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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja wiaduktu kolejowego WK3 poło�onego na 
stacji PKP Warszawa Wschodnia nad projektowan� ul. Tysi�clecia na odcinku od 
w�zła „�aba” do ul. Grochowskiej. 

2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest bezkolizyjne przeprowadzenie projektowanej ul. Tysi�clecia 
na odcinku od w�zła „�aba” do ul. Grochowskiej pod istniej�cymi torami kolejowymi 
na stacji PKP Warszawa Wschodnia. 

Przebieg projektowanej trasy koliduje z poło�eniem podpór istniej�cych wiaduktów 
usytuowanych w ci�gu torów o Nr 22, 20-21 i 23. Oznacza to konieczno�� rozbiórki 
tych obiektów. 

Opracowanie obejmuje dwa warianty rozwi�za� technicznych wiaduktu. Dodatkowo, 
dla przypadku przeprowadzenia pod obiektem linii tramwajowych, przewiduje si�
wariant trzeci uwzgl�dniony jedynie w niniejszej cz��ci opisowej oraz w 
zestawieniach kosztowych zawartych w cz��ci opisowej Tomu I bran�y drogowej. 

3. Lokalizacja obiektu 

Obiekt zlokalizowany jest w ci�gu istniej�cych torów kolejowych na stacji PKP 
Warszawa Wschodnia nad projektowan� ul. Tysi�clecia na odcinku od w�zła „�aba” 
do ul. Grochowskie. 

4. Podstawy opracowania 

• Mapy rastrowe w skali 1:500 

• Dokumentacja techniczna aktualnie opracowywana w Transprojekcie Gda�skim 
dotycz�ca bran�

• Ustalenia zapisane w protokołach z narad monitoruj�cych zaawansowanie prac 
projektowych odbywaj�cych si� w Transprojekcie Gda�skim 

• Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogowe obiekty 
in�ynierskie i ich usytuowanie. 

• Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze�nia 
1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budowle 
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151/1998); 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - z pó�niejszymi zmianami 
Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. 

• Opis przedmiotu zamówienia dostarczony wraz z umow� nr NDZP/272/PN/183/07 
przez Zamawiaj�cego (ZMID) 

• Inwentaryzacja obiektów – POMIARY WŁASNE – przeprowadzona 20.11.2008 r. 

5. Zało�enia projektowe 

5.1. Opis warunków technicznych przeszkody drogowej

Projektowana ul. Tysi�clecia b�dzie spełniała warunki klasy technicznej drogi GP. 
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5.2. Warunki geotechniczne 

Na etapie koncepcji warunki geotechniczne nie zostały rozpoznane. 

6. Stan istniej�cy 

6.1. Wiadukt w torach Nr 20 i 21 

Wiadukt zlokalizowany jest w Warszawie w obr�bie stacji PKP Warszawa Wschodnia 
na linii Warszawa-Lublin-Dorohusk w km 4+524 na torze Nr 20 i 21. 
Obiekt stanowi� dwa, rozdzielne dla poszczególnych torów, pi�cioprz�słowe, płytowe 
ustroje no�ne z betonu spr��onego w schemacie wolnopodpartym – rozpi�to�ci 
prz�seł: 6.17+11.76+6.84+11.76+6.17m. Długo�� ł�czna ustroju wynosi 45.72m, za�
szeroko�� ł�czna obu płyt wynosi 9.60m. Podpory skrajne stanowi� masywne 
przyczółki �elbetowe w kształcie litery C. Przyczółki posadowione na betonowym 
fundamencie s� wspólne pod dwoma rozdzielnymi ustrojami. Na przedłu�eniu �cian 
przyczółka od strony peronów znajduj� si� �elbetowe mury oporowe dochodz�ce 
bezpo�rednio do konstrukcji peronów. Podpory po�rednie stanowi� �elbetowe filary 
w formie dwóch słupów zwie�czonych belk� oczepu. Filary te s� rozdzielne dla 
ka�dego ustroju i poł�czone monolitycznie ze wspólnym betonowym fundamentem. 
Istniej�cy obiekt został wybudowany w 1966 roku. 
Ustroje obiektu wykazuj� liczne ubytki betonu, sp�kania i zacieki. W rejonach 
dylatacji wyst�puj� lokalne odsłoni�cia skorodowanego zbrojenia. Filary nosz� liczne 
�lady uszkodze� i zacieków, a tak�e wykazuj� znaczne ubytki otuliny odsłaniaj�ce 
zbrojenie słupów i oczepów. Korpusy przyczółków maj� lokalne uszkodzenia półek, 
na których opieraj� si� ustroje no�ne. Szczególnie skorodowane i zniszczone s�
gzymsy na �cianach bocznych przyczółków. Skorodowane s� wszystkie stalowe 
ło�yska liniowe. Zniszczone i nieszczelne s� dylatacje na ko�cach ustrojów oraz 
kanały przepuszczaj�ce media. Powierzchnie podpór pokryte s� licznymi graffiti. 

6.2. Wiadukt w torach Nr 22 

Wiadukt zlokalizowany jest w Warszawie w obr�bie stacji PKP Warszawa Wschodnia 
na linii Warszawa-Terespol w km 4+524 na torze Nr 22. 
Obiekt stanowi pi�cioprz�słowy ustrój no�ny z belek prefabrykowanych z betonu 
spr��onego w schemacie wolnopodpartym oraz skrajne, wolnopodparte prz�sło w 
postaci stalowego rusztu – rozpi�to�ci prz�seł: 6.17+11.76+6.84+11.76+6.17m 
(ustrój spr��ony), 12.00m (ustrój stalowy). Długo�� ł�czna ustroju wynosi 57.70m, 
za� szeroko�� 5.40m. Podpory skrajne stanowi� masywne, �elbetowe przyczółki w 
kształcie litery C. Na przedłu�eniu �cian przyczółka od strony peronów znajduj� si�
�elbetowe mury oporowe dochodz�ce bezpo�rednio do konstrukcji peronów. 
Podpora pomi�dzy ustrojem spr��onym i stalowym, to �elbetowy przyczółek 
masywny w kształcie litery C, za� pozostałe podpory po�rednie stanowi� �elbetowe 
filary w formie dwóch słupów zwie�czonych belk� oczepu. Wszystkie podpory s�
poł�czone monolitycznie z �elbetowymi fundamentami. 
Istniej�cy obiekt został wybudowany w 1971 roku. 
Na ustroju z prefabrykowanych belek spr��onych, w rejonach zakotwie� kabli 
spr��enia poprzecznego widoczne s� liczne odpryski i sp�kania betonu. Ustrój 
stalowy wykazuje siln� korozj� powierzchni d�wigarów i poprzecznic. Drewniane 
poszycie pomostu ustroju stalowego jest nierówne i niejednolite. Powierzchnie 
podpór pokrywaj� liczne zacieki i zabrudzenia. Zaobserwowano uszkodzenia 
gzymsów na �cianach bocznych przyczółków. Skorodowane s� wszystkie stalowe 
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ło�yska liniowe. Zniszczone i nieszczelne s� dylatacje na ko�cach ustrojów. 
Powierzchnie podpór pokryte s� licznymi graffiti. 

6.3. Wiadukt w torach Nr 23 

Wiadukt zlokalizowany jest w Warszawie w obr�bie stacji PKP Warszawa Wschodnia 
na linii Warszawa-Terespol w km 4+524 na torze Nr 23. 
Obiekt stanowi pi�cioprz�słowy, płytowy ustrój no�ny z betonu spr��onego w 
schemacie wolnopodpartym – rozpi�to�ci prz�seł: 6.17+11.76+6.84+11.76+6.17m. 
Długo�� ł�czna ustroju wynosi 45.72m, za� szeroko�� 6.00m. Podpory skrajne 
stanowi� masywne, �elbetowe przyczółki w kształcie litery C. Podpory po�rednie, to 
�elbetowe filary w formie dwóch słupów zwie�czonych belk� oczepu. Wszystkie 
podpory s� poł�czone monolitycznie z betonowymi fundamentami. 
Istniej�cy obiekt został wybudowany w 1966 roku. 
Ustrój obiektu wykazuje liczne ubytki betonu, sp�kania i zacieki. W rejonach dylatacji 
wyst�puj� lokalne odsłoni�cia skorodowanego zbrojenia. Filary nosz� liczne �lady 
uszkodze� i zacieków, a tak�e wykazuj� znaczne ubytki otuliny odsłaniaj�ce 
zbrojenie słupów i oczepów. Korpusy przyczółków maj� lokalne uszkodzenia półek, 
na których opieraj� si� ustroje no�ne oraz lokalne ubytki betonu na powierzchniach 
czołowych. Jeden z filarów ma silnie obłupany kraniec wspornika oczepu. Zniszczone 
i zalane wod� s� wystaj�ce ponad poziom gruntu powierzchnie górne fundamentów 
filarów. Skorodowane s� wszystkie stalowe ło�yska liniowe. Zniszczone i nieszczelne 
s� dylatacje na ko�cach ustrojów oraz kanały przepuszczaj�ce media. Powierzchnie 
podpór pokryte s� licznymi graffiti. 

7. Stan projektowany 

W projekcie przewiduje si� 3 warianty wiaduktu kolejowego nad projektowan�
ul. Tysi�clecia, ró�ni�ce si� rozpi�to�ci� prz�seł lub rozwi�zaniami konstrukcyjnymi.

7.1. Wariant I 

Wariant, w miejscu istniej�cych wiaduktów, przewiduje dwuprz�słow� konstrukcj�
ramow� z ustrojem płytowym z belek prefabrykowanych strunobetonowych. 
Szeroko�� dylatowanego ustroju obejmuje wszystkie istniej�ce tory (tj. tory 
zlokalizowane na istniej�cych wiaduktach, jak i pozostałe tory biegn�ce równolegle 
po nasypie) wraz z przestrzeniami pomi�dzy nimi. Nie przewiduje si� zastosowania 
ło�ysk. 

• W ci�gu: tory Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 51, 52 

• Przeszkoda: ulica Tysi�clecia, chodniki wraz ze �cie�kami rowerowymi 

• Typ konstrukcji: ustrój ramowo-płytowy ze strunobetonowych belek 
prefabrykowanych typu odwrócone T (Kujan) dostosowanych do obci��e�
kolejowych 

• Podpory: przyczółki masywne skrajne w kształcie litery L, podpora po�rednia w 
postaci filara słupowego wielogał�ziowego zwie�czonego oczepem zespolonym z 
ustrojem 

• Klasa obci��e�: +2k wg PN –85/S-10030. Obiekty mostowe. Obci��enia. 

• Schemat statyczny: konstrukcja ramowa dwuprz�słowa 

• Parametry geometryczne: 
o Rozpi�to�ci prz�seł w osiach podpór: 17.67+17.67m 
o Długo�� konstrukcji nios�cej: 35.34m 
o Szeroko�� całkowita obiektu: 129.70m 
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• Skrajnie pod obiektem: skrajnia drogowa wys. 4.60m, skrajnie chodników i 
�cie�ek rowerowych wys. 2.50m 

• Wyposa�enie: balustrady stalowe 

7.2. Wariant II 

Wariant, w miejscu istniej�cych wiaduktów, przewiduje dwuprz�słow�, ci�gł�
konstrukcj� o ustroju płytowym z betonu spr��onego. Szeroko�� dylatowanego 
ustroju obejmuje wszystkie istniej�ce tory (tj. tory zlokalizowane na istniej�cych 
wiaduktach, jak i pozostałe tory biegn�ce równolegle po nasypie) wraz z 
przestrzeniami pomi�dzy nimi. 

• W ci�gu: tory Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 51, 52 

• Przeszkoda: ulica Tysi�clecia, chodniki wraz ze �cie�kami rowerowymi 

• Typ konstrukcji: ustrój płytowy z betonu spr��onego 

• Podpory: przyczółki masywne skrajne w kształcie litery L, podpora po�rednia w 
postaci filara słupowego zwie�czonego oczepem 

• Klasa obci��e�: +2k wg PN –85/S-10030. Obiekty mostowe. Obci��enia. 

• Schemat statyczny: belka ci�gła dwuprz�słowa 

• Parametry geometryczne: 
o Rozpi�to�ci prz�seł w osiach podpór: 17.67+17.67m 
o Długo�� konstrukcji nios�cej: 35.34m 
o Szeroko�� całkowita obiektu: 129.70m 

• Skrajnie pod obiektem: skrajnia drogowa wys. 4.60m, skrajnie chodników i 
�cie�ek rowerowych wys. 2.50m 

• Wyposa�enie: balustrady stalowe 

7.3. Wariant III 

Wariant, w miejscu istniej�cych wiaduktów, przewiduje dwuprz�słow�, ci�gł�
konstrukcj� o ustroju płytowym z belek prefabrykowanych strunobetonowych. 
Szeroko�� dylatowanego ustroju obejmuje wszystkie istniej�ce tory (tj. tory 
zlokalizowane na istniej�cych wiaduktach, jak i pozostałe tory biegn�ce równolegle 
po nasypie) wraz z przestrzeniami pomi�dzy nimi. 
Ze wzgl�du na wysoki poziom wody gruntowej oraz du�� skrajni� pionow� linii 
tramwajowej, przewiduje si� szczeln� płyt� denn� zamykaj�c� napływ wód pod 
obiektem. 

• W ci�gu: tory Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 51, 52 

• Przeszkoda: ulica Tysi�clecia, linie tramwajowe oraz chodniki wraz ze �cie�kami 
rowerowymi 

• Typ konstrukcji: ustrój płytowy z betonu spr��onego 

• Podpory: przyczółki masywne skrajne w kształcie litery L, podpora po�rednia w 
postaci filara słupowego zwie�czonego oczepem 

• Klasa obci��e�: +2k wg PN –85/S-10030. Obiekty mostowe. Obci��enia. 

• Schemat statyczny: belka ci�gła dwuprz�słowa 

• Parametry geometryczne: 
o Rozpi�to�ci prz�seł w osiach podpór: 18.67+18.67m 
o Długo�� konstrukcji nios�cej: 37.34m 
o Szeroko�� całkowita obiektu: 129.70m 

• Skrajnie pod obiektem: skrajnia drogowa wys. 4.60m, skrajnia tramwajowa wys. 
~5.50m, skrajnie chodników i �cie�ek rowerowych wys. 2.50m 
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• Wyposa�enie: balustrady stalowe 

8. Wnioski ko�cowe 

Wariant I jest preferowanym rozwi�zaniem naszego biura. Rozwi�zanie to jest proste 
i szybkie w realizacji. Ma to kluczowe znaczenie przy etapowym wykonaniu obiektu, 
które wymaga podczas budowy wył�cze� niektórych torów z eksploatacji. 

Opracował: 
mgr in�. Radosław Ulejczyk 


