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„TRASA SIEKIERKOWSKA” – PODZIAŁ NA ZADANIA:

• Cała trasa o długości 8,144 km została podzielona na 4 zadania: 
⇒ IA, IB - most przez Wisłę wraz z węzłem „Wał Miedzeszyński” - długość 1,246 km
⇒ II A, B, C - odc. od  węzła „Wał Miedzeszyński do węzła „Marsa - Ostrobramska”

- długość 3,140 km
⇒ III - ulica Wał Miedzeszyński odc. ul. Narodowa - ul. Wersalska  - długość 3,50 km
⇒ IVA, IVB, IVC - odc. od ul. Sobieskiego do wału Zawadowskiego - długość 3,754 km

Zadanie IA, IB

Zadanie II A, B, C

Zadanie III

Zadanie IV

MOKOTÓW

WAWER

PRAGA



ULICA BORA KOMOROWSKIEGO

Na obecnym etapie część ulicy o długości 1,109 km została podzielona na 2 zadania: 

• ulica Bora Komorowskiego – odc. od ul. Kosmatki – Stoczniowców do ul. Jugosłowiańskiej –
Umińskiego (rejon węzła z Trasą Siekierkowską) – długość 0,296 km 

• ulica Bora Komorowskiego – odc. ul. Jugosłowiańskiej – Umińskiego do ul. Fieldorfa – długość 
0,635 km + odcinek zejścia do przekroju jednojezdniowego za ul. Fieldorfa – długość 0,178 km

MOKOTÓW

WAWER

PRAGA

odcinek 1

odcinek 2



„TRASA SIEKIERKOWSKA”  STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący teren z „Trasą Siekierkowską”  - most Wisłę - widok z lotni



„TRASA SIEKIERKOWSKA”  STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący teren z „Trasą Siekierkowską” węzeł „Wał Miedzeszyński” widok z  z lotni



„TRASA SIEKIERKOWSKA”  STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący teren z „Trasą Siekierkowską” węzeł „Wał Miedzeszyński” widok z  z lotni



„TRASA SIEKIERKOWSKA”  STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący teren pod „Trasę Siekierkowską”  na odcinku:
ul. Wał Miedzeszyński - ul. Ostrobramska widziany z samolotu – stan w 1997 r.



„TRASA SIEKIERKOWSKA”
STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący teren pod „Trasę Siekierkowską”  w rejonie ulic:
Ostrobramska - Płowiecka - Marsa - Grochowska widziany z samolotu



DANE TECHNICZNE TRASY GŁÓWNEJ

⇒ klasa techniczna                                           ulica główna ruchu przyśpieszonego - GP
⇒ prędkość projektowa                                  70 km/h
⇒ przekrój poprzeczny                                   2 x 3 pasy
⇒ szerokość pasów ruchu                               3,50 m
⇒ szerokość jezdni                                          2 x 10.5 m
⇒ szerokość pasa dzielącego                          4,0 m
⇒ szerokość korony                                         34.50 - 36.50

- od km 4+700 do km 5+850    51.0 m (54.0 m*)
⇒ szerokość w liniach rozgraniczających     80 - 220 m
⇒ wysokość skrajni jezdni                             4.70 m
⇒ obciążenie ruchem                                      KR 6
⇒ obciążenie na oś                                          115 kN/oś

PRZEKRÓJ NORMALNY 
na odc. km 5+136 - 6+200



4 x 3,50 m 4 x 3,50 m

DANE TECHNICZNE TRASY GŁÓWNEJ

PRZEKRÓJ NORMALNY 
na odc. km 5+000 - 5+136

PRZEKRÓJ NORMALNY 
na odc. km 6+200 - 7+000

PRZEKRÓJ NORMALNY 
na odc. km 7+000 – 7+880 
ul. Marsa

Konstrukcja nawierzchni została 
zaprojektowana zgodnie z ustaleniami 
dokonanymi na naradzie w dniu 
3.08.1998 r. przy udziale IBDiM.
Na węzłach zgodnie z ustaleniami 
narady konstrukcja została 
ujednolicona dla wszystkich łącznic
i niezależnie od wielkości ruchu 
przyjęto jednakową max. konstrukcję.

4 x 3,50 m 4 x 3,50 m



PLAN SYTUACYJNY
„TRASY SIEKIERKOWSKIEJ”
ETAP II B

WIDOK
PLANU SYTUACYJNEGO

NA MAPIE NUMERYCZNEJ
w skali 1:500

Węzeł
„Bora

Komorowskiego”

Węzeł
„Marsa” – Etap II B



Uwarunkowania mające wpływ na podział zakresu robót węzła
wraz z przedstawieniem tego podziału

Odcinek Trasy od węzła „Bora Komorowskiego” 
do ul. Ostrobramskiej



Uwarunkowania mające wpływ na podział zakresu robót węzła 
wraz z przedstawieniem tego podziału - cd

Etap II B węzła „Marsa”

Uzyskanie efektu w postaci samodzielnego funkcjonowania części zamierzenia budowlanego.
Odciążenie z ruchu istniejącego skrzyżowania.
Zgrupowanie wielu obiektów inżynierskich w jednym punkcie inwestycji wymagających realizacji 

w tym samym czasie. 
Utrzymanie wszystkich dotychczasowych relacji na skrzyżowaniu.



Uwarunkowania mające wpływ na podział zakresu robót węzła 
wraz z przedstawieniem tego podziału - cd

Etap II B węzła „Marsa”



PLAN SYTUACYJNY
„TRASY SIEKIERKOWSKIEJ”
ETAP II C

WIDOK
PLANU SYTUACYJNEGO

NA MAPIE NUMERYCZNEJ
w skali 1:500

Węzeł
„Bora

Komorowskiego”

Węzeł
„Marsa” – Etap II C



Uwarunkowania mające wpływ na podział zakresu robót węzła wraz z
przedstawieniem tego podziału – cd.

Etap II C węzła „Marsa”

Uzyskanie efektu w postaci samodzielnego funkcjonowania całego zamierzenia budowlanego.
Możliwość przebudowy skrzyżowania odciążonego z ruchu.
Utrzymanie wszystkich dotychczasowych relacji na skrzyżowaniu.



Uwarunkowania mające wpływ na podział zakresu robót węzła wraz z
przedstawieniem tego podziału – cd.

Etap II C węzła „Marsa”



PRZEBIEG „TRASY SIEKIERKOWSKIEJ” NA ODCINKU
od km 5+000 - węzeł „Bora Komorowskiego”
do km 8+144 - ul. Płowiecka

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ODCINKA WSCHODNIEGO  w skali 1:100/1000

Odcinek od km 6+500 do km 8+144

Odcinek od km 5+000 do km 6+500

Węzeł
„Bora

Komorowskiego”

Węzeł
„Marsa

- Ostrobramska”



„TRASA SIEKIERKOWSKA”  STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący teren z „Trasą Siekierkowską”  w rejonie ulic:
Wał Miedzeszyński - Kosmatki widziany z pylonu mostu i z lotni



WĘZEŁ „BORA KOMOROWSKIEGO”  TEREN  ISTNIEJĄCY



WĘZEŁ „BORA KOMOROWSKIEGO”  STAN PROJEKTOWANY



TEREN POD 
TRASĘ NA 
ODCINKU 

WSCHODNIM



OCHRONA ŚRODOWISKA - EKRANY AKUSTYCZNE
W PROJEKTACH „TRASY SIEKIERKOWSKIEJ”

NA ODCINKU:
węzeł „BORA KOMOROWSKIEGO”

- węzeł „MARSA - OSTROBRAMSKA”

TRANSPROJEKT

Gdańsk

KATALOG  2 0 0 5
EKRANY AKUSTYCZNE PRZEWIDZIANE

DO ZASTOSOWANIA W BUDOWIE 
AUTOSTRAD, DRÓG, ULIC I WIADUKTÓW



PROJEKTOWANE EKRANY NA ODCINKU WĘZŁÓW: „WAŁ 
MIEDZESZYNSKI” - „BORA KOMOROWSKIEGO” -

Zaprojektowano:
- ekrany na wiaduktach
i estakadach z elementów
przeźroczystych,
- ekrany na nasypach
przy skrajnych jezdniach
z konstrukcji mieszanych
(prefabrykaty i poliwęglany)



PROJEKTOWANE EKRANY NA ODCINKU WĘZŁÓW „BORA 
KOMOROWSKIEGO” - „MARSA - OSTROBRAMSKA”

Zaprojektowano:
- ekrany na wiaduktach
i estakadach z elementów
przeźroczystych,
- przegrody na nasypach
przy prawej jezdni oddzielające
Trasę od terenu chronionego
Zakola Wawerskiego



PROJEKTOWANA ZIELEŃ NA ODCINKU WĘZŁÓW „BORA 
KOMOROWSKIEGO” - „MARSA - OSTROBRAMSKA” I JEJ 

ROZMIESZCZENIE W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Zaprojektowano:
- trawniki, zieleń niska, osłaniająca-krzewy, zieleń wysoka-osłaniająca-drzewa, 
zieleń ozdobna-pnącza na ekranach



PRZEBUDOWA UL. BORA KOMOROWSKIEGO – ODC. UL. 
JUGOSŁOWIAŃSKA – UL. FIELDORFA

BAKS – Sp. z o. o.PLAN SYTUACYJNY PROJEKTOWANEGO ODCINKA

PROJEKTOWANE DANE TECHNICZNE:
- ulica klasy – Zt
- prędkość projektowa - 60 km/h
- szerokość jezdni - 2 x 7,0 m
- szerokość pasa dzielącego - 6,6 – 11,0 m
- szerokość chodników – obustronne – 2,0 m
- szerokość ścieżki rowerowej – lewostronna - 3,0 m
- obciążenie ruchem KR-4 – KR-5 
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PRZEBUDOWA UL. BORA KOMOROWSKIEGO – ODC. UL. 
JUGOSŁOWIAŃSKA – UL. FIELDORFA

BAKS – Sp. z o. o.



PRZEBUDOWA UL. BORA KOMOROWSKIEGO – ODC. UL. 
JUGOSŁOWIAŃSKA – UL. FIELDORFA

BAKS – Sp. z o. o.



ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA
W PROJEKTACH „TRASY SIEKIERKOWSKIEJ”

NA ODCINKU: węzeł „BORA KOMOROWSKIEGO”
- węzeł „MARSA - OSTROBRAMSKA”

Zaprojektowano najcichszą możliwą nawierzchnię 
drogową z mas bitumicznych SMA

Przebieg projektowanej trasy w profilu jest bardzo płynny

Ruch pojazdów na trasie będzie płynny, bez zahamowań -
zaprojektowano węzły bezkolizyjne

Wzdłuż całej Trasy zaprojektowano szerokie pasma zieleni

W rejonie przebiegu w sąsiedztwie istniejącej zabudowy 
zastosowano najnowsze rozwiązania konstrukcyjne 
budowy ekranów akustycznych



OCHRONA ŚRODOWISKA - WIBRACJE
W PROJEKTACH „TRASY SIEKIERKOWSKIEJ”

NA ODCINKU:
węzeł „BORA KOMOROWSKIEGO”

- węzeł „MARSA - OSTROBRAMSKA”

TRANSPROJEKT

Gdañsk

PROJEKT BUDOWY
„TRASY SIEKIERKOWSKIEJ”

ODCINEK:
WĘZEŁ „BORA KOMOROWSKIEGO”

- WĘZEŁ „MARSA - OSTROBRAMSKA”
- km 5+000 - km 8+144

WIBRACJE



ZASTOSOWANE SPOSOBY ZMNIEJSZANIA 
EFEKTÓW WPŁYWÓW DYNAMICZNYCH
NA „TRASIE SIEKIERKOWSKIEJ”

Odpowiednie wymagania i przewidziana technologia 
zapewniające równą nawierzchnię na Trasie.

Konstrukcja podbudowy nawierzchni została 
przewidziana do prognozowanego bardzo ciężkiego ruchu.

Na odcinku słabonośnego podłoża drogowego pod 
nawierzchnią zaprojektowano stabilizację podłoża
z użyciem pali wapienno - cementowych.



ZASTOSOWANE SPOSOBY ZMNIEJSZANIA 
EFEKTÓW WPŁYWÓW DYNAMICZNYCH
NA „TRASIE SIEKIERKOWSKIEJ” - cd.

Istniejąca zabudowa znajdzie się w stosunkowo dużej 
odległości od budowanej trasy ulicznej - odległości te 
wynoszą powyżej 50 m.

Istnieje ekranowanie w postaci rowu - kanału wodnego.

Na etapie projektu wykonane zostały pomiary parametrów 
gruntów i rozpoznanie istniejącego poziomu drgań
w rejonie zabudowy na wybranych odcinkach Trasy
Na etapie przed przystąpieniem do robót wykonana będzie 
ocena stanu konstrukcji zabudowy znajdującej się
w rejonie projektowanej Trasy celem podjęcia 
odpowiednich działań dla jej ochrony.



PROJEKTOWANY WĘZEŁ „MARSA” – Zadanie II B i II C



PROJEKTOWANY WĘZEŁ „MARSA” – Zadanie II B



PROJEKTOWANY WĘZEŁ „MARSA” – Zadanie II B i II C



PROJEKTOWANY WĘZEŁ „MARSA” – Zadanie II B i II C



PROJEKTOWANY WĘZEŁ „MARSA” – Zadanie II B i II C



PROJEKTOWANY WĘZEŁ „MARSA” – Zadanie II B i II C



WNIOSKI Z DOTYCHCZASOWYCH 
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zdjęcia z jednego z ostatnich spotkań z mieszkańcami osiedla Gocław,
które odbyło się w dniu 29 października o godz. 15:00

Dla obecnie omawianego odcinka
w okresie 8 lat odbyło się 8 spotkań
z mieszkańcami tej części miasta,

w których brał udział projektant Trasy



PRAWNE ASPEKTY REALIZACJI 
BUDOWY



STANOWISKA MIESZKAŃCÓW WYRAŻONE NA 
POPRZEDNICH I OBECNYM ETAPIE KONSULTACJI

DYSKUSJA:
I. Wyjaśniono mieszkańcom (poprzez przedstawienie prezentacji):
- procedury przygotowania budowy i jej realizacji mające na celu ochronę ich interesów,
- odległości i lokalizację poszczególnych elementów Trasy i jej zagospodarowania 
(jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, ekrany, strefy zieleni),
- układ wysokościowy Trasy,
- inne aspekty oddziaływań akustycznych (udział hałasu w życiu człowieka na tle innych 
oddziaływań – zanieczyszczenie powietrza, wody, ziemi, wibracje; jakie rodzaje hałasu 
dokuczają ludziom; źródła dźwięku i reakcje organizmu; pojęcia poziomu hałasu i ich 
źródła; wpływ zagospodarowania na poziom hałasu; wpływ rodzajów nawierzchni na 
poziom hałasu; rzeczywiste wielkości hałasu pomierzone przy trasach ulicznych; wykaz 
aktualnych ustaw i rozporządzeń dotyczących hałasu; dopuszczalne poziomy hałasu dla 
dróg; wartości dopuszczalnych poziomów hałasu wg ocen subiektywnych – skala ocen wg 
badań PZH; relacje pomiędzy poziomami hałasu zewnątrz; a wymaganiami 
akustycznymi wewnątrz budynków; wpływ rodzajów okien na tłumienie hałasu; metody 
ograniczania hałasu powstającego od ruchu samochodowego; schemat procesu 
projektowania ekranów akustycznych, lokalizacja ekranów i ich oddziaływanie; różne 
aspekty skuteczności ekranów; rodzaje i materiały stosowane do budowy ekranów, 
przykłady rozwiązań technicznych ekranów).



STANOWISKA MIESZKAŃCÓW WYRAŻONE NA 
POPRZEDNICH I OBECNYM ETAPIE KONSULTACJI

DYSKUSJA – cd.:
II. Przedyskutowano:
- aktualność i szczegółowość map, na których opracowano projekt,
- terminy realizacji Zadania,
- przebieg projektowanej Trasy i jej włączenia do istniejącego układu ulicznego,
- przebieg chodników, ścieżek rowerowych,
- układ jezdni i chodników w przekroju poprzecznym, odległości krawędzi jezdni od 
poszczególnych budynków osiedli przylegających do Trasy,   
- rodzaje projektowanej zieleni (trawniki, zieleń niska, osłaniająca-krzewy, zieleń wysoka-
osłaniająca-drzewa, zieleń ozdobna-pnącza na ekranach) i jej rozmieszczenie w przekroju 
poprzecznym,
- sposób i wielkość oddziaływań akustycznych, dopuszczalne poziomy hałasu,
- możliwe sposoby ochrony przed hałasem
- lokalizacja i rodzaje planowanych ekranów akustycznych, 
- ryzyko i ewentualne skutki oddziaływań drgań na etapie budowy i po oddaniu Trasy do 
ruchu,
- sposób i zakres rekultywacji terenu przyległego do Trasy.



DOTYCHCZAS PROWADZONE FORMY PREZENTACJI 
PROJEKTU

1. PROCEDURA UZGODNIEŃ:
1. Uzgodnienia formalne do projektu:
- uzgodnienia z Zamawiającym (Inwestorem),
- uzgodnienia z urzędami, instytucjami, właścicielami sieci i urządzeń uzbrojenia,   
- opinie i stanowiska stowarzyszeń i organizacji ekologicznych,
- opinie pojedyńczych właścicieli działek zajmowanych pod budowę i 
przylegających do Trasy,

2. Konsultacje społeczne:
- dla obecnie omawianego odcinka w okresie 8 lat odbyło się 8 spotkań z 
mieszkańcami tej części miasta, w których brał udział projektant Trasy,

3. Prezentacje projektu na forum publicznym,
- plansze, animacje filmowe i zdjęć, rysunki, foldery i reklamówki przedstawiane 
na targach – Roads Traffic w październiku w latach poprzednich
- zdjęcia, artykuły, animacje filmowe i zdjęcia prezentowane w mediach: TV, 
gazety codzienne i tygodniki, miesięczniki,
- foldery i reklamówki rozdawane dla urzędów i instytucji zainteresowanych oraz 
dla osób prywatnych zgłaszających się do autorów projektu,
- materiały dla studentów wykonujących prace związane z projektem, 
- prezentacje projektu na stronach internetowych. 



PROWADZONE FORMY PREZENTACJI PROJEKTU

- prezentacje projektu na stronach internetowych. 



STANOWISKA MIESZKAŃCÓW WYRAŻONE 
NA OBECNYM ETAPIE KONSULTACJI

DYSKUSJA
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