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Budowa II odc. Trasy Mostu Płn. od w�zła Młociny do w�zła Pułkowa str. 1 

Transprojekt Gda�ski Sp. z o. o. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

OPIS, OPINIE, WARUNKI, RYSUNKI 

BUDOWA II ODCINKA TRASY MOSTU PÓŁNOCNEGO 
OD W�ZŁA „MŁOCINY” DO W�ZŁA Z UL. PUŁKOW�

W WARSZAWIE 

Tom II.1  BUDOWA DROGI 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Niniejszy projekt dotyczy robót drogowych zwi�zanych z budow� II odcinka Trasy Mostu 
Północnego od w�zła Młociny do w�zła Pułkowa, ulic lokalnych i zbiorczych wraz ci�gami 
pieszo-rowerowymi i �cie�kami rowerowymi. 

Trasa Mostu Północnego od w�zła Młociny do w�zła Pułkowa obj�ta niniejszym zadaniem 
jest cz��ci� całego zamierzenia pt „Budowa Trasy Mostu Północnego” i stanowi II zadanie 
tego przedsi�wzi�cia. Od strony wschodniej przekrój trasy dostosowano do przekroju 
obj�tego projektem budowy „Trasy Mostu Północnego na odcinku w�zeł Pułkowa – w�zeł 
Modli�ska autorstwa Schuessler-Plan – obecnie zadanie w trakcie realizacji. Od strony 
zachodniej przekroje jezdni wpasowano w szeroko�ci zaproponowane przez BP AiB 
rozwi�zania planowanego 2-go etapu w�zła „Młociny”. 

Długo�� projektowanej trasy głównej wynosi 0,861 km, w tym przebieg drogi w nasypie 
ok. 260 m, po terenie – pozostały odcinek trasy, długo�� dróg ł�cznikowych w kierunku w�zła 
„Młociny wynosi DŁ-1= 370m, DŁ-2=369 m, długo�ci odcinków pocz�tkowych dróg zbiorczo-
rozprowadzaj�cych zwi�zanych z odcinkiem trasy w kierunku wschodnim wynosz�: zbior.roz. 
PN = 97m, zbior.roz. PD = 84 m. 

Pocz�tek Trasy w postaci dróg ł�cznikowych DŁ-1 i DŁ-2 przyj�to na kraw�dzi jezdni 
ul. Zgrupowania AK Kampinos od strony w�zła Młociny, koniec w odległo�ci 55 m w kierunku 
wschodnim od osi ulicy Encyklopedycznej. 

Przebudowa trasy tramwajowej obejmuje odcinek od rejonu ul. AK Kampinos od strony w�zła 
Młociny do ko�ca przystanków tramwajowych w rejonie ul. Encyklopedycznej tj. ok. 150 
w kierunku wschodnim od osi ulicy Encyklopedycznej.

Budowa II odcinka Trasy Mostu Północnego obejmuje: 

• budow� jezdni głównych trasy o przekroju 2 x 4 pasy ruchu poprowadzonych 
cz��ciowo po terenie, cz��ciowo po nasypie wraz z dojazdami do wiaduktów nad 
ul. Encyklopedyczn�, długo�� budowanego ci�gu trasy o tym przekroju wyniesie 
375 m, 

− budow� odcinków jezdni głównych trasy o przekroju 2 x 2 pasy ruchu 
poprowadzonych od strony zachodniej po terenie – długo�� odcinka trasy wynosi 
96 m; poprowadzonych od strony wschodniej po nasypie wraz z przej�ciem na 
wiaduktach nad ul. Encyklopedyczn� - długo�� odcinka trasy 97 m, 

• dwie ł�cznice bezpo�rednie od strony w�zła „Młociny” DŁ-1 o długo�ci 370 m i DŁ-2 
o długo�ci 369 m poprowadzone po terenie. Ł�cznice te obsługuj� relacje wjazdu 
i wyjazdu z w�zła Młociny w kierunku wschodnim na Tras� Mostu Północnego, 
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• odcinki pocz�tkowy i ko�cowy dróg zbiorczo-rozprowadzaj�cych zwi�zanych 
z odcinkiem trasy w kierunku wschodnim: PD o długo�ci 84 m i PN o długo�ci 97 m, 

• budow� ul. Encyklopedyczna o przekroju 1 jezdniowym dwupasowym, z nowym 
wjazdem do zajezdni tramwajowej, skrzy�owaniem z ul. Zgrupowania AK Kampinos, 
przej�ciem pod wiaduktem pod jezdniami Trasy głównej, jednostronnym 
skrzy�owaniem z ulic� planowan� zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, zako�czenie na skrzy�owaniu z ul. Nocznickiego, długo��
budowanego odcinka wyniesie 382,7 m. 

• budow� odcinka jezdniowej, dwupasowej ulicy Nocznickiego długo�ci 175 m,
• budow� odcinków chodników, pochylni, schodów, przystanków autobusowych 

i tramwajowych, ci�gów pieszorowerowych i układu �cie�ek rowerowych o ł�cznej 
długo�ci 2,0 km,

• przebudow� wjazdu do zajezdni tramwajowej,
• rozbiórka istniej�cych nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów,
• rozbiórka i budowa nowych ogrodze� posesji.

Na projektowanym odcinku trasy i przyległym układzie ulicznym przewidziano system 
chodników i �cie�ek rowerowych. Ci�gi piesze zostały zaprojektowane na poziomie terenu 
wraz z pochylniami na doj�ciach przystanków autobusowych zlokalizowanych na nasypie 
trasy głównej, przej�ciami dla pieszych przez jezdnie skrzy�owania oraz przej�ciem 
i przejazdem przez jezdni� ul. Encyklopedycznej po płd. stronie trasy. Na skrzy�owaniu s�
one sterowane sygnalizacj� �wietln�. System chodników jest wł�czony do chodników układu 
lokalnego przylegaj�cego do trasy. 

Ponadto po płd. stronie trasy zaprojektowano �cie�k� rowerow�. Nawierzchnie wszystkich 
�cie�ek rowerowych, pomimo cz�stego wyst�powania pod nimi uzbrojenia podziemnego 
zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej, na chodnikach i ci�gach pieszorowerowych 
przewidziano nawierzchni� rozbieraln� z prefabrykowanej kostki betonowej typu BEHATON, 
fazowanej, koloru szarego. 

W niniejszym projekcie przewidziano budow� układu 2 zatok autobusowych: obie 
usytuowane przed wiaduktem nad ul. Encyklopedyczn� na nasypie trasy głównej. Lokalizacja 
tych zatok została pokazana na planie sytuacyjnym. 

Dla zapewnienia udogodnie� dla osób niepełnosprawnych w opracowanej dokumentacji 
przewidziano: 

• wykonanie obni�onych kraw��ników na przej�ciach dla pieszych, 

• wykonanie obni�onych kraw��ników na przej�ciach dla pieszych na wysepkach 
kanalizuj�cych ruch, 

• budow� pochylni na doj�ciach do przystanków autobusowych na nasypie, 

• zapewnienie płynnych profili chodników poprzez dostosowanie rz�dnych wjazdów  
do rz�dnych chodników, 

• na projektowanych parkingach powi�kszone stanowiska postojowe do wymiarów 350 x 
600 cm, 

Na omawianych odcinkach trasy, w�zła i ulicach lokalnych i dojazdowych zaprojektowano 
wyposa�enie ulicy w: 

• pełne oznakowanie pionowe i poziome, 

• bariery podatne SP-06, bariery mostowe sztywne, 

• wygrodzenia oddzielaj�ce pieszych i rowerzystów od jezdni i skarp, 

• wiaty na przystankach autobusowych, 

• słupki ze znakami MSI. 

Przewidziano budow� nast�puj�cych obiektów in�ynierskich: czterech równoległych, 
jednoprz�słowych wiaduktów nad ul. Encyklopedyczn�. 
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Wody opadowe w cało�ci zostan� odprowadzone z jezdni poprzez wpusty uliczne do 
projektowanej kanalizacji deszczowej i po wst�pnym podczyszczeniu w gł�bokich 
osadnikach wprowadzone do istniej�cej ogólnomiejskiej kanalizacji deszczowej. 

Wyst�puj� ponadto nast�puj�ce sieci i urz�dzenia uzbrojenia terenu: 
- energetyczne nn. Sn i wn 110 kV oraz o�wietleniowe, 
- teletechniczne, 
- wodoci�gowe, 
- kanalizacyjne, 
- gazownicze, 
- ciepłownicze 

Wzdłu� projektowanej trasy przewidziano budow� 12 odcinków ekranów akustycznych 
o wysoko�ci 4.0 ÷ 5,0 m, w ekranach akustycznych przewidziano budow� wyj�� awaryjnych. 

Dokumentacja projektowa składa si� z nast�puj�cych głównych składników ilo�ciowych: 

rozbiórka obiektów kubaturowych      -9375 m3

rozbiórka podbudowy z kruszywa naturalnego grub. 65 cm   -2092 m2

rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm   -264 m2

rozbiórka nawierzchni bitumicznych o grub. 5 cm    -2356 m2

wykonanie nasypów        -60005 m3

wykonanie wykopów        -12140 m3

dowiezienie gruntu z dokopu       -47866 m3

uło�enie geosiatki         -33811 m2

warstwa mrozochronna grub. 24 i 40 cm     -49485 m2

warstwa pospółki grub. 15 cm       -4542 m2

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

o grubo�ci 15 i 20 cm        -40859 m2

podbudowa z betonu asfaltowego o grubo�ciach 10, 13 i 19 cm  -32688 m2

oczyszczenie i skropienie        -93921 m2

frezowanie          -155 m2

nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubo�ci 5 cm    -6099 m2

nawierzchnia z mieszanki SMA o grubo�ci 4 cm    -26845 m2

nawierzchnia z betonu cementowego na zatokach autobusowych  -331 m2

nawierzchnie chodników, z kostki betonowej     -6887 m2 

nawierzchnie �cie�ek rowerowych z betonu asfaltowego barwionego -4283 m2 

płytki z wypustkami na przej�ciach dla pieszych    -119 m2

kraw��niki kamienne        -4634 m 

kraw��niki betonowe        -2078 m 

obrze�a betonowe         -10554 m 

opaski wzdłu� jezdni z płyt chodnikowych 50 x 50 cm    -2031 m2

umocnienienia �cieków z kostki betonowej     -671 m2
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umocnienie skarp humusowaniem      -12224 m2

odwiezienie humusu        -9852 m3

rekultywacja terenu humusowaniem      -42898 m2

ogrodzenia          -678 m 

bramy stalowe         -4 szt 

monta� wiat przystankowych       - 8 szt. 

Sporz�dził: 
mgr in�. Edward Kowalczyk 
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Budowa II odc. Trasy Mostu Płn. od w�zła Młociny do w�zła Pułkowa str. 1 

Transprojekt Gda�ski sp. z o.o. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

OPIS, OPINIE, WARUNKI, RYSUNKI 

BUDOWA II ODCINKA TRASY MOSTU PÓŁNOCNEGO 
OD W�ZŁA „MŁOCINY” DO W�ZŁA Z UL. PUŁKOW�

W WARSZAWIE 

Tom II.12  ORGANIZACJA I URZ�DZENIA BEZPIECZE�STWA 
RUCHU 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Niniejszy projekt dotyczy robót drogowych zwi�zanych z budow� II odcinka Trasy Mostu 
Północnego od w�zła Młociny do w�zła Pułkowa, ulic lokalnych i zbiorczych wraz ci�gami 
pieszo-rowerowymi i �cie�kami rowerowymi. 

Trasa Mostu Północnego od w�zła Młociny do w�zła Pułkowa obj�ta niniejszym zadaniem 
jest cz��ci� całego zamierzenia pt „Budowa Trasy Mostu Północnego” i stanowi II zadanie 
tego przedsi�wzi�cia. Od strony wschodniej przekrój trasy dostosowano do przekroju 
obj�tego projektem budowy „Trasy Mostu Północnego na odcinku w�zeł Pułkowa – w�zeł 
Modli�ska autorstwa Schuessler-Plan – obecnie zadanie w trakcie realizacji. Od strony 
zachodniej przekroje jezdni wpasowano w szeroko�ci zaproponowane przez BP AiB 
rozwi�zania planowanego 2-go etapu w�zła „Młociny”. 

Długo�� projektowanej trasy głównej wynosi 0,861 km, w tym przebieg drogi w nasypie 
ok. 260 m, po terenie – pozostały odcinek trasy, długo�� dróg ł�cznikowych w kierunku w�zła 
„Młociny wynosi DŁ-1= 370m, DŁ-2=369 m, długo�ci odcinków pocz�tkowych dróg zbiorczo-
rozprowadzaj�cych zwi�zanych z odcinkiem trasy w kierunku wschodnim wynosz�: zbior.roz. 
PN = 97m, zbior.roz. PD = 84 m. 

Pocz�tek Trasy w postaci dróg ł�cznikowych DŁ-1 i DŁ-2 przyj�to na kraw�dzi jezdni 
ul. Zgrupowania AK Kampinos od strony w�zła Młociny, koniec w odległo�ci 55 m w kierunku 
wschodnim od osi ulicy Encyklopedycznej. 

Przebudowa trasy tramwajowej obejmuje odcinek od rejonu ul. AK Kampinos od strony w�zła 
Młociny do ko�ca przystanków tramwajowych w rejonie ul. Encyklopedycznej tj. ok. 150 
w kierunku wschodnim od osi ulicy Encyklopedycznej.

Budowa II odcinka Trasy Mostu Północnego obejmuje: 

• budow� jezdni głównych trasy o przekroju 2 x 4 pasy ruchu poprowadzonych 
cz��ciowo po terenie, cz��ciowo po nasypie wraz z dojazdami do wiaduktów nad 
ul. Encyklopedyczn�, długo�� budowanego ci�gu trasy o tym przekroju wyniesie 
375 m, 

− budow� odcinków jezdni głównych trasy o przekroju 2 x 2 pasy ruchu 
poprowadzonych od strony zachodniej po terenie – długo�� odcinka trasy wynosi 
96 m; poprowadzonych od strony wschodniej po nasypie wraz z przej�ciem na 
wiaduktach nad ul. Encyklopedyczn� - długo�� odcinka trasy 97 m, 

• dwie ł�cznice bezpo�rednie od strony w�zła „Młociny” DŁ-1 o długo�ci 370 m i DŁ-2 
o długo�ci 369 m poprowadzone po terenie. Ł�cznice te obsługuj� relacje wjazdu 
i wyjazdu z w�zła Młociny w kierunku wschodnim na Tras� Mostu Północnego, 
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• odcinki pocz�tkowy i ko�cowy dróg zbiorczo-rozprowadzaj�cych zwi�zanych 
z odcinkiem trasy w kierunku wschodnim: PD o długo�ci 84 m i PN o długo�ci 97 m, 

• budow� ul. Encyklopedyczna o przekroju 1 jezdniowym dwupasowym, z nowym 
wjazdem do zajezdni tramwajowej, skrzy�owaniem z ul. Zgrupowania AK Kampinos, 
przej�ciem pod wiaduktem pod jezdniami Trasy głównej, jednostronnym 
skrzy�owaniem z ulic� planowan� zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, zako�czenie na skrzy�owaniu z ul. Nocznickiego, długo��
budowanego odcinka wyniesie 382,7 m. 

• budow� odcinka jezdniowej, dwupasowej ulicy Nocznickiego długo�ci 175 m,
• budow� odcinków chodników, pochylni, schodów, przystanków autobusowych 

i tramwajowych, ci�gów pieszorowerowych i układu �cie�ek rowerowych o ł�cznej 
długo�ci 2,0 km,

• przebudow� wjazdu do zajezdni tramwajowej,
• rozbiórka istniej�cych nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów,
• rozbiórka i budowa nowych ogrodze� posesji.

Na projektowanym odcinku trasy i przyległym układzie ulicznym przewidziano system 
chodników i �cie�ek rowerowych. Ci�gi piesze zostały zaprojektowane na poziomie terenu 
wraz z pochylniami na doj�ciach przystanków autobusowych zlokalizowanych na nasypie 
trasy głównej, przej�ciami dla pieszych przez jezdnie skrzy�owania oraz przej�ciem 
i przejazdem przez jezdni� ul. Encyklopedycznej po płd. stronie trasy. Na skrzy�owaniu s�
one sterowane sygnalizacj� �wietln�. System chodników jest wł�czony do chodników układu 
lokalnego przylegaj�cego do trasy. 

Ponadto po płd. stronie trasy zaprojektowano �cie�k� rowerow�. Nawierzchnie wszystkich 
�cie�ek rowerowych, pomimo cz�stego wyst�powania pod nimi uzbrojenia podziemnego 
zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej, na chodnikach i ci�gach pieszorowerowych 
przewidziano nawierzchni� rozbieraln� z prefabrykowanej kostki betonowej typu BEHATON, 
fazowanej, koloru szarego. 

Projekt organizacji ruchu i urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu składa si� z nast�puj�cych 
elementów: 
- oznakowania poziomego, 
- oznakowania pionowego, 
- zabezpiecze� w postaci barier ochronnych stalowych, 
- bezpiecze�stwa pieszych w postaci wygrodze� typu „ZDM” 

Wykonanie:  
Oznakowanie poziome  

- na jezdniach z now� nawierzchni� powinno by� wykonane z materiałów 
prefabrykowanych wbudowywanych metod� „Inley” oraz zwi�zanej z tym metod�
„Overlay”. 

- na ulicach o nawierzchni rozbieralnej, jezdniach istniej�cych, ulicach lokalnych oraz na 
�cie�kach rowerowych powinno by� wykonane jako malowane cienkowarstwowo, 

Oznakowanie pionowe 
- na projektowanym odcinku zastosowano znaki pionowe o wielko�ci małej i �redniej II 

generacji montowane na słupkach, masztach sygnalizacyjnych i słupach 
o�wietleniowych, 

- tablice drogowskazowe musz� by� pokryte foli� III generacji montowane na 
konstrukcjach bramownicowych lub wspornikowych, 

- konstrukcje bramownicowe lub wspornikowe wykona� jako dwuryglowe. 

Bariery ochronne 
 - stałe w postaci barier stalowych 
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Elementy ochronne dla pieszych wykonywane w formie wygrodze� typu „ZDM”. 

Dokumentacja projektowa składa si� z nast�puj�cych głównych składników ilo�ciowych: 

oznakowanie poziome grubowarstwowe    - m2   158 

oznakowanie poziome cienkowarstwowe   - m2    515 

cienkowarstwowa nawierzchnia bitumiczno-epoksydowa 
na przejazdach rowerowych     - m2    106 

punktowe elementy odblaskowe białe    - szt.    28 

znaków pionowych        - szt.    82 

tablic drogowskazowych i przeddrogowskazowych  - szt.      4 

urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego   - szt.    11 

słupków do znaków                                         - szt.    58 

konstrukcji bramowych             - szt.      4 

bariery stalowe        - m   2993 

bariery betonowe       - m     525 

wygrodzenia typu „ZDM”      - m     456 

por�cze        - m     183 

Sporz�dził: 
mgr in�. Łukasz Stepnowski 
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

OPIS, OPINIE, WARUNKI, RYSUNKI 

BUDOWA II ODCINKA TRASY MOSTU PÓŁNOCNEGO 
OD W�ZŁA „MŁOCINY” DO W�ZŁA Z UL. PUŁKOW�

W WARSZAWIE 

Tom II.11  EKRANY AKUSTYCZNE 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Niniejszy projekt dotyczy robót zwi�zanych z budow� ekranów akustycznych dla 
II odcinka Trasy Mostu Północnego od w�zła Młociny do w�zła Pułkowa. 

Trasa Mostu Północnego od w�zła Młociny do w�zła Pułkowa obj�ta niniejszym zadaniem 
jest cz��ci� całego zamierzenia pt „Budowa Trasy Mostu Północnego” i stanowi II zadanie 
tego przedsi�wzi�cia. Od strony wschodniej przekrój trasy dostosowano do przekroju 
obj�tego projektem budowy „Trasy Mostu Północnego na odcinku w�zeł Pułkowa – w�zeł 
Modli�ska autorstwa Schuessler-Plan – obecnie zadanie w trakcie realizacji. Od strony 
zachodniej przekroje jezdni wpasowano w szeroko�ci zaproponowane przez BP AiB 
rozwi�zania planowanego 2-go etapu w�zła „Młociny”. 

Długo�� projektowanej trasy głównej wynosi 0,861 km, w tym przebieg drogi w nasypie 
ok. 260 m, po terenie – pozostały odcinek trasy, długo�� dróg ł�cznikowych w kierunku w�zła 
„Młociny wynosi DŁ-1= 370m, DŁ-2=369 m, długo�ci odcinków pocz�tkowych dróg zbiorczo-
rozprowadzaj�cych zwi�zanych z odcinkiem trasy w kierunku wschodnim wynosz� 97+ 84 m. 

Wymagania w �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj� przedsi�wzi�cia 
wydane przez Prezydenta m. st. Warszawa Decyzja Nr 751/O�/2008 z dnia 17.07.2008 r. 
– 2.2. nało�one postanowieniem Pa�stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w m. st. Warszawie z dnia 23 czerwca 2008 r. znak: ZNS-713/93/EC/08: 

dla zaprojektowanej Trasy nale�y wykona� ekrany akustyczne w miejscach okre�lonych 
w „Raporcie o oddziaływaniu na �rodowisko dla przedsi�wzi�cia polegaj�cego na budowie 
Trasy Mostu Północnego na odcinku od ul. Modli�skiej do w�zła przesiadkowego „Młociny”; 
ekrany pochłaniaj�ce powinny charakteryzowa� si� współczynnikiem pochłaniania 
gwarantuj�cym wymagan� skuteczno�� ekranowania w ww. Raporcie (ekrany o wysoko�ci 4, 
6, 6,5 z dyfraktorami) 

- 3.1.nało�one postanowieniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.06.2008 , znak: 
W�R.I.SK.6613/48/08 

3.1.2. uwzgl�dni� ekrany akustyczne wymienione w poni�szej tabeli …

Przyj�te rozwi�zania ekranów akustycznych: 

Na Trasie Mostu Północnego w ramach niniejszego zadania zaprojektowano 12 odcinków 
ekranów akustycznych o ł�cznej długo�ci 1 416 m. Ich zestawienie przedstawiono  poni�ej: 

• ekran Nr E1 o wysoko�ci 5,0 i długo�ci 54 m 
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• ekran Nr E2 o wysoko�ci 5,0 i długo�ci 704 m w wyj�ciem awaryjnym 

• ekran Nr E3 o wysoko�ci 5,0 i długo�ci 38 m 

• ekran Nr E4A o wysoko�ci 5,0 i długo�ci 79 m 

• ekran Nr E4B o wysoko�ci 5,0 i długo�ci 32,5 m 

• ekran Nr E4C o wysoko�ci 5,0 i długo�ci 40 m 

• ekran Nr E5 o wysoko�ci 5,0 i długo�ci 303,5 m 

• ekran Nr E6 o wysoko�ci 5,0 i długo�ci 18,5 m 

• ekran Nr E7A o wysoko�ci 5,0 i długo�ci 58 m 

• ekran Nr E7B o wysoko�ci 4,0 i długo�ci 33 m 

• ekran Nr E7C o wysoko�ci 5,0 i długo�ci 39 m 

• ekran Nr E8 o wysoko�ci 5,0 i długo�ci 16 m 

Podstawow� wielko�ci� modularn� s�: 

• dla ekranów na terenie i nasypach - 4,0 m, 

• dla ekranów na obiektach -  2.0 m, 

a wszelkie odst�pstwa od tej rozpi�to�ci, wynikaj� z zakłóce� regularnego przebiegu ekranu 
zwi�zanych z ró�nego rodzaju przeszkodami m.in. dylatacjami i stykami ze słupami 
o�wietleniowymi. 

Prz�sła dylatacyjne - styki ze słupami o�wietleniowymi: 

Na odcinkach ekranów Nr E2, E4A, E-4B, E4C – strona prawa, Nr E5, E7B, E7C – strona 
lewa przewidziano wykonanie słupów o�wietleniowych ustawionych w linii tych ekranów 
akustycznych. Styki tych ekranów i słupów o�wietleniowych stanowi� oddzieln� konstrukcj�
tzw. prz�sło dylatacyjne, która jest integraln� cz��ci� konstrukcji ekranów. 

Zestawienie ilo�ci prz�seł dylatacyjnych przedstawiono poni�ej: 

• strona lewa – 10 kpl. 

• strona prawa - 21 kpl. 

Fundamenty ekranów: 

Zaplanowano nast�puj�ce fundamentowanie pod ekrany:

• ekrany wykonane z paneli aluminiowych z elementami przezroczystymi posadowionych 
na podwalinach opartych na palach �elbetowych o �rednicy 60 cm wykonywanych „na 
mokro”, 

• ekrany wykonane z paneli aluminiowych z elementami przezroczystymi opartych na 
murku oporowym posadowionym na palach �elbetowych o �rednicy 60 cm 
wykonywanych „na mokro”, 

• ekrany wykonane wył�cznie z elementów przezroczystych zlokalizowane na obiektach 
zamocowane na gzymsach bez fundamentów. 

Długo�� obiektu:

• wielokrotno�� odcinków 4,00 m i 2.0 m.
Klasa obci��e�:

• Klasa obci��e� A wg PN-85/S-10030 
Materiały

Betony:

• pale i fundament – B 30 
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Stal: 

• zbrojeniowa – 18G2-b 

Wymagania dotycz�ce jako�ci materiałów, wykonania i odbioru robót przy wykonaniu 
fundamentów ekranów przedstawiono w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 

�ciany ekranów akustycznych. 

�ciany ekranów akustycznych zaprojektowano wykorzystuj�c nast�puj�ce typy materiałów: 
�ciany ekranów akustycznych zaprojektowano wykorzystuj�c nast�puj�ce typy materiałów: 

• �ciany z aluminiowych elementów o wysoko�ci 5,0 m, 

• przezroczyste płyty akrylowe o grubo�ci 20 mm jako uzupełnienie ekranów do 
wymaganej wysoko�ci, 

• na obiektach mostowych - wiaduktach tylko przezroczyste płyty akrylowe (zbrojone) 
o grubo�ci 15 mm lub z tworzywa poliw�glanowego o  wysoko�ci 4 m. 

• zgodnie z ustaleniami w ekranach z elementów przezroczystych nale�y stosowa�
zamiast symboli ptaków drapie�nych szkło barwione. 

Odcinki próbne: 

Przed przyst�pieniem do budowy ekranów wymaga si� wykonania odcinków próbnych 
zgodnie z opisem zawartym z Specyfikacji Technicznej D-07.08.01. 

Wymagania dotycz�ce materiałów na ekrany: 

Szczegółowe wymagania dotycz�ce jako�ci materiałów i wykonania robót przy budowie �cian 
ekranów akustycznych zawarto w Specyfikacji Technicznej D-07.08.01. 
Materiały stosowane na projektowane ekrany akustyczne musz� posiada� atesty IBDiM 
�wiadcz�ce o ich przydatno�ci dla celów budownictwa drogowego, gwarantuj�ce wła�ciw�
jako�� i izolacyjno�� akustyczn� oraz jako�� zastosowanych materiałów i powłok ochronnych. 

Wyj�cia awaryjne: 

Przewidziano wykonanie 1 wyj�cia awaryjnego w ekranie Nr E2. Szczegółowe wymagania 
dotycz�ce jako�ci materiałów i wykonania robót przy budowie wyj�cia awaryjnego zawarto 
w Specyfikacji Technicznej D-07.08.01. 
Materiały stosowane na projektowane wyj�cie musz� posiada� atesty IBDiM �wiadcz�ce o ich 
przydatno�ci dla celów budownictwa drogowego, gwarantuj�ce wła�ciw� jako�� i izolacyjno��
akustyczn� oraz jako�� zastosowanych materiałów i powłok ochronnych.

Prz�sła dylatacyjne: 

Szczegółowe wymagania dotycz�ce jako�ci materiałów i wykonania robót przy budowie 
prz�seł dytatacyjnych zawarto w Specyfikacji Technicznej D-07.08.01. 
Materiały stosowane na projektowane prz�sła dylartacyjne musz� posiada� atesty IBDiM 
�wiadcz�ce o ich przydatno�ci dla celów budownictwa drogowego, gwarantuj�ce wła�ciw�
jako�� i izolacyjno�� akustyczn� oraz jako�� zastosowanych materiałów i powłok ochronnych

Sadzenie ro�lin. 

W oddzielnym opracowaniu uj�to ro�linno�� zaprojektowan� dla obsadzenia ekranów 
akustycznych. Do obsadzenia przewidziano odcinki ekranów wykonanych z paneli 
aluminiowych. 

Opracował: mgr in�. Edward Kowalczyk 


