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Opis techniczny
Do projektu architektoniczno-budowlanego branży drogowo-torowej dla zadania pod nazwą:

„Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla
wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej,
węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała

do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”
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 1 . Podstawa opracowania

1.1 Umowa z Inwestorem nr 876/ZIKiT/2016 z dnia 18.07.2016r.

1.2  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  roku  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.3 Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. - Katalog

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

1.4 Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania torów tramwajowych.  MAGTiOŚ. Warszawa 1983r. 

1.5 PN-K-92011. Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania

1.6 PN-K-92009. Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania

 2 . Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wielobranżowego projektu przebudowy torowiska w ciągu ulic:

Krakowskiej,  Stradomskiej  i  Dietla  wraz  z  przebudową  istniejącego  układu  drogowego,  infrastruktury  technicznej

oraz istniejącego obiektu mostowego w zakresie objętym umową. W granicach opracowania przewidziano przebudowę

torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla, węzła rozjazdów Krakowska-

Dietla-Stradomska  oraz  mostu  Piłsudskiego  wraz  z  przebudową  układu  drogowego  i  towarzyszącej  infrastruktury

technicznej. Zakresem niniejszego projektu objęto  branżę drogowo-torową.

 3 . Przyjęte parametry geometryczne 

Ul. Dietla
• droga powiatowa klasy Z
• droga  dwujezdniowa dwupasowa z torowiskiem tramwajowym w pasie dzielącym
• prędkość projektowa - Vp=40km/h
• prędkość miarodajna - Vm=50km/h
• szerokość pasa ruchu - 3,0m
• szerokość wydzielonego pasa ruchu do prawoskrętu - 3,0m
• szerokość chodnika przyulicznego – min. 2,5m 
• szerokość chodnika wydzielonego – min. 1,5m 
• szerokość przejść dla pieszych – 4,0m lub 6,0m
• szerokość bezpiecznika - 0,7m

Ul. Krakowska
• droga powiatowa klasy L
• droga jednojezdniowa o zmiennym przekroju
• prędkość projektowa Vp=30km/h
• prędkość miarodajna Vm=50km/h
• szerokość wydzielonego pasa ruchu dla samochodów 2,5-3,0m
• szerokość chodnika – min. 2,13m
• szerokość przejść dla pieszych – 4,0m lub 6,0m
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• zatoki  postojowe  dla  samochodów  osobowych  i  dostawczych  o  układzie  miejsc  równoległym  do  jezdni
i wymiarach 2,5x6,0m

Ul. Stradomska
• droga powiatowa klasy L
• droga jednojezdniowa dwupasowa z torowiskiem tramwajowym
• prędkość projektowa Vp=30km/h
• prędkość miarodajna Vm=50km/h
• szerokość pasa ruchu – min 3,0m
• szerokość chodnika – min. 1,33
• szerokość przejścia dla pieszych – 4,0m

Skrzyżowan  ie nr 1 – ul. Dietla – ul. Krakowska – ul. Stradomska 
• skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną
• wlot jezdni południowej ul. Dietla -  dwa pasy ruchu dla relacji na wprost oraz wydzielony pas do prawoskrętu

w ul. Krakowską, wszystkie o szerokości 3,0m 
• wlot  jezdni  północnej  ul.  Dietla  –  dwa  pasy  ruchu  na  wprost,  skrajny  wspólny  dla  relacji  w  prawo

w ul. Stradomską
• wlot ul. Krakowskiej – jeden pas ruchu dla relacji w prawo w ul. Dietla o szerokości 3,0m
• wlot ul. Stradomskiej – jeden pas ruchu dla relacji w prawo w ul. Dietla o szerokości 3,0m
• wylot jezdni południowej ul. Dietla – dwa pasy ruchu o szerokości 3,0m
• wylot jezdni północnej ul. Dietla – dwa pasy ruchu o szerokości 3,0m
• wylot  ul.  Krakowskiej  –  jeden  pas  ruchu  dla  samochodów  zlokalizowany  na  torowisku,  wydzielony  pas

rowerowy o szerokości 1,5m
• wylot ul. Stradomskiej – jeden pas ruchu o szerokości 2,5m

Skrzyżowanie nr 2 – ul. Dietla – ul. Augustiańska
• ul. Augustiańska - droga gminna klasy D
• wlot ul. Augustiańskiej o ruchu jednokierunkowym do ul. Dietla
• jednostronne zawężenie szerokości jezdni wlotu na wlocie ul. Augustiańskiej z 7,5m do 5,5m
• wyłukowanie przecięcia krawędzi jezdni łukiem kołowym o promieniu R=8,0m

Skrzyżowanie nr 3 – ul. Dietla – ul. Bożego Ciała
• ul. Bożego Ciała -  droga gminna klasy D
• wlot ul. Bożego Ciała o ruchu dwukierunkowym
• obustronne zawężenie szerokości jezdni wlotu ul. Augustiańskiej z 9,25m do 5,5m
• wyłukowanie przecięcia krawędzi jezdni łukiem kołowym o promieniu R=8,0m

Skrzyżowanie nr 4 – ul. Krakowska – ul. Meiselsa
• ul. Meiselsa -  droga gminna klasy D
• wlot ul. Meiselsa o ruchu jednokierunkowym od ul. Krakowskiej
• wyniesiony wlot ul. Meiselsa do poziomu przyległych chodników o długości - 4,0m
• szerokość jezdni wlotu ul. Meiselsa - 5,25m
• wyłukowanie przecięcia krawędzi jezdni łukami kołowymi o promieniach R=6,0m i R=2,0m

Skrzyżowanie nr 5 – ul. Krakowska – ul. Józefa
• ul. Józefa -  droga gminna klasy D
• wlot ul. Józefa o ruchu jednokierunkowym do ul. Krakowskiej
• wyniesiony wlot ul. Józefa do poziomu przyległych chodników o długości 4,0m
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• szerokość jezdni wlotu ul. Józefa - 5,6m
• wyłukowanie przecięcia krawędzi jezdni łukami kołowymi o promieniach R=6,0m i R=2,0m

Skrzyżowanie nr 6 – ul. Krakowska – ul. Św. Katarzyny
• ul. Św. Katarzyny -  droga gminna klasy D
• wlot ul. Św. Katarzyny o ruchu jednokierunkowym od ul. Krakowskiej
• wlot jak w stanie istniejącym w formie zjazdu o skosach 1:1
• szerokość wlotu ul. Św. Katarzyny – 4,8m

Skrzyżowanie nr 7 – ul. Krakowska – ul. Skałeczna
• ul. Skałeczna -  droga gminna klasy D
• wlot ul. Skałecznej o ruchu jednokierunkowym do ul. Krakowskiej
• wyniesiony wlot ul. Skałecznej do poziomu przyległych chodników o długości 4,0m
• jednostronne zawężenie szerokości jezdni wlotu ul. Skałecznej z 6,25m do 4,0m
• wyłukowanie przecięcia krawędzi jezdni łukami kołowymi o promieniach R=6,0m i R=2,0m

Skrzyżowanie nr 8 – ul. Krakowska – ul. Węgłowa
• ul. Węgłowa -  droga gminna klasy D
• wlot ul. Węgłowej o ruchu jednokierunkowym od ul. Krakowskiej
• wyniesiony wlot ul. Węgłowej do poziomu przyległych chodników o długości 4,0-5,75m
• jednostronne zawężenie szerokości jezdni wlotu ul. Węgłowej z 6,1m do 4,5m
• wyłukowanie przecięcia krawędzi jezdni łukami kołowymi o promieniach R=6,0m i R=1,0m

Skrzyżowanie nr 9 – ul. Krakowska – ul. Plac Wolnica
• ul. Plac Wolnica -  droga gminna klasy D
• wlot ul. Plac Wolnica o ruchu dwukierunkowym
• wyniesiony wlot ul. Plac Wolnica do poziomu przyległych chodników o długości - 4,0m
• jednostronne zawężenie szerokości jezdni wlotu ul. Plac Wolnica z 9,2m do  6,0m
• wyłukowanie przecięcia krawędzi jezdni łukami kołowymi o promieniach R=6,0

Skrzyżowanie nr 10 – ul. Krakowska – ul. Skawińska
• ul. Skawińska -  droga gminna klasy D
• wlot ul. Skawińskiej o ruchu jednokierunkowym od ul. Krakowskiej
• wyniesiony wlot ul. Skawińskiej do poziomu przyległych chodników o długości 4,0m
• obustronne zawężenie szerokości jezdni wlotu ul. Skawińskiej z 7,55m do 4,5m
• wyłukowanie przecięcia krawędzi jezdni łukami kołowymi o promieniach R=6,0m i R=2,0m

Skrzyżowanie nr 11 – ul. Krakowska – ul. Trynitarska
• ul. Trynitarska -  droga gminna klasy D
• wlot ul. Trynitarskiej o ruchu dwukierunkowym
• wyniesiony wlot ul. Trynitarskiej do poziomu przyległych chodników o długości 4,0m
• jednostronne zawężenie szerokości jezdni wlotu ul. Trynitarskiej z 7,1m do 5,0m
• wyłukowanie przecięcia krawędzi jezdni łukami kołowymi o promieniach R=6,0m i R=2,0m

Skrzyżowanie nr 12 – ul. Krakowska – ul. Rybaki – ul. Podgórska
• ul. Rybaki -  droga gminna klasy D
• ul. Podgórksa -  droga powiatowa klasy D
• wloty dróg podporządkowanych o ruchu dwukierunkowym
• wyniesiony wlot ul. Rybaki do poziomu przyległych chodników o długości 4,0m
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• obustronne zawężenie szerokości jezdni wlotu ul. Rybaki z 16,5m do 6,0m
• szerokość wlotu ul. Podgórskiej – 6,25m
• wyłukowanie przecięcia krawędzi jezdni łukami kołowymi o promieniach R=6,0m i R=8,0

Zjazdy indywidualne
• szerokość jak w stanie istniejącym w zakresie od 2,35m do 4,5m
• na przecięciach krawędzi jezdni i  jezdni zjazdów skosy 1:1 na długości do 2,0m

Torowisko tramwajowe
• Vmax=30km/h na szlaku; Vmax=10km  w układzie torowym węzła rozjazdowego, 
• Rmin=50m na szlaku; Rmin=30m w torach węzła rozjazdowego. Nie stosuje się smarownic szynowych
• dopuszczalne  wartości parametrów kinematycznych: 
• adop=0,8m/s2; Y=0,5m/s3; (przyśpieszenie odśrodkowe; dopuszczalny przyrost przyśpieszenia odśrodkowego)
• dopuszczalne pochylenie ramp przechyłowych ≤2,5‰;
• przechyłka minimalna 20mm. 
• minimalny promień łuku wyokrąglającego załomy profilu podłużnego 2000m.  W rejonie istniejącego mostu

Piłsudskiego 800m – tożsamy z istniejącym promieniem łuku.
• skrajnia wg PN-K-92009:1998, PN-K-92011:1998;
• odległość krawędzi peronowej na prostej 1250mm od osi toru przy wyniesieniu 150mm w stosunku do projek -

towanej powierzchni tocznej główki szyny;
• długość peronu netto 43m;
• obciążenie taborem wg PN-85/S-10030 oraz Rozp. MI z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie warunków technicz-

nych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003.230.2301);
• Nawierzchnia torów i rozjazdów: 
• - 60R2 (Ri60N), LK-1, tor bezstykowy;
• Podtorze tramwajowe: 
• - E 2 min=120MPa na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni,    

Przystanki komunikacji zbiorowej
• przystanek  tramwajowo-autobusowy  w  ciągu  ul.  Dietla  pn.  „Stradom”  w  pasie  dzielącym  w  kierunku

zachodnim w standardzie wysokiego peronu o długości 56,3m i szerokości ok. 4,5m 
• przystanek  tramwajowo-autobusowy  w  ciągu  ul.  Dietla  pn.  „Stradom”  w  pasie  dzielącym  w  kierunku

wschodnim w standardzie wysokiego peronu o długości 68,85m i szerokości ok. 6,5m
• przystanek autobusowy w ciągu ul. Dietla pn. „Stradom” na jezdni w kierunku zachodnim o peronie szerokości

3,0m i długości 20,0m
• przystanek autobusowy w ciągu ul. Dietla pn. „Stradom” na jezdni w kierunku wschodnim o peronie w ciągu

chodnika o szerokości  ok. 3,8m i długości 20,0m
• przystanek tramwajowo-autobusowy w ciągu ul. Krakowskiej pn. „Stradom” w kierunku północnym jako peron

typu wiedeńskiego o wyniesionym pasie ruchu szerokości 3,5m i właściwym peronie szerokości min. 2,1m do
granicy pasa drogowego ul. Krakowskiej, długość peronu 43,0m, najazdy długości 3,0m

• przystanek tramwajowo-autobusowy w ciągu ul. Krakowskiej pn. „Plac Wolnica” w kierunku północnym jako
peron typu antyzatoka  o szerokości 3,5m i długości 45,0m 

• przystanek tramwajowo-autobusowy w ciągu ul. Krakowskiej pn. „Plac Wolnica”  w kierunku południowym
jako peron typu wiedeńskiego o wyniesionym pasie ruchu szerokości 3,7m i właściwym peronie szerokości
min. 4,1m do granicy pasa drogowego ul. Krakowskiej, długość peronu 45,0m, najazdy długości 3,0m

• przystanek tramwajowy w ciągu ul. Stradomskiej pn. „Stradom” w kierunku południowym jako przystanek na
pasie ruchu
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 4 . Stan istniejący

 4.1 Istniejące rozwiązania sytuacyjne
Teren objęty niniejszym opracowaniem położony jest w Krakowie w dzielnicy I Stare Miasto. Inwestycja zlokalizowana

jest na Kazimierzu, jednej ze starszych części Krakowa, która znajduje się w bardzo bliskim sąsiedztwie do ścisłego

centrum miasta  oraz  w znacznym stopniu ograniczona jest rzeką Wisłą  od strony południowej.  W rejonie inwestycji

znajduje się głównie zabudowa mieszkaniowa z  usługami  w parterze  oraz  obiekty kulturalno-turystyczne takie jak

Muzeum Etnograficzne, Ratusz kazimierski i Kościół Bonifratów.

• ul. Dietla

W  stanie  istniejącym  ulica  Dietla  posiada  przekrój  uliczny  dwujezdniowy  dwupasowy  o  nawierzchni  bitumicznej

i szerokości  jezdni  ok 7,0m. Pas dzielący posiada szerokość zmienną w zakresie 28,0-37,0m i  zlokalizowano w nim

torowisko tramwajowe oraz zieleń wraz z alejkami dla pieszych zwane Plantami Dietlowskimi. Szerokość istniejącego

torowiska  wynosi  ok  7,0m.  Po  obu  stronach  ulicy  zlokalizowano  chodniki  przyuliczne  o  nawierzchni  z  płyt

chodnikowych betonowych i o szerokości zmiennej w zakresie od 1,5m do 6,0m.

• ul. Krakowska

Ulica  Krakowska w stanie  istniejącym posiada przekrój  jednojezdniowy dwupasowy z  torowiskiem zlokalizowanym

w osi jezdni, rozdzielającym tym samym kierunki ruchu. Istniejąca jezdnia wraz torowiskiem posiada szerokość zmienną

w  zakresie  od  ok.  11,1m  do  ok.  13,5m,  a  samo  torowisko  ok.  5,0m.  Pasy  ruchu  dla  samochodów  posiadają

nawierzchnię  bitumiczną,  natomiast  torowisko  tramwajowe  posiada  nawierzchnię  betonową.  W  przekroju  ulicy

zlokalizowano przyuliczne chodniki wyniesione w stosunku do jezdni o 2-14cm. Chodniki posiadają szerokość zmienną

od ok. 1,0m do ok 6,75m oraz nawierzchnię z betonowych płyt chodnikowych. Z uwagi na brak miejsca na chodnik

w rejonie skrzyżowania z ul. Dietla po zachodniej stronie jezdni piesi korzystają z istniejącym podcieni zlokalizowanych

pod budynkami nr 1,3,5, i 9. W rejonie skrzyżowania z ul. Rybaki i ul. Podgórską znajduje się poszerzenie pasa ruchu

w stronę Mostu Piłsudskiego, które wydziela miejsce dla skręcających w prawo w ul. Rybaki. Przystanki tramwajowe

znajdują  się  w  rejonie  skrzyżowania  z  ul.  Meiselsa  (przystanek  „Stradom)  oraz  pomiędzy  skrzyżowaniami

z ul. Skawińską i Placem Wolnica (przystanek „Plac Wolnica”).

• ul. Stradomska

Ulica Stradomska posiada przekrój jednojezdniowy dwupasowy z torowiskiem w osi jezdni. Szerokość jezdni w stanie

istniejącym  wynosi  ok.  13,0m,  z  czego  pasy  ruchu  posiadają  po  ok.  3,0m.  Nawierzchnia  jezdni  i  torowiska

tramwajowego  posiada  bitumiczną  warstwę  ścieralną.  Przyuliczne  chodniki  zlokalizowane  po  obu  stronach  jezdni

posiadają  szerokość  zmienną  w  zakresie  od  ok.  1,5m  do  ok.  3,9m  i  nawierzchnię  z  kostki  brukowej  betonowej.

Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS
Projekt architektoniczno-budowlany – 20 marzec 2017r.

 Strona 9



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWO-TOROWEJ DLA ZADANIA PN: 
„Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu

drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudową
ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”

Na wlocie skrzyżowania z ul. Dietla znajduje się przystanek tramwajowy z peronem umiejscowionym na chodniku. 

Zjazdy indywidualne z ul. Dietla:

• (jezdnia północna) - prawostronny o szerokości 3,25mi nawierzchni bitumicznej na działkę nr 110 obr. 3 jedn.

ewid. Śródmieście

Zjazdy indywidualne z ul. Krakowskiej:

• lewostronny o szerokości 3,00m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton na działkę nr 5 obr.

13 jedn. ewid. Śródmieście

• lewostronny o szerokości 3,00m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton na działkę nr 6/2

obr. 13 jedn. ewid. Śródmieście

• prawostronny o szerokości 3,15m i nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych na działkę nr 63 obr. 14

jedn. ewid. Śródmieście

• prawostronny  o  szerokości  3,25m  i  nawierzchni  bitumicznej  na  działkę  nr  60/5  obr.  216  jedn. ewid.

Śródmieście

• prawostronny o szerokości 3,00m i nawierzchni bitumicznej na działkę nr 61 obr. 216 jedn. ewid. Śródmieście

• lewostronny o szerokości 3,00m i  nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton na działkę nr 83/1

obr. 15 jedn. ewid. Śródmieście

• prawostronny  o  szerokości  3,50m  i  nawierzchni  bitumicznej  na  działkę  nr  62/2  obr.  216  jedn. ewid.

Śródmieście

• prawostronny o szerokości 4,50m i  nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton na działkę nr 63

obr. 216 jedn. ewid. Śródmieście

• prawostronny o szerokości 3,50m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton na działkę nr 64/2

obr. 216 jedn. ewid. Śródmieście

Zjazdy indywidualne z ul. Stradomskiej:

• lewostronny o szerokości 3,00m i nawierzchni z kostki brukowej kamiennej na działkę nr 109 obr.  3 jedn. ewid.

Śródmieście

• lewostronny o szerokości 3,25m i nawierzchni z kostki brukowej kamiennej na działkę nr 95/2 obr. 3 jedn.

ewid. Śródmieście
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Skrzyżowania:

Skrzyżowanie  ulic  Dietla-Krakowska-Stradomska  jest  skrzyżowaniem  wyposażonym  w  sygnalizację  świetlną

z ograniczonymi  relacjami.  Na  ulicy  Dietla  wydzielono  dodatkowe  pasy  do  prawoskrętów  w  ulicę  Stradomską

i Krakowską, a na jezdni południowej wydzielono również dodatkowy pas do lewoskrętu. Relacja w lewo z ul. Dietla

dozwolona  jest  z  wlotu  wschodniego  jedynie  dla  pojazdów  komunikacji  zbiorowej,  a  z  wlotu  zachodniego  dla

komunikacji miejskiej i pojazdów mieszkańców wybranych stref. Na wlocie ulicy Krakowskiej dozwolona jest wyłącznie

relacja  w  prawo w  ul.  Dietla  (na  wprost  dozwolony  jest  przejazd  pojazdów komunikacji  miejskiej  oraz  pojazdów

mieszkańców wybranych stref). 

Skrzyżowania z ul. Augustiańską oraz ul. Bożego Ciała z uwagi na lokalizację przy jednej jezdni funkcjonują jedynie na

prawoskręty.

Skrzyżowania w ciągu ulicy Krakowskiej są skrzyżowaniami trójwlotowymi i czterowlotowymi bez sygnalizacji świetlnej,

a z uwagi  na zróżnicowaną organizację ruchu na tej  ulicy,  tj.  dozwolony kierunek ruchu na wlotach,  skrzyżowania

funkcjonują z pełnymi lub ograniczonymi relacjami.

Most Piłsudskiego:

Istniejący most im. Józefa Piłsudskiego na rzece Wiśle jest  obiektem stalowym trójprzęsłowym.  Konstrukcję nośną

stanowią dwa dźwigary kratownicowe w rozstawie osiowym 11,50m.  Przęsło nurtowe skonstruowane jest w formie

łuku dwuwspornikowego o rozpiętości  teoretycznej  72,00m ze wspornikami  o wysięgu 9,0m i strzałce łuku 14,9m

i oparte jest dwóch kamiennych podporach nurtowych. Przęsła skrajne w formie kratownicy o pasach równoległych

o rozpiętości  teoretycznej  37,21m  oparte  są  jednym  końcem  na  przęśle  łukowym,  a  drugim  na  przyczółkach

kamiennych. Szerokość mostu wynosi 18,7m i składają się na nią: obustronne chodniki dla pieszych, dwukierunkowa

jezdnia  drogowa,  dwukierunkowe  torowisko  tramwajowe.  Pod  pomostem  podwieszone  są  instalacje  sieciowe,

ciepłociąg oraz pomosty serwisowe.

Parkowanie:

Parkowanie w stanie istniejącym dozwolone jest na chodnikach w wyznaczonych miejscach przez organizację ruchu 

zawężając tym samym szerokość chodników do min. 1,5m. 

Torowisko tramwajowe:

Odcinek  objęty  opracowaniem  przebiega  w  ulicach  Legionów  Józefa  Piłsudskiego,  poprzez  Most  Piłsudskiego,

Krakowskiej  na  odcinku  od  Mostu  Piłsudskiego  do  węzła  rozjazdowego  w  skrzyżowaniu  Krakowska  –  J.  Dietla  –

Stradomska oraz w ulicy Stradomskiej i J. Dietla.

Istniejąca linia tramwajowa jest dwutorową linią łączącą bezpośrednio Podgórze ze Starym Miastem poprzez Stradom.

Na odcinku objętym opracowaniem kursują linie tramwajowe: 
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 w ul. Krakowskiej nr 6, 8, 10 i 13, 

 w ul. Stradomskiej nr 6, 8, 10, 13 i 18, 

 w ul. J. Dietla linie nr 12, 18, 22, 52 i 62

Obecnie tory prowadzone są w ul. Krakowskiej jako wspólne z jezdnią, równolegle, symetrycznie do osi ulicy i mostu

Piłsudskiego z lokalizacją przystanków w ul. Krakowskiej zewnętrznie, w chodnikach. W lokalizacji opracowania znajdują

się przystanki Plac Wolnica i Stradom. 

Konstrukcja torowiska na odcinku ul. Legionów Józefa Piłsudskiego – odcinek dojazdowy od strony południowej do

Mostu Piłsudskiego – wykonana jest w technologii szyn Ri60N na podbudowie betonowej z wypełnieniem przestrzeni

międzytokowych i międzytorza nawierzchnią bitumiczną. Rozstaw osi torów wynosi zasadniczo 3,2m.

Torowisko na długości Mostu Piłsudskiego wykonane jest w technologii płyty „węgierskiej” z szynami blokowymi LK-1

z wypełnieniem międzytorza nawierzchnią bitumiczną. Rozstaw osi torów na długości obiektu wynosi zasadniczo 2,9m.

Przyrządy  wyrównawcze-dylatacyjne  wykonane  z  szyn  Ri60N  występują  w  stanie  istniejącym  w  rejonie  podpory

południowej obiektu.

Torowisko na odcinku od Mostu Piłsudskiego do węzła rozjazdowego w skrzyżowaniu Krakowska – J. Dietla wykonane

jest  w  technologii  płyty  „węgierskiej”  z  szynami  blokowymi  LK-1  układanej  na  podbudowie  z  asfaltobetonu

zwypełnieniem międzytorza zasadniczo płytami prefabrykowanymi. Rozstaw osi torów wynosi min. 2,7m.

Obszar węzła rozjazdowego w skrzyżowaniu ulic Krakowska – Dietla – Stradomska wykonany jest w technologii szyn

Ri60N  na  podbudowie  betonowej   z  wypełnieniem  przestrzeni  międzytokowych  i  międzytorzy  nawierzchnią

bitumiczną.  Węzeł  rozjazdowy wykształcony  jako  gwiazda  3/4  bez  relacji  Krakowska  –  J.  Dietla  w  kierunku  ul.  E.

Orzeszkowej.

Torowisko w ciągu ulicy J.  Dietla poza węzłem rozjazdowym wykonane jest  w technologii  podsypkowej z szyn S49

i Ri60N na podkładach strunobetonowych z wypełnieniem tłuczniowym bądź zielonego torowiska. 

Torowisko  na  odcinku  ul.  Stradomskiej,  poza  węzłem  rozjazdowym,  wykonana  jest  w  technologii  szyn  Ri60N  na

podbudowie betonowej  z wypełnieniem przestrzeni międzytokowych i międzytorza nawierzchnią bitumiczną. Rozstaw

osi torów wynosi min. 2,7m.

Odwodnienie torów realizowane jest poprzez wpusty uliczne oraz płyty odwadniające w technologii płyty „węgierskiej”.

Stan techniczny kwalifikuje elementy nawierzchni torów i rozjazdów do wymiany.
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 4.2 Istniejące rozwiązanie wysokościowe

• ul. Dietla jezdnia północna

Spadki podłużne jezdni północnej wynoszą ok. 0,0-0,2% i posiadają zmienne kierunki. Jednostronny spadek poprzeczny

zmienia się w zakresie 1,0-2,0% w stronę zabudowy. 

• ul. Dietla jezdnia południowa

Spadki podłużne jezdni południowej  wynoszą ok. 0,3 i 0,6% od  tarczy skrzyżowania  w stronę południowo-zachodnią

i północno-wschodnią, natomiast jednostronny spadek poprzeczny wynosi ok. 2,0-2,5% w stronę zabudowy. 

• ul. Krakowska

Spadki  podłużne  jezdni  ul.  Krakowskiej  wynoszą  ok.  0,5%  od skrzyżowania  z  ul.  Węgłową w stronę skrzyżowania

z ul. Dietla, około -0,3% od skrzyżowania z ul.  Węgłową w stronę skrzyżowania z ulicami Rybaki i Podgórską, przed

którym zachodzi zmiana spadku na ok. 2,5% w dowiązaniu do profilu podłużnego istniejącego Mostu Piłsudskiego.

Spadek poprzeczny jezdni jest zmienny w zakresie 1,5%-3,5%.

• ul. Stradomska

Spadek podłużny jezdni ul. Stradomskiej wynosi ok. 0,3% w stronę skrzyżowania z ul. Dietla. Istniejąca jezdnia posiada

przekrój daszkowy o zmiennym spadku poprzecznym w zakresie 1,5%-3,5% .

W miejscu skrzyżowania ulic  Dietla – Krakowska – Stradomska spadki  podłużne i  poprzeczne jezdni  dowiązują się

do przebiegu torowisk tramwajowych. 

Na istniejących chodnikach i zjazdach w zakresie objętym opracowaniem spadki poprzeczne i podłużne zmieniają się

w zakresie 1,0%-4,5%.

 4.3 Istniejące odwodnienie

Odwodnienie  istniejących  ulic  i  chodników  jest  odwodnieniem  powierzchniowym  z  odprowadzeniem  wody  do

istniejących  wpustów  wodościekowych  zlokalizowanych  w  jezdniach,  a  dalej  do  istniejącej  sieci  kanalizacji

ogólnospławnej.  Torowisko  tramwajowe  zlokalizowane  w  pasie  dzielącym  ul.  Dietla  w  stanie  istniejącym  posiada

odwodnienie wgłębne poprzez zastosowanie wypełnienia nawierzchni w formie przepuszczalnej.
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 4.4 Istniejące nawierzchnie

W granicach opracowania jezdnie wszystkich ulic, poza ulicą Św. Katarzyny, w stanie istniejącym posiadają nawierzchnie

bitumiczne. Ulica Św. Katarzyny posiada nawierzchnię z kostki brukowej kamiennej.

Torowisko  tramwajowe  zlokalizowane  w  pasie  dzielącym  ul.  Dietla  posiada  zróżnicowaną  zabudowę.  W  rejonie
skrzyżowania  ulic  Dietla-Krakowska-Stradomska  występuje  wypełnienie  asfaltem,  a  na  pozostałych  fragmentach
kruszywem lub zielenią. W ciągu ul. Krakowskiej torowisko tramwajowe posiada nawierzchnię z płyt żelbetowych.

Istniejące  chodniki  w  zakresie  opracowania  posiadają  w  stanie  istniejącym  nawierzchnie  z  betonowych  płyt
chodnikowych lub betonowej kostki brukowej. 

Istniejące zjazdy objęte granicami opracowania w stanie istniejącym posiadają zróżnicowane nawierzchnie: bitumiczną,
z kostki betonowej lub z kostki kamiennej.

Perony przystankowe tramwajowe w ciągu ul. Dietla posiadają nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.

 4.5 Istniejące uzbrojenie techniczne

W granicach opracowania znajdują się podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia technicznego takie jak:

- sieci teletechniczne

- sieci elektroenergetyczne nN

- sieci elektroenergetyczne sN

- sieci elektroenergetyczne zasilające oświetlenie uliczne

- sieci elektroenergetyczne zasilające sygnalizację świetlną

- sieci trakcyjne

- sieci wodociągowe

- sieci gazowe

- sieci kanalizacji ogólnospławnej

- sieć ciepłownicza

 4.6 Istniejąca zieleń

W stanie  istniejącym na terenie  objętym zakresem opracowania  znajduje  się  zieleń  niska  i  wysoka  zlokalizowana

głównie na Plantach Dietlowskich. Inwentaryzacja zieleni stanowi przedmiot opracowania branżowego. 
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 4.7 Warunki gruntowo-wodne

• Budowa geologiczna

Teren  badań  leży  w  obrębie  dużej  jednostki  geologiczno  strukturalnej  jaką  jest  Zapadlisko  Przedkarpackie.

Podłożem przedczwartorzędowym na tym terenie są kompleksy wapieni górnojurajskich występujące w postaci zrębów

tektonicznych  w  wielu  miejscach  występujących  na  powierzchni  (np.  rejon  Podgórza,  wzgórza  Wawelu  itp.).

Rowy tektoniczne  wypełnione  są  utworami  mioceńskimi  –  iłołupkami,  iłami  lub  łupkami  warstw  skawińskich

oraz utworami  czwartorzędowymi.  Czwartorzęd  reprezentowany  jest  przez  piaski  i  piaski  gliniaste  plejtoceńskie,

miejscami  przewarstwiane  cienką  warstwą  glin  piaszczystych  i  pyłów.  W  rejonie  dawnych  starorzeczy  mogą

występować utwory organiczne – namuły i torfy. Na powierzchni występuje warstwa nasypów, których miąższość może

dochodzić do 10m.

• Warunki hydrogeologiczne

Do  głębokości  rozpoznania  tj  do  3,0m  ppt  nie  nawiercono  zwierciadła  wód  podziemnych.  W  trakcie  wierceń

stwierdzono występowanie sączeń w czterech otworach geotechnicznych nr: 04, 06, 07 i 08.

Intensywność  sączeń  oraz  możliwość  ich  występowania  jest  ściśle  związana  z  warunkami  atmosferycznymi

(długotrwałość opadów, roztopami pokrywy śnieżnej etc.) oraz aktualną porą roku.

• Warunki geotechniczne

Obszar badań pokryty jest warstwą nasypów o miąższości od 2,5 do 3,0m w granicach rozpoznania. Miąższość nasypów

budowlanych wynosi od 0,25 do 0,5m, miąższość nasypów niekontrolowanych wynosi od 2,20 do 2,75m. W otworach

nr 04,  05 i  06 poniżej  warstwy nasypu stwierdzono występowanie warstwy gruntów rodzimych reprezentowanych

przez piaski z laminami pyłu i pyłu piaszczystego o miąższości od 0,1 do 0,4m.

Do  głębokości  rozpoznania,  tj  3,0m  ppt,  pod  warstwą  nasypów  niekontrolowanych,  wydzielono  jeden  pakiet

geotechniczny:

Pakiet I – stanowią grunty niespoiste wieku czwartorzędowego reprezentowane przez piaski średnie:

Warstwa I  – grunty wykształcone jako piaski  średnie i  piaski  średnie przewarstwione pyłem i  pyłem piaszczystym,

barwy jasnoszarej w stanie średnio zagęszczonym ID=0,45, wilgotne.

 4.8 Kategoria geotechniczna

Dla przedmiotowej inwestycji została określona druga kategoria geotechniczna dla prostych warunków gruntowych na

podstawie punktu nr 6  opinii  geotechnicznej  wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego opracowanej przez

Przedsiębiorstwo Usług Geologicznych „GEOBUD” Bronisław Pietruszka ul. Lea 53/63, 30-052 Kraków.
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 5 . Stan projektowany
 5.1 Projektowane rozwiązania sytuacyjne

• ul. Dietla

W ramach przebudowy ul. Dietla zaprojektowano zawężenie szerokości obu jezdni do 6,0m poszerzając tym samym

przyległe chodniki na długości od skrzyżowania z ul. Augustiańską do skrzyżowania z ul. Bożego Ciała,a na skrzyżowaniu

z ul. Krakowską wydzielono dodatkowy pas do prawoskrętu w ul. Krakowską o szerokości 3,0m. Projektowane chodniki

posiadają szerokość zmienną w zakresie 1,5m-7,3m. 

Torowisko tramwajowe zlokalizowane w pasie dzielącym, Plantach Dietlowskich, zaprojektowano o szerokości 7,1m

i o nawierzchni betonowej zapewniając tym samym możliwość poprowadzenia w przyszłości ruchu autobusowego poza

ruchem ogólnym.

Perony  przystankowe  w  pasie  dzielącym  zaprojektowano  w  miejscu  istniejących  regulując  jedynie  ich  długości

i szerokości w wyniku nowej geometrii torowiska oraz przyległej jezdni.

Dla oddzielenie projektowanych jezdni od zieleni w pasie dzielącym zaprojektowano bezpieczniki o szerokości 0,7m.

• ul. Krakowska

W ciągu ul. Krakowskiej zaprojektowano zawężenie szerokości jezdni poprzez zastosowanie wspólnych pasów ruchu

tramwajowo-samochodo-autobusowych,  a  w  miejscach  rozdziału  na  osobne  pasy  zawężono  pas  samochodowy

w stosunku do stanu istniejącego.  W kierunku mostu Piłsudskiego zaprojektowano wspólny pas ruchu na połowie

długości  z  wydzieleniem osobnego pasa ruchu o szerokości  2,75-3,0m na wysokości  skrzyżowania  z  ul.  Węgłową.

W przeciwnym  kierunku  (do  ul.  Dietla)  zaprojektowano  wymknięcie  osobnego  pasa  ruchu  samochodowego

o szerokości  3,0m  w  rejonie  skrzyżowania  z  ul.  Podgórską,  a  ponowne  jego  wydzielenie  zaprojektowano

od skrzyżowania  z  ul.  Józefa.  W  miejscu  istniejących  przystanków  „Stradom”  i  „Plac  Wolnica”  zaprojektowano

wyniesione perony typu wiedeńskiego o długościach kolejno ok. 43,0m, ok. 45,0m W ciągu projektowanych chodników

zaprojektowano 40 miejsc postojowych w układzie równoległym do jezdni i o wymiarach 2,5x6,0m. Miejsca postojowe

zlokalizowano w rejonie budynków: nr 7 – 1 miejsce dla dostaw, nr 13 – 4 miejsca, nr 21 – 7 miejsc, nr 26 – 7 miejsc,

nr 29 – 3 miejsca, nr 31 – 1 miejsce dla dostaw, nr 32 – 4 miejsca, przy Muzeum Etnograficznym (Plac Wolnica 1) – 3

miejsca, nr 46 – 3 miejsca, nr 48 – 2 miejsca, nr 49 – 1 miejsce dla dostaw, nr 50 – 2 miejsca oraz nr 55 – 2 miejsca.

W celu zagospodarowania wygodnej przestrzeni dla pieszych krawędzie jezdni i  zatok postojowych zaprojektowano

w takich odległościach od pobliskiej zabudowy aby zagwarantować minimalną szerokość chodnika na poziomie 2,5m.

• ul. Stradomska

Na ul. Stradomskiej z uwagi na niewielką ingerencję w geometrię torowiska przebudowa jezdni polegać będzie głównie

na niewielkim skorygowaniu przebiegu krawężników w rejonie skrzyżowania z ul. Dietla oraz na wymianie istniejących

górnych nawierzchni. 
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• Skrzyżowania

Skrzyżowanie  ul.  Dietla-Krakowska-Stradomska  zaprojektowano  jako  skrzyżowanie  z  sygnalizacją  świetlną.

Na południowej jezdni ul. Dietla wydzielono dodatkowy pas do skrętu w prawo w ul. Krakowską, a na jezdni północnej

skręt w ul. Stradomską odbywać się będzie ze wspólnego pasa z relacją na wprost. Skręt w lewo z północnej jezdni

ul. Dietla w ul. Krakowską dopuszczony będzie jedynie dla pojazdów komunikacji miejskiej. Na wlotach ulic Krakowskiej

i Stradomskiej zaprojektowano wydzielone pasy do skrętu w prawo w ul. Dietla zakazując tym samym przejazdu na

wprost (przejazd dozwolony jedynie dla rowerów i pojazdów komunikacji miejskiej). Dla tej relacji kierowcy korzystać

będą  z  pobliskich  skrzyżowań  Dietla-Św.  Sebastiana  i  Dietla-Orzeszkowej.  Geometria  projektowanych  wysp

na skrzyżowaniu wynika z ze skrajni projektowanego torowiska oraz z zapewnionej możliwości wprowadzenia relacji

w lewo z ul. Dietla tylko dla autobusów komunikacji zbiorowej. 

Na skrzyżowaniu ul. Dietla i ul. Augustiańskiej zawężono wlot jezdni podporządkowanej do 5,5m, a przecięcie krawędzi

jezdni wyłukowano łukami kołowymi o promieniu R=8,0m.

W wyniku zawężenia jezdni ul. Dietla w rejonie skrzyżowania z ul. Bożego Ciała zaprojektowano nowe wyłukowania

przecięcia krawędzi jezdni na wylocie drogi podporządkowanej łukami kołowymi o promieniu R=8,0m.

Na wszystkich skrzyżowaniach w ciągu ul. Krakowskiej, poza skrzyżowaniem z ul. Św. Katarzyny, zaprojektowano wloty

ulic  podporządkowanych  jako  wyniesione  do  poziomu  chodnika.  Szerokości  wlotów  zostały  zaprojektowane

z zawężeniami jedno lub obustronnymi w stosunku do stanu istniejącego w zależności  od sposobu parkowania na

jezdni oraz od kierunku ruchu na danej ulicy.

Skrzyżowanie z ul. Św. Katarzyny pozostawiono w formie jak w stanie istniejącym tj. jako zjazd ze skosami 1:1.

• Zjazdy

W ramach zadania zaprojektowano przebudowę zjazdów indywidualnych zlokalizowanych w zakresie opracowania.

Ich szerokości  pozostawiono  jak  w  stanie  istniejącym  z  uwagi  na  dowiązanie  do  bram  wjazdowych  na  teren

nieruchomości.

Przebudowa polegać będzie na zmianie długości w dostosowaniu do nowej krawędzi jezdni,  wymianie nawierzchni

i zastosowaniu  jednakowych  skosów  1:1  na  długości  do  2,0m  od  krawędzi  jezdni.  Wykaz  zjazdów  objętych

opracowaniem przedstawiono w punkcie 4.1 niniejszego opisu.

• Parkowanie 

Na ulicy Krakowskiej zlokalizowano 40 miejsc postojowych. Ich lokalizacja i wymiary podano w opisie projektowanych

rozwiązań sytuacyjnych ul. Krakowskiej. Na pozostałych ulicach w granicach opracowania parkowanie będzie objęte

projektem organizacji ruchu. Po zmianie sposobu parkowania na ulicy Rybaki istnieje możliwość zrekompensowania

znacznej ilości miejsc zlikwidowanych w wyniku przebudowy ul. Krakowskiej.
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• Torowisko tramwajowe

Projektuje się zasadniczo odtworzenie istniejącej geometrii torów jak i węzła rozjazdowego w obszarze skrzyżowania

ulic Krakowska – J.  Dietla – Stradomska z utrzymaniem istniejących relacji.  Minimalny promień łuku poziomego na

odcinku dojazdowym do węzła rozjazdowego wynosić będzie 50m; w torach węzła 30m; na szlaku 100m z krzywymi

przejściowymi.  Na długości  przebudowy torów,  z  uwagi  na  skomplikowaną  geometrię  torów w planie  i  prędkości

maksymalne nie stosowano przechyłek w łukach.

Perony przystankowe utrzymano w zbliżonych do istniejących lokalizacjach, w chodnikach, przy zbliżeniu osi torów do

wymaganej, normatywnej odległości osi toru od krawędzi peronu wynoszącej 1,25m. Osie torów na długości peronów

zwiększonej dodatkowo z każdej strony o 10m przebiegać będą w odcinkach prostych. Wysokość krawędzi peronów od

geodezyjnej płaszczyzny toków szynowych wynosić będzie 0,17m. Krawędzie peronów wykonane będą z krawężników

kamiennych typu Kessel Kerb.

Rozstawy osi torów zasadniczo wynosić będą 3,20m. Na długości Mostu Piłsudskiego 2,90m.

Przed przejściami  dla  pieszych oraz  na peronach przystanków zastosowano pasy  medialne dla  osób niewidomych

i niedowidzących o szerokości minimalnej 0,8m (0,3 na peronach) i długości w dostosowaniu do lokalizacji.

• Przystanki komunikacji zbiorowej

Projektuje  się  na  peronach  nowe  wiaty  przystankowe  zgodne  z  obowiązującymi  w  Krakowie  standardami  wiat

„stylizowanych” o wymiarach:

1. Wiaty (2 szt.) tramwajowe w ciągu ul. Dietla: 8 segmentów z uwagi na odpowiednio duże rozmiary peronów oraz

znaczne zapotrzebowanie pasażerskie.

2. Wiata (1 szt.) autobusowa w ciągu ul. Dietla: 4 segmenty.

3. Wiaty (2 szt.) tramwajowe w ciągu ul. Krakowskiej: 4 segmenty w tym jedna wiata (w k. mostu) z tzw. „cofniętym

słupkiem” (wąska ściana boczna, szeroki dach) z uwagi na węższy chodnik. 

 5.2 Projektowane rozwiązanie wysokościowe

Wpływ na rozwiązanie wysokościowe mają:

- istniejące rzędne na zakresach robót

- istniejące rzędne wejść do budynków i bram wjazdowych 

- istniejące rzędne mostu

- lokalizacja istniejących i projektowanych sieci uzbrojenia technicznego w granicach opracowania
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• ul. Dietla

Z uwagi na odsunięcie jezdni od budynków oraz lokalizację istniejących sieci uzbrojenia technicznego przy północnej

krawędzi jezdni zaprojektowano na wlotach ul. Dietla spadki poprzeczne o wartości 3,0% w stronę zabudowy oraz 2,0%

w  przeciwną  stronę  na  wylotach.  Spadki  podłużne  jezdni  północnej  zaprojektowano  o  wartościach  zmiennych

w zakresie  0,0%-0,5%,  natomiast  południowej  w  zakresie  0,0%-3,0%.  Załomy  profili  o  różnicy  spadków  większej

od 1,0% wyokrąglono łukami pionowymi kołowymi o promieniach R=600m, R=950m oraz R=6000m.

• ul. Krakowska

Spadki podłużne ulicy Krakowskiej wynikają z projektowanego profilu podłużnego torowisk i mieszczą się w zakresie

0,2%-3,8%. Załomy profili wyokrąglono łukami pionowymi kołowymi o promieniach R=2000m, R=3000m, R=5000m

i R=10000m. Na moście Piłsudskiego planuje się remont torowiska przy zachowaniu istniejących parametrów łuków

i pochyleń.

• ul. Stradomska

Spadki podłużne ulicy Stradomskiej wynikają z projektowanego profilu podłużnego torowisk i wynoszą -0,2% oraz 0,4%.

Załom pomiędzy spadkami wyokrąglono łukiem pionowym kołowym o promieniu R=3000m. Spadki  poprzeczne są

zmienne z uwagi na dowiązanie projektowanego torowiska do istniejących krawężników w ciągu ulicy Stradomskiej

oraz do projektowanego skrzyżowania.

• ul. Skrzyżowania

Spadki  podłużne  i  poprzeczne  na  skrzyżowaniach  wynikają  z  projektowanych  profili  torowisk  i  jezdni.  Wartości

i kierunki zaprojektowano w sposób umożliwiający sprawny odpływ wody.

• Zjazdy

Spadki  podłużne zjazdów zaprojektowano maksymalnie o nachyleniu 5,0% w kierunku jezdni,  a  spadki  poprzeczne

w dowiązaniu do przyległych chodników i  do spadków podłużnych jezdni.

• Parkowanie

Spadki podłużne miejsc postojowych zaprojektowano w dowiązaniu do projektowanych spadków podłużnych przyległej

jezdni, a spadki poprzeczne zaprojektowano maksymalnie o nachyleniu 2,5%.

• Torowisko tramwajowe

Spadki  podłużne  projektowanych  torowisk  mieszczą  się  w  zakresie  0,02%-3,8%.  Przekrój  poprzeczny  nawierzchni

torowisk  zaprojektowano  jako  daszkowy  ze  spadkami  o  wartości  1,0%,  a  w  rejonie  skrzyżowania  ul.  Krakowskiej

z ul. Dietla zaprojektowano spadek poprzeczny 0,0%.

• Chodniki i perony przystankowe

Spadki  podłużne  na  chodnikach  i  peronach  wynikają  z  projektowanych  spadków  podłużnych  przyległej  jezdni

i torowisk.  Spadki poprzeczne zaprojektowano maksymalnie o nachyleniu 3,0%.
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 5.3 Projektowane odwodnienie

Odwodnienie zostało zaprojektowane jako powierzchniowe z odprowadzeniem wody do projektowanych studzienek

wodościekowych  i  odwodnień  liniowych,  a  następnie  do  projektowanej  kanalizacji  opadowej  (wg  opracowania

branżowego).  Dodatkowo  przewidziano  żelbetowe,  systemowe  skrzynki  odwadniające  rowki  szynowe  m.in.

w najniższych  punktach  niwelety,  bezpośrednio  przed  i  za  rozjazdami  oraz  odwodnienie  zwrotnic  rozjazdów

z odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej poprzez system separatorów substancji oleistych.

Pod torowiskiem tramwajowym projektuje się drenaż rurowy.

 5.4 Projektowane przekroje konstrukcyjne

Konstrukcję jezdni ul. Dietla oraz wydzielonych pasów ruchu dla samochodów w ciągu ul. Stradomskiej i ul. Krakowskiej

zaprojektowano dla kategorii ruchu KR4 oraz grupy nośności podłoża gruntowego G3. Głębokość przemarzania gruntu

przyjęto jako hz=1,0m.

A1  )   KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PASA AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWEGO

       (prefabrykowane betonowe torowisko tramwajowe):

 35 cm – płyta żelbetowa prefabrykowana z odciśniętym wzorem kostki brukowej

 2,5 cm – mata wibroizolacyjna

 min. 7 cm – warstwa wyrównawcza z chudego betonu

wtórny moduł odkształcenia E2≥120MPa

 min. 45 cm – warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

 geosiatka wzmacniająca

 geowłóknina separacyjna

wtórny moduł odkształcenia E2≥45MPa

Razem – min. 89,5 cm

*A1  )   KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PASA AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWEGO

       (prefabrykowane betonowe torowisko tramwajowe):

 35 cm – płyta betonowa prefabrykowana z  dodatkiem włókien polipropylenowych z  odciśniętym wzorem

kostki brukowej

 2,5 cm – mata wibroizolacyjna

 min. 7 cm – warstwa wyrównawcza z chudego betonu

wtórny moduł odkształcenia E2≥120MPa

 min. 45 cm – warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
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 geosiatka wzmacniająca

 geowłóknina separacyjna

wtórny moduł odkształcenia E2≥45MPa

Razem – min. 89,5 cm

A2)   KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PASA AUTOBUSOWO TRAMWAJOWEGO

      (poza prefabrykowanym betonowym torowiskiem tramwajowym):

 35 cm – płyta żelbetowa prefabrykowana

 2,5 cm – mata wibroizolacyjna

 min. 7 cm – warstwa wyrównawcza z chudego betonu

wtórny moduł odkształcenia E2≥120MPa

 min. 45 cm – warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

 geosiatka wzmacniająca

 geowłóknina separacyjna

wtórny moduł odkształcenia E2≥45MPa

Razem – min. 89,5 cm

A3)   KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PASA AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWEGO

      (torowisko tramwajowe o wypełnieniu bitumicznym):

 5 cm – beton asfaltowy

 15 cm – podbudowa zasadnicza z betonu C25/30

 20 cm – płyta żelbetowa

 2,5 cm – mata wibroizolacyjna

 8 cm  - warstwa wyrównawcza z betonu C16/20

wtórny moduł odkształcenia E2≥120MPa

 min. 45 cm – warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

wtórny moduł odkształcenia E2≥45MPa

Razem – min 95,5 cm

*A3)   KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PASA AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWEGO

      (torowisko tramwajowe o wypełnieniu bitumicznym):

 5 cm – beton asfaltowy

 15 cm – podbudowa zasadnicza z betonu C25/30

Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS
Projekt architektoniczno-budowlany – 20 marzec 2017r.

 Strona 21



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWO-TOROWEJ DLA ZADANIA PN: 
„Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu

drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudową
ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”

 20 cm – płyta betonowa z dodatkiem włókien polipropylenowych

 2,5 cm – mata wibroizolacyjna

 8 cm  - warstwa wyrównawcza z betonu C16/20

wtórny moduł odkształcenia E2≥120MPa

 min. 45 cm – warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

wtórny moduł odkształcenia E2≥45MPa

Razem – min 95,5 cm

B1  )   KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI PRZYLEGŁEJ DO TOROWISKA:

 4 cm – warstwa ścieralna – SMA 11

 8 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W

 14 cm – warstwa podbudowy zasadniczej – beton asfaltowy AC 22 P

wtórny moduł odkształcenia E2≥160MPa

 24-37  cm  -  warstwa  podbudowy  pomocnicznej  z  kruszywa  łamanego  0/31,5mm  stabilizowanego

mechanicznie

wtórny moduł odkształcenia E2≥120MPa

 25 - warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

 geosiatka wzmacniająca

 geowłóknina separacyjna

*wtórny moduł odkształcenia E2≥35MPa

Razem – 75-88 cm

B  2  )   KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   JEZDNI POZA TOROWISKIEM  :

 4 cm – warstwa ścieralna – SMA 11

 8 cm – warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16 W

 14 cm – warstwa podbudowy zasadniczej – beton asfaltowy AC 22 P

wtórny moduł odkształcenia E2≥160MPa

 20 cm - warstwa podbudowy pomocnicznej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

wtórny moduł odkształcenia E2≥120MPa

 20 - warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

*wtórny moduł odkształcenia E2≥35MPa

Razem – 66cm
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C) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

 8cm – płyty porfirowe płomieniowane cięte regularnie (ul. Krakowska) /

            kostka brukowa betonowa bezfazowa (ul. Dietla, ul. Stradomska)

 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 15cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

 20cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

Razem – 46cm

D) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BEZPIECZNIKA:

 8cm –  kostka brukowa betonowa bezfazowa

 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 15cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

 20cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

Razem – 46cm

E) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU:

 10cm – kostka kamienna z odzysku z ul. Krakowskiej

 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

 20cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

Razem – 53cm

F) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH:

 8cm – kostka porfirowa o odmiennej kolorystyce

 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

 20cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

Razem – 51cm

G) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU PRZYSTANKOWEGO:

 8cm – płyty porfirowe płomieniowane cięte regularnie (ul. Krakowska) /

            kostka brukowa betonowa bezfazowa (ul. Dietla, ul. Stradomska)

 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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 15cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

 20cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

Razem – 46cm

H) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYNIESIONEJ JEZDNI NA DŁUGOŚCI PERONU NA PRZYSTANKU TYPU WIEDEŃSKIM:

 10cm – kostka brukowa kamienna cięta płomieniowana 14/21

 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 25cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

 30cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

Razem – 68cm

I) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POWIERZCHNI WYŁĄCZONEJ Z RUCHU:

 10cm – kostka kamienna z odzysku z ul. Krakowskiej

 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 15cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

 20cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

Razem – 48cm

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI  TORÓW  NA  ODCINKU  POŁUDNIOWYM  DO  MOSTU  PIŁSUDSKIEGO  ORAZ

UL. STRADOMSKA:

 szyny  Ri60N(60R2)  –  system  sprężystego  punktowego  mocowania  szyn  na  bazie  żywic  poliuretanowych

o rozstawie  1435mm.  Kotwienie  punktowe  –  kotwy  wklejane  klejem  na  bazie  żywic  epoksydowych  –

z podlewem na bazie żywic poliuretanowych;

 beton asfaltowy grub. 5cm

 podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 grub. 15cm

 żelbetowa płyta monolityczna grub. 20cm

 mata wibroizolacyjna grub 2,5cm

 warstwa wyrównawcza z betonu c16/20 grub. 8cm

 warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie do Is≥1,03,  wzmacnianego

geosiatką i warstwą geowłókniny o grubości min. 0,45m i parametrach wytrzymałościowych dostosowanych

do  istniejących  warunków  wodno-gruntowych  przy  oczekiwanym  module  odkształcenia  na  poziomie

posadowienia płyty torowej E2=120MPa.

 podłoże gruntowe E2min 45MPa, Is>0,95
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TORÓW NA ODCINKU MOSTU PIŁSUDSKIEGO:

 szyny  LK-1  –  system  ciągłego  sprężystego  mocowania  szyn  na  bazie  żywic  poliuretanowych  o  rozstawie

1435mm,  układane  jako  tor  bezstykowy  (spoiny  termitowe  szlifowane  pod  stopką  szyny  dla  właściwego

ułożenia w kanałach płyt torowych)

 płyta  torowa  prefabrykowana  z  betonu  klasy  min.  C35/45  (B45)  grubości  180mm  dostosowana  do

przytwierdzenia/mocowania  szyn  w  technologii  elastycznego  mocowania  szyn  na  bazie  żywic

poliuretanowych; długości płyt zależne lokalnie od geometrii toru 

 mata wibroizolacyjna;

W stanie projektowanym nie zmienia się układ statyczny i  geometria mostu. Urządzenia wyrównawcze-dylatacyjne

z szyn LK-1 stosowane będą w każdym z torów na końcach mostu gdzie następuje kompensacja przemieszczeń podłuż-

nych mostu. Zakres przemieszczeń na dylatacji od strony Kalwaryjskiej wynosi +/-50mm natomiast od strony J. Dietla

+/-18mm. Na dylatacjach pośrednich przemieszczenia wynikają tylko z ugięć przęseł i można je uznać za zaniedbywal-

nie małe więc tutaj urządzenia wyrównawcze nie są konieczne. Wg projektanta styk dylatacyjny powinien znajdować

się w lokalizacji dylatacji obiektu mostowego, propozycje rozwiązania przedstawiono w części rysunkowej.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TORÓW NA ODCINKU ul. KRAKOWSKA, J. DIETLA:

 szyny  Ri60N(60R2)  –  system  ciągłego  sprężystego  mocowania  szyn  na  bazie  żywic  poliuretanowych

o rozstawie  1435mm,  układane  jako  tor  bezstykowy  (spoiny  termitowe  szlifowane  pod  stopką  szyny  dla

właściwego ułożenia w kanałach płyt torowych)

 płyta  torowa  prefabrykowana  z  betonu  klasy  min.  C35/45  (B45)  grubości  350mm  dostosowana  do

przytwierdzenia/mocowania  szyn  w  technologii  elastycznego  mocowania  szyn  na  bazie  żywic

poliuretanowych; długości płyt zależne lokalnie od geometrii toru 

 mata wibroizolacyjna grub. 2,5cm

 warstwa wyrównawcza z betonu C16/20 grub. min. 7cm

 warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie do Is≥1,03,  wzmacnianego

geosiatką i warstwą geowłókniny o grubości min. 0,45m i parametrach wytrzymałościowych dostosowanych

do  istniejących  warunków  wodno-gruntowych  przy  oczekiwanym  module  odkształcenia  na  poziomie

posadowienia płyty torowej E2=120MPa;

 podłoże gruntowe E2min 45MPa, Is>0,95

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TORÓW I ROZJAZDÓW WĘZŁA ROZJAZDOWEGO:

 szyny  Ri60N(60R2)  –  system  sprężystego  punktowego  mocowania  szyn  na  bazie  żywic  poliuretanowych

o rozstawie 1435mm. Kotwienie punktowe nawierzchni stalowej rozjazdu – kotwy wklejane klejem na bazie

żywic epoksydowych - z podlewem na bazie żywic poliuretanowych;
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 beton asfaltowy grub. 5cm

 podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 grub. 15cm

 żelbetowa płyta monolityczna grub. 20cm;

 mata wibroizolacyjna grub 2,5cm

 warstwa wyrównawcza z betonu c16/20 grub. 8cm

 warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie do Is≥1,03,  wzmacnianego

geosiatką i warstwą geowłókniny o grubości min. 0,45m i parametrach wytrzymałościowych dostosowanych

do  istniejących  warunków  wodno-gruntowych  przy  oczekiwanym  module  odkształcenia  na  poziomie

posadowienia płyty torowej E2=120MPa

 podłoże gruntowe E2min 45MPa, Is>0,95

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TORÓW NA ODCINKACH STREFY CISZY ELEKTROMAGNETYCZNEJ 

Podlew ciągły

 szyny  Ri60N(60R2)  –  system  sprężystego  punktowego  mocowania  szyn  na  bazie  żywic  poliuretanowych

o rozstawie 1435mm. Kotwienie punktowe nawierzchni stalowej rozjazdu – kotwy wklejane klejem na bazie

żywic epoksydowych - z podlewem na bazie żywic poliuretanowych;

 beton asfaltowy grub. 5cm

 podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 grub. 15cm

 betonowa płyta monolityczna z dodatkiem włókien polipropylenowych grub. 40cm;

 mata wibroizolacyjna grub 2,5cm

 warstwa wyrównawcza z betonu c16/20 grub. 8cm

 warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie do Is≥1,03,  wzmacnianego

geosiatką i warstwą geowłókniny o grubości min. 0,45m i parametrach wytrzymałościowych dostosowanych

do  istniejących  warunków  wodno-gruntowych  przy  oczekiwanym  module  odkształcenia  na  poziomie

posadowienia płyty torowej E2=120MPa

 podłoże gruntowe E2min 45MPa, Is>0,95

Płyty prefabrykowane 

 szyny  Ri60N(60R2)  –  system  ciągłego  sprężystego  mocowania  szyn  na  bazie  żywic  poliuretanowych

o rozstawie  1435mm,  układane  jako  tor  bezstykowy  (spoiny  termitowe  szlifowane  pod  stopką  szyny  dla

właściwego ułożenia w kanałach płyt torowych)

 płyta  torowa prefabrykowana z  betonu klasy min.  C35/45 (B45)  z  dodatkiem włókien polipropylenowych

grubości 350mm dostosowana do przytwierdzenia/mocowania szyn w technologii elastycznego mocowania

Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS
Projekt architektoniczno-budowlany – 20 marzec 2017r.

 Strona 26



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWO-TOROWEJ DLA ZADANIA PN: 
„Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu

drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudową
ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”

szyn na bazie żywic poliuretanowych; długości płyt zależne lokalnie od geometrii toru 

 mata wibroizolacyjna grub. 2,5cm;

 warstwa wyrównawcza z betonu C16/20 grub. min. 7cm

 warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie do Is≥1,03,  wzmacnianego

geosiatką i warstwą geowłókniny o grubości min. 0,45m i parametrach wytrzymałościowych dostosowanych

do  istniejących  warunków  wodno-gruntowych  przy  oczekiwanym  module  odkształcenia  na  poziomie

posadowienia płyty torowej E2=120MPa;

 podłoże gruntowe E2min 45MPa, Is>0,95

UWAGA!

*  W  przypadku  występowania  nośności  podłoża  gruntowego  poniżej  35  Mpa  (pod  drogą)  oraz  45  Mpa  (pod

torowiskiem) należy zastosować wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wymianę 35 cm podłoża gruntowego na

grunt niewysadzinowy lub poprzez wciskanie 20 cm warstwy kruszywa łamanego w podłoże gruntowe do uzyskania

wymaganych parametrów nośności podłoża gruntowego.

Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny:

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża dla kategorii ruchu KR4 i grupy nośności

podłoża G3 wynosi 0,65*hz = 0,65 * 1,0m = 0,65m.

Przyjęte konstrukcje posiadają grubość min. 0,68m czyli warunek został spełniony.

Wszystkie  warstwy  nawierzchni  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami,  a  podłoże  pod

nawierzchnię zagęścić zgodnie z normą „Roboty Ziemne” –PN-S-02205/98.

Projektuje  się  rozjazdy  oparte  na zwrotnicach  o  promieniu  50m.  Kąt  zwrotu  zwrotnicy  o  promieniu  toru

zwrotnego 50m wynosi 6°05´46´´ przy długości półzwrotnicy 6000mm, kształtownik iglicowy 49E1A3 (I49) o wysokości

116 mm jako tzw. iglice wysokie, podparte na siodełkach podiglicowych. Wysokość iglicy w strefie jej ostrza płynnie

zmniejszana od wysokości 116 mm do 111 mm na odcinku 1000 mm. Stopa iglicy w tej strefie ukształtowana tak, aby

iglice były dostosowane do połączenia z dowolnym typem mechanizmu nastawczego.  Opornice wykonane z szyn typu

60R2 (materiał – stal 900). Krzyżownice rozjazdów wykonane z kształtownika blokowego BL 180/260 stal w gatunku

800 ulepszonej cieplnie do wytrzymałości Rmmin = 1050 Mpa. Siodełka podiglicowe (materiał – stal 45) wykonane

w sposób zapewniający przyleganie stopy iglic na każdym siodełku. Nakładki ślizgowe, po których przesuwa się iglica są

utwardzone  powierzchniowo  do  340  HB  poprzez  ulepszanie  cieplne.  Pomiędzy  tymi  nakładkami  a  ich  siodełkami

nośnymi umieszczono przekładki poliuretanowe. Nakładki ślizgowe są elementami wymiennymi.

Styk iglicy i szyny łączącej ukształtowany ukośnie pod kątem 45°.
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Połączenie  w  bloku  mocującym  za  pomocą  specjalnego  zacisku  klinowego.  Konstrukcja  mocowania  iglicy  i  jej

ukształtowanie  zapewniają  w  stanie  swobodnym  (przed  połączeniem  z  mechanizmem  nastawczym)  środkowe

położenie iglicy względem opornicy i odbojnicy oraz siłą niezbędną do ręcznego przestawiania iglic wynoszącą 0,15 kN

do 0,25 kN.

Półzwrotnica przystosowana do instalacji grzałek zamontowanych w osłonie z ocynkowanych rur stalowych o średnicy

ø¾" i długości L = 3000 mm umieszczonych w korpusie siodełek podiglicowych. Mocowanie grzałek za pomocą śrub

(nie dopuszcza się spawania uchwytów do opornic).

Kształtownik szynowy 60R2 w dolnym zakresie parametrów gatunku 900 A, odmiany C, klasy S (nieotworowany),

kształtownik szynowy Ri60VK w górnym zakresie parametrów gatunku 800 utwardzony powierzchniowo do 340 HB

metodą ulepszania cieplnego.

Kształtownik szynowy D180/105 gatunku 800 o twardości 325 – 354 HB po obróbce.

Walcówka 130-150 x 180 gatunku 800 o twardości 325 – 354 HB po obróbce.

Nakładki ślizgowe utwardzone powierzchniowo do 340 HB metodą ulepszania cieplnego.

Kęsy stalowe gatunku 800 o twardości 325 – 354 HB po obróbce.

Blacha stalowa grub. 15 mm z materiału gatunku St5S.

Krzyżownice - głębokość żłobka 14 mm na długości krzyżownicy, rampa najazdowa długości 2,0 m i pochyleniu 1:100 na

dojazdach do krzyżownic.

Wszystkie  rozjazdy elektrycznie  ogrzewane.  Najazdowe wyposażone w elektryczne napędy zwrotnicowe;  zjazdowe

w sprężynowe urządzenia nastawcze.

W  zwrotnicach  najazdowych,  konieczne  jest,  dla  stosowanych  napędów  zwrotnicowych,  wykonanie  stref  ciszy

elektromagnetycznej w obwodach torowych przed i za strefą napędu zwrotnicowego. Dla spełnienia tego założenia

podłoże torów i rozjazdów w tych obszarach wykonane będzie w konstrukcji  płyty z betonu C35/45 grubości 40cm

z dodatkiem włókna polipropylenowego w ilości 0,6kg/m3 mieszanki betonowej, lub w technologii podlewu ciągłego

z dodatkiem  włókien  polipropylenowych  które  spełnią  rolę  mikrozbrojenia  zmniejszającego  skurcz  plastyczny

i ograniczającego  powstawanie  rys  skurczowych  w  stwardniałym  betonie.  Obszary  stref  ciszy  elektromagnetycznej

przedstawiono na rysunkach.

Szyny należy układać w temperaturach neutralnych wynoszących +15 do +30 °C.

Wypełnienie przestrzeni poprzecznych pomiędzy płytami torowymi wykonane zostanie zaprawą cementową min. 3:1,

następnie  do  gł.  min.  5cm  poniżej  powierzchni  płyty  uszczelnienie  masami  zalewowymi  na  bazie  żywic

poliuretanowych.  Uszczelnienia i  wypełnienia wolnych przestrzeni  należy wykonać w sposób trwały,  zapobiegający

filtracji wód opadowych w podłoże.

Projektowane torowisko „wspólne” poprzez zastosowanie mocowania szyn na bazie żywic poliuretanowych zapewnia
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izolacyjność elektryczną. 

Na  projektowanym  odcinku  występują  elementy  obwodu  sieci  powrotnej  –  łączniki  szynowe  w  postaci  połączeń

międzytokowych (miedzy szynowych) i międzytorowych.

Łączniki międzytokowe i międzytorowe wykonane zostaną z kabla typu YKY 150mm2, 1kV. Do mocowania łączników

należy  zastosować  końcówki  typu  AR-60N  (średnicy  19mm).  Położenie  kołków  w  szyjce  szyny  powinno  być

zabezpieczone poprzez zastosowanie rur ochronnych i znajdować się na wysokości stopki szyny. Łączniki międzytorowe

należy wykonać co 200m a łączniki międzytokowe co 100m. Łączniki międzytorowe należy wykonać w tych samych

miejscach co międzytokowe – co drugi łącznik.

Dla przedłużenia żywotności torów i rozjazdów, redukcji drgań i hałasu, poprawy komfortu podróży należy wykonać na

całej trasie prewencyjne szlifowanie szyn.

Prewencyjne szlifowanie szyn polega na: 

 zeszlifowaniu warstwy odwęglonej części główki szyny (0.3 mm)

 poprawieniu profilu główki szyny na powierzchni toczenia się kół 

 poprawieniu nachylenia płaszczyzny toczenia poprzez utrzymanie stałego pochylenia poprzecznego 

 wyeliminowaniu nierówności powierzchni tocznych szyny powstałych w trakcie spawania szyn.

Odwodnienie  torów  realizowane  będzie  jak  w  stanie  istniejącym  poprzez  odwodnienie  drogi  za  pomocą

wpustów ulicznych zlokalizowanych obustronnie przy krawędzi jezdni. Dodatkowo przewidziano żelbetowe, systemowe

skrzynki odwadniające rowki szynowe m.in. w najniższych punktach niwelety, bezpośrednio przed i za rozjazdami oraz

odwodnienie  zwrotnic  rozjazdów  z  odprowadzeniem  wód  do  kanalizacji  deszczowej  poprzez  system  separatorów

substancji oleistych z odprowadzeniem wód do sieci kanalizacji deszczowej. 

Obramowanie jezdni zaprojektowano z krawężników kamiennych 20/25 o odsłonięciu h=6cm i na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15 z oporem.

Obniżony  ściek  przykrawężnikowy zaprojektowano z  dwóch rzędów kostki  brukowej  kamiennej  9-11  na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C12/15.

Oddzielenie zjazdów od jezdni zaprojektowano z krawężników kamiennych 20/25 o odsłonięciu h=4cm i na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C20/25 z oporem

Oddzielenie miejsc postojowych od jezdni zaprojektowano z krawężników kamiennych 20/25 o odsłonięciu h=4cm i na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C20/25 z oporem

Pomiędzy  nawierzchnią  torowiska  tramwajowego,  a  wydzielonym  pasem  ruchu  dla  samochodów  zaprojektowano

wtopiony  opornik  drogowy  kamienny  15/25  (odsłonięcie h=0cm) na  podsypce  cementowo-piaskowej  1:4  i  ławie

z betonu C20/25 z oporem.
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Oddzielenie  wysokiego  peronu  oraz  wyniesionej  jezdni  na  długości  przystanku  typu  wiedeńskiego  od  torowiska

tramwajowego zaprojektowano z krawężników kamiennych typu Kessel Kerb o odsłonięciu 17cm od główki szyny i na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu C20/25 z oporem.

Obramowanie  chodników zaprojektowano z  obrzeża kamiennego 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej  i  ławie

z betonu cementowego C12/15 z oporem.

 5.5 Projektowane uzbrojenie techniczne

Projektowane  uzbrojenie  oraz  przekładki  uzbrojenia  istniejącego  lub  jego  zabezpieczenie  stanowią  przedmiot

opracowań branżowych. Przed ułożeniem nawierzchni należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie uzbrojenia

podziemnego (wg opracowań branżowych).

 5.5.1 Sieć trakcyjna

W  ramach  przebudowy  sieci  trakcyjnej  w  ul.  Krakowskiej,  przewidziano  demontaż  słupów,

przewieszek zamocowanych do budynków oraz przewodów jezdnych. Z godnie z warunkami przebudowy na

skrzyżowaniu ulic Krakowska – Dietla zaprojektowano sieć płaską, w ulicy Krakowskiej sieć łańcuchową

skompensowaną.  Zasilanie i  sekcjonowanie sieci  trakcyjnej  pozostaje  bez zmian i   będzie  się  odbywać

w oparciu o istniejące kable zasilające. Wysokość zawieszenia przewodów jezdnych sieci trakcyjnej powinna

wynosić 5,5 m względem główki szyny. Odchyłki wysokości zamocowania nie powinny przekroczyć + 0,1 m

i – 0,25. Odsuw normalny przewodów jezdnych na odcinku prostym powinien być równy 0,30 m, zaś na łuku

0,35 m. Maksymalny dopuszczalny odsuw na łuku nie może przekraczać 0,40 m. Zygzakowanie sieci należy

prowadzić symetrycznie aby odsuwy przewodu następował od osi a następnie do osi torowiska. W sieci

łańcuchowej należy nadać równoczesny jednakowy odsuw linki nośnej i przewodu jezdnego.

Sieć trakcyjna łańcuchowa

W ulicy Krakowskiej  sieć trakcyjną zaprojektowano jako sieć łańcuchową, skompensowaną. Sieć

łańcuchową  należy  wykonać  przewodem jezdny  miedzianym  typu  DjpS-100  oraz  liną  nośną  typu  L95.

Maksymalny naciąg dla liny nośnej przyjęto na poziomie 1140 daN natomiast dla przewodu jezdnego na

poziomie 1000 daN. 

Sieć trakcyjna płaska

W obszarze  skrzyżowań  objętych  przebudową,  sieć  trakcyjną  zaprojektowano  jako  sieć  płaską,

nieskompensowaną,  wykonaną  przewodem  jezdny  miedzianym  typu  DjpS-100.  Maksymalny  naciąg

przewodu jezdnego w sieci płaskiej, nieskompensowanej przyjęto na poziomie 700 daN.
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Konstrukcje nośne

Konstrukcje nośne dla sieci jezdnej zaprojektowano w postaci zawieszeń poprzecznych linkowych

(jedno i dwupoziomowych), które należy wykonywać z linek nierdzewnych o polu powierzchni przekroju 35

mm². W sieci płaskiej zawieszania stałe, należy zasadniczo stosować do podwieszania przewodu jezdnego

na łukach oraz w przypadku gdy w jednym punkcie podwieszany jest więcej niż jeden przewód jezdny (np.

na rozjazdach sieciowych). 

Kotwienia 

Kotwienia krańcowe sztywne przewodu jezdnego i liny nośnej zaprojektowano z linki nierdzewnej

o polu powierzchni przekroju 50 mm² wraz z odpowiednim osprzętem.

Dla  kotwień  sztywnych  zaczepionych  do  słupów  trakcyjno-oświetleniowych  przewidziano

zastosowanie tłumików drgań z linki syntetycznej. 

Urządzenia kompensujące 

Do naprężania przewodu jezdnego i  liny nośnej należy zastosować jedną wspólną kompensację

o naciągu 2000daN, tj. model TRC+ 750/2000

Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej

Jako konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej przewidziano dekoracyjne słupy trakcyjne oraz trakcyjno-

oświetleniowe stalowe,  rurowe.  Wszystkie  słupy powinny być wyposażone w płyty  podstawy służące do

mocowania do fundamentów poprzez przykręcenie.

 5.5.2 Zwrotnice

System orurowania dla prowadzenia przewodów zasilających i sterowniczych

Dla doprowadzenia wszystkich przewodów zasilających i sterowniczych przewidziane zostały przepusty z rur

ochronnych wraz ze studniami  kablowymi.  Ciągi  kanalizacji  kablowej  wykonane będą rurami o średnicy

110/95mm oraz 50/42mm (np. DVK110 i DVK50). Rozgałęzienia kanalizacji kablowej wykonać w studniach

kablowych  betonowych.  Dla  prowadzenia  kabli  sygnałowych  i  kabli  o  potencjale  600VDC  zostały

przewidziane niezależne rury.

Rury ochronne należy układać na głębokości:

- minimum 1m przy przejściu pod torami i ulicami

- minimum 0,5m pod chodnikami

- minimum 0,7m pod zieleńcami.

Rury i  studnie kablowe w rejonie przewidzianym do zabudowy przy poszczególnych zwrotnicach należy

układać przed wylaniem płyty betonowej pod rozjazdy. Zarówno połączenia na styku studnia–rura jak i rura-

kabel należy uszczelnić aby zapobiec wnikaniu ziemi i wody do wnętrza kanalizacji.
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Zasilanie

Zasilanie systemu sterowania i ogrzewania zwrotnic przewiduje się z sieci trakcyjnej. Przewód zasilający

należy połączyć z siecią jezdna za pomocą zacisku zasilającego nakładkowego, następnie podwiesić do

linek nośnych, przymocować za pomocą uchwytów dystansowych izolowanych i wprowadzić do skrzynki

z zabezpieczeniem  głównym  szafy  sterowniczej.  Skrzynki  z  zabezpieczeniem  należy  zamontować  na

słupach trakcyjnych, na wysokości 2m od poziomu terenu. Przewody prowadzone na słupach trakcyjnych

należy na całej długości umieścić w rurach PE odpornych na promieniowanie UV o średnicy 22mm.

Ogrzewanie zwrotnic

Do  ogrzewania  zwrotnic  przewidziano  grzałki  G9CZ prod.  Backer  OBR o  mocy  1000W,  600V.  Grzałki

umieścić w skrzynkach przytorowych wykonanych w taki sposób, aby możliwa była łatwa wymiana zarówno

elementów grzejnych jak i  rur osłonowych bez ingerencji  w nawierzchnię w obrębie zwrotnicy.  Elementy

grzewcze powinny zapewniać ogrzewanie iglic na długości minimum 3m, w taki sposób, aby strefa grzewcza

rozpoczynała  się przed początkiem iglic.  Skrzynki  grzałek należy wyposażyć w instalację odwadniającą.

Połączenie grzałek z przewodem zasilającym należy wykonać w w.w. skrzynkach. Sterowanie pracą grzałek

każdej  pary  rozjazdów  (zwrotnica  najazdowa  i  zjazdowa)  odbywać  się  będzie  z  szafy  sterowniczej,

dedykowanej dla danego rozjazdu, w sposób automatyczny w zależności od wskazań czujnika temperatury

zamontowanego przy szynie. Ponadto możliwe będzie załączenie ogrzewania ręcznie, oraz zmiana nastaw

termostatu, wpływająca na zmianę temperatury załączenia i wyłączenia ogrzewania. Każda grzałka powinna

mieć  niezależne  zabezpieczenie,  system  sterujący  powinien  umożliwiać  kontrolę  sprawności  grzałek

z możliwością zdalnego powiadamiania o wystąpieniu awarii.

Założenia systemu sterowania zwrotnic

Wymagania dla systemu sterowania:

 szafa  na  fundamencie  prefabrykowanym,  przystosowana  do  pracy  

w temperaturach -20 ÷ +50

 zasilanie: 660VDC

 główne zabezpieczenie montowane na słupie trakcyjnych, w osobnej szafce

 wyposażona w zaawansowany system detekcji (detekcja pojazdu szynowego wykrywana na zasa-

dzie zwarcia osiowego równocześnie z wykrywaniem metalowej masy pojazdu)

 system detekcji powinien mieć możliwość autokalibracji

 położenie iglic sygnalizowane na sygnalizatorze wykonanym w technologii LED (światło białe),

 sterowanie pracą napędu za pomocą łącza w podczerwieni wg standardu ZIKIT Kraków

 blokada elektrycznego systemu sterowania zwrotnicą w trakcie ręcznej zmiany położenia iglic

 wyposażony w co najmniej dwa programowalne styki bezpotencjałowe dla przekazania infor-

macji o kierunku jazdy tramwaju do systemu sygnalizacji świetlnej

Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS
Projekt architektoniczno-budowlany – 20 marzec 2017r.

 Strona 32



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWO-TOROWEJ DLA ZADANIA PN: 
„Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu

drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudową
ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”

 5.5.3 Oświetlenie drogowe

Oświetlenie  uliczne  zaprojektowano  w  oparciu  o  wytyczne  ZIKiT  Kraków,  przyjmując  oprawy  Schreder

Albany, ze źródłem światła LED o mocy 75 W oraz sterownikami,  mocowane na wysięgnikach jedno, dwu

i trójramiennych  do  słupów  stalowych  cylindrycznych  oraz  trakcyjno  oświetleniowych  oraz  wydzieloną

kablową sieć oświetleniową YKXS 5x16 w rurach DVR 75 i SRS 110 (pod drogami).

Oświetlenie spełnia wymagania Polskiego Komitetu Oświetleniowego oraz  normy PN-EN 13201.

Obwody oświetleniowe zasilane będą kablami z szaf PZ 1132, PZ 1032.

Wymienione szafy wymienione zostaną na nowe zgodne z wymaganiami ZIKIT.  Zostaną wykonane jako

wolnostojące,  zewnętrzne  skrzynki  z  materiałów  izolacyjnych,  termoutwardzalnych.  Szafy  wyposażone

zostaną w układ pomiaru energii, sterownik Owlet, sterownik CPAnet, układ kontrolny oraz zabezpieczenia

obwodów. .Szafki zamontowane zostaną na nowych fundamentach prefabrykowanych. 

Pomiędzy końcówkami obwodów zasilanych z dwóch różnych szafek przewidziano ułożenie odcinków kabla 

wprowadzonych do słupów lecz obustronnie nie podłączonych, stanowiących rezerwę zasilania na wypadek 

dłuższej awarii szafki. 

Słupy końcowe, rozgałęźne i szafki oświetleniowe należy uziemić stosując uziomy pionowe Galmar. 

Oporność uziemienia winna być mniejsza niż 30 Ω. 

Przewidziano podłączenie wiat przystankowych do obwodów oświetlenia ulicznego za pomocą kabli

YKXS 3x4.

System ochrony przeciwporażeniowej – samoczynne wyłączenie zasilania, układ zasilania: 

TN-S dla projektowanych obwodów oświetleniowych, 

Końce projektowanych obwodów oświetleniowych należy uziemić poprzez ułożenie w rowie kablowym odcin-

ka długości 25m bednarki ocynkowanej 25x4mm oraz wbicie 2 prętów po 9m każdy (pręty stalowe ocynko-

wane 14,2mm). Rezystancja tych uziemień powinna być większa od 30.

 5.5.4 Kanalizacja systemowa

Projektuje się wykonanie kanalizacji systemowej od skrzyżowania ulic Krakowska – Podgórska do

ul. Stradomskiej . Kanalizację należy wykonać  jako 2 otworową z rur DVK. Trasa kanalizacji systemowej

w rejonie  skrzyżowań  będzie  wspólna  z  kanalizacją  sygnalizacji  świetlnej.  Wszystkie  studnie  należy

wyposażyć w uchwyty kablowe i dławiki wielokrotnego użycia. Dostęp do studni kablowych zabezpieczyć

przy użyciu pokryw zabezpieczających na kłódki systemowe. 

 5.5.5 Sieć światłowodowa

Do  budowy  sieci  światłowodowej  projektuje  się  zastosowanie  kabli  światłowodowych  zewnętrznych

w obudowie wzmocnionej 24J z włóknami jedno modowymi. Zastosowane kable optyczne powinny posiadać

świadectwo homologacji i spełniać (wraz z włóknami) wymagania określone w ZN-96-TP S.A. –002 i ZN-96-

TP S.A. – 005.  Kable układać bezpośrednio w rurach DVK”.  W szafach kable trwale umocować i rozszyć na
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przełącznicy z zastrzeżeniem, że element ten musi mieć możliwość pełnego wysunięcia po montażu. Łącze-

nie światłowodu wykonać metodą spawania. Przełącznice wyposażyć w adaptery E-2000. Po ułożeniu prze-

wodów wykonać pomiary reflektometryczne i tłumienności linii zgodnie z instrukcją T-01 „Odbiór i utrzymanie

kablowych linii optotelekomunikacyjnych”. W szafach sterowników należy zamontować i podłączyć urządze-

nia aktywne spełniające wymogi zawarte w projekcie wykonawczym i wytycznych wydanych przez inwestora.

W ramach budowy systemu SSR, przewiduję się wymianę szafy sterownika przy ul. Legionów Józe-

fa Piłsudskiego.

 5.5.6 Monitoring wideo

Na wszystkich sygnalizacjach świetlnych i węzłach komunikacyjnych należy zainstalować kamery

obrotowe i stało pozycyjne. Obrotowe kamery należy umieścić tak, aby zapewniały widoczność wszystkich

elementów sygnalizacji świetlnej. Kamery montowane na węzłach komunikacyjnych powinny swoim zasię-

giem obserwacji  obejmować ciągi  komunikacyjne. Obraz z przedmiotowych kamer będzie wysyłany przy

użyciu sieci światłowodowej do CKR gdzie będzie nagrywany i archiwizowany. 

 5.5.7 Tablice DIP 

Dla przystanków tramwajowych nie posiadających tablic DIP należy wykonać instalację umożliwiają-

cą montaż tablic informacji pasażerskiej. W tym celu należy wykonać kanalizację kablową. Przy przewidywa-

nym miejscu posadowienia tablicy DIP zabudować studnie. Technologia wykonania kanalizacji powinna być

taka sama jak kanalizacji sygnalizacyjnej. Odcinek kanalizacji od studni do fundamentu DIP wykonać rurą

DVR fi 50. 

 5.6 Projektowana zieleń
Projekt zieleni stanowi opracowanie branżowe.

 5.7 Ustosunkowanie się projektanta do uwag ZIKiT przesłanych w korespondencji mailowej

Zespół ds. Mobilności Aktywnej

1.  Na  wlotach  ul.  Krakowskiej  i  Stradom  przed  początkiem  pasów  rowerowych  przewidzieć
wyznaczenie  powierzchni  umożliwiających  rowerzystom  oczekiwanie  na  przejazd,  a  także
ustawienie dodatkowych sygnalizatorów, które ten przejazd będą regulować 

Ad.1. W przypadku śluz rowerowych na wlotach Krakowskiej i Stradom należy wskazać że:
a)      Nie jest możliwe wykonanie tam normatywnego pasa oczekiwania dla rowerzystów (przed
przejściem dla pieszych) gdyż jezdnia ma tam 4,2 metra (bez skrajni). Zatem nie możliwe jest tam
wykonanie  tego  pasa  tak  aby  nie  ograniczać  przepustowości  pasa  pojazdów  z  uwagi  na  np.
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warunkową strzałkę w prawo (ul. Stradom). 
b)      Nie ma miejsca aby do projektowanej śluzy doprowadzić ciąg rowerowy przy prawej krawędzi
ulicy (wymóg przy śluzie) ponieważ bak tam miejsca (szerokości jezdni).  
c)       Na  maszcie  od  strony  ul.  Stradom  zainstalowane  będzie  5  sygnalizatorów  (obok  siebie)
wprowadzenie  kolejnego  rowerowego  utrudni  i  tak  już  rozbudowany  system  sygnalizacyjny.
Dodatkowo  sygnalizator  rowerowy  należałoby  zdublować  gdyż  rowery  również  mogą  jechać
w prawo  a  zastosowanie  jednego  sygnalizatora  mogło  by  doprowadzić  do  kolizji  z  tramwajem
skręcającym  w  prawo.  Zatem  należałoby  zabudować  na  maszcie  przed  przejściem  aż  7
sygnalizatorów.  Biorąc pod uwagę skrajnie chodnika zajmą one powierzchnię od masztu aż  po
prawie samą kamienicę...  Warto też zwrócić uwagę że skrajnymi prawymi sygnalizatorami będą
tramwajowe co oznacza słabą widoczność sygnalizatorów rowerowych. Z uwagi na gęste uzbrojenie
terenu i system linek trakcyjnych nie możliwe jest też zabudowanie dalej powtarzaczy sygnałów.  
d)      Nie jest możliwe wykonanie tam pasa oczekiwania za przejściem z uwagi na promień skrętu
pojazdów za przejściem (trajektorię)
e)      Nie  ma  możliwości  osygnalizować  rowerzystów  za  przejściem  gdyż  nie  ma  technicznej
możliwości zainstalowania tam sygnalizatorów (linki trakcyjne, skrajnie wobec innych pojazdów)

2. Przed włączeniem pasa rowerowego w ruch ogólny na ul. Krakowskiej przewidzieć wykonanie
sygnalizacji ostrzegawczej dla rowerzystów 

Ad.2. W przypadku śluzy rowerowej „kolizji” w Krakowskiej należy wziąć pod uwagę następujące
fakty: 
a)      Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku instalowania sygnalizatora na końcu tego
pasa rowerowego należałoby odmalować linie zatrzymań dla wszystkich uczestników ruchu czyli:
tramwajów,  samochodów i  rowerzystów.  Każdy  z  tych uczestników musiałby mieć  swój  własny
sygnalizator czyli byłyby 3 osobne sygnalizatory.
b)      Sens tego zabezpieczenia (sygnalizacji) jest tylko wtedy gdy zabezpieczony będzie rowerzysta
od pojazdów jadących po torowisku. W naszym wypadku będą to i samochody z Dietla i tramwaje
od strony Stradom i Dietla lewoskręt (awaryjny). Sterowanie tą śluzą musiałoby więc odbywać się
za pomocą detektorów gdyż wyzwalanie jej programowo zamykałoby przejazd dla rowerzystów na
2/3 cyklu co powodowało by że rowerzysta stałby przed tym włączeniem nawet gdy nie nadjeżdża
pojazd po torowisku, gdyż strumień K4 rusza bezpośrednio po nim. 
c)       Zastosowanie  detekcji  umożliwi  sterowanie  śluzą  tylko  na  czas  faktycznej  potrzeby  jej
zamknięcia. Jednakże aby sterowanie było efektywne musimy wprowadzić detekcje samochodów
za przejściem dla pieszych ponieważ w przypadku dużej  ilości  pieszych pojazd może oczekiwać
dłuższy czas przed przejściem. Detektor za przejściem będzie zlokalizowany na około 16 metrów
przed linia zatrzymań. Biorąc pod uwagę że zadziała on dopiero w momencie całego jego zakrycia
(działanie z po najechaniu – opóźnienie) droga nie wystarczy do przejścia sekwencji zmiany światła.
d)      Strefa  akumulacji  pojazdów  jest  za  mała.  W  przypadku  awarii  detekcji  lub  zwłoki  np.
w przejeździe tramwaju lub w każdym innym wypadku gdyby wystąpiło zatrzymanie tam tramwaju
zatarasuje  on  Dietla  w  skrajnym  przypadku  „Tramwaju  Krakowiak”  zablokuje  on  również  ruch
tramwajowy wzdłuż ul. Dietla od strony Ronda. 
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e)      W  jaki  sposób  ma  poruszać  się  rowerzysta  który  zostanie  „zaskoczony”  nie  działającą
sygnalizacją świetlną. Czy jego przyzwyczajenie do bezpiecznego przejazdu nie będzie tu błędem. 
f)       W jakim celu tworzyć sygnalizację świetlną skoro pojazd poruszający się po kończącym się
pasie  ruchu  musi  ustąpić  pierwszeństwa  pojazdowi  poruszającym  się  po  swoim  pasie.  Zatem
rowerzysta zawsze musi ustąpić tam pierwszeństwa. W przypadku jednak zastosowania tam linia
zatrzymań czyli wymogu dla sygnalizacji  świetlnej możliwe że mamy do czynienia tam z dwoma
pasami ruchu wchodzącymi na jeden w tym wypadku mamy więc pierwszeństwo zawsze roweru
gdyż  jest  on  po prawej  stronie.  Zatem  czy  nie  będzie  zamieszanie  np.  przy  awarii  sygnalizacji
świetlnej lub sporu co do wyświetlanego sygnału
g)      Koszty. Wprowadzenie tych rozwiązań wymagać będzie nakładów na dodatkowe, detektory,
sygnalizatory  i  skomplikuje  algorytm.  Tymczasem  według  aktualnego  rozkładu  jazdy  szczytowo
przejeżdża  tam  18  tramwajów  na  godzinę  co  przy  proponowanym  cyklu  oznacza  że  będzie
przejeżdżał  jeden tramwaj  w co trzecim cyklu  sygnalizacji  świetlnej  (tylko  w szczycie).  Pomiary
rowerzystów które oczywiście są nie adekwatne gdyż są nie aktualne i nie wiadomo dokładnie jak
zmieni  się  ten  ruch  wskazują  że  w  porannym  szczycie  (tym  samym  co  przewidzieliśmy  dla
tramwaju)  pomiędzy  godziną 6:30 a  9:30 przejechało  tam 15 rowerów (w ciągu 3  godzin).  Co
oznacza że w co jedenastym cyklu możemy spodziewać się jednego rowerzysty. Jeżeli nawet ruch
ten wzrośnie nawet 2 – 3 krotnie sprawa nadal będzie marginalna.  
h)      Rozważyć należy jeszcze jeden fakt po pierwsze wolniejsi rowerzyści zostaną zatrzymani na
sygnalizatorze  R1.  Szybsi  mogą  zostać  dogonieni  na  tarczy  skrzyżowania  lub  już  w  ciągu  ul.
Krakowskiej co oznacza że do kolizji nie może dojść na końcu pasa ruchu. 
i)        Start rowerzysty i  tramwaju rozpoczyna się z tego samego miejsca a wiec rowerzysta ma
świadomość że pojazd ten porusza się za nim (obok lub przed go widzi). Zgodnie z proponowanym
programem tramwaj rusza 2 sekundy przed rowerzystą co ograniczy nie dostrzeżenie tramwaju. 
j)        Tramwaj  który  dojeżdża  do linii  zatrzymań ul.  Stradom tak  że  nie  jest  on  widoczny  (ani
słyszalny)  przez  rowerzystę  i  tak  musi  się  tam  zatrzymać  i  nie  pojedzie  w  tej  samej  fazie  co
rowerzysta  z  uwagi  na  wymaganą  wymianę  pasażerów  i  9  sekundową  „Szczelinę”  światła
zezwalającego. 

3. Skorygować geometrię wlotu ul. Skawińskiej – należy uwzględnić istniejący kontrapas

Ad.3. W projekcie organizacji ruchu zostanie uwzględniony istniejący kontrapas.

4. Zmniejszyć promienie wyłukowania na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i Podgórskiej do 6m

Ad.4. W projekcie skorygowano 3 z 4 wyłukowań. Jedno wyłukowanie pozostało o promieniu R=8,0
m ze względu na lokalizację komory CO, która uniemożliwia zmniejszenie promienia łuku kołowego.

5. W projekcie przewidzieć odtworzenie istniejących stojaków rowerowych

Ad.5.  Uwaga  uwzględniona  w  PB  –  w  projekcie  zaznaczono  nowe,  proponowane  lokalizacje
stojaków  rowerowych  w  miejscach  nie  utrudniających  ruchu  pieszego.  Projektuje  się  stojaki
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w formie  odwróconej  litery  U  o kolorystyce  i  wzorze  w  stylu  pozostałych  elementów  małej
architektury (do ustalenia na etapie projektu wykonawczego).

Zespół Zarządzania Ruchem

1. Skorygować lokalizację słupów oświetleniowo – trakcyjnych:
a) w rejonie obniżenia przed włączeniem ul. Św. Katarzyny (zachodnia strona ulicy) 
b) Południowo – wschodni róg skrzyżowania Krakowska – Podgórska – lokalizowany na łuku słup
latarni będzie ograniczał widoczność i zasłaniał pieszych dla pojazdów skręcających w prawo 
c) przy przejściu dla pieszych po wschodniej stronie ul. Stradom – przejście przy skrzyżowaniu
Dietla – Stradom – Krakowska
d)  północno  –  zachodni  róg  skrzyżowania  Dietla  –  Stradom  –  Krakowska   odsunąć  od
newralgicznego punktu łuku słup w stronę ul. Dietla, tak aby nie zawężać w sposób znaczący
szerokości efektywnej ciągu pieszego; 

Ad.1a.  Uwaga uwzględniona w PB
Ad.1b.  Uwaga uwzględniona w PB (odsunięcie słupa o 1 m) 
Ad.1c.   Przy  przejściu  dla  pieszych  przy  ul.  Stradom  –  strona  wschodnia  -  nie  ma  słupów
trakcyjnych. Jeżeli chodzi o słup trakcyjny zlokalizowany na łuku Dietla – Stradom, jego lokalizacja
nie może zostać zmieniona,  jest  wykorzystywany do zawieszenia trakcji  w ul.  Stradom, a sama
lokalizacja  jest  mocno  ograniczana  budynkiem  przy  którym  stoi.  Szerokość  przejścia  pomiędzy
kamienica a słupem wynosi 1,95 m co stanowi wartość i tak większą niż 1,33 w miejscu zbliżenia
torowiska tramwajowego do narożnika budynku. 
Ad.1d.  Uwaga uwzględniona w PB (odsunięcie słupa o 1 m)

2. Należy wskazać miejsca przewidziane do obsługi zaopatrzenia również po stronie wschodniej
ul. Krakowskiej.

Ad.2.  Uwaga uwzględniona w PB – w projekcie zaznaczono dodatkowe miejsca przewidziane dla
zaopatrzenia bo obydwu stronach ul. Krakowskiej.

Zespół Infrastruktury Transportowej

1. W tekście projektu nie pojawia się wzmianka o tym, iż projektuje się na peronach nowe wiaty
przystankowe  zgodne  z  obowiązującymi  w  Krakowie  standardami  wiat  „stylizowanych”
(w nawiązaniu do naszego emaila z 19.09.2016 r.). Wracamy się o uzupełnienie tej kwestii.

Ad.1.   Uwaga  uwzględniona  w  PB  –  w  projekcie  zastosowano  wiaty  stylizowane.  SST  wiat
stylizowanych przesłana przez Zespół Infrastruktury Transportowej zostanie dołączona na etapie
PW do SST przebudowy ul. Krakowskiej.
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2 Wnioskujemy o wymiary wiat:
a) Wiaty (2 szt.) tramwajowe w ciągu ul. Dietla: 8 segmentów (dwukrotnie większe niż obecnie)
z uwagi na odpowiednio duże rozmiary peronów oraz znaczne zapotrzebowanie pasażerskie.
b) Wiata (1 szt.) autobusowa w ciągu ul. Dietla: 4 segmenty.
c)  Wiaty  (2  szt.)  tramwajowe  w  ciągu  ul.  Krakowskiej:  4  segmenty  w  tym  jedna  wiata
(w k. mostu) z tzw. „cofniętym słupkiem” (wąska ściana boczna, szeroki dach) z uwagi na węższy
chodnik. 

Ad.2.  Uwaga uwzględniona w PB – w projekcie zastosowano wiaty w w/w rozmiarach.

Zespół Realizacji Inwestycji

1.  Przedłożony  projekt  powinien  zostać  dopracowany  przez  Projektanta  nim  zostanie
zaopiniowany przez ZIKiT. Projekt jest niespójny, zawiera wiele sprzecznych rozwiązań, opisów.
W tytule jest  projekt architektoniczno – budowlany, a w opisie jest  zapis  „celem niniejszego
opracowania jest przedstawienie koncepcji wielobranżowej przebudowy torowiska w ciągu ulic:
Krakowskiej, Stradomskiej i Dietla …”. Jak traktować ten projekt. 

Ad.1. Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany. Uwaga uwzględniona
w PB.

2. Geometria torowiska na skrzyżowaniu Dietla – Stradomska – Krakowska jest nie do przyjęcia. 
W  torze  łukowym   relacji  Dietla  (od  Starowiślnej)  –  Stradomska  brak  skrajni  tramwajowej.
Odległość osi  toru od krawężnika wynosi  1,1  m,  a  skrajnia  taboru na prostej  wynosi  1,2 m,
skrajnia budowli punktowej 1,7 m, a ciągłej 1,95 m. W zaproponowanym rozwiązaniu tramwaj
będzie jeździł „po krawężniku”. Również na pozostałych kierunkach w łukach odległości osi toru
od  krawężników  wynoszą  1,25  m  co  nie  zapewnia  skrajni  tramwajowej.  Na  sytuacji  brak
oznakowania torów w węźle co utrudnia orientację w projekcie. 

Ad.2.  Geometria  torów została  uzgodniona  na  etapie  koncepcji.  Odcinek  zbliżenia  osi  toru  do
krawędzi  jezdni  jest  nieunikniony.  Odległość  punktowego zbliżenia  osi  toru  do krawędzi  jezdni
wynosić  będzie  1,10m przy  wysokości  krawężnika  równej  2cm (≤30mm).  Wymagana odległość
obiektów do wysokości 0,03m od osi toru zgodnie z PN-K-92009  Komunikacja miejska. Skrajnia
budowli.  Wymagania powinna wynosić 0,85m+5/30=1,02m; odległość punktowego zbliżenia osi
toru do naroża budynku wynosi  2,55m przy łuku poziomym toru tramwajowego równym 30m
wskazanym jako minimalna wartość przyjmowana na etapie projektowania. W stanie istniejącym,
na podstawie pomiaru obiektów mapy,  odległości  są identyczne przy wys.  krawężnika 6cm. Na
etapie  koncepcji  ustalono  czasowe  wyłącznie  „kolidującego”  chodnika  z  ruchu  pieszych
w momencie uruchomienia ruchu tramwajowego po torze awaryjnym. Zasadniczy ruch pieszych
prowadzony  jest  „podcieniem”  kamienicy.  Tor  pełni  funkcję  torów  dla  jazd  technicznych,
awaryjnych. 

Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu ALTRANS
Projekt architektoniczno-budowlany – 20 marzec 2017r.

 Strona 38



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWO-TOROWEJ DLA ZADANIA PN: 
„Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową istniejącego układu

drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudową
ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”

3. Na torowiskach w ul. Dietla przed peronami od obu kierunków zaznaczono wymianę szyn bez
wymiany torowiska. Należy przeprowadzić kompleksowo wymiany. 

Ad.3. Na wskazanych odcinkach nastąpi kompleksowa wymiana nawierzchni. Uwaga uwzględniona
w PB.

4.  „Wyspy”  rozdzielane  przez  ścieżki  rowerowe  na  tarczy  skrzyżowania  powinny  być
konsekwentnie całe z zielenią,  nie z chodnikiem. 

Ad.4.  „Wyspy”  zostały  zmienione  z  „zielonych”  na  brukowane  zgodnie  z  wytycznymi
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5.  Brak  wrysowanego  przejścia  dla  pieszych  przez  torowisko  na  Dietla  
(od R. Grunwaldzkiego). Od strony Starowiślnej przejście przez tory na ruchomej części rozjazdu
(iglice zwrotnicy), pod ostrym kątem do toru, praktycznie pieszy nie widzi tramwaju jadącego
w Dietla  od  Krakowskiej  (wchodząc  na  tory  ustawiony  jest  tyłem  do  tramwaju).  Należałoby
rozważyć „złamanie” przejścia przez wysepkę lokując przejście prostopadle do torów. 

Ad.5. Brakujące przejście zostało wrysowane w PB. Kwestia przejścia przez iglice zwrotnicy toru
rezerwowego  była  poruszana  i  pozytywnie  uzgodniona  na  etapie  koncepcji.  Ze  względu  na
istniejącą  zieleń,  szerokości  wysp  dzielących  oraz  zwiększenie  promieni  łuków  torowych  na
rozjazdach z R=25 do R=30 nie ma możliwości  innej lokalizacji  przejścia dla pieszych.  Złamanie
przejścia  dla  pieszych  również  było  rozważane  na  etapie  koncepcji   ale  ostatecznie  został
zatwierdzony wariant przedstawiony do uzgodnień w PB.

6.  Na  ul.  Stradomskiej  należy  na  długości  wymiany  torowiska  przewidzieć  wymianę  całej
nawierzchni  ulicy  (od ściany do ściany)  – w projekcie jest  tylko frezowanie jezdni i  nakładka
asfaltowa.  Należy  odseparować  torowisko  od  jezdni  wtopionym  krawężnikiem  kamiennym
i wydzielenie separatorem. Na przekroju S1-S1w nagłówku błąd: jest Krakowska, powinno być
Stradomska. Brak również wrysowanej warstwy zasadniczej podbudowy pod chodniki, a spadki
podłużne chodników wynoszą  i%(?).  W opisie  przyjęte  parametry  dla  ul.  Stradomskiej:  min.
szerokość chodnika 1,25 m (?), a jezdni 2,5 m.

Ad.6. W PB poprawiono następujące informacje: minimalna szerokość chodnika na ul. Stradomskiej
1,33  w  miejscu  zbliżenia  torowiska  tramwajowego  toru  rezerwowego  do  narożnika  budynku
Dietla  /  Stradomska,  minimalna  szerokość  pasa  ruchu  dla  samochodów  osobowych  (mierzona
między istniejącym separatorem a istniejącym krawężnikiem – 3,0 m. Odnośnie uwagi o pełnej
przebudowie  ul.  Stradomskiej  to  zakres  umowy  nie  obejmował  przebudowy  ul.  Stradomskiej
a jedynie  węzła  rozjazdów  Dietla  /  Stradomska  /  Krakowska.  Ul.  Stradomska  powinna  być
przebudowywana kompleksowo na całym odcinku (podobnie jak ul.  Krakowska).  Przedstawione
przez  nas  rozwiązanie  zakłada  polepszenie  parametrów  użytkowych  (wymiana  torowiska
tramwajowego  na  minimalnym  niezbędnym  odcinku,  frezowanie  i  nakładka  nawierzchni  oraz
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wymiana kostki  chodnikowej)  przy  minimalnym nakładzie  finansowym. Kompletna przebudowa
ul. Stradomskiej  na  odcinku  koniecznej  wymiany  torowiska  z  utrwaleniem stanu  istniejącego  –
wąskich chodników, nieuporządkowaniem parkowania, pozostawienia sieci uzbrojenia terenu w ich
istniejącym, często kolizyjnym przebiegu jest nieuzasadniona. Spadek opisany jako i% odnosi się do
istniejącego pochylenia,  którego w związku z  jedynie wymianą kostki  brukowej nie zmieniamy.
Z tego samego powodu w projekcie nie jest ujęta wymiana warstwy podbudowy pod chodnikami.

7.  Konstrukcja  torowiska  w  węźle  rozjazdów  –  niejednoznaczne  i  sprzeczne  rozwiązania
w różnych częściach projektu. W opisie: szyny Ri60N(60R2) – system sprężystego punktowego
mocowania szyn na bazie żywic  poliuretanowych o rozstawie 1435mm. Kotwienie punktowe
nawierzchni  stalowej  rozjazdu  –  kotwy  wklejane  klejem  na  bazie  żywic  epoksydowych  –
z podlewem na bazie żywic poliuretanowych oraz żelbetowa płyta prefabrykowana grub. 20cm
z kanałami  stalowymi  -  przesuwnym  przytwierdzeniem  szyn  za  pomocą  śrub  młotkowych.
Zgodnie z warunkami do projektowania i sprawdzoną praktyką winno być kotwienie punktowe
na podkładkach torowych do płyty  żelbetowej  wykonanej  na mokro z  wypełnieniem między
szynami  betonem  i  nawierzchnią  z   asfaltu  twardolanego  (rozwiązanie  umożliwia  łatwiejszą
wymianę nawierzchni stalowej). 
W rysunkach szczegółów płyta podzwrotnicowa i wypełnienie międzyszynowe z betonu C25/30,
z nawierzchnią z betonu asfaltowego. Na sytuacji nawierzchnia torowiska w węźle beton gładki.
Na rysunku na części powierzchni pomiędzy górnym i dolnym betonem warstwy asfaltowe (po
co). Uwagi te dotyczą też rysunku 6.1 i zawartych tam szczegółów rozwiązań konstrukcyjnych.
Proponowane  zalewy  między  płytami  nie  do  przyjęcia.  Wymagane  zalewy  z  żywic
poliuretanowych  na  pełnej  głębokości  połączeń  płytowych  (bez  zaprawy  cementowej).  Nie
dopuszcza się zalew na bazie asfaltów (uwaga dotyczy całego zakresu projektowego).

Ad.7. Uwaga uwzględniona w PB.

8.  Na  włączeniu  w  ul.  Krakowską  rozjazdy  posadowione  częściowo  w  płycie  żelbetowej,
częściowo na podlewie. Należy nie zmieniać sposobu mocowania na długości rozjazdu, przyjąć
podlew. 

Ad.8. Uwaga uwzględniona w PB.

9. Szczegół odwodnienia skrzyni zwrotnicy nie do przejęcia. Skrzynia „wisząca”, nie podparta,
a studzienka pod nią z kratką bez dostępu , niemożliwa do utrzymania. 

Ad.9. Uwaga uwzględniona w PB. Wprowadzone zostaną rozwiązania systemowe. Skrzynia napędu
spoczywać będzie na płycie podrozjazdowej. Odprowadzenie wody ze skrzyni napędu/zamknięcia
i półzwrotnic następować będzie do sieci kd po podczyszczeniu w separatorach substancji oleistych.

10.  Brak  w  sytuacji  wyróżnienia  „stref  ciszy”  przed  i  za  zwrotnicami  najazdowymi,  a  zapis
z  opisu  (str.26)  podaje  konstrukcje  nieprzystającą  do  całości  konstrukcji  węzła  (zbrojenie
rozproszone raczej włóknami polimerowymi nie poliuretanowymi). 
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Ad.10. Uwaga uwzględniona w PB. 

11.  Zamawiający  wymaga  tzw.  iglic  wysokich  o  wys.  min.  116  mm,  a  projektant  wpisuje
wysokość iglic 75 mm. Również podana prędkość przejazdu przez węzeł w kierunku prostym (20
km/h) jest nie do przyjęcia. Producenci rozjazdów nie rozgraniczają kierunków jazdy  i przejmują
prędkość w węzłach 10 km/h. 

Ad.11. Uwaga uwzględniona w PB. 

12. Ul. Krakowska – torowisko powinno posiadać konstrukcję jednolitą na całej szerokości. Jeżeli
przyjmujemy tor na płycie żelbetowej prefabrykowanej to taka sama konstrukcja powinna być
zarówno  na  międzytorzu  jak  i  na  poszerzeniu  torowiska  na  zewnątrz,  łącznie  z  taką  samą
podbudową,  a  mata  antywibracyjna  powinna  obejmować  całe  torowisko
w  sposób  ciągły.  Nawierzchnia  wykonywana  na  mokro  wykazuje  gorsze  parametry,
a  wykonanie  na  niej  jeszcze  wzoru  kostki  spowodować  może  niewystarczające  zagęszczenie.
Zaprojektowanie  różnej  podbudowy  może  spowodować  nierównomierną  pracę  nawierzchni.
Równocześnie należy  zastanowić się  nad zastosowaniem płyt  o grubości  35 cm stosowanych
dotychczas w robotach inwestycyjnych torowisk krakowskich. Należy zastosować drenaż rurowy,
a nie niestosowany w Krakowie drenaż francuski (w opisie brak informacji o drenażu). 

Ad.12. Uwaga uwzględniona w PB. 

13.  W  opisach  na  rysunkach  przekrojów konstrukcyjnych  braki  w  uszczegółowieniu  np.  klas
betonów, różnice w grubości warstw, np. A1 – w opisie warstwa chudego betonu 7 cm, na rys.
5.1 – 5 cm. ``

Ad.13. Uwaga uwzględniona w PB. Ujednolicone zostały opisy i grubości warstw.

14. Brak na sytuacjach elementów odwodnienia torowiska, w opisie planowane odwodnienia
liniowe  oraz  „żelbetowe  skrzynki  odwadniające  rowki  szyn”,  nie  wiadomo  jak  i  gdzie  są
umieszczone  w  płytach  monolitycznych.  Dotyczy  to  także  odwodnienia  rozjazdów
i  nawierzchni  na  moście.  Nie  przewidziano  także  łączników  szynowych  międzytorowych  
i międzytokowych. 

Ad.14. Uwaga uwzględniona w PB. 

15.  Wysokość  krawędzi  peronów  należy  mierzyć  od  główki  najbliższej  szyny,  a  nie  jak  na
rysunkach od osi przyległego toru (17 cm). Zastosować krawężniki peronowe typu Kessel Kerb
kamienne. 

Ad.15.  Wysokość  peronu  mierzona  jest  od  geodezyjnej  płaszczyzny  toków  szynowych.  Uwaga
uwzględniona w PB. 
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16.  Peron  przystankowy  Wolnica  (niski),  spadek  poprzeczny  0,5  %  -  czy  nie  za  mało  dla
odwodnienia nawierzchni. 

Ad.16. Jest to spadek, który uwarunkowany jest rzędnymi wejść do budynków oraz rzędnymi torów.
Rozważamy jeszcze rozwiązanie z wprowadzeniem odwodnienia liniowego i spadkiem do środka
peronu.  Takie  rozwiązanie  jest  najbezpieczniejsze  z  punktu  widzenia  spadków  i  zostanie  ono
uwzględnione w PB. 

17.  Odcinek torowiska na skrzyżowaniu Rollego – Legionów Piłsudskiego –  Przy Moście oraz
odcinek łuku w ul. Legionów wykonać w technologii jak ul. Legionów Piłsudskiego tj. na płycie
żelbetowej  szyny  kotwione  na  podlewie  ciągłym  z  nawierzchnią  z  asfaltu  twardolanego,
z odseparowaniem  od jezdni  wtopionym krawężnikiem kamiennym  oraz  naprawą  (nakładka)
nawierzchni jezdni na długości wymiany torowiska. Uwaga zostanie uwzględniona w kolejnym
etapie opracowania dokumentacji projektowej.
Ad.17. Uwaga uwzględniona w PB. 

18. Przyrządy dylatacyjne z obu stron mostu przewidzieć poza dylatacją mostową z szyn 60R2, na
płycie żelbetowej z podlewem ciągłym.

Ad.18. Uwaga uwzględniona w PB. 

19. Przekrój K1-K1 lokalizacja nie Krakowska tylko Legionów Piłsudskiego, a w opisie istniejące
warstwy nie w Stradomskiej tylko w Legionów Piłsudskiego.
Nie ma zgody na zapisy zarówno w opisie jak i części rysunkowej, że w przypadku nieosiągnięcia
wymaganej projektem nośności podłoża, wzmocnienie należy określić bezpośrednio na budowie.
Należy przyjąć zarówno w projekcie jak i  w kosztorysach, jeżeli zachodzi takie podejrzenie na
podstawie badań, wzmocnienie warstw i ewentualną wymianę nasypu budowlanego, z uwagi na
fakt,  że na  budowie nie ma możliwości  wprowadzenia  dodatkowych robót  z  uwagi  m.in.  na
finanse.

Ad.19. Opisy zostały skorygowane w PB. Uwaga uwzględniona w PB.

Zespół Infrastruktury Torowej i Energetycznej

1.  Projekt  niezgodny  z  warunkami  w  zakresie  dotyczącym  konstrukcji  stalowej  zwrotnic
(wysokość iglic, system i rodzaj ogrzewania), krzyżownic (materiał i twardość powierzchniowa –
opis szczegółowy) oraz konstrukcji podbudowy w węźle rozjazdów („przesuwne przytwierdzenie
szyn” – uzasadnienie wyboru wraz z opisem szczegółowym !?).

Ad.1. Uwaga uwzględniona w PB. 
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2.  Stosowanie  smarownic  szynowych  jest  jak  najbardziej  uzasadnione,  należy  zaproponować
rozwiązania w tym zakresie dedykowane dla torowisk zabudowanych w jezdni.  Proponowana
prędkość przejazdu na wprost po zwrotnicy najazdowej do 20 km/h wymaga podania podstawy
technicznej i prawnej !? W Krakowie obowiązuje prędkość przejazdu dla pojazdów szynowych
przez węzły rozjazdów do 10 km/h. 

Ad.2. Uwaga uwzględniona w PB.

3.  W  projekcie  brak  także  rozwiązań  w  zakresie  odwodnienia  torowiska  oraz  połączeń
elektrycznych trakcyjnych, sterowania i ogrzewania zwrotnic.

Ad.3. Uwaga uwzględniona w PB. 

4.  Ponownie  nadmieniamy,  ze  opis  techniczny  powinien  zawierać  informacje  dotyczące
konstrukcji  torowiska,  szczególnie  w  miejscach  charakterystycznych  tj.  w  rejonie  odcinków
przejściowych  (przed  i  za  obiektem),  torowych  urządzeń  kompensacyjnych  (dylatacyjnych),
rozwiązań torowych w obrębie dylatacji mostowych oraz systemu odwodnienia. Ponadto projekt
torowo-drogowy  powinien  być  skoordynowany  i  rozpatrywany  łącznie  z  projektami  branży
mostowej oraz sieciowej.

Ad.4. Uwaga uwzględniona w PB.
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Zespół Nadzoru Transportu
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Ad.1.  Uwaga  uwzględniona  w  PB.  Dotyczy  automatów  KKM  nowoprojektowanych.  Automaty
istniejące pozostawiono w dotychczasowej lokalizacji.

Ad.2. Automaty KKM zaprojektowano we wnętrzu wiat przystankowych.

Ad.3. Uwaga uwzględniona w PB. W projekcie wskazano lokalizację projektowanych parkomatów.
Istniejące parkomaty należy zdemontować na całym zakresie przebudowywanej ul. Krakowskiej.

Ad.4. Nie ma możliwości przeniesienia słupów trakcyjnych w zieleniec na przystanku Stradom. Pod
zieleńcem znajduje się 24 otworowa sieć teletechniczna, która nie jest objęta przebudową.

Ad.5. Uwaga uwzględniona w PB

Ad.6. Uwaga uwzględniona w PB

Zespół Organizacji i Rozwoju Transportu

1.  Wydłużenie  do  45  m  peronu  wiedeńskiego  na  przystanku  „Stradom”  (ulica  Krakowska
w kierunku miasta).  Najdłuższe  z  wykorzystywanych tramwajów („Krakowiaki”)  mają  długość
42,83 m, w związku z  czym biorąc pod uwagę możliwość nie dojechanie do końca krawędzi
peronowej przez motorniczego długość 43m jaka została przedstawiona w projekcie jest zbyt
mała.

Ad.1. Długość peronów została uzgodniona na etapie koncepcji. Jako kompromisowe rozwiązanie
zaakceptowany  został  peron  43  m  (wpływ  na  to  miały  istniejące  zjazdy  oraz  konieczność
zaprojektowania nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Meiselsa).

2. Na ulicy Dietla na przystankach autobusowych należy także zastosować krawężniki typu Kassel
Kerb.

Ad.2. W ul. Dietla odsłonięcie krawężnika jest zachowane jak w stanie istniejącym – maksymalnie 6
cm. Przy tym odkryciu krawężnika nie ma możliwości zastosowania krawężnika typu Kassel Kerb.

3. Opis techniczny do projektu zawiera wiele błędów. W tym: 
- W punkcie „Ul. Dietla” na stronie 5 wpisana została zbyt duża szerokość peronu (podana została
cała szerokość wyspy, a nie szerokość od krawędzi peronowej do zastosowanych wygrodzeń)
- Brak jest konsekwencji w opisywaniu rozwiązań przystanków na ulicy Krakowskiej. W części
wpisywane są perony wiedeńskie a w części antyzatoka – bez sprecyzowania których peronów
się to tyczy. Należałoby w jednym miejscu w opisie wspólnie wypisać te rozwiązania. Także, na
ulicy Stradomskiej należy wpisać informację o znajdującym się tam przystanku tramwajowym.
- Niezrozumiałym jest zapis w punkcie „Torowiska tramwajowe” na stronie 8 „długość peronu
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netto 43m”. Długości  peronów (biorąc pod uwagę cały projekt  są rożna,  a 43 m są tylko na
jednym peronie, który powinien zostać wydłużony)
-  Błędną  jest  także  informacja  podana  w  punkcie  „Torowiska  tramwajowe”  ze  strony  11
(kontynuacja na stronie 12), gdzie napisane jest, że „Na odcinku objętym opracowaniem kursują
linie tramwajowe:  w ul. Krakowskiej nr 6, 8, 10 i 13, 504 i 509,”. Nie ma linii tramwajowych 504 i
509, jeśli chodzi o autobusy to linia 504 już nie kursuje a linii 509 w Krakowie nigdy nie było. Po
ul. Krakowskiej kursuje jedynie linia nocna 904.
·-  W  punkcie  „Skrzyżowania”  na  stronie  17  zapisane  jest  „Na  południowej  jezdni  ul.  Dietla
wydzielono dodatkowy pas do skrętu w prawo w ul. Krakowską, a na jezdni północnej skręt w ul.
Stradomską odbywać się będzie ze wspólnego pasa z relacją na wprost i  dopuszczony będzie
jedynie dla pojazdów komunikacji miejskiej”, z czego wynikać może, że skręt w prawo z Dietla w
Stradomską  będzie  dozwolony  tylko  dla  pojazdów  komunikacji  miejskiej.  W  tym  miejscu
dozwolony  miał  być  skręt  w lewo  (tak  jak  po  przeciwnej  stronie),  skręt  w prawo  miał  być
ogólnodostępny.
- Także w punkcie „Torowisko tramwajowe” ze strony 18 są błędy.  „Wysokość krawędzi peronów
od  geodezyjnej  płaszczyzny  toków  szynowych  wynosić  będzie  0,15m”  –  wysokość  powinna
wynosić 17cm. „Krawędzie peronów wykonane będą z krawężników najazdowych stosowanych
w peronach pasów autobusowo-tramwajowych” – powinno być krawężniki  typu Kassel  Kerb.
Krawężniki najazdowe są to takie, po których najechać można na chodnik (lekko zaokrąglone),
więc to nie jest to samo.

Ad.3. Wszystkie uwagi edycyjne uwzględnione w PB

Opracował:

mgr inż. Grzegorz Grabowski
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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