasowe, ograniczone zasoby informacyjne z tego zakresu stanowiły pochodną trudności w analizowaniu rynkowych zjawisk oraz monitorowania rynku transportowego i jego otoczenia.
Stąd każdą nową publikację należy uznać za poznawczo użyteczne
osiągnięcie. Z taką właśnie miałam przyjemność zapoznać się odnajdując ciekawe wątki rozważań nad uwarunkowaniami rozwoju
i przekształceniami systemu i rynku transportowego w drugiej dekadzie XXI wieku.
Problemy implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym i ich wpływ na strukturalne przeobrażenia rynku usług są
przedmiotem polityki gospodarczej państw i strategicznych działań
na rzecz kształtowania i organizacji społeczno–gospodarczej przestrzeni. Tempo i skala przeobrażeń przestrzenno–gospodarczych
struktur wobec procesów globalizacyjnych i integracyjnych w tym
transportowych i logistycznych, w warunkach konkurencji wymagają regulacyjnych zmian i innowacyjnych dostosowań. Są one wyzwaniem doskonalenia jakości usług przemieszczania świadczonych
na miarę potrzeb i aspiracji użytkowników
Autorskim zamierzeniem było zaprezentowanie problematyki
związanej z regulowaniem systemu i rynku transportowego, jego
strukturalnych przeobrażeń w kontekście unijnej, niespójnej polityki
regulacyjnej oraz braku potencjalnie zakładanych efektów zgodnych
z założeniami i celami polityki zrównoważonego rozwoju w aspekcie społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Tej problematyce
podporządkowano treści recenzowanej monografii pt. Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług pod naukową redakcją prof. Elżbiety Marciszewskiej, a którą na podstawie badań i analiz przygotował
ośmioosobowy Zespół Autorski pracowników i doktorantów Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Monografię stanowi osiem rozdziałów, tematycznie zróżnicowanych, lecz merytorycznie podporządkowanych głównemu tytułowi publikacji. W rozdziale pierwszym pt. „Regulacje i ich skuteczność”
prof. dr hab. B. Liberadzki krytycznie odniósł się do unijnych regulacji oraz ich narodowych implementacji przede wszystkim w transporcie kolejowym i ich efektów. Drugi rozdział opracowania autorstwa prof. dra hab. W. Paprockiego pt. „Modele europejskiego systemu transportu kolejowego” przybliżył dość rzadko podejmowaną
problematykę modelowania struktur gospodarczych w tym europejskiego systemu transportu kolejowego. W trzecim rozdziale zatytułowanym „Zmiany strukturalne na rynku usług kolejowych w Europie
na przykładzie Polski i Niemiec” dr Jana Pieriegud dokonała ciekawe-
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go przeglądu wpływu dwudziestoletnich działań regulacyjnych na
strukturalne przeobrażenia tej gałęzi transportu i jej rynków w wybranych państwach. Dr M. Wolański, Autor czwartego rozdziału monografii pt. „Wpływ nowych regulacji prawnych na przetargi dotyczące
usług operatorskich w komunikacji miejskiej” wykazał, że nowe regulacje prawne w transporcie miejskim stanowią barierę wzrostu sektora i poprawy warunków funkcjonowania tego cząstkowego rynku.
Piąty rozdział monografii został zatytułowany „Wpływ umowy transatlantyckiej „open skyes Unia Europejska – Stany Zjednoczone” na zmiany strukturalne na rynku lotniczym”, a jego Autorką jest prof. dr hab. E.
Marciszewska. Ma on analityczny charakter w aspekcie znaczenia tej
umowy dla sektora lotniczego, a w szczególności rynku UE – Stany
Zjednoczone Ameryki. „Zmiany strukturalne w sektorze pasażerskiego
transportu lotniczego w wybranych krajach Unii Europejskiej w warunkach zliberalizowanego rynku” zostały przez mgra A. Hoszmana zaprezentowane w szóstym rozdziale opracowania. Jest to analityczne
podejście do podjętej problematyki na przykładzie przypadków Niemiec, Francji, Hiszpanii i Polski. W siódmym rozdziale recenzowanej
monografii opisano „Wpływ nowych regulacji w zakresie przydzielania
czasu na start i lądowanie na funkcjonowanie transportu lotniczego”,
a jego Autorem jest dr P. Zagrajek, specjalista od analiz i statystyk lotniczych. Ostatni, ósmy rozdział publikacji zatytułowany „Prawa pasażerów niepełnosprawnych w polskim systemie transportowym w świetle regulacji unijnych (ze szczególnym uwzględnieniem transportu lotniczego)” opracowała dr I. Bergel. Autorka podjęła ważną problematykę dedykowaną segmentowi pasażerów niepełnosprawnych ze
szczególnym uwzględnieniem regulacji sprzyjających poprawy ich
mobilności w Polsce.
Przedstawionej publikacji należy przypisać wysokie walory teoretyczne i praktyczne. Jest oryginalnym źródłem ważnych dla sfery współczesnego transportu informacji i aktualnych danych statystycznych. Dobór problematyki jest niezwykle trafny, a redakcja publikacji na bardzo wysokim poziomie. Autorzy uporządkowali w niej
wiele problemów prawnych, związanych z kształtowaniem systemów i rynków wybranych gałęzi transportu. Na podkreślenie zasługuje komunikatywna forma przekazu, pożądana wizualizacja graficzna i tabelaryczna. Spośród innych tę właśnie publikację wyróżnia
krytyczne podejście do często kontrowersyjnych problemów regulacji europejskiego systemu transportowego i ich wpływu na strukturalne przemiany na gałęziowych rynkach. W wielu miejscach zamieszczono też starannie przemyślane, konstruktywne komentarze i wskazania naprawcze na rzecz wyeksponowanych problemów.
Dzieło wypełnia poważną lukę w dotychczasowym piśmiennictwie
na temat szeroko interpretowanej problematyki transportowej.
Na tę właśnie publikację powinien zwrócić uwagę szeroki krąg
odbiorców zainteresowanych rozwojem transportu reprezentujących zróżnicowane środowiska – od naukowego poprzez praktyków
sfery TSL, organizacje obywatelskie, stanowiące prawo, decydentów
oraz użytkowników transportu z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska
Uniwersytet Gdański
Wydział Ekonomiczny
Katedra Rynku Transportowego
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Publikujemy artykuły związane
z transportem i infrastrukturą transportową
Czasopismo znajduje się na liście MNiSW z oceną 4 punktów
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