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„KRAKOWSKI RING” BRAMĄ NA ŚWIAT1

Streszczenie. Tematem przedstawionego artykułu jest budowa Północnej Obwodnicy Krako-
wa (POK) stanowiącej, wraz z krótkim fragmentem drogi ekspresowej S7, dopełnienie „Krakow-
skiego Ringu”. Realizacja S52 POK spełni trwające od ponad 40 lat oczekiwania mieszkańców 
północnej części Krakowa i ościennych gmin usprawniając ruch samochodowy w tym rejonie. Po-
wstanie droga o wysokich parametrach technicznych pozwalając na płynne i bezpieczne przemiesz-
czanie się z północy na południe, z zachodu na wschód i odwrotnie. W artykule przedstawiono 
długi proces dojścia do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla obwodnicy 
Krakowa i opracowania koncepcji programowej, która stanowiła podstawę do ogłoszenia przetargu 
na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Przedstawiono również rozwiązania pro-
jektowe w nawiązaniu do obiektów zabytkowych pojawiających się na trasie drogi oraz sposób ich 
zachowania. Poruszono problem budowy zbiorników retencyjnych w dolinach cieków wokół Krako-
wa mających zabezpieczyć krakowskie osiedla przed napływem wód powodziowych w aspekcie koli-
zji obwodnicy z planowanym zbiornikiem „Węgrzce 80”. W skrócie opisano rozwiązania z zakresu 
węzłów drogowych, przejść tunelowych, obiektów inżynierskich, dróg poprzecznych i dojazdowych 
oraz obiektów ochrony środowiska, a także wyzwania, z jakimi musieli zmierzyć się projektanci. 
Proponowane rozwiązania pokazano na przykładowych rysunkach załączonych w treści artykułu. 
Przedstawiono również zakres wielu systemów przewidzianych do realizacji w planowanej obwod-
nicy wraz z miejscem, z którego będzie zarządzana droga.

Słowa kluczowe: Krakowski Ring, Północna Obwodnica Krakowa, S52 POK

Budowa Północnej Obwodnicy Miasta Krakowa w planach wojewódzkich była 
rozpatrywana już w latach 70-tych ubiegłego stulecia. Zarezerwowano dla niej pas 
terenu w gminach Wielka Wieś, Zielonki oraz na terenie miasta Kraków. Obecnie 
realizacja obwodnicy pozwoli na stworzenie i dokończenie wokół miasta Krakowa 
drogi o wysokich parametrach technicznych – powstanie tzw. „Krakowski Ring”. 
Nowy odcinek, czyli Północna Obwodnica, stanowiąca fragment drogi ekspreso-
wej S52 wraz z projektowanym odcinkiem drogi S7, połączy się z istniejącą auto-
stradą A4 po południowo-zachodniej stronie Krakowa w jeden zamykający miasto 
pierścień. Pierścień ten, podobnie jak obiekty „Twierdzy Kraków”, stanie się dla 
mieszkańców Krakowa bramą wyjazdową na wszystkie kierunki świata. Umożliwi 
także połączenie wszystkich istniejących wylotów dróg krajowych (DK 79 i 94) po 
północnej stronie miasta z ciągiem autostrady A4 i drogi ekspresowej S7 uspraw-

1	 Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Dobranowski	S.	50%,	Mendocha	M.	50%
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niając przemieszczanie się w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim 
(Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów), południowym (Zakopane) 
bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. 

Rys. 1. Krakowski Ring
Źródło: Sweco Engineering sp. z o.o

Dyskusje na temat obwodnicy, powodowane brakiem akceptacji lokalizacyjnej 
oraz brakiem finansowania, trwały wiele lat. Konkretne kroki, które przybliżały 
termin rozpoczęcia budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) to podpisane 
porozumienie pomiędzy Marszałkiem Województwa Małopolskiego a Prezyden-
tem Miasta Krakowa w maju 2008 roku. Porozumienie to stanowiło podstawę 
wspólnego finansowania koncepcji programowo-przestrzennej obwodnicy z bu-
dżetu miasta i województwa. Nowy fragment Północnej Obwodnicy Krakowa, 
obejmujący odcinek od istniejącego węzła Modlnica do węzła Kraków Mistrze-
jowice o długości 12,16 km, przebiega przez tereny gminy Wielka Wieś, Zielon-
ki oraz Miasto Kraków, przy czym najdłuższy jej odcinek znajduje się na terenie 
Gminy Zielonki (6.,6 km). Między innymi dlatego Gmina Zielonki i jej miesz-
kańcy mieli decydujący wpływ na zaproponowane rozwiązania, które ułatwiałyby 
codzienne życie lokalnej społeczności: tunel pod rzeką Prądnik, ekrany przeciwha-
łasowe, dwupasowe drogi dojazdowe.

W oparciu o opracowaną koncepcję, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
(RDOŚ) w Krakowie wydał 15 stycznia 2016 r. Decyzję o Środowiskowych Uwa-
runkowaniach dla Północnej Obwodnicy Miasta Krakowa, która określa obszar 
terenu inwestycji. Od wydanej decyzji zostały złożone do RDOŚ odwołania, które 
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zostały przekazane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) ce-
lem właściwego ich rozpatrzenia. Po rozpatrzeniu odwołań, GDOŚ decyzją z dnia 
30 listopada uchylił w części i w tym zakresie orzekł, a w pozostałej części utrzymał 
w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 
15 stycznia 2016 roku.

Rys. 2. Załącznik do DŚU określający przebieg i lokalizację obwodnicy
Źródło: Sweco Engineering sp. z o.o

Wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz wpisanie obwod-
nicy do sieci dróg ekspresowych w maju 2016 r., pozwoliło GDDKiA ogłosić prze-
targ na opracowanie koncepcji programowej dla budowy Północnej Obwodnicy 
Krakowa. W ramach koncepcji należało dostosować istniejący odcinek drogi klasy 
GP o długości 2,3 km, na odcinku od węzła Modlniczka do węzła Modlnica, do klasy 
drogi ekspresowej oraz opracować nowy odcinek drogi ekspresowej od węzła Modlica 
do węzła Kraków Mistrzejowice o długości 12,3 km.

Przyjęte rozwiązania na etapie przygotowania materiałów do decyzji środowi-
skowej, linia rozgraniczająca określająca wąski pas pod inwestycję, oczekiwania sa-
morządów i społeczności lokalnej oraz występowanie w pasie inwestycji obiektów 
„Twierdzy Kraków”, będących pod ochroną konserwatorską, były dużym wyzwa-
niem dla Projektantów. Nową trasę drogową wraz z niezbędną infrastrukturą na-
leżało zaprojektować tak, aby spełniała oczekiwania wszystkich zainteresowanych 
stron. Dodatkowo gęsta sieć istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej 
z drogą, projektowane sieci i urządzenia obsługujące inwestycję, wysokie wyma-
gania zarządców istniejących sieci oraz nowoprojektowane systemy zarządzania 
ruchem i tunele nie ułatwiały zadania.
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Odcinek Północnej Obwodnicy Krakowa (POK), który ma łącznie 14,46 km, 
obejmuje przebudowę i budowę drogi ekspresowej S52 w zakresie:

– dostosowania istniejącego dwujezdniowego odcinka drogi GP do parame-
trów drogi ekspresowej,

– rozbudowę istniejącego węzła Modlniczka wraz z budową drogi rozprowa-
dzającej po stronie centrów handlowych,

– rozbudowę istniejącego węzła Modlnica o brakujące cztery łącznice obsłu-
gujące kierunki w stronę węzła Kraków- Mistrzejowice,

– budowę nowego odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej, po trzy pasy 
ruchu w każdym kierunku,

– budowę trzech bezkolizyjnych węzłów drogowych: Zielonki, Węgrzce, Ba-
towice,

– przebudowę 16 dróg poprzecznych krzyżujących się z drogą ekspresową,
– budowę 22 odcinków dróg dojazdowych dwupasowych o łącznej długości 

ok. 20 km,
– budowę trzech tuneli o długościach: 870 m pod rzeką Prądnik, 661 m pod 

wzgórzem w Batowicach i 95 m pod wzgórzem „Syberia”,
– budowę 26 obiektów mostowych,
– budowę 4 km murów.
Prędkość projektowa, zarówno dla odcinka modernizowanego, jak i nowopro-

jektowanego, została przyjęta jako 80 km/h, co jest zgodne z postulatami miesz-
kańców przyległych do obwodnicy terenów i właściwymi przepisami dla tej klasy 
drogi. Podstawowym przekrojem poprzecznym na odcinku modernizowanym jest 
przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu o szerokości 3,50 m każdy, pas dzielący 
szerokości 4,0 m i pas awaryjnego postoju o szerokości 2,50 m. 

Rys. 3. Przekrój na istniejącym odcinku dwujezdniowym dwupasowym
Źródło: Sweco Engineering sp. z o.o

W ramach dostosowania istniejącego odcinka do parametrów drogi ekspreso-
wej, pomiędzy węzłem Modlniczka a węzłem Modlnica, kosztem pasa rozdziału 
zwężonego z szerokości 5,00 m do 4,00 m, poszerzono istniejące jezdnie drogowe 
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o 0,50 m. W ten sposób, wykorzystując istniejące umocnione pobocza o szerokości 
2 m, dla każdego kierunku ruchu utworzono pas awaryjnego postoju o szerokości 
2,50 m oraz dwa pasy ruchu o szerokości 3,50 m. Dodatkowo, drobnej przebudo-
wie podlegać będzie istniejący obiekt inżynierski znajdujący się nad ul. Krakow-
ską. Przebudowa polegać będzie m.in. na niewielkich korektach w zakresie istnie-
jących, wewnętrznych poboczy wraz z gzymsami, lokalnym odtworzeniu górnych 
warstw nawierzchni oraz barieroporęczy bez ingerencji w konstrukcję nośną obiek-
tu. Rozwiązania te pozwoliły uniknąć poszerzenia istniejącego korpusu drogowe-
go, przebudowy ekranów akustycznych oraz elementów odwodnienia drogowego. 

W ramach przebudowy istniejącego odcinka zlikwidowane zostaną istniejące 
zjazdy z istniejącego odcinka drogi do stref handlowych (Faktory) i przemysło-
wych, co wynika wprost z wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie w par. 9.1 ust. 2, gdzie nie do-
puszcza się występowania zjazdów z drogi ekspresowej (jest to wręcz zabronione). 
Podłączenie układu sieci dróg zewnętrznych do drogi ekspresowej będzie realizo-
wane poprzez rozbudowę istniejących węzłów Modlniczka i węzła Modlnica o do-
datkowe łącznice.

Na nowoprojektowanym odcinku podstawowym przekrojem jest przekrój 
dwujezdniowy, po trzy pasy ruchu w każdym kierunku o szerokości 3,50 m każdy 
z pasem dzielącym o szerokości 5,0 m oraz pasami awaryjnego postoju o szerokości 
2,50 m. Do obsługi przyległych terenów rolnych, leśnych, zabudowy gospodar-
czej i mieszkaniowej, wzdłuż jezdni głównej obwodnicy, przewiduje się budowę 
dwukierunkowych dróg dojazdowych. Konstrukcja nawierzchni trasy głównej, 
podobnie jak dla odcinka modernizowanego, będzie wykonana z warstw kruszy-
wa, warstw betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA 
0/8 mm (tzw. „cicha nawierzchnia”).

Rys. 4. Przekrój na odcinku dwujezdniowym trzypasowym
Źródło: Sweco Engineering sp. z o.o

Nowy odcinek drogi ekspresowej przebiega w korytarzu wyznaczonym w De-
cyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach i stanowi kontynuację istniejącego od-
cinka kończącego się na węźle Modlnica. Granice podziałów administracyjnych 
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gminy Wielka Wieś, Zielonki i gminy miejskiej Kraków, powodują, że droga po 
wyjściu z terenu gminy Wielka Wieś wchodzi w obszar miejski miasta Krakowa, 
następnie gminy Zielonki, aby ponownie wrócić na teren gminy miejskiej Kraków 
i ostateczne, po ponownym wejściu na teren gminy Zielonki, dotrzeć do końca 
odcinka w rejonie planowanego węzła Kraków Mistrzejowice, zlokalizowanym 
w ciągu trasy drogi ekspresowej S7.

Trasa drogi ekspresowej S52 krzyżuje się z licznymi drogami o znaczeniu lokal-
nym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym, na których przewiduje 
się bezkolizyjne przejazdy i węzły drogowe. Istniejące węzły drogowe na trasie ob-
wodnicy to węzeł Modlniczka na skrzyżowaniu z drogą krajową DK 79 Kraków - 
Trzebinia oraz węzeł Modlnica na skrzyżowaniu z drogą krajową DK 94 Dąbrowa 
Górnicza - Kraków. W związku z koniecznością likwidacji zjazdów z istniejącego 
odcinka obwodnicy projektuje się dodatkową łącznicę w ramach istniejącego węzła 
Modlniczka na kierunku Kraków - węzeł Modlica wraz z drogą rozprowadzającą, 
co pozwoli na wyjazd z centrów handlowych na obwodnicę.

Obecnie obwodnica Krakowa od strony północnej kończy się na węźle Modl-
nica, przez co węzeł ten nie posiada łącznic obsługujących drogę w kierunku do 
i z Nowej Huty. Na istniejącym węźle Modlica zaprojektowano brakujące cztery 
łącznice (dwie łącznice pośrednie oraz dwie łącznice bezpośrednie), które umożli-
wią powstanie pełnego węzła typu „Koniczyna” obsługującego ruch samochodowy 
w każdym kierunku.

Nowe węzły drogowe projektowane na przecięciu drogi ekspresowej z istnieją-
cymi i projektowanymi drogami poprzecznymi to:

– węzeł Zielonki na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S52 i nowoprojektowa-
nej drodze wojewódzkiej DW 794 Zachodnia obwodnica Zielonek – tzw. 
(„Trasa Wolbromska”),

– Węzeł Węgrzce na skrzyżowaniu S52 z istniejącą drogą DK7 (ul. 29 Listo-
pada),

– Węzeł Batowice na skrzyżowaniu S52 z drogą powiatową DP 2156 K.
Największym wyzwaniem dla projektantów było zaprojektowanie węzła Zie-

lonki, który musiał połączyć projektowaną S52 z Zachodnią obwodnicą Zielonek, 
realizowaną przez ZDW w Krakowie oraz z szeregiem istniejących, lokalnych ulic 
w tym rejonie: ul. Na Zielonki, ul. Pękowickiej, Ks. Adama Zięby, ul. Na Popie-
lówkę oraz ul. Staropolskiej.

Oprócz bardzo wąskiego pasa terenu pod inwestycję wyznaczonego w Decyzji 
o Środowiskowych Uwarunkowaniach, dodatkowym utrudnieniem projektowym 
w opracowaniu węzła był przebieg drogi w pasie obiektów „Twierdzy Kraków”, 
które powstały w latach 1850-1914 oraz kolizja z cmentarzem cholerycznym 
z 1878 r., na którym zlokalizowany jest pamiątkowy betonowy krzyż  ustawiony 
w setną rocznicę tych tragicznych wydarzeń. 

Wymienione wyżej obiekty „Twierdzy Kraków”, zgodnie z opiniami Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, nie mogą ulec relokacji. Wymusiło to na 
projektantach zaproponowanie rozwiązania węzła, który jednocześnie pozostawia 
ww. obiekty w dotychczasowej lokalizacji oraz zapewnia do nich swobodny dostęp. 
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Obiekty, które zostały wkomponowane w węzeł Zielonki to schron amunicyjny 
„Pękowice” TK 157 oraz Czerwony Most na skrzyżowaniu dróg fortecznych. Roz-
wiązania przyjęte w projekcie jeszcze bardziej eksponują opisane obiekty i roz-
wiewają, wyrażane w okresie prowadzonych konsultacji społecznych, wątpliwości 
mieszkańców Gminy Zielonki, dotyczące niezachowania ww. obiektów w związ-
ku z budową obwodnicy. W projekcie węzła przewidziano swobodny dostęp do 
schronu amunicyjnego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego z tunelem pod 
tarczą ronda węzła Zielonki, a z zabytkowego mostu usunięto ruch pojazdów me-
chanicznych dając możliwość poruszania się po nim tylko rowerom i pieszym, co 
znacznie poprawi żywotność obiektu. Teren wokół obiektów zostanie uporządko-
wany i mamy nadzieję, że Zarządcy terenu, Konserwatorowi Zabytków oraz In-
westorowi wspólnie uda się przywrócić blask schronowi amunicyjnemu, jak zrobio-
no w przypadku Czerwonego Mostu stanowiącego element „Twierdzy” ochraniającej 
mieszkańców Krakowa w zamierzchłych i ponurych, czasach.

Rys. 5. Węzeł Zielonki z lokalizacją schronu amunicyjnego „Pękowice” i Czerwonego Mostu
Źródło: Sweco Engineering sp. z o.o

Obszar cmentarza cholerycznego kolidujący z trasą drogi, zgodnie z decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie zostanie ekshumowany, 
a szczątki ludzkie zostaną złożone we wspólnej mogile w pozostałej nienaruszo-
nej części cmentarza. Przewiduje się jego uporządkowanie i odbudowę w porozu-
mieniu ze służbami konserwatorskimi. Dostęp dla odwiedzających przewidziany 
jest poprzez budowę drogi z miejscami parkingowymi w rejonie cmentarza.

Przedstawione rozwiązanie węzła Zielonki w pierwszej chwili wydaje się bar-
dzo skomplikowane, jednakże główne kierunki ruchu, tj. droga ekspresowa oraz 
trasa wolbromska krzyżujące się z lokalnymi ulicami, projektowane są jako bez-
kolizyjne węzły typu „Karo” z rondem. Dla pieszych i rowerzystów przewidziano 
bezkolizyjne przejścia nad obwodnicą i zachodnią obwodnicą Zielonek. Kształt 
węzła Zielonki jest ściśle związany z linią rozgraniczająca określoną w Decyzji 
o Środowiskowych Uwarunkowaniach, której na etapie opracowania koncep-
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cji programowej, zgodnie z wytycznymi Inwestora obwodnicy, nie można było 
przekroczyć.

Fot. 1. Czerwony Most na drodze fortecznej do schronu amunicyjnego
Źródło: Sweco Engineering sp. z o.o

Kolejnymi węzłami na trasie obwodnicy są węzły Węgrzce i Batowice, które nie 
stwarzały problemów związanych z zabytkami, a jedynie z ograniczonym terenem 
pod inwestycję. Przyjęte rozwiązania węzłów typu „Karo” z rondem pozwoliły na 
wpisanie się w ograniczony obszar przeznaczony pod inwestycję z wykorzystaniem 
murów oporowych w wykopach zamiast skarp. Zaprojektowany przebieg obwodni-
cy w rejonach węzłów w wykopach oraz posadowienie tarczy rond na poziomie istnie-
jących dróg krzyżujących się z obwodnicą pozwoliło na ograniczenie przebudowy dróg 
poprzecznych, dzięki czemu wykupy terenu wraz z budynkami zostały ograniczone 
do niezbędnego minimum. Przykładowe rozwiązanie ww. węzłów przedstawia węzeł 
Węgrzce na skrzyżowaniu obwodnicy i drogi krajowej DK 7.

Rys. 6. Węzeł Węgrzce na skrzyżowaniu obwodnicy i drogi krajowej DK7
Źródło: Sweco Engineering sp. z o.o
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Kolejnym poważnym wyzwaniem projektowym na trasie drogi są tunele pod 
rzeką Prądnik, wzgórzem w Batowicach i wzgórzem Syberia, które zgodnie z przy-
toczoną wyżej Decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach, powinny być wyko-
nywane metodą górniczą bądź rozkopem.

Historia przejścia obwodnicy przez Zielonki jest dość burzliwa. Pierwotnie 
obwodnica miała przechodzić estakadą nad ul. Krakowskie Przedmieście i rzeką 
Prądnik lub tunelem pod ulicą i rzeką. Ostatecznie, w wyniku licznych konsultacji 
oraz wielu dyskusji i uzgodnień, ustalono przebieg obwodnicy w rejonie Zielonek 
opierający się na budowie tunelu o długości 870 m pod rzeką Prądnik. Uznano, że 
rozwiązanie bazujące na budowie tunelu będzie rozwiązaniem mniej uciążliwym 
dla lokalnej społeczności, jednakże stanowić będzie ogromne wyzwanie ze względu 
na możliwości wykonania tunelu przy równoczesnym zachowaniu istniejącego ko-
ryta rzeki w stanie nienaruszonym (strop tunelu położony jest na poziomie około 
5 m poniżej dna rzeki).

Kolejny tunel pod wzgórzem w Batowicach o długości 661 m przechodzi pod 
terenami rolniczymi, jednak różnica wysokości przyległych do wzgórza terenów 
wynosząca około 25 m na odcinku około 700 m narzucała tylko jedno rozwiązanie 
– tunel pod wzgórzem. Rozwiązanie tunelowe znacznie ograniczy wykup terenu 
oraz nie przetnie wzgórza głębokim wykopem.

W obrębie projektowanej obwodnicy, pod wzgórzem „Syberia”, pomiędzy uli-
cą Władysława Łokietka a ul. Jurajską, występuje jeszcze jeden tunel o długości 
95 m. Tunel zostanie wykorzystany dla przeprowadzenia dróg poprzecznych i do-
jazdowych oraz jako przejście dla zwierząt. Pierwotnie tunel miał przechodzić pod 
wzgórzem „Syberia”, ul. Jurajską oraz cmentarzem cholerycznym i miał mieć dłu-
gość około 900 m. Decyzja o możliwości jego ekshumacji pozwoliła na wykonanie 
znacznie krótszego tunelu przez wzgórze, częściowo zastępując go przejściem nad 
ul. Jurajską estakadą oraz głębokim wykopem z wykorzystaniem murów oporo-
wych w rejonie cmentarza, pozostawiając jego kluczową część nienaruszoną.

W zależności od grubości naziomu nad tunelem oraz rodzaju gruntu przyję-
te rozwiązania dla tuneli przewidują wykonanie tuneli rozkopem bądź metodą 
górniczą. Charakterystyczne przekroje poprzeczne tuneli przedstawiają rysunki 
7 i 8. Zaprezentowany na rys. 7 tunel w rejonie Zielonek jest na całej długości 
o przekroju naw prostokątnych, w związku z przyjętą technologią wykonania tu-
nelu rozkopem, a w rejonie przejścia pod rzeką Prądnik metodą górniczą, przy 
zachowaniu prostokątnego przekroju naw. Tunel pod wzgórzem w Batowicach ma 
przekrój naw prostokątny i owalny z uwagi na przyjęty sposób wykonania tune-
lu. Prostokątny przekrój naw dotyczy wykonania metodą rozkopową, a owalny 
metodą górniczą NATM. W metodzie rozkopowej tunel buduje się w rozkopie 
wykonanym z powierzchni ziemi, a następnie, po zakończeniu prac konstrukcyj-
nych, zasypuje się go odtwarzając pierwotny teren nad tunelem. Metoda NATM 
czyli Nowa Austriacka Metoda Górnicza, polega na drążeniu tunelu nie całym 
przekrojem, aby nie osłabić górotworu. W zależności od jego odkształceń i związa-
nych z tym naprężeń, na bieżąco należy dopasowywać typ zabezpieczeń drążonego 
otworu. Metoda NATM przewiduje wykonanie wstępnej obudowy z betonu zbro-
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jonego, natryskowego (torket), a w przypadku słabszej części górotworu dodatko-
wo wzmacnianej przy pomocy gwoździ i kotew. Docelowy kształt tunelu uzyskany 
zostanie po wykonaniu obudowy stałej z betonu zbrojonego.

Rys. 7. Przekrój tunelu w Zielonkach wykonywany metodą rozkopową
Źródło: Sweco Engineering sp. z o.o

Rys. 8. Przekrój tunelu pod wzgórzem w Batowicach wykonywany metodą NATM
Źródło: Sweco Engineering sp. z o.o

Przekroje typowe dla tuneli w Zielonkach i w Batowicach przewidują w każdej 
nawie trzy pasy ruchu po 3,50 m oraz pas awaryjnego postoju, czyli jak dla prze-
kroju drogowego. Tunele zostaną wyposażone w systemy wentylacyjne podstropo-
we podłużne, systemy łączności przewodowej, systemy monitoringu tlenku węgla, 
tlenku azotu, pomiaru temperatury, systemy kanalizacji wody i płynów z jezdni, 
systemy instalacji oświetleniowej, sterowania ruchem oraz instalacje przeciwpoża-
rowe. W tunelach przewidziano lokalizację przejść ewakuacyjnych w odległościach 
co 150 m, a w ścianach zlokalizowano nisze sygnalizacyjne, techniczne i hydran-
towe. W strefach portalowych tunelu przewiduje się budowę baterii zbiorników 
przeciwpożarowych, składających się z dwóch zbiorników każda. Na zewnątrz 
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tunelu przewiduje się budowę budynków technicznych, zaś w budynkach na Ob-
wodzie Utrzymania Drogi, zlokalizowanym w rejonie węzła Modlica, urządzenie 
centrum zarządzania tunelami (CZT). Ze względów bezpieczeństwa pożarowego 
w tunelach zaprojektowano nawierzchnię z betonu cementowego.

Dodatkowym elementem utrudniającym rozwiązania na odcinku tunelowym 
w Zielonkach jest konieczność zaprojektowania mostu drogowego w ciągu drogi 
dojazdowej nad rzeką Prądnik, którego lokalizacja znajduje się nad projektowa-
nym tunelem, a pod rzeką Prądnik. Strop tunelu drogowego stanowi podłoże pod 
fundamenty obiektu mostowego. Rozwiązanie będzie zapewne dużym wyzwa-
niem w fazie realizacji, jednakże proponowane rozwiązanie stanowi wynik założeń 
i uzgodnień zobowiązujących dla budowy drogi dojazdowej zlokalizowanej nad 
projektowanym tunelem (droga dojazdowa połączy drogę wojewódzką DW 794 
ul. Krakowskie Przedmieście z węzłem Zielonki i trasą Wolbromską).

Trasa Północnej Obwodnicy Krakowa przecina dolinę Sudołu Dominikańskie-
go. Ten niepozorny ciek przy obfitych opadach prowadzący duże ilości wody, staje 
się niepokorny, przysparzając osobom zamieszkałym w jego pobliżu wiele proble-
mów w postaci podtopień, zniszczeń dróg i zabudowy. W związku z podtapianiem 
krakowskich osiedli wodami spływającymi dolinami cieków, w ramach „Programu 
małej retencji województwa małopolskiego” przewiduje się budowę zbiorników re-
tencyjnych wokół Krakowa, które podobnie jak obiekty „Twierdzy Kraków” oto-
czą w przyszłości miasto oraz będą je ochraniać przed napływem wód powodzio-
wych. Jednym z takich zbiorników jest planowany zbiornik retencyjny „Węgrz-
ce 80”, w dolinie cieku Sudołu Dominikańskiego. Zbiornik koliduje z planowaną 
drogą ekspresową. Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach wydana dla ob-
wodnicy wyraźnie stwierdza, że oba obiekty - droga i zbiornik winny uwzględniać 
wzajemne zależności pomiędzy zbiornikiem a obwodnicą. Przeprowadzona analiza 
wykazała że budowa nasypu drogowego w tym obszarze spowoduje zajęcie około 
50% powierzchni lustra wody przyszłego zbiornika, co jest rozwiązaniem nie do 
przyjęcia przez zarządców cieków. Na etapie koncepcji programowej projektanci 
zaproponowali jedyne logiczne rozwiązanie pojawiającego się konfliktu, które speł-
ni wymogi DŚU oraz oczekiwania mieszkańców zlewni Sudołu Dominikańskiego. 
Rozwiązanie przewiduje budowę estakady o długości około 290 m nad przyszłym 
zbiornikiem oraz dwóch przepustów drogowych (w ciągu dróg dojazdowych) jako 
alternatywę dla planowanego wysokiego nasypu w dolinie. 

Kolizja obwodnicy z planowanym Zbiornikiem „Węgrzce 80” wyczerpała limit 
niespodzianek, które mogłyby jeszcze zaskoczyć zespół projektowy.

Skrzyżowania z drogami poprzecznymi projektowane jako bezkolizyjne prze-
jazdy, są rozwiązaniami standardowymi i niesprawiającymi większych problemów 
technicznych. Ciekawostką w rozwiązaniach, zwłaszcza w obszarach węzłów, są 
w przekroju poprzecznym trasy S52, lokalizacje dróg na różnych poziomach pod-
partych murami oporowymi w stosunku do drogi głównej: łącznice węzła, drogi 
dojazdowe. Rozwiązania te powstały w wyniku ograniczeń terenowych (wąskiego 
pasa terenu, który został określony w przytaczanej DŚU).
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Rys. 9. Zbiornik Węgrzce 80 w kolizji z obwodnicą Krakowa
Źródło: Sweco Engineering sp. z o.o

Przykłady takich rozwiązań przedstawiają poniższe rysunki.

Rys. 10. Przekrój poprzeczny dróg w rejonie węzła Zielonki
Źródło: Sweco Engineering sp. z o.o

Rys. 11. Przekrój poprzeczny dróg w rejonie węzła Batowice
Źródło: Sweco Engineering sp. z o.o
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Drogi poprzeczne krzyżujące się z obwodnicą wymagają jej bezkolizyjnych 
przekroczeń. Aby spełnić te warunki przewiduje się budowę szeregu obiektów in-
żynierskich w ciągu obwodnicy lub nad obwodnicą. Łącznie zaprojektowano 3 
tunele, 7 obiektów w ciągu obwodnicy i 19 obiektów nad obwodnicą oraz 4 mosty. 
Długość obiektów zależy od przeszkody i wacha się w granicach od 5,50 m (tunel 
dla pieszych i rowerów pod tarczą ronda na węźle Zielonki) do 290 m (estakada 
nad zbiornikiem „Węgrzce 80”). Projektowane obiekty to w większości konstruk-
cje monolityczne płytowe na ścianach szczelinowych, płytowo-belkowe sprężone 
oraz prefabrykowane belki typu T.

Rys. 12. Przekrój poprzeczny estakady nad zbiornikiem „Węgrzce 80”
Źródło: Sweco Engineering sp. z o.o

Ograniczenia terenowe określone linią wyznaczoną w Decyzji o Środowisko-
wych Uwarunkowaniach oraz konieczność budowy dwupasowych dróg dojazdo-
wych po obu stronach POK spowodowała konieczność budowy pionowych ścian 
wykopów przy wykorzystaniu murów oporowych o konstrukcji ścian z gruntu 
zbrojonego, murów o konstrukcji ścian szczelinowych z okładziną powierzch-
ni muru materacami gabionowymi oraz murów o konstrukcji ścian żelbetowych 
o łącznej długości około 4,4 km.

Projektowana obwodnica ingeruje w znaczny sposób w środowisko naturalne, 
w obszary zabudowy jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej powodując uciążli-
wości wypływające ze zmian krajobrazowych oraz od pojazdów poruszających się 
po nowej drodze, która jednym użytkownikom zwiększy komfort podróży i ułatwi 
szybki przejazd, za to innym,  mieszkającym w jej pobliżu, może zmniejszyć kom-
fort życia. Aby temu zapobiec przewiduje się szereg urządzeń, które ten komfort 
poprawią. W projekcie przewidziano liczne ekrany przeciwhałasowe pochłaniające 
i transparentne o wysokości od 2,5 m do 6,0 m, chroniące przed nadmiernym 
hałasem komunikacyjnym - łącznie przewiduje się około 8,5 km ekranów. Do-
datkowym elementem zmniejszającym hałas komunikacyjny, zgodnie z zapisa-
mi Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz postulatami samorządów 
i mieszkańców, jest zaprojektowanie cichej nawierzchni na wszystkich drogach od 
obwodnicy po drogi dojazdowe. 

Ochronie podlegają również wody płynące oraz podziemne poprzez ujęcie wód 
opadowych z jezdni dróg w szczelne rowy lub kanalizację deszczową i odprowadze-
nie ich do naturalnych odbiorników za pomocą urządzeń oczyszczających. W ra-
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mach budowy owych urządzeń przewiduje się około 21 szt. zbiorników retencyj-
nych otwartych i podziemnych, 18 szt. separatorów lamelowych i koalescencyj-
nych oraz 17 osadników. Zaprojektowane urządzenia pozwolą na odprowadzenie 
wody z drogi o parametrach, które nie spowodują zanieczyszczeń wód w istnieją-
cych ciekach i rzekach.

Projektowana obwodnica z drogami obsługującymi przyległe tereny spowodo-
wała konieczność wycinki znacznej ilości drzew i krzewów. Dla zachowania równo-
wagi w przyrodzie w miejsce wyciętych drzew (7 300 szt.), przewiduje wykonanie 
nasadzeń w ilości 7 300 drzew i około 6 000 krzewów. Wykonane nasadzenia 
powinny w pewnym stopniu zrekompensować uszczerbek, jaki poniosła przyroda 
w wyniku ingerencji w środowisko związane z budową drogi. 

Utrzymanie wysokiego standardu poruszania się pojazdów po nowej drodze 
o wysokich parametrach technicznych wymaga realizacji wielu systemów zarzą-
dzania ruchem oraz nowoczesnego centrum zarządzania drogą i tunelami. Ośro-
dek, w którym będą zlokalizowane służby zarządzające i utrzymaniowe to Obwód 
Utrzymania Drogi (OUD) zlokalizowany w rejonie istniejącego węzła Modlnica. 
W ramach OUD oprócz dróg manewrowych i parkingów, przewiduje się budowę 
budynku administracyjno-biurowego, warsztatowo-garażowego, wiaty dla skła-
dowania wyposażenia, magazynu soli, silosów dla materiałów sypkich i budynku 
portierni.

Rys. 13. Plan zagospodarowania Obwodu Utrzymania Drogi
Źródło: Sweco Engineering sp. z o.o
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Obecnie w momencie opracowania powyższego tekstu został wybrany general-
ny wykonawca, który zrealizuje inwestycję. Trwają prace projektowe nad przygo-
towaniem projektu budowlanego, na którego podstawie zostanie wydana decyzja 
Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Zakończenie prac budowla-
nych przewiduje się na przełomie 2024 i 2025 roku. Ponieważ w podobnym czasie 
przewiduje się również zakończenie realizacji odcinka drogi ekspresowej S7, po 
tym terminie powstanie pełny „Krakowski Ring” trasy drogowej o wysokich pa-
rametrach technicznych, pozwalających na płynny ruch tranzytowy ze wschodu 
na zachód, z północy na południe i odwrotnie bez konieczności przejazdu przez 
urokliwy, ale zatłoczony Kraków.
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NAJNOWSZE METODY PROWADZENIA 
MONITORINGU POREALIZACYJNEGO W ZAKRESIE 

FAUNY NA PRZYKŁADZIE DRÓG SZYBKIEGO RUCHU
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Streszczenie. Proces przygotowania oraz realizacji inwestycji drogowej musi uwzględniać 
nie tylko wysokiej jakości elementy drogowe, ale również aspekty ochrony środowiska. W decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach znak: SR.III.BoP.6665-1-11-08 wydanej przez Wojewodę 
Małopolskiego z dnia 15.05.2008 r. [2] oraz w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie znak: OO.42.42.2.1.2011.ASu z dnia 22.04.2011 r. [5] wydanego 
na etapie ponownej oceny, GDDKiA O/Kraków wskazano wymagania dotyczące etapu realizacji 
dróg, jak i monitoringu porealizacyjnego. W zależności od celu obserwacji, funkcji i przeznaczenia 
obiektu oraz jego konstrukcji dobierane są odpowiednie metody monitoringu. Obok tradycyjnego 
monitoringu środowiska (bezpośrednie obserwacje w terenie), dodatkowo stosuje się kamery video, 
aparaty fotograficzne i liczniki zdarzeń. Równoczesne stosowanie tych metod sprawia, że prowa-
dzony monitoring porealizacyjny daje rzeczywisty obraz oddziaływania inwestycji na środowisko. 
Zgromadzone dane pozwalają stwierdzić, czy zrealizowana inwestycja a tym samym wykonane 
przejścia czy obiekty mają odpowiednie parametry i czy są właściwie zlokalizowane, czy szlaki mi-
gracyjne były właściwie zdiagnozowane, a sposób zagospodarowania i naprowadzania odpowiedni.

Słowa kluczowe: monitoring przejść, autostrada A4, droga ekspresowa S-7, analiza pore-
alizacyjna, fotopułapki, zwierzęta.

1. Wprowadzenie

Intensywny rozwój dróg transportowych oraz tworzenie spójnej sieci komuni-
kacyjnej kraju to jedno z priorytetowych zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Proces przygotowania, realizacji oraz eksploatacja inwesty-
cji drogowej musi uwzględniać nie tylko wysokiej jakości elementy drogowe, ale 
również aspekty ochrony środowiska. Jednym z podstawowych narzędzi służących 
do analizy zagrożeń poszczególnych komponentów środowiska, w związku z pro-
wadzeniem polityki inwestycyjnej jest procedura ocen oddziaływania na środowi-
sko. Dla planowanych przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, w tym autostrad i dróg ekspresowych, w myśl ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 
uzyskuje się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Według art. 62 niniej-
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szej ustawy „w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, 
analizuje oraz ocenia:

1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: 
a)  środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
b) dobra materialne,
c) zabytki,

ca) krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,
d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-ca
e) dostępność do złóż kopalin;

1a)  ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowla-
nych

2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko;

3) wymagany zakres monitoringu.”[7].
Biorąc pod uwagę powyższe, celem przeprowadzanej procedury OOŚ jest ana-

liza, czy i w jaki sposób realizacja wszystkich etapów prowadzonej inwestycji może 
wpłynąć na środowisko, identyfikacja możliwych negatywnych skutków oddziały-
wania na środowisko oraz przedstawienie propozycji działań zaradczych.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: SR.III.BoP.6665-1-11-
08 wydanej przez Wojewodę Małopolskiego z dnia 15.05.2008 r. [2] oraz w po-
stanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: 
OO.42.42.2.1.2011.ASu z dnia 22.04.2011 r. wydanego na etapie ponownej 
oceny [5], GDDKiA O/Kraków wskazano wymagania dotyczące etapu realiza-
cji inwestycji, jak i monitoringu porealizacyjnego. Tutejszy Oddział Kraków ma 
obowiązek w okresie 10 lat od uzyskania pozwolenia na użytkowanie przeprowa-
dzenia monitoringu przejść dla zwierząt, zlokalizowanych przy autostradzie A4 
na odcinku węzeł Targowisko – węzeł Tarnów Północ [3] zgodnie z zapisami w/w 
decyzji oraz 2 letniego monitoringu obiektu mostowego na rzece Wiśle w zakresie 
śmiertelności ptaków na skutek kolizji z obiektem po zrealizowaniu drogi ekspre-
sowej S-7 na terenie miasta Krakowa [4] zgodnie z zapisami w/w postanowienia. 

2. Cel monitoringu na wybranych obiektach dróg

Omawianym obiektem jest autostrada A4 na odcinku węzeł Targowisko – wę-
zeł Tarnów Północ oraz droga ekspresowa S-7 na terenie miasta Krakowa. 

2.1.	 Autostrada	A4

Podstawowym celem prowadzonego monitoringu jest wypełnienie zapisów 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
wydanej przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 15.05.2008 r. w zakresie wyko-
rzystania przez zwierzęta przejść dla nich dedykowanych, zlokalizowanych przy 
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autostradzie A4 na odcinku węzeł Targowisko – węzeł Tarnów Północ. Okres mo-
nitoringu porealizacyjnego wynosi 10 lat [2].

2.2.	 Droga	ekspresowa	S7

Podstawowym celem prowadzonego monitoringu jest wypełnienie zapisów 
postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 
22.04.2011 r. w zakresie monitoringu obiektu mostowego na rzece Wiśle w za-
kresie śmiertelności ptaków na skutek kolizji z obiektem po zrealizowaniu drogi 
ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa. Okres monitoringu porealizacyjnego 
w/w zakresie wynosi 2 lata [5,4].

3. Metodyka monitoringu

3.1.	 Autostrada	A4

Zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy za-
pewnić systematyczną realizację monitoringu przez okres 10 lat [2]. Monitoring 
porealizacyjny został podzielony na dwa etapy:

– Monitoring wstępny (rok I-II) – lata 2014-2015: wykonywany przez pra-
cowników GDDKiA oraz pracowników Lasów Państwowych, 

– Monitoring pełny (rok III-X) – lata 2016-2023: wykonywany jest przy uży-
ciu fotopułapek oraz pracowników GDDKiA i Lasów Państwowych [1].

Na autostradzie A4, odcinku węzeł Targowisko – węzeł Tarnów Północ moni-
toringiem objęto 13 przejść dla zwierząt średnich i dużych:

– WD56 - przejście górne zintegrowane o szer. 16 m, 
– WD46 - przejście górne zintegrowane o szer. 16 m, 
– WD47 - przejście górne zintegrowane o szer. 16 m, 
– PZ34 - przejście górne o szerokości 110 m,
– PZ49a - przejście górne o szerokości 40 m,
– PZ65a - przejście górne o szerokości 80 m,
– PZ67 - przejście górne o szerokości 80 m,
– MA38 - przejście dolne, most na rzece Raba,
– MA42 - przejście dolne, nad potokiem Gróbka,
– MA58 -przejście dolne o szerokości 53 m, most nad rzeką Uszwica,
– MA69 - przejście dolne, most nad rzeką Ulga,
– MA78 - przejście dolne, most nad rzeką Dunajec,
– PZ82 - przejście dolne, przepust.
W zależności od celu obserwacji, funkcji i przeznaczenia obiektu oraz jego kon-

strukcji dobierane są odpowiednie metody monitoringu. Podstawową metodą mo-
nitoringu, wykorzystywaną głównie na przejściach dla zwierząt średnich i dużych, 
jest metoda tropień po śniegu, piasku i gruncie, podczas obserwacji bezpośrednich. 
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W praktyce, oprócz tradycyjnego monitoringu środowiska, dodatkowo stosuje się 
kamery video, aparaty fotograficzne i liczniki zdarzeń. W tabeli poniżej przedsta-
wiono gatunki zwierząt, zaobserwowanych na podstawie pozostawionych śladów 
bytowania.

Tabela	1.	Wykorzystanie	przejść	dla	zwierząt	w	2015	r.,	monitoring	podstawowy

Lp. Km 
projektowy Monitoring Opis przejścia

Wykorzystanie w 2015r.
sarna jeleń dzik lis łoś inne

1 494+945 LP

Przejście nad 
autostradą i linią 

kolejową dla 
wszystkich grup 
zwierząt, w tym 

dużych ssaków (szer. 
ok. 80m) PZ67

TR, 
OD

TR, 
OD

TR, 
buchto-
wanie

TR, 
OD

OD  
drapieżnik

2 495+840 LP
Przejście dla średnich 

zwierząt, most nad 
ciekiem Ulga MA69

TR TR, 
OD

TR  
wydra

3 504+030,25 GDDKiA

Przejście dla 
wszystkich grup 
zwierząt, most na 

rzece Dunajec MA78

TR TR TR
TR zając, 

bóbr, łasica, 
gryzoniowate

4 508+585 GDDKiA

Przejście dla małych i 
średnich zwierząt pod 

autostradą 
o wymiarach 6x4m

TR TR

TR zając, 
łasicowate, 

gryzoniowate 
OD kuna

TR – trop, OD – odchody, ŻE – żerowanie, OS – osobnik, LS - Lasy Państwowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych od Nadleśnictw

3.1.1. Fotopułapki
Zgodnie z zapisami projektu monitoringu na przejściach dla zwierząt zamon-

towane zostały kamery monitorujące. Na podstawie zarejestrowanych zdjęć, 
w okresie całego roku kalendarzowego, analizowano funkcjonalność wybudowa-
nego przejścia, stopień akceptacji obiektu przez poszczególne gatunki zwierząt 
oraz całodobową intensywność migracji. Niepodważalną zaletą fotopułapek jest 
możliwość szybkiego rozpoznania gatunku i płci zwierzyny. Dodatkowo, w odróż-
nieniu od różnego rodzaju tropień, fotopułapki odnotowują liczebność osobników 
korzystających z przejścia jednocześnie. Nie można pominąć faktu, iż funkcjono-
wanie kamer w żaden sposób nie narusza spokoju zwierząt, pozostając całkowicie 
niezauważonym. 

Na przejściach dla zwierząt dużych i średnich zamontowano łącznie 19 kamer 
monitorujących, 8 słupów i 33 obudowy do kamer. W tabelach 2-4 przedstawiono 
rozmieszczenie fotopułapek w poszczególnych latach monitoringu.
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Tabela	2.	Liczba	fotopułapek,	obudów	i	słupów	zamontowanych	i	uruchomionych	w	dniu	24.03.2016	r.	
Opis przejścia Liczba fotopułapek Liczba obudów Liczba słupów

2016 – III rok monitoringu
Przejście górne

o szerokości 110 m PZ34 8 8 3

Przejście górne zintegrowane  
z drogą - WD47 1 1 0

Przejście dolne,  
most nad rzeką Uszwica MA58 4 4 0

Przejście górne  
o szerokości ok. 80 m PZ67 6 6 2

Źródło: opracowanie własne 

Tabela	3.	Liczba	fotopułapek,	obudów	i	slupów	zamontowanych	i	uruchomionych	w	dniu	24.03.2017	r.	
Opis przejścia Liczba fotopułapek Liczba obudów Liczba słupów

2017 – IV rok monitoringu
Przejście dolne, most  
nad potokiem Gróbka 

MA42
4 4 0

Przejście górne 
o szerokości 40 m  

PZ49A
3 3 1

Przejście górne zintegrowane 
WD56 1 1 0

Przejście górne 
o szerokości ok. 80m PZ65A 6 6 2

Źródło: opracowanie własne

Tabela	4.	Liczba	fotopułapek,	obudów	i	slupów	zamontowanych	i	uruchomionych	w	dniu	24.03.2017	r.	
Opis przejścia Liczba fotopułapek Liczba obudów Liczba słupów

2018 – V rok monitoringu
Przejście górne zintegrowane  

o szer. 16 m WD46 1 1 0

Przejście dolne, most  
na rzece Raba MA38 3 3 0

Przejście dolne, most  
nad rzeką Ulga MA69 2 2 0

Przejście dolne, most  
nad rzeką Dunajec MA78 6 6 0

Przejście dolne,  
przepust PZ82 1 1 0

Źródło: opracowanie własne

Wykonane zdjęcia i filmy video przesyłano do serwera i archiwizowano. Dzięki 
współpracy GDDKiA z Instytucjami takimi jak: Regionalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych, IOP PAN, Uniwersytet Rolniczy gromadzony materiał był weryfikowa-
ny, a w konsekwencji tworzono bazę danych wyłącznie ze zdjęć przedstawiających 
zwierzęta. Fotopułapki zostały zamontowane m.in. na przejściu:

– PZ34 km 452+787,43 – przejście górne o szerokości 110 m, szerokość 
dolnej części najścia wynosi 204 m, naturalnie łączy się z ekosystemami 
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po obydwu stronach autostrady, w całości pokryte roślinnością zieloną, bez 
nasadzeń drzew i krzewów;

Rys.	1.	Przejście	dla	zwierząt	PZ34	
Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps

– MA38 km 467+518 – przejście dolne, most na rzece Rabie, dedykowane 
wszystkim grupom zwierząt, po prawej stronie pas terenu o szerokości ok. 
10 m do wału, po lewej stronie pas terenu o szerokości ok 35 m, kępowe 
nasadzenia krzewów i drzew po obu stronach pasa terenu przeznaczonego 
do migracji; 

Rys.2.	Przejście	dla	zwierząt	MA38	
Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps
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– WD46 km 474+259 – wiadukt drogowy nad autostradą, równocześnie 
pełniący funkcję przejścia dla drobnych ssaków, wyposażony w osłony prze-
ciwolśnieniowe i naprowadzeń z drzew i krzewów po obu stronach wjazdu 
na wiadukt.

Rys.	3.	Przejście	dla	zwierząt	WD46	
Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps

– MA69 km 495+840 – most nad ciekiem Ulga o szerokości ok. 22 m i wys. 
4,8 m, przejście przeznaczone dla zwierząt średnich, możliwa migracja po 
obu stronach cieku pasem terenu o szerokości 4 – 5m, kępowe nasadzenie 
zieleni po obu stronach cieku;

Rys.	4.	Przejście	dla	zwierząt	MA69	
Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps
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– MA78 km 504+030 – most na Dunajcu z pasem suchego terenu o szero-
kości 45 m, dedykowany różnym grupom zwierząt, z możliwością przecho-
dzenia zwierząt po obu stronach.

Rys.	5.	Przejście	dla	zwierząt	MA78	
Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps

– PZ82 km 508+585 – przejście dolne, przepust, dla małych zwierząt, o wy-
miarach 6x4 m, rzędowe nasadzenia zieleni w rejonie przejścia. 

Rys.	6.	Przejście	dla	zwierząt	PZ82	
Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps

Poniższy schemat obrazuje przykładowe rozmieszczenie fotopułapek na przej-
ściu dla zwierząt PZ34. Do analizy funkcjonalności wybudowanego przejścia 
wykorzystano 8 fotopułapek, oznaczonych numerami od 1 do 8, o symbolu KAM 
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3 MMS. Kamery monitorujące zostały rozmieszczone na przejściu co 27,5 m. Każ-
da z nich posiadała trzy czujniki ruchu PIR o zasięgu 25 metrów oraz nocny oświe-
tlacz IR (920nm) o zasięgu 20 m. Kąt widzenia głównego czujnika PIR wynosił 
35o, natomiast dwóch pozostałych 30o. Jak podaje producent, średni czas aktywa-
cji kamery wynosił 0,5 sekundy, po wykryciu ruchu. 

Rys.	7.	Rozmieszczenie	fotopułapek	na	przejściu	PZ34	
Źródło: opracowanie własne

Rys.	8.	Ilość	zdjęć	wykonanych	przez	fotopułapki	na	przejściu	PZ34	w	okresie	badań	[6].
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3.2.	 Droga	ekspresowa	S7

Zgodnie z zapisami postanowienia szczegółowa metodyka oraz harmono-
gram badań zostały uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowi-
ska w Krakowie przed ich rozpoczęciem. Po raz pierwszy GDDKiA O/Kraków 
wykonuje monitoring zoologiczny w zakresie śmiertelności awifauny na skutek 
kolizji z obiektem mostowym na rzece Wiśle. Dwuletni monitoring podzielono na 
4 półrocza. Pierwsze półrocze monitoringu objęło swoim zakresem koniec okresu 
zimowania, migrację wiosenną ptaków, okres lęgowy oraz większą część okresu 
dyspersji polęgowej. W trakcie monitoringu kontrole prowadzono:

– w godzinach porannych, do 4 godzin po wschodzie słońca oraz 
– w godzinach popołudniowych, do 4 godzin przed zachodem słońca. 
Przyjęty czas kontroli jest optymalny i pozwalana to, aby w jego trakcie wyko-

nać wszystkie założone czynności monitoringu (rys. 9): 
– przemarsz transektami, 
– przemarsz mostem, 
– obserwacje z punktów,
– czynne wyszukiwanie martwych ptaków wzdłuż mostu. 
Poza kontrolami dziennymi, wykonano również dwie nocne kontrole transek-

tów i punktów.
Podczas prowadzenia monitoringu wykorzystywano aparat fotograficzny, lornetkę 

oraz GPS. Wszystkie obserwacje zapisywano na formularzach terenowych. Dodatko-
wo podczas każdej wizji w terenie notowano czas prowadzonych obserwacji i panujące 
warunki pogodowe (temperaturę, wiatr, zachmurzenie, opad, pokrywę śniegu).

Rys.	9.	Rozmieszczenie	punktów	monitoringowych	(P)	i	transektów	(T)	[4]
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Fot.	1.	Pas	techniczny	mostu	[4]

Kontrola transektów o długości 500 m każdy wzdłuż brzegów Wisły, polegała 
na ich wolnym przemarszu i prowadzeniu obserwacji, a także nasłuchu odgło-
sów w celu stwierdzenia wszystkich obecnych ptaków. Na formularzu terenowym 
notowano ptaki rozpoznane co do gatunku lub rodziny. Notowania prowadzono 
w trzech przedziałach odległościowych: do 25 m, do 100 m i ponad 100 m na 
100metrowych odcinkach. Dodatkowo transekty wyznaczono wzdłuż obu krawę-
dzi mostu i na nich również wykonywano kontrolę.

4. Analiza monitoringu – wyniki 

4.1.	 Autostrada	A4

Monitoring górnego przejścia dla zwierząt PZ34 km 452+787,43, prowadzo-
no w okresie od 24 marca 2016 r. do 23 marca 2017 r. Z bazy 3929 zdjęć, wy-
konanych przez fotopułapki, wybrano 2234. Pozostała część została odrzucona, 
ze względu na powtarzające się informacje dotyczące tych samych osobników lub 
stada. Największą intensywność migracji odnotowano w kwietniu i maju 2016 r., 
kamery monitorujące wykonały kolejno 662 i 634 ujęcia, z czego 329 i 345 zdjęć 
było z udziałem zwierzyny [6].

W letnich miesiącach udział zdjęć, na których odnotowano zwierzęta był wy-
równany i wahał się w zakresie od 185 zdjęć we wrześniu do 263 w czerwcu. 
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W analizowanym okresie badań odnotowano 41 dni, w których nie wykonano 
żadnego zdjęcia [6]. 

Zdjęcia z udziałem zwierząt systematycznie weryfikowano, a udział poszcze-
gólnych gatunków był zróżnicowany. Pierwszym gatunkiem pod względem fre-
kwencji był jeleń (Cervus elaphus). W całym okresie badań zaobserwowano 2273 
osobniki. Najwięcej, bo aż 495 jeleni, odnotowano w kwietniu. Drugim najczęściej 
rejestrowanym gatunkiem był dzik (Sus scrofa), w ilości 503 osobników. Najwyższą 
frekwencję dzików odnotowano w lipcu, a najniższą w lutym. Przez przejście PZ34 
przechodziło również 289 saren (Capreolus capreolus), 15 lisów (Vulpes vulpes), 13 za-
jęcy (Lepus europaeus), trzy pojedyncze łosie (Alces alces) i jeden borsuk (Meles meles). 

Fot.	2.	Stado	jelenia	szlachetnego	
(Cervus	elaphus),	kwiecień	2016	r.	[1]

Fot.	3.	Samiec	jelenia	szlachetnego	
(Cervus	elaphus),	listopad	2016	r.	[1]

Tabela	5.	Udział	poszczególnych	gatunków	zwierzyny	i	ich	frekwencja	na	przejściu	PZ34	w	okresie	ma-
rzec	2016	do	marzec	2017r.	[6]
Zając Borsuk Lis Dzik Sarna Jeleń Łoś

III 2016 5 0 1 4 8 56 0
IV 2016 7 0 1 27 69 495 0
V 2016 0 1 8 31 56 355 0
VI 2016 0 0 0 70 15 261 1
VII 2016 0 0 1 145 13 201 0
VIII 2016 0 0 1 97 17 125 0
IX 2016 0 0 0 25 14 173 0
X 2016 0 0 0 5 14 268 1
XI 2016 0 0 0 2 9 213 0
XII 2016 0 0 0 38 12 30 1

I 2017 0 0 1 9 17 4 0
II 2017 0 0 0 1 19 2 0
III 2017 1 0 2 49 26 90 0
Suma 13 1 15 503 289 2273 3 3097

Pozostałe przejścia MA38 - most na Rabie, WD46 - wiadukt nad autostradą, 
MA69 - most nad Ulgą, MA78 - most nad Dunajcem i PZ82 - przejście pod 
autostradą monitorowano w okresie od 7.02.2018 r. do 28.09.2018 r. (rys. 10). 
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W związku z kradzieżą fotopułapki, monitoring na przejściu WD46 został prze-
rwany, a ostatnia rejestracja miała miejsce dnia 29.07.2018 r. (tab. 4). Obecnie, 
kamery umieszczone na przejściu są nadal aktywne, w celu analizy funkcjonalności 
obiektu w dalszym okresie czasu. 

W analizowanym okresie badań na 5 przejściach objętych monitoringiem do-
konano łącznie 963 rejestracji zwierząt. Na przejściu PZ82, dedykowanym gru-
pie małych i średnich zwierząt, została zaobserwowana największa różnorodność 
gatunków. Najrzadziej wykorzystywanym przez zwierzęta przejściem było przej-
ście WD46 oraz MA69. Ponadto, na przejściu MA38 zaobserwowano tylko jeden 
gatunek - zająca, a obiekt MA78 najczęściej wybierały sarny i zające. Łącznie, na 
wszystkich przejściach pojawiły się gatunki tj.: 

– Jeleń (Cervus elaphus)
– Sarna (Capreolus capreolus)
– Lis (Vulpes vulpes)
– Zając (Lepus europaeus)
– Daniel (Dama dama)
– Borsuk (Meles meles)
– Kot (Felis catus)
– Pies (Canis lupus familiaris)

Rys.	10.	Rejestracja	zwierząt	w	danym	miesiącu	na	badanym	obiekcie	[1]

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie zaobserwowanych gatunków 
zwierzyny i ich frekwencję na poszczególnych przejściach dla zwierząt.

Fot.	4.	Zając	korzystający	z	przejścia,	sierpień	2018	r.	[1]
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Tabela	6.	Udział	poszczególnych	gatunków	zwierzyny	i	ich	frekwencja	na	przejściu	MA38	w	badanym	okresie	[3]

zając lis sarna kot pies borsuk
II 2018 11 2 0 0 5 1
III 2018 35 5 3 0 2 0
IV 2018 41 0 12 0 4 0
V 2018 35 0 4 3 6 0
VI 2018 38 0 1 2 0 0
VII 2018 32 0 5 0 2 0
VIII 2018 25 0 2 2 2 0
IX 2018 4 0 3 0 3 0
SUMA 221 7 30 7 24 1 290

Tabela	7.	Udział	poszczególnych	gatunków	zwierzyny	i	ich	frekwencja	na	przejściu	WD46	w	badanym	okresie	[3]

jeleń daniel
II 2018 0 0
III 2018 0 0
IV 2018 1 0
V 2018 0 0
VI 2018 0 3
VII 2018 0 2
VIII 2018 0 0
IX 2018 0 0
SUMA 1 5 6

Tabela	8.	Udział	poszczególnych	gatunków	zwierzyny	i	ich	frekwencja	na	przejściu	MA69	w	badanym	okresie	[3]

zając lis sarna kot pies
II 2018 0 0 0 0 0
III 2018 1 0 0 0 1
IV 2018 0 0 0 0 0
V 2018 1 5 1 0 0
VI 2018 0 0 1 0 8
VII 2018 0 0 4 0 0
VIII 2018 0 0 0 1 0
IX 2018 0 0 0 0 0
SUMA 2 5 6 1 9 23

Tabela	9.	Udział	poszczególnych	gatunków	zwierzyny	i	ich	frekwencja	na	przejściu	MA78	w	badanym	okresie	[3]

zając lis sarna pies
II 2018 13 1 1 2
III 2018 16 1 0 11
IV 2018 13 3 6 0
V 2018 1 2 9 4
VI 2018 3 6 3 3
VII 2018 1 1 4 1
VIII 2018 2 1 14 0
IX 2018 1 0 10 4
SUMA 50 15 47 25 137
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Tabela	10.	Udział	poszczególnych	gatunków	zwierzyny	i	ich	frekwencja	na	przejściu	PZ82	w	badanym	okresie	[3]

zając lis sarna kot pies jeleń borsuk kuna łasica gryzoń
II 2018 42 3 0 10 0 0 0 0 0 0
III 2018 31 24 0 11 0 0 0 0 0 0
IV 2018 16 11 0 14 1 1 4 2 0 0
V 2018 25 13 1 24 33 0 3 2 0 0
VI 2018 15 24 2 20 8 0 2 1 0 0
VII 2018 5 24 0 11 1 0 0 3 0 0
VIII 2018 7 22 0 20 4 0 0 6 1 0
IX 2018 13 27 4 9 5 0 0 1 0 1
SUMA 154 148 7 119 52 1 9 15 1 1 507

Fot	5.	Samica	łosia	(Alces	alces),	kwiecień	2016	r.	[1]

Po zgromadzeniu danych z kolejnych miesięcy, mając na uwadze okres oddania 
do użytkowania przejść dla zwierząt do chwili obecnej biorąc pod uwagę liczbę 
zarejestrowanych zdarzeń można założyć, że zwierzęta przez analizowany okres 
zdążyły się zaaklimatyzować do nowej struktury i korzystają z przejść dla nich 
przeznaczonych. Oczywiście dalszej analizie można poddać rejestrację zdarzeń 
i określić ich sezonową zmienność. 

4.2.	 Droga	ekspresowa	S7

W trakcie pierwszego półrocza monitoringu ptaków w pobliżu mostu na Wiśle 
w ciągu drogi ekspresowej S-7 stwierdzono ogółem 75 gatunków ptaków, w tym 
gatunki:

– lęgowe,
– zimujące,
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– zalatujące, 
– przelotne.
Podczas prowadzonego monitoringu odnotowano przelot 2385 osobników 

ptaków na punktach obserwacji. Wyraźnie była zauważalna wiosenna migracja 
w miesiącach: marzec – kwiecień oraz dyspersja polęgowa w czerwcu, szczególnie 
widoczna z pkt 1 i z pkt 2. W sierpniu wyraźnie zaznaczył się początek jesiennej 
migracji (rys. 11).

 

Rys.	11.	Przelot	ptaków	przez	punkty	monitoringowe	[4]

Na trzech punktach (rys. 13-15) wśród przelatujących ptaków dominantami 
była:

– mewa śmieszka oraz 
– gołąb grzywacz. 
Dominacja szpaka w jednym punkcie obserwacji (rys. 12) jest związana z bar-

dzo intensywnym przelotem stad młodych szpaków składających się z dużej liczby 
osobników (min. cn. 150 os., cn. 100 os., cn. 600 os.), które odnotowano 21 
czerwca 2018 r. Przelot ten odbył się w kierunku południowo – wschodnim, na 
wysokości około 100 m. Poniżej zamieszczono wykresy obserwacji przelatujących 
ptaków na omawianych punktach. 
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Rys.	12.	Gatunki	dominujące	wśród	przelatujących	przez	pkt.	1	[4]

Rys.	13.	Gatunki	dominujące	wśród	przelatujących	przez	pkt.	2	[4]

Rys.	14.	Gatunki	dominujące	wśród	przelatujących	przez	pkt.	3	[4]
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Rys.	15.	Gatunki	dominujące	wśród	przelatujących	przez	pkt.	4	[4]

Prowadzony monitoring pozwolił na wyróżnienie 2 dominujących stref wyso-
kości wśród przelatujących ptaków (rys. 16):

– ponad 100 m nad mostem – pokonywana przez większość gatunków, pod-
czas pogodnych dni w trakcie migracji na długie odległości,

– pułap 5 – 40 m, czyli na wysokości konstrukcji mostu – pokonywana przez 
ptaki, które żerowały wokół mostu, a także te, które migrowały na krótsze 
odległości [4].

Rys.	16.	Strefy	wysokości	przelotu	ptaków	[4]

4.2.1. Interakcje pomiędzy przelatującymi ptakami a mostem
W trakcie I półrocza prowadzonego monitoringu zanotowano łącznie 71 przy-

padków interakcji pomiędzy ptakami a mostem. Ptaki, które migrowały wzdłuż 
koryta Wisły na wysokości mostu najczęściej przelatywały pomiędzy jego pylona-
mi. Takie manewry dotyczyły takich gatunków jak: śmieszki, mewy siwe, kormo-
rany, wrony, gawrony, grzywacze, krzyżówki oraz duże mewy sp. Popod mostem 
przelatywały ptaki krukowate: sroka oraz wrona, przelatywały popod mostem, 
w trakcie szukania pożywienia. Przeloty takie dotyczyły również ptaków wodnych, 
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które leciały dość nisko nad nurtem rzeki (krzyżówka, kormoran, śmieszka). Prze-
lot pomiędzy wantami mostu zaobserwowano jedynie w 2 przypadkach. Dotyczy-
ły one grzywaczy. Były to najprawdopodobniej młode ptaki. 

W trakcie przelotu przez most, ptakom trudność sprawiało manewrowanie po-
między linami, wskutek czego traciły wysokość, co narażało je na zderzenia z po-
jazdami. Podczas półrocznych obserwacji zarejestrowano 12 przypadków, gdzie 
doszło do wznoszenia lotu przez ptaki, który wymusiła konstrukcja mostu. Ma-
newr ten wykonywały łabędzie nieme, szpaki, kormorany, śmieszki i grzywacze. 
Śmieszki najczęściej krążyły, dzięki czemu udawało im się wznieść ponad most 
i uzyskawszy odpowiednią wysokość przelecieć pomiędzy jego pylonami. Śmieszki 
oraz gawrony, a także kawki omijały mostu od strony południowej. Manewr zmia-
ny kierunku lotu był wykonywany przez ptaki stosunkowo w dużej odległości od 
mostu, które po udanym przelocie ponad drogą wracały do pierwotnego kierunku: 
północno – zachodniego [4].

Fot.	6.	Wrony	przelatujące	pod	mostem	[4]

Rys.	17.	Procentowy	udział	interakcji	oddziaływania	obecności	mostu	na	ptaki	[4]
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4. Wnioski

4.1.	 Autostrada	A4

– Wykonany w latach 2014-2018 monitoring przejść dla zwierząt, zlokalizo-
wanych przy autostradzie A4 na odcinku węzeł Targowisko – węzeł Tarnów 
Północ, potwierdził ich wykorzystanie.

– Na wszystkich monitorowanych obiektach stwierdzono obecność gatunków 
tj. sarna, jeleń, dzik, lis, łoś, zając, bóbr, borsuk oraz drobnych drapieżników 
i gryzoni.

– Ze zgromadzonych danych wynika, że wykonane przejścia mają odpowied-
nie parametry, są właściwie zlokalizowane oraz korzysta z nich zwierzyna 
dla której zostały zaprojektowane.

– Szlaki migracyjne były właściwie zdiagnozowane, a sposób zagospodarowa-
nia i naprowadzania odpowiedni.

4.2.	 Droga	ekspresowa	S7

– Przeprowadzony w I półroczu monitoring nie wykazał negatywnego od-
działywania mostu Księdza Kardynała Macharskiego na populację ptaków 
lęgowych i migrujących.

– Ze wszystkich 6 śmiertelnych przypadków, tylko dwa, które dotyczyły pta-
ków młodocianych związane są z samą konstrukcją mostu, która poprzez 
swoje ukształtowanie nie powoduje dużej ilości kolizji. Pozostałe nastąpiły 
w wyniku kolizji z pojazdami.

– Ptaki radzą sobie z przelotami ponad most, a także pomiędzy pylonami 
wykonując manewr skrętu oraz uzyskując odpowiednią wysokość.
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Streszczenie. Praca poświęcona jest przeglądowi technologii BIM dla projektów infrastruk-
turalnych i liniowych (zwanej także w skrócie jako infraBIM), a także jej powiązaniu z innymi 
nowoczesnymi technologiami z obszaru cyfrowego budownictwa jak City Information Modeling 
(CIM), bazami geoinformacyjnymi GIS lub LIDAR, czy innymi zaawansowanymi technologiami 
informatycznymi budownictwa. Na przykładzie technologii konsorcjum OpenBIM, dla której pu-
blikowane są specyfikacje modeli danych i interfejsów ich wymiany, dyskutowane są fundamentalne 
koncepcje zastosowania technologii BIM dla infrastruktury, w tym rola semantycznych modeli 
danych i ich potencjał w tworzeniu innowacyjnych i dysruptywnych produktów i usług. Przegląd 
obecnych standardów oraz kierunki prac rozwojowych międzynarodowych i narodowych organi-
zacji pozwolą przybliżyć bieżący stan rozwoju technologii BIM i spodziewane jej rozszerzenia 
i aplikacje w obszarze projektów liniowych i obiektów inżynierskich. 

Słowa kluczowe: BIM dla infrastruktury, semantyczne modele danych, IFC, budownictwo 
cyfrowe

1. Wprowadzenie – kontekst historyczny i podstawy technologii BIM

Technologia BIM, która jest obecnie na rynku budowlanym – i to nie tylko pol-
skim – postrzegana jako jeden z najbardziej gorących tematów, przedmiot rozmów, 
publikacji naukowych i popularyzatorskich, spotkań konferencyjnych i eksperckich, 
tak naprawdę na rynku jest obecna komercyjnie od około 30 lat (moment ten zwykle 
jest wiązany z pojawieniem się w 1984 roku programu Radar CH [1], przemianowa-
nego później na obecnie znany produkt pod nazwą ArchiCAD), a swoimi korzeniami 
sięga jeszcze okresu 10-15 lat wcześniejszego, czyli mniej więcej połowy lat 70-tych 
XX wieku i teoretycznych prac m.in. Ch. Eastmana i jego bazodanowego Building 
Description System czy języka GLIDE, Herberta Simona, Nicholasa Negroponte czy 
Iana McHarga (systemy GIS), żeby wymienić kilka tylko zasłużonych nazwisk [1,2]. 

W latach 80-tych XX w. powstały już dość licznie programy studialne lub ko-
mercyjne, które przełamywały tradycyjną cechę programów CAD, czyli redukcję 
projektowanych obiektów budowlanych do czysto graficznej reprezentacji 2D/3D. 
Wśród tej generacji eksperymentalnych systemów BIM wymienić można rozwijane 
m. in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Belgii, Stanach Zjednoczonych pro-
gramy takie jak np. Cedar, GDS, RUCAPS, Sonata, Reflex, Cheops, Archtrion, Brics, 



46 Magiera J.

Master Architect, czy Building Design Advisor. Lista ta oczywiście nie wyczerpuje całej 
gamy oprogramowania, które wtedy tworzono, ma raczej uzmysłowić, ile różnych 
systemów powstało w wyniku prób przełamania „CAD-owskiego” podejścia do pro-
jektowania. Z drugiej strony warto pamiętać, że wiele dzisiejszych produktów BIM 
wyrasta z wcześniejszych systemów CAD (produkty m.in. firm Bentley, Digital Pro-
ject, Vectorworks, Autodesk, itp.). Osoby zainteresowane prześledzeniem rozwoju 
oprogramowania CAD/BIM mogą znaleźć bardzo syntetyczną historię jego powsta-
wania i rozwoju na stronie internetowej [3]. 

Mimo tej prawie trzydziestoletniej historii rozwoju technologii BIM, przełom w jej 
stosowaniu nastąpił znacznie później. Czas potrzebny do jej „wydoroślenia” z ekspery-
mentalnej i niszowej metodyki projektowania do technologii praktycznie przydatnej 
i praktycznie stosowanej w realnych projektach zajął co najmniej pierwszą dekadę tego 
okresu. Drugą dekadę znaczy powolny jeszcze przyrost liczby użytkowników, ale i co-
raz poważniejsze zastosowania. Wpływ na ten stan rzeczy miało wiele czynników, po-
cząwszy od niedoskonałości wczesnych wersji oprogramowania, poprzez konieczność 
poniesienia kosztów inwestycji w sprzęt, oprogramowanie i szkolenia dla kadr, brak 
standardów i norm. No i czynnik bodaj najbardziej problematyczny – innowacyjność 
posunięta do „wywrotowości” nowego procesu projektowania i realizacji inwestycji 
(ang. disruptive process), budzącego znaczne opory mentalne i wymagające przebu-
dowy nie tylko zasobów sprzętowych czy posiadanego oprogramowania, ale praktycz-
nie całej praktyki działania firmy projektowej czy wykonawczej. Z danych np. firmy 
Graphisoft, pioniera rynku oprogramowania BIM wynika, że dopiero ok. roku 2007-
2010, czyli 10-12 lat temu, firma zarejestrowała znaczący przyrost liczby sprzedanych 
licencji swojego sztandarowego produktu do projektowania BIM [1]. Znamienne jest, 
że mniej więcej w tym czasie zaczęły się też pojawiać pierwsze normy i standardy BIM, 
takie jak w miarę dojrzała wersja standardu IFC (IFC 2x3) [4], amerykański standard 
NBIMS v. 1.0 (2006) [5], brytyjska norma BS 1192:2007 (2007) [6], pierwsze wer-
sje standardu LOD (2008) [7] i inne. Ich pojawienie się oznaczało, że BIM staje się 
technologią praktycznie stosowaną przez coraz szersze grona użytkowników. Wartym 
zauważenia jest też fakt, że normy te i standardy były bardziej wynikiem praktyki stoso-
wania BIM niż odgórnym działaniem rządów, komitetów normalizacji czy producentów 
oprogramowania. Tak było ze standardem IFC rozwijanym niezależnie przez organiza-
cję buildingSMART, tak było ze standardami LOD, BCF, czy COBie. Nawet oficjalna 
norma BS 1192:2007 ma korzenie „społeczne”, ostatnia część tytułu tej normy, czyli 
termin „Code of practice” odnosi się do faktu opisywanego przez Richardsa [8], że nor-
ma ta powstała w wyniku zebrania przez British Standards Institution doświadczeń 
kilkudziesięciu firm brytyjskich. Można przyjąć zatem za uzasadniony pogląd, że okres 
boom-u BIM ostatniej dekady1 jest mocno powiązany z pojawieniem się standardów 
i norm BIM. Pokazuje to, jak bardzo ważną kwestią jest standaryzacja BIM, także na 
krajowym rynku budowlanym. 

1	 wg	danych	firm	analitycznych	boom	będzie	trwał,	np.	raport	firmy	Zion	Market	Research	szacuje,	że	rynek	
oprogramowania	i	usług	BIM	między	2016	a	2022	rokiem	wzrośnie	prawie	3-krotnie,	z	3.52	mld	USD	do	
10,36	mld	USD	 [https://globenewswire.com/news-release/2018/04/10/1467774/0/en/Global-BIM-Market-
Software-Share-Size-to-Grow-US-10-36-Billion-by-2022.html	–	dostęp	luty	2019]
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2. Semantyczne modele danych

Nim przejdziemy do próby syntetycznego przedstawienia stanu obecnego roz-
woju technologii BIM w obszarze projektów infrastrukturalnych, warto jeszcze 
poczynić kilka odniesień do istotnych pojęć i definicji dotyczących tej technologii, 
potrzebnych do lepszego zrozumienia zarówno stanu obecnego technologii BIM, 
jak i sensu podejmowanych prac nad nowymi standardami. 

Pierwszą kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, to sam skrót BIM i jego roz-
winięcie. Najczęściej jest on (przykładowo w pracy [9]) tłumaczony jako:

BIM = Building + Information + Modeling.
W skrócie tym litera „B” oznacza „Building”/”Budynek/Budowlę”, przez 

„I” = „Information”/”Informacja” rozumie się „informację o budynku/budowli”, 
natomiast „M” = „Modeling”/”Modelowanie”, rozumiane jest tu jako modelowa-
nie 3D, czyli tworzenie wirtualnego budynku nie z prymitywów graficznych CAD 
takich jak linie, łuki itp., tylko trójwymiarowych komponentów reprezentujących 
typowe elementy budynku jak ściany, drzwi, schody. Jest to dość powszechne wy-
jaśnienie pochodzenia skrótu BIM, ale de facto nie uzasadnione historycznie i nie 
przenoszące zasadniczego znaczenia oryginalnego rozumienia tego skrótu – a przez 
to w sumie błędne. Nie tak rozumieli ten termin jego autorzy. To, co jest niepo-
prawne w przytoczonym objaśnieniu skrótu BIM, to separacja pojęć „Information” 
i „Modeling”. Otóż poprawne rozwinięcie skrótu BIM to:

BIM = Building + Information Modeling,
gdzie „Information Modeling” – czyli modelowanie informacji jest kluczowym 

elementem tej technologii. Tak rozumieli go pionierzy BIM-u, w tym kontekście 
termin ten był po raz pierwszy użyty w historycznej pracy van Nederveena i Tol-
mana w 1992 roku [10]. 

2.1. Modelowanie informacji

Co to jest „modelowanie informacji” (Information Modeling)? Otóż jest to 
technologia informatyczna wypracowana w obszarze inżynierii oprogramowania 
i relacyjnych baz danych, która pozwala na wirtualną reprezentację w bazach da-
nych rzeczywistych systemów (w naszym przypadku będzie to budynek lub bu-
dowla), ich komponentów i relacji między nimi, praw, które nimi rządzą i ograni-
czeń, którym podlegają:

„An information model in software engineering is a representation of concepts and the 
relationships, constraints, rules, and operations to specify data semantics for a chosen 
domain of discourse. Typically it specifies relations between kinds of things, but may 
also include relations with individual things(…)” [11]. 

W powyższej definicji tej użyto angielskiego pojęcia „chosen domain”, czyli wy-
branej domeny, albo inaczej widoku, aspektu lub dyscypliny, z punktu widzenia 
której opisuje się zachowanie (model) systemu [10]. Z punktu widzenia archi-
tekta (domena architektoniczna) przykładowo ściany to komponenty dzielące 
przestrzeń i mające walory estetyczne, ważna jest ich faktura, kolor, przekrój. 
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Z punktu widzenia konstruktora ściany to elementy przenoszące obciążenia 
(albo nie przenoszące obciążeń, jeśli są to ściany działowe), nieważne przy tym, 
jaki mają kolor i czym są pomalowane/obłożone. Dla kosztorysanta ściany to 
materiał + technologia i koszt ich wykonania, nieważne czy przenoszą obcią-
żenia, czy nie, jaki jest ich kolor i jaka jest faktura ich powierzchni (no chyba, 
że generuje to dodatkowy koszt!). Dla zarządcy nieruchomości ściany to coś, co 
tworzy pomieszczenie; pomieszczenia trzeba utrzymać, ale z drugiej strony są 
wynajmowane i generują zysk. Zatem ważne, jaka jest powierzchnia pomiesz-
czeń do wynajmu, czy pomieszczenie jest aktualnie wynajęte czy nie, jaka jest 
kubatura do ogrzania czy chłodzenia, ile powierzchni będzie opodatkowanej. 
Tak więc opis komponentów budynku jest różny z punktu widzenia różnych in-
teresariuszy i model danych powinien te wszystkie domeny i koncepty2 (lub en-
cje) uwzględniać. Oczywiście rozważany tu koncept ściany ma też cechy podsta-
wowe, niezależne od domeny/widoku, jak i cechy stricte związane z konkretną 
domeną. Zatem model informacyjny obiektu integruje zarówno różne koncepty 
i właściwości wspólne, jak i ich widoki/domeny w hierarchię, pozwalającą opisać 
całość obiektu. Praca modelowania informacji polega zatem na dekompozycji 
obiektu do podstawowych encji, a następnie opisaniu ich właściwości podsta-
wowych, jak i przynależnych do widoków w jednym z języków modelowania 
danych. W przypadku standardu IFC jest to zasadniczo język EXPRESS lub 
ifcXML [12].

Rys.1. Dekompozycja konceptu budynku wg oryginalnej pracy [10]

2	 encje/koncepty	to	elementy,	które	są	traktowane	jako	pewna	odrębność;	koncepty	mogą	być	materialne	–	jak	
np.	„ściana”,	lub	abstrakcyjne,	jak	przytoczone	tu	„pomieszczenie”
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2.2. Semantyka danych

Innym kluczowym aspektem cytowanej definicji modelowania informacji jest 
fragment, w którym stwierdzono, że modelowanie informacji pozwala wyspecyfi-
kować relację między kategoriami rzeczy („it specifies relations between kinds of things”). 
Jest to równoważne żądaniu, aby model danych pozwalał na określenie tego czym 
one są i to w relacji z innymi komponentami systemu. Postulat samoświadomości 
danych sprawia, że opracowane w zgodzie z nim oprogramowanie komputerowe 
w momencie pojawienia się czy użycia w obiekcie inteligentnych, „samoświado-
mych komponentów” będzie w stanie samo rozpoznać ich miejsce w modelu, rolę 
i relacje z innymi komponentami. Jest to krytyczny aspekt modelowania danych 
w ogóle i technologii BIM w szczególności. 

W przypadku modelu informacyjnego budynku przykładowo omawiany kom-
ponent typu ściana – po połączeniu z innymi ścianami i utworzeniu w rzucie pię-
tra wielokąta zamkniętego3, oraz po połączeniu z sufitem, dachem czy stropem 
– tworzy zamkniętą przestrzeń zwaną pomieszczeniem. Pomieszczenie jest takim 
samym konceptem w przypadku budynku, jak wszystkie inne, przecież po to się 
wznosi budynki, żeby w nich były pomieszczenia – mimo, że formalnie jest pustką, 
brakiem czegokolwiek między ścianami, podłogą, dachem lub sufitem. Ta pustka 
nie jest jednak nicością, ma swoje dobrze znane każdemu człowiekowi konotacje 
i odniesienia, ma swoje właściwości, jak: pole powierzchni, kubaturę, właściwości 
termiczne, w przeliczeniu na metr kwadratowy generuje koszty utrzymania albo 
zyski z najmu. Fakt ten jest dedukowany przez system BIM z samego faktu użycia 
komponentów „niosących samoświadomość”, że mogą tworzyć w pewnych wa-
runkach pomieszczenia. Także i w CAD-zie nie jesteśmy w stanie „narysować” po-
mieszczenia, jeśli nie ograniczymy pustej przestrzeni na ekranie jakimiś liniami czy 
krzywymi. Ale tu się kończy analogia – w przypadku projektowania CAD to, że na 
rysunku utworzono pomieszczenie wynika z możliwości zdekodowania tego faktu 
przez człowieka. System nie jest w stanie wydedukować tego faktu z danych, bo te 
same obiekty (np. linia, łuk) mają przeróżne „znaczenia”: mogą być zarówno gra-
nicami ścian, jak i krawędzią ulicy, osią odniesienia, pomocniczą linią wymiarową 
czy częścią tabeli. I tylko człowiek – z kontekstu, z formy, z kodów narzuconych 
przez normy, konwencji rysunkowej – jest w stanie poprawnie „zdekodować” sym-
bole kresek czy innych elementów graficznych tworzących przestrzeń czy pomiesz-
czenie (rys. 2). Oprogramowanie CAD nie wykona tego zadania automatycznie. 
Co gorsza, jeśli chcemy poznać właściwości pomieszczenia – jego pole powierzchni 
lub objętość – to musimy użyć niezależnego narzędzia „pomiarowego”, zbudować 
zwykle zamknięty wielokąt będący obwiednią tych linii, które tworzą pomieszcze-
nie i wtedy dopiero zbadać jego pole powierzchni (np. jako właściwość odczytywa-
ną w programie CAD dla tej dodatkowej figury4). 

3	 w	niektórych	systemach	nawet	niekoniecznie,	wystarczy	że	tworzą	wnękę
4	 z	kubaturą	jeszcze	gorzej,	nawet	w	przypadku	CAD	3D	–	pomieszczenie	jest	tam	pustką,	przestrzenią	nie	

wypełnioną	niczym,	nie	 jest	 obiektem,	którego	objętość	można	poznać	przez	odczytanie	 z	bazy	danych	
rysunku/modelu
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Rys. 2. Niesemantyczna konotacja przestrzeni, „kreska = świat” – animacja „La Linea Balum Ba-
lum” włoskiego rysownika Osvaldo Cavandoli [13]

W pracy [14] aspekty semantycznego modelowania danych i innych stan-
dardów OpenBIM jak słowniki danych (IFD/bSDD), definicje widoków modelu 
MVD5 czy podręczników wymiany informacji IDM są dyskutowane nieco sze-
rzej. 

2.3. Pseudo-infraBIM

Na zakończenie tego rozdziału, w którym dyskutowane były kluczowe 
aspekty BIM oraz ogromny potencjał wynikający z modelowania danych i ich 
semantyki, podkreślmy stanowczo: to, co jest siłą technologii BIM, może być też 
jej słabością. Modele informacyjne mają istotne ograniczenia: nie są uniwersalne. 
Poprawne opisanie modelu informacyjnego budynku pozwala poprawnie mode-
lować cechy i zachowania budynku i jego komponentów. Jednak próba użycia 
modelu informacyjnego budynku do modelowania obiektów o innej semantyce 
– np. drogi, mostu czy tunelu – skończy się błędnym modelem, nawet jeśli gra-
ficznie reprezentacja tych obiektów będzie satysfakcjonująca. Z takim pseudo-
-infraBIM-em mamy obecnie bardzo często do czynienia. Spowodowane jest to 
przede wszystkim brakiem stosownych standardów, co zmusza projektantów do 
takich „nadużyć”. 

Co to jest pseudo-infraBIM? Jest to mówiąc w skrócie modelowanie obiek-
tów infrastrukturalnych za pomocą technologii BIM kubaturowego. Przykła-
dowo, w pracy [15] Langwich prezentuje efektowne podejście do modelowania 
konstrukcji mostowej w Revicie – rys. 3. Wizualizacje modelu olśniewają, ale 
poza geometrią, którą się rzeczywiście tworzy komfortowo w parametrycznym 
modelerze6 3D programu Revit, reszta BIM-owej semantyki jest bezużyteczna, 
bo nie może poprawnie oddawać prawdziwego zachowania konstrukcji. 

5	 uwaga:	terminu	„widok	modelu”	nie	należy	rozumieć	tutaj	w	sensie	graficznej	prezentacji	modelu	w	pro-
gramie	CAD/BIM	(widok	elewacji,	widok	rzutu	itp.),	tylko	w	sensie	technologii	modelowania	danych,	czyli	
„patrzenia”	na	model	z	punktu	widzenia	konkretnej	domeny	czy	aspektu	modelu	

6	 inaczej	silniku	graficznym
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Rys. 3. Most jako „budynek” w programie Revit [15]

W programie Revit są dostępne „semantyczne komponenty” takie jak: belki, 
stropy, ściany, stopy fundamentowe, słupy – i cała masa innych. Ich semantyczne 
modele poprawnie opisują ich zachowanie konstrukcyjne np. w zakresie typowych 
zastosowań. Słupy są w modelu analitycznym redukowane do jednowymiarowych 
prętów, stropy do płyt, ściany do tarcz. Dla budynku jest to poprawna reprezenta-
cja, w przypadku mostów praktycznie wszystko jest inne. Pylony trudno uznać za 
słupy czy ramę, biorąc pod uwagę skomplikowany mechanicznie układ konstruk-
cyjny, w którym występują smukłe elementy o zmiennym przekroju i często są to 
elementy o krzywoliniowej w przestrzeni 3D osi, występują też cięgna – element 
nieznany w Revicie. Trudno przęsła traktować jako stropy albo belki, a tak się naj-
częściej robi, podobnie z filarami, które przy swojej masywności nijak się mają do 
konstrukcji prętowych, którymi są reprezentowane. Wymagają raczej modelowa-
nia jako obiekty 3D modelowane przestrzennymi elementami skończonymi, a nie 
jako zredukowane do jednowymiarowych prętów. Łożysk w Revicie w ogóle nie 
ma, cała więc kinematyka mostu nie jest możliwa do zamodelowania, nawet jeśli 
projektant przygotuje komponent geometrycznie odpowiadający łożysku. 

Inny przykład pochodzi z pracy [16]. W tym przypadku projektowana była 
droga. Wobec braku podstawowego dla projektów liniowych parametru kilome-
trażu, czyli współrzędnej 1D odmierzanej wzdłuż poziomego rzutu osi korytarza 
drogowego, jest ona w tym projekcie dzielona na segmenty, które w modelu są 
tożsame z … piętrami! (wyróżniony szary pas w poprzek drogi jest kolejnym jej 
„piętrem”, odpowiednie „piętro” jest także podświetlone w przeglądarce po pra-
wej stronie rysunku – rys. 4). Kilometraż, który normalnie jest zmienną ciągłą 
w projekcie, został tu zredukowany do dyskretnych wartości numeru piętra. Po-
mijając pewien komizm wywołany przez takie podejście („dziś zbroimy przepust 
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dla zwierząt na 117-ym piętrze!!!”), można się spodziewać, że podejście to stwarza 
trudność w samym projekcie. Wymiana danych z innymi modelami takiego pro-
jektu, np. mostowym czy sieci, to już może być duże wyzwanie, zwłaszcza, jeśli 
występujące w nich obiekty mają odniesienie typu kubaturowego, dla których 
kategorią podziału wertykalnego są właśnie piętra.

Rys. 4. Droga, która ma... piętra [16]7

W praktyce jest bardzo dużo podejść podobnych do przedstawionych tu przy-
kładowo dwóch. Jest to na pewno konsekwencją braku standardów infraBIM 
i zgodą na pewne kompromisy. Pragnę podkreślić, że przytoczone tu przykłady 
projektów infrastrukturalnych nie miały na celu krytyki ich autorów, bo ich kre-
atywność raczej budzi szacunek. Z tego, że w zasadzie utworzone modele 3D nie 
są modelami BIM, bo nie niosą w sobie modelu informacyjnego mostu czy drogi 
z całą ich semantyką nie wynika, że praca nad ich tworzeniem w wersji modelu 
informacyjnego budynku była niecelowa. Tam, gdzie w procesach BIM czy innych 
procesach projektowych potrzebna jest dobra geometria 3D, albo gdzie generowa-
ne są z takich modeli różne zestawienia powierzchni, objętości, materiałów itp., ich 
przydatność może być duża. Mogą to być przykładowo takie procesy jak detekcja 
kolizji, przedmiary czy obmiary, obliczenia ilości robót ziemnych przy nasypach 
czy wykopach. Jeśli się jest świadomym ich ograniczeń i akceptuje je, można je 
z powodzeniem wykorzystywać w praktycznych celach w projektach. 

Bardziej zaawansowanym podejściem do pseudo-infraBIM-u może być wyko-
rzystanie możliwości obecnej technologii IFC, zwłaszcza zdefiniowanie dla mode-
lowanego obiektu własnych zbiorów parametrów, tzw. Pset i obiektów typu proxy 
z klasy IfcBuildingElementProxy. Klasa ta definiuje podobne komponenty jak 

7	 w	 pełnym	 powiększeniu	 rysunek	 można	 zobaczyć	 pod	 adresem	 https://bimblog.pl/wp-content/uplo-
ads/2016/06/image001.jpg	
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klasa IfcBuildingElement, jednak bez semantyki. Przykład takiego postępowania 
pokazuje Liebich w [17]. 

Rys. 5. Właściwości obiektu drogowego (pole powierzchni, objętość) zapisane jako właściwości elemen-
tów typu proxy standardu IFC [17]

3. BIM dla infrastruktury

Wielu producentów oprogramowania deklaruje produkty BIM dla infrastruk-
tury, niektóre firmy oferują po kilka-kilkanaście produktów. Jednak często się oka-
zuje, że mimo deklaracji zgodności z filozofią i metodyką BIM, produkty te mają 
wbudowane różne niespodziane ograniczenia, które są sygnałem, że wewnętrzny 
model danych w tych programach nie do końca jest zgodny z zasadami semantycz-
nego modelowania danych BIM. Przyczyny tego mogą być różne, jedną z prost-
szych jest fakt, że produkty te są dość często rozwinięciami wcześniejszych produk-
tów klasy CAD 3D, z rozszerzeniami (narzędzia i struktury danych) stosownymi 
dla potrzeb projektów infrastrukturalnych, ale bez pełnej semantyki danych. Nie 
oznacza to oczywiście, że nie da się skutecznie projektować w obszarze infrastruk-
tury z wykorzystaniem tych produktów, jednak wymiana danych/modeli z innymi 
programami dostępnymi na rynku może być niemożliwa. Produkty te nie będą 
tu omawiane, nie jest bowiem celem tej pracy pokazywanie lub porównywanie 
możliwości komercyjnego oprogramowania CAD/BIM dla projektów infrastruk-
turalnych8. Podstawowym odniesieniem w niniejszej publikacji jest stan i kierunki 

8	 osoby	zainteresowane	tym	problemem	znajdą	setki	stron	i	artykułów	poświęconych	porównaniom	oprogra-
mowania;	warto	je	czytać,	można	się	sporo	dowiedzieć	o	różnych	ograniczeniach,	o	których	nie	ma	żadnego	
wspomnienia	w	materiałach	marketingowych	dystrybutorów	i	producentów	oprogramowania
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rozwoju technologii infraBIM wypracowane przez organizację buildingSMART 
International (bSI). Ponieważ standardy te są otwarte, można poddać je analizie 
i łatwiej poznać możliwości i perspektywy technologii BIM dla infrastruktury. In-
nym powodem skupienia się na standardach OpenBIM jest rynek projektów in-
frastrukturalnych. Zważywszy, że jest to praktycznie całkowicie rynek z segmentu 
zamówień publicznych, to przez wzgląd na wymóg niepreferowania konkretnych 
rozwiązań, znajomość stanu rozwoju i możliwości stosowania standardów Open-
BIM jest aspektem szczególnie ważnym.

Organizacja buildingSMART dość długo nie zajmowała się problemem mo-
delu informacyjnego dla projektów infrastrukturalnych. Opublikowana w 2013 
roku wersja IFC 4.0, po kilku latach przerwy od poprzedniego standardu 2x3, 
zasadniczo w dalszym ciągu nie odpowiadała na potrzeby opisu modelu informa-
cyjnego obiektów infrastrukturalnych, choć pierwsze podwaliny zostały położone. 
W wersji 4.0 standardu dołożono takie klasy jak [18]: IfcProjectedCRS, IfcMap-
Conversion, IfcSite (updated), IfcSpatialZone, IfcGeographicElement, IfcCivilEle-
ment, IfcAdvancedBrep, pozwalające na wprowadzanie geodezyjnych i lokalnych 
układów współrzędnych i reguł transformacji między nimi (IfcProjectedCRS, Ifc-
MapConversion), rozróżnienia działki budowlanej od terenu jako takiego (IfcSi-
te), opisu elementów „geograficznych” (znaków, slupów itp.), zaawansowanych 
powierzchni swobodnych typu free-form (IfcAdvancedBrep). Ponadto, wprowa-
dzono nieco ostrożnie klasę IfcCivilElement, a raczej jej substytut, bo jest ona 
jedynie obiektem typu stub9, czyli definicją ogólnego interfejsu elementu, ale bez 
zdefiniowania szczegółowych klas i parametrów. Inne udoskonalenia formatu IFC 
4.0 istotne z punktu widzenia opisu modelowania BIM w obszarze infrastruktury 
obejmują np. rozszerzenie opisu geometrii o krzywe NURBS, zwężania lub rozsze-
rzania przekrojów 2D obiektów tworzonych za pomocą operacji Extrude czy Sweep, 
udoskonalenia tesselacji powierzchni.

Od 2013 roku, zespół tzw. pokoju infrastruktury bSI (ang. Infrastructure Room) 
podjął prace nad pełniejszą standaryzacją IFC w obszarze infrastruktury. Zadanie 
jest skomplikowane, dołożenie bowiem semantyki komponentów z obszaru pro-
jektów infrastrukturalnych oznacza dołożenie nie tylko opisu ich atrybutów i pa-
rametrów, ale i nowych relacji, w które wchodzą z innymi komponentami, reguł, 
którym podlegają itp. Specyfika projektów infrastrukturalnych wymaga przemy-
ślenia wielu aspektów nieistotnych lub mało istotnych dla budynków:

• bardzo silnego zespolenia projektu z modelem terenu, 
• potrzeby pełnej trójwymiarowej reprezentacji terenu i to semantycznie mo-

delowanego,
• pożądanego odniesienia do danych geologicznych,
• powszechnie stosowanej praktyki projektowej wyznaczania przebiegu pro-

jektowanego obiektu względem pewnej referencyjnej osi 3D będącej pod-
stawowym obiektem odniesienia dla geometrii modelu (linie trasowania/
niweleta),

9	 kolokwialnie	mówiąc	„wydmuszką”
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• potrzeby wykorzystywania koncepcji korytarza drogowego/kolejowego,
• stosowania w przestrzeni 3D jednowymiarowej współrzędnej projektu zwa-

nej kilometrażem lub pikietażem,
• problemu potrzeby stosowania jednego geodezyjnego układu odniesienia 

w przypadku większych projektów,
• specyficznych wymagań zarządzania i utrzymania10 obiektów infrastruktu-

ralnych (asset management) [19]. 
W projektach infrastrukturalnych inne też będą tzw. przypadki wykorzystania 

BIM (ang. BIM Uses) [17]: 
• zagospodarowanie terenu, planowanie przestrzenne, planowanie rozwiązań 

i układów komunikacyjnych, 
• modelowanie ruchu i oddziaływanie projektowanych rozwiązań na system 

komunikacyjny,
• logistyka dużych placów budowy, logistyka sprzętu, dostaw materiałów, 
• rejestrowanie i śledzenie problemów/zmian na obszarach o bardzo dużej po-

wierzchni (issue geotagging),
• modele dla maszyn autonomicznych sterowanych modelami 3D,
• inne.
Wszystkie te okoliczności stwarzają odmienną od przypadku budynków sy-

tuację, stąd stworzenie nowych standardów OpenBIM dla infrastruktury (IFC5) 
wymaga zaplanowanego i systematycznego podejścia. 

Pierwszym krokiem, podjętym przez bSI Infrastructure Room jeszcze w ra-
mach projektu P6 bSI w 2013 roku było zdefiniowanie klasy IfcAlignmentKolej-
nymi, dwoma kolejnymi zadaniami były: cytowany już projekt poświęcony zdefi-
niowaniu wymogów BIM dla zarządzania infrastrukturą – Infra Asset Management 
[19], oraz zbudowanie całościowej koncepcji architektury klas IFC dla infraBIM-
-u, będącej fundamentem dalszych prac. Bormann w 2015 roku opisał agendę bu-
ildingSMART dla projektów infrastrukturalnych [20]. Obejmuje ona opracowanie 
standardów IFC Road, IFC Railway, IFC Bridge. Plan pracy przewiduje najpierw:

1) analizę rozszerzeń standardu IFC dla projektów drogowych koreańskiego 
oddziału bSI,

2) analizę rozszerzeń standardu IFC dla projektów kolejowych chińskiego od-
działu bSI,

3) analizę rozszerzeń standardu IFC dla projektów mostowych francuskiego 
oddziału bSI,

a w dalszej kolejności zdefiniowanie korpusu danych i właściwości wspólnych dla 
tych trzech typów projektów infrastrukturalnych. Wg opracowania [20] te wspól-
ne struktury danych dotyczą:

1) geometrii terenu,
2) geometrii mas ziemnych/robót ziemnych (wykopy/nasypy),
3) modelowania geologii płytkich warstw podpowierzchniowych,

10	 jak	choćby	trywialny	zdawałoby	się	problem	określenia	przestrzennej	części	całego	modelu,	w	którym	znaj-
duje	się	komponent;	dla	budynku	naturalnym	konceptem	jest	piętro	lub	skrzydło,	raczej	mało	stosowne	dla	
torowiska	czy	mostu
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4) modelowania przechyłek/pochyleń, 
5) modelowania prześwitów/świateł otworów,
6) modelowania hierarchii połączeń/scaleń obiektów liniowych.
Całościową wizję włączenia definicji elementów infrastrukturalnych w schemat 

IFC przedstawia rys. 6 [22]. Po opracowaniu IFC Road, IFC Railway, IFC Bridge, 
dalsza perspektywa prac obejmuje projekty IFC for Site/Landscape, IFC for Port-
s&Waterways [20]. Jeśli chodzi o IFC Tunnel, jest on obecnie przedmiotem prac 
raczej o charakterze naukowym11, np. [21].

Rys. 6. Nowe, infrastrukturalne klasy dla IfcSpatialElement12 [22]

Jak widać z powyższego schematu, klasy IfcRoad, IFC Railway, IFCBridge 
i IfcTunnel są traktowane na równi z IfcBuilding, a dekompozycja modelu będzie 
możliwa nie tylko przez piętra (IfcBuildingFacilityDecomposition), ale także przez 
piętra/poziomy obiektów inżynieryjnych: IfcCivilStorey, podziały na segmenty 
przestrzenne: IfcSpatialSegment, oraz skrzyżowania: IfcSpatialJunction. Poszerza 
to znacząco kategorie przyporządkowania komponentów modeli do segmentów 
całego obiektu i umożliwia naturalną z punktu widzenia wykonawstwa segmen-

11	 sytuacja	nie	jest	do	końca	jasna,	zadanie	T2.4	w	planie	[22]	listuje	zadania	dla	IFC	Tunnel,	jednak	strona	
Infrastructure	Room	nie	informuje	o	podjęciu	formalnych	prac

12	 pełniejszą	dekompozycję	obiektu	budowlanego	z	uwzględnieniem	klas	obiektów	infrastrukturalnych,	poka-
zaną	od	klasy	IfcRoot	można	pobrać	z	https://goo.gl/7eqtFQ



57BIM DLA PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH I LINIOWYCH – STAN ROZWOJU...

tację elementów modeli. Ma to kapitalne znaczenie dla modelowania 4D i 5D, 
logistyki placu budowy i późniejszego zarządzania infrastrukturą. 

3.1. IFC Alignment

Projekt IFC Alignment był pierwszym poważnym krokiem bSI dla zestandary-
zowania IFC dla infraBIM-u. Prace rozpoczęto w roku 2013, ukończono w 2015 
roku. Standard ma status ukończonego i oficjalnego. 

Generalne założenie dla projektu IFC Alignment13 opiera się na koncepcji 
wprowadzenia elementu typu krzywa przestrzenna, w gruncie rzeczy analogiczne-
go do wykorzystywanych w projektach kubaturowych osi odniesienia (ang. grids), 
reprezentującego oś odniesienia drogi/mostu/torów kolejowych/innych obiektów 
tego typu, oraz powiązaniu geometrii komponentów infrastrukturalnych z jego 
jedną, dwoma lub trzema reprezentacjami. Te reprezentacje to: horyzontalna H 
(pozioma) - przez wydzielenie w płaszczyźnie poziomej rzutu elementu odniesienia 
na nią lub opis jego przebiegu tylko w tej płaszczyźnie (traktowanego jako linii 
trasowania), wertykalna V (pionową), przez konstrukcję na płaszczyźnie parame-
tru wysokości wzdłuż linii trasowania (traktowanego jako niweleta) lub 3D, przez 
wyliczenie lub definicję krzywej przestrzennej. Wyliczenia obiektu odniesienia 3D 
jest możliwe na podstawie definicji H i V, wprowadzenia wprost definicji 3D od-
bywa się zwykle na podstawie pomiarów geodezyjnych. Jeśli chodzi o opis w kon-
kretnym elemencie/segmencie, to możliwe są kombinacje obiektów referencji: tyl-
ko H, tylko 3D, H+V, H+V+3D [24]. 

Rys. 7. Nowa klasa IFC Alignment [24]

Jeśli chodzi o samą reprezentację obiektów odniesienia, to w rzucie płaskim 
(linia trasowania) możliwa jest reprezentacja segmentami liniowymi, łukami lub 
klotoidami, w płaszczyźnie pionowej (niweleta) jako segmenty liniowe, łuki lub 

13	 obecnie	uznanego	za	IFC	4.1	lub	4x1,	http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4x1/final/html/
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łuki paraboliczne. Mogą one być definiowane względem zmiennej parametrycznej 
odmierzanej wzdłuż długości segmentu, realizując postulat opisu za pomocą pi-
kietażu. Układ współrzędnych reprezentacji H to albo klasyczny układ współrzęd-
nych kartezjańskich, albo parametr długości wzdłuż linii trasowania. Odniesienie 
do układu georeferencyjnego jest możliwe za pomocą klas IfcMapConversion i Ifc-
GeometricRepresentationContext, definiowanych dla danego projektu w klasie 
IfcProject, możliwe jest wtedy definiowanie współrzędnych względem układów 
geodezyjnych.

3.2. IFC Road, IFC Bridge, IFC Railway, [IFC Tunnel]

Obecnie trwają prace nad rozwojem technologii OpenBIM dla głównych ty-
pów projektów infrastrukturalnych. Ich stan w zasadzie nie jest upubliczniany. 
Wiadomo z planu pracy [22], że punktem startowym dla pracy zespołów roz-
wijających standardy są wcześniejsze prace krajowych oddziałów bSI w Chinach, 
Korei i Francji. W literaturze można znaleźć publikacje dotyczące tych propozycji. 
Przykładowo, chińską propozycję IFC Railway można znaleźć w [25]. Rysunek 8 
przedstawia hierarchię klas IFC tej specyfikacji, gdzie najwyższy poziom repre-
zentuje obecny stan rozwoju technologii (IFC 4x1), a poziomy 2 i 3 są propozycją 
uniwersalnych rozszerzeń standardu IFC dla kolei, czyli zasadniczymi klasami de-
finiującymi rozszerzenia (stąd poziomy te są nazwane przez autorów jako „rozsze-
rzenia statyczne”). Poziomy 4 i 5, są określane jako będące elementem „rozszerzeń 
dynamicznych”. Są to rozszerzenia dla uwzględnienia norm krajowych i innych 
potrzeb – odpowiadają koncepcji ParameterSets i Proxy standardu IFC. 

Rys. 8. Rozszerzenie IFC Railway chińskiego oddziału bSI [25]
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Analogicznie, opis propozycji standardu mostowego IFC Bridge można znaleźć 
np. w pracy [26], a drogowego w [27]. Są to propozycje o różnym rodowodzie, 
propozycja standardu mostowego jest de facto starsza niż IFC 4x1, stąd potrzeb-
ny zakres prac nad ujednoliceniem tych koncepcji i wypracowaniem efektywnych 
standardów będzie różny. Trudno w tej chwili przewidzieć, kiedy standardy zosta-
ną opublikowane. Jest dość pewne, że jeśli prace będą postępować w typowy dla 
bSI sposób, na standardy te przyjdzie nam jeszcze poczekać. 

4. GeoBIM i systemy GIS

Technologia BIM nie jest jedyną technologią, której celem jest cyfryzacja opisu, 
wymiany i przetwarzania danych infrastrukturalnych. Znacznie wcześniej niż BIM 
rozwijały się systemy geoinformatyki i bazy danych GIS14, ważne nie tylko dla 
przemysłu, ale i administracji, wojskowości i nauki. Wypracowane w tym obszarze 
standardy i technologie zachodzą niejako kompetencyjnie na rozwijane w obszarze 
technologii BIM. Mowa jest tutaj o standardach konsorcjum OGC (Open Geospa-
tial Consortium) takich jak: GML (Geography Modelling Language), CityGML 
(wersja dla opisu semantycznych struktur terenowych i scen miejskich; interesują-
cą cechą CityGML jest używanie pojęcia LOD, podobnie jak w przypadku BIM), 
LandInfra (dla projektów infrastrukturalnych) oraz o standardzie organizacji Lan-
dxml.org o nazwie LandXML, zorientowanym także na opis danych terenowych 
i infrastrukturalnych, zwłaszcza dla geodezji i danych pomiarowych generowanych 
z urządzeń do skanowania 3D terenu. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że po stro-
nie systemów GIS są także ogromne repozytoria danych opisujących praktycznie 
całą Ziemię, a do ich gromadzenia zaprzęgnięto jedne z najbardziej imponujących 
narzędzi wyprodukowanych przez człowieka, jak pomiary satelitarne i technolo-
gię LIDAR, to perspektywa i wartość mariażu technologii z obszaru BIM i geo-
informatyki jest oczywista. O ile klasyczny BIM kubaturowy – ze względu na 
skalę projektów, którą można traktować jako poziom mikro – nie ma aż takich 
potrzeb czerpania z zasobów i standardów GIS, o tyle infraBIM – którego skalę 
adekwatnie by było nazwać jako mezo – jest w naturalny sposób „klientem” baz 
danych systemów GIS. Skala makro – opisu całych miast/regionów/państw – po-
zostanie na razie domeną GIS. 

Zbieżność celów i możliwości technologii CityGML/LandXML oraz BIM są 
oczywistym powodem, aby te technologie traktować obecnie jako komplementar-
ne i wzajemnie niezbędne. Dla szybkiego postępu prac projektowych w obszarze 
infraBIM krytyczne jest pozyskanie wysokiej jakości danych GIS i najlepiej se-
mantyczny interfejs wymiany informacji, który by pozwalał na łatwą i poprawną 
interakcję komponentów projektowych BIM i komponentów GIS, łatwą ich kla-
syfikację i zarządzanie nimi. Z kolei z perspektywy modelowania całych komplek-
sów miejskich i makroregionów, możliwość automatycznej aktualizacji baz danych 

14	 Geographical	Information	Systems
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GIS modelami projektowymi BIM jest perspektywą niezwykle interesującą. Po 
obu stronach tego interfejsu BIM/GIS – czyli w obszarze GeoBIM – istnieją więc 
fundamentalnie ważne przesłanki dla udrożnienia interfejsów wymiany informacji 
i pełnej współpracy systemów. Niestety, ich modele stworzono w różnych języ-
kach modelowania danych, co nie ułatwia zadania pełnej interoperacyjności. Prace 
OGC oparto na języku UML, Landxml.org na XML, BIM na języku EXPRESS 
i XML. Prowadzone różne prace badawcze i studialne demonstrują, że obecnie 
nie jest możliwe dobre mapowanie danych między tymi systemami. Przykładowo 
w raporcie [28] próba wymiany danych między standardem BIM i CityGML dla 
trzech przykładowych budynków zakończyła się wynikiem trudnym do uznania za 
sukces. Takich publikacji jest wiele. 

Pewną nadzieję na skuteczne połączenie tych dwóch „semantycznych wido-
ków” na projekty kubaturowe i infrastrukturalne, tzn. z obszaru BIM i z obszaru 
GIS stwarza współpraca komitetów ISO/TC59 (BIM) i ISO/TC211 (GIS) [29]. 
Jest to ważna inicjatywa. Biorąc pod uwagę fakt, że Polska posiada jedno z lep-
szych w Europie repozytoriów chmur punktów LIDAR [30] o dokładności współ-
rzędnej wysokościowej szacowanej na 10-15 cm [31], bezproblemowa wymiana 
danych BIM/GIS – czyli funkcjonalność technologii GeoBIM – jest kwestią nie-
zwykle ważną.

5. Podsumowanie

W pracy przedstawiono fundamentalne koncepcje technologii BIM, ze szczegól-
nym uwzględnieniem roli i wagi semantyki danych oraz stanu rozwoju tej techno-
logii w obszarze projektów infrastrukturalnych. Studium zaawansowania standar-
dów infraBIM dokonano na podstawie analizy dokonań organizacji buildingSMART 
International, podstawowego ciała tworzącego otwarte, interoperacyjne standardy 
BIM. W kontekście niedostatecznego jeszcze stanu rozwoju technologii infraBIM 
zwrócono uwagę na fakt występowania na rynku zjawiska tzw. pseudo-infraBIM-u, 
czyli modelowania obiektów inżynieryjnych i liniowych w technologii BIM-u kuba-
turowego. Wskazano na ograniczenia tego podejścia, ale i na przypadki zasadnego 
użycia. Pokazano kierunki prac rozwojowych standardów IFC dla infrastruktury, jak 
i krótkiego przeglądu podstawowych technologii geoinformatyki. Zwrócono uwa-
gę na fundamentalne znaczenie interoperacyjności między domeną BIM i domeną 
systemów GIS oraz fakt posiadania przez krajowe zasoby geodezyjne jednej z bogat-
szych baz danych LIDAR, niezwykle przydatnej dla realizacji projektów infraBIM. 

W konkluzji przeprowadzonej analizy wypada stwierdzić, że stan rozwoju fun-
damentów technologii infraBIM nie jest jeszcze wystarczająco zaawansowany, aby 
można było liczyć na szybką implementację tych osiągnięć w kodach oprogramowa-
nia BIM. Przez najbliższe lata branża infrastrukturalna będzie jeszcze z konieczności 
skazana albo na natywne formaty danych i własne technologie infraBIM producen-
tów oprogramowania, albo na otwarty pseudo-infraBIM. 
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WZMOCNIENIE PODŁOŻA 
PALAMI PRZEMIESZCZENIOWYMI IMBDP1

Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie charakterystyki zadania pn. „Roz-
budowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600.00 do km 53+305.51 w miejscowości Tęgoborze 
wraz z odwodnieniem osuwiska”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Pod-
beskidzie” Sp. z o.o. na rzecz Zamawiającego - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział Kraków. W trakcie realizacji robót drogowych konieczne było wzmocnienie podłoża pod 
korpusem drogowym, spowodowane wystąpieniem przewarstwień gruntów organicznych i słabo-
nośnych w stanie miękkoplastycznym. Przedmiotowe wzmocnienie podłoża zostało wykonane przy 
zastosowaniu dwóch technologii przemieszczeniowych – pali FDP oraz autorskiego rozwiązania 
P.I.”IMB-Podbeskidzie”- pali przemieszczeniowych IMBDP. Po wykonaniu pali przygotowano 
3 pola testowe dla których przeprowadzono po 2 próbne obciążenia statyczne wraz z dokładną 
interpretacją oraz analizą uzyskanych wyników, pozwalające porównać zastosowane technologie 
FDP oraz IMBDP.

Słowa kluczowe: pale przemieszczeniowe IMBDP

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. od maja 2018 
roku realizuje na rzecz Zamawiającego - krakowskiego Oddziału Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadanie pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 
75 od km 51+600.00 do km 53+305.51 w miejscowości Tęgoborze wraz z od-
wodnieniem osuwiska”. Inwestycja lokalizowana jest w województwie małopol-
skim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna. Głównym zadaniem 
przedsięwzięcia jest poprawa stanu odwodnienia istniejącej drogi krajowej nr 75, 
a także odbudowa do pierwotnego przebiegu odcinka drogi krajowej nr 75 (od 
km 52+540.00 do km 52+686.00) który został przesunięty na skutek ruchów 
masowych. Efektem końcowym zrealizowanych prac ma być ograniczenie dewa-
stacji istniejącej drogi wskutek oddziaływania osuwiska.

1	 Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Rogowski	R.	50%,	Szalbót	A.	50%

Roman Rogowski
mgr inż., P.I. „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. Ul. Górny 
Bór 31a, 43-430 Skoczów, tel. (33) 853 25 66, e-mail: 
biuro@imbpodbeskidzie.pl

Andrzej Szalbót 
mgr inż., P.I. „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. Ul. Górny 
Bór 31a, 43-430 Skoczów, tel. (33) 853 25 66, e-mail: 
biuro@imbpodbeskidzie.pl
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Rys. 1. Uszkodzenia drogi wykazane w karcie osuwiska [2]

Rys.2. Przekrój typowy palisady [4]
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Rys.3. Tabela obrazująca warunki gruntowe na projektowanym zakresie wzmocnienia[3]

W związku z osuwiskowym charakterem terenu, w celu zwiększenia lokalnej 
stateczności skarp korpusu drogowego oraz przeciwdziałając zaciskaniu rowów 
przez przeciwskarpy zboczy przylegających do odcinka DK75 lokalnie przewidzia-
no wykonanie konstrukcji oporowych w formie kotwionych palisad. Całe zadanie 
zakłada dla 19 palisad wykonanie 1207 szt. pali wierconych fi 600 mm o długości 
od 8,5 do 19,0 m, 643 szt. trwałych kotew linowych typu SUSPA DCP S1860 
o długości od 13,0 do 23,0 m, 49 szt. drenów wierconych fi 110 mm o długościach 
od 15,0 do 30,0 m oraz 10 studni odwodnieniowych fi 800 mm.

Podczas prowadzenia prac związanych z wykonaniem konstrukcji korpusu 
drogowego konieczne było wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego, spo-
wodowane wystąpieniem namułów gliniastych oraz glin pylastych z domieszką 
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humusu. Po wykonaniu dodatkowych odwiertów geologicznych określony został 
dokładny zakres wzmocnienia podłoża, długość pali oraz ich rozmieszczenie [5].

Warstwy konstrukcyjne korpusu drogowego, uwzględniające występowanie 
wyżej wymienionych gruntów zostały zaprojektowane dla konstrukcji nawierzchni 
w następujący sposób [5]:

W-wa	ścieralna	–	SMA	11 4cm

W-wa	wiążąca	–	AC	16	WMS 10cm

Podbudowa	zasadnicza	–	AC	16	WMS 10cm

Podbudowa	zasadnicza	z	mieszanki	niezwiązanej	0/31,5mm	E2>180	MPa 20cm

Podbudowa	pomocnicza	z	mieszanki	niezwiązanej	0/63mm	E2>120MPa 37cm

Geokrata	200mm 20cm

Geokrata	200mm 20cm

Geosiatka	
Wytrzymałość	na	rozciąganie	wzdłuż	pasma	40kN/m
Wytrzymałość	na	rozciąganie	wszerz	pasma	40kN/m

w-wa	transmisyjna	z	kruszywa	naturalnego	0/63 50-72cm

Geosiatka	
Wytrzymałość	na	rozciąganie	wzdłuż	pasma	40kN/m
Wytrzymałość	na	rozciąganie	wszerz	pasma	40kN/m

W-wa	separacyjna	z	geowłókniny	Bontec	NW	21
Wytrzymałość	na	rozciąganie	wzdłuż	pasma	21kN/m
Wytrzymałość	na	rozciąganie	wszerz	pasma	21kN/m

Wzmocnienie	podłoża	palami	przemieszczeniowymi	FDP	Ø400mm 8m

Na rynku robót geotechnicznych występuje kilkanaście rodzajów i odmian świ-
drów przemieszczeniowych o różnych nazwach oraz symbolach handlowych do 
wzmacniania podłoża gruntowego. W polskich warunkach wykonawczych naj-
częściej stosowane są pale przemieszczeniowe wkręcane typu: Omega - (nazywane 
także FDP), SDP lub CMC (pokazane na rys. 4a/b). 

Rys. 4. a) Najpopularniejsze rodzajów świdrów do wykonywania pali wkręcanych stosowanych 
w warunkach polskich[ 6]
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Rys. 4. b) świder FDP do wykonywania pali wkręcanych [10]

Nowa technologia pali przemieszczeniowych opracowana została w Przedsię-
biorstwie Inżynieryjnym „IMB - Podbeskidzie” o nazwie autorskiej: IMB Injec-
tion Displacement Pile (w skrócie IMBDP). Widok kształtu świdra wiercącego 
IMBDP przedstawiono na rys. 5.1 (bez elementów dysz iniekcyjnych).

Zewnętrzny kształt świdra w technologii IMBDP w dużym stopniu przypo-
mina inne odmiany świdrów przemieszczeniowych spotykanych obecnie na ryn-
ku. Głównym celem opracowanej technologii IMBDP jest zagęszczenie gruntu 
na pobocznicy i pod podstawą pala poprzez rozpychanie gruntu specjalną głowicą 
rozpychającą grunt w trakcie wiercenia oraz wyciągania wiertła pod ciśnieniem po-
przez zastosowanie jednoczesnej iniekcji cementowej z iniekcją betonową. Przed-
miotem nowatorskim naszego rozwiązania jest właśnie możliwość jednoczesnego 
podania mieszanki betonowej i iniektu. Istota zagęszczenia gruntu na pobocznicy 
i pod podstawą pala polega na tym, że zagęszczenie gruntu uzyskuje się poprzez 
rozpychanie gruntu wzdłuż pobocznicy formowanego pala  za pomocą  świdra 
wiercącego posiadającego zmienny skok dolnych łopatek, obły kształt w central-
nej części, jak również przeciwny kierunek łopatek w górnej części. Rozpychaniu 
gruntu towarzyszy dogęszczenie podłoża w czasie wkręcania i podnoszenia świ-
dra, czego konsekwencją jest zwiększenie nośności pala. Dodatkowe zagęszcze-
nie gruntu uzyskuje się poprzez beton który podawany jest pod ciśnieniem przez 
rdzeń świdra. Ponadto, jeśli zajdzie taka potrzeba w trakcie pogrążania lub wycią-
gania świdra , będzie można poprzez dysze iniekcyjne umiejscowione bezpośrednio 
nad pilotem wiertniczym świdra (rys.5.2- widok dyszy iniekcyjnej) podawać iniekt 
lub spulchniać grunt powietrzem lub rozluźniać go wodą. Spulchnianie gruntu 
lub jego rozluźnienie dotyczyć będzie szczególnie gruntów niespoiste średnio za-
gęszczonych lub zagęszczonych, ale także gruntów spoistych zwartych lub pół-
zwartych, których przewarstwienia występować będą w trakcie wykonywania pali 
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przemieszczeniowych powyżej zakładanego poziomu posadowienia. W przypadku 
podawania iniektu przy podnoszeniu głowicy pala, uzyskane zostanie dodatkowe 
wzmocnienie lub uszczelnienie podstawy pala oraz jego pobocznicy poprzez za-
strzyki z mieszanek cementowymi lub cementowo bentonitowych.

Rys. 5.1. Świder IMB Injection Displacement Pile (w skrócie IMBDP) do wykonywania pali prze-
mieszczeniowych [10]
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Rys. 5.2. Świder IMB Injection Displacement Pile 
(w skrócie IMBDP) – widok dyszy iniekcyjnej [10]

Generalnie metoda wykonania pali dla wszystkich technologii przemieszcze-
niowych polega na nieudarowym wkręcaniu świdra w gruncie bez transportu 
urobku z wykonywanego otworu na powierzchnię terenu. Fazy wykonywania pali 
przemieszczeniowych wkręcanych przedstawiono schematycznie na rys. 6.

Rys. 6. Fazy realizacji pala przemieszczeniowego [6]



72 Rogowski R., Szalbót A.

Rys. 7. Lokalizacja poletek badawczych [6]

Zastosowany świder przemieszczeniowy rozpycha grunt na boki i dogęszcza 
go wzdłuż całej pobocznicy pala zarówno podczas pogrążania jak i w trakcie 
wykręcania świdra. Dogęszczenie gruntu wzdłuż pobocznicy oraz bezpośrednio 
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pod podstawą pala prowadzi do poprawy jego parametrów, zwiększając tym sa-
mym nośność oraz poprawiając charakterystykę obciążenie - osiadanie Q-s wy-
znaczaną w trakcie próbnego obciążenia. Ponadto nowoczesne maszyny do robót 
inżynieryjno-hydrotechnicznych i fundamentowych umożliwiają monitorowanie 
procesu wiercenia i betonowania przez operatora oraz rejestrowanie wyników 
pomiarów, co stanowi istotny element systemu kontroli jakości. W czasie wy-
konywania pali najczęściej rejestrowane są: liczba obrotów i postęp świdra (za-
głębianie i wyciąganie), ciśnienia w układach hydraulicznych, czasy wiercenia 
i betonowania, ciśnienie i objętość podawanego betonu. 

Wyżej opisane technologie pali FDP oraz IMBDP zastosowano do wzmoc-
nienia podłoża gruntowego pod nawierzchnię drogową w km 52+100 do 
km 52+300 realizowanej inwestycji W ramach badań polowych przeprowa-
dzono serie próbnych obciążeń statycznych 6 pali na trzech poletkach badaw-
czych S1, S2, S3. Na każdym z poletek w podobnych warunkach gruntowych 
wykonano po dwa pale w różnych technologiach. Wytypowane poletka testowe 
stanowią odpowiednią próbę do oceny zastosowanych technologii pali - na tej 
podstawie możemy formułować odpowiednie wnioski wynikające z porówna-
nia charakterystyki pracy przedmiotowych pali. Lokalizację poletek badawczych 
przedstawiono na poniższym rys. 7. Wyniki badań poddano interpretacji oraz 
dokonano oceny nośności i porównano charakterystyki przenoszenia obciążeń, 
Q-s.

Zestawienie pali przemieszczeniowych FDP oraz IMBDP próbnie obciąża-
nych zamieszczono  poniżej w tabeli 1 [6].

Tabela 1. Charakterystyka pali próbnie obciążanych [6]
Poletko S1 Poletko S2 Poletko S3

Numer pala 364 378 249 263 31 17
Średnica	pala	[mm] 400	mm
Długość pala [m] 7,0 7,0 10,0 10,0 8,0 8,0
Technologia wykonania FDP IMBDP FDP IMBDP FDP IMBDP
Nośność obliczeniowa [kN] Nt	=	310	kN Nt	=	600	kN Nt	=	400	kN
Maks. siła w czasie badania [kN] Qmax	=	539	kN Qmax	=	931	kN Qmax	=	637	kN
Data badania statycznego 29.11.2018	r 22.11.2018	r 15.11.2018	r

Próbne obciążenia przeprowadzono metodą statyczną kotwioną do 4 sąsied-
nich pali konstrukcyjnych. Konstrukcję stanowiska stanowiła belka główna oraz 
dwie belki drugorzędne połączone w sposób zapewniający równomierne przeka-
zywanie sił wyciągających na pale kotwiące. Próbne obciążenia przeprowadzono 
z uwzględnieniem zaleceń normy [7].

Obciążenie przykładano stopniami o wartości 1/8 ÷ 1/12 Nt. Do zadawania 
obciążenia wykorzystano zestaw hydrauliczny złożony z podnośnika o nośności 
1500 kN podłączony do ręcznej pompy hydraulicznej z manometrem do pomia-
ru ciśnienia. Każdy stopień obciążenia utrzymywano do osiągnięcia stabilizacji 
osiadań, mierzonych za pomocą  czterech czujników zegarowych o dokładności 
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0,01 mm w 10-minutowych odstępach, oraz natychmiast po zmianie obciążenia. 
Umowną stabilizację osiadań pala należy przyjąć, gdy w ciągu 10 minut jego 
osiadanie nie przyrośnie więcej niż 0.05 mm. Czujniki do pomiarów przemiesz-
czeń ustawiono na niezależnej bazie pomiarowej. Wyniki pomiarów z czujni-
ków przemieszczeń notowano w dziennikach badania, zał. 3. Podczas każdego 
badania przy sile Q

poś
 (zbliżonej do nośności pala) dokonano odciążenia pala 

oraz pomierzono osiadanie trwałe. Następnie przywrócono wartość siły sprzed 
odciążenia i kontynuowano obciążanie pala stopniami do siły Q

max
 = 1,5 x Nt. 

Po końcowym odciążeniu ponownie pomierzono trwałe osiadanie końcowe pala.
Na podstawie pomiarów terenowych przemieszczenia głowicy pala w zależ-

ności od przyłożonego obciążenia Q skonstruowano charakterystykę zależności 
obciążenie – osiadanie (Q-s) i dokonano interpretacji graficznej zgodnie z PN-
-83/B- 02482 oraz na podstawie poniższych zależności:

a podstawie uzyskanych wyników badania i przeprowadzonej interpretacji we-
dług PN-83/B-02482 określono nośność obliczeniową badanych pali na pozio-
mie:
pal FDP nr 364 k⋅Nc

0 @ 392 kN; przy scałkow. @ 3,80 mm
pal IMBDP nr 378 k⋅Nc

0 @ 392 kN; przy scałkow. @ 3,30 mm
pal FDP nr 249 k⋅Nc

0 @ 637 kN; przy scałkow. @ 5,00 mm
pal IMBDP nr 263 k⋅Nc

0 @ 637 kN; przy scałkow. @ 3,50 mm
pal FDP nr 31 k⋅Nc

0 @ 490 kN przy scałkow. @ 5,60 mm
pal IMBDP nr 17 k⋅Nc

0 @ 490 kN; przy scałkow. @ 4,50 mm

Według zapisów Eurokodu 7 z próbnych obciążeń statycznych pali pod dany 
obiekt należy wyznaczyć charakterystyczną nośność graniczną pala na wciskanie 
Rc;k oraz nośność obliczeniową pala na wciskanie Rc;d. 

Na podstawie interpretacji wyników według EC7 określono następujące no-
śności badanych pali:
pal FDP nr 364 Rc;d @ 565 kN; przy s @ 7,20 mm
pal IMBDP nr 378 Rc;d @ 588 kN; przy s @ 6,70 mm
pal FDP nr 249 Rc;d @ 820 kN; ; przy s @ 8,00 mm
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pal IMBDP nr 263 Rc;d @ 855 kN; przy s @ 7,00 mm
pal FDP nr 31 Rc;d @ 600 kN; przy s @ 9,20 mm
pal IMBDP nr 17 Rc;d @ 619 kN; przy s @ 6,50 mm

Podsumowanie 

1. W ramach prowadzonych prac związanych z wzmocnieniem podłoża 
dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600,00 do 
km 53+305,51 w miejscowości Tęgoborze wraz z odwodnieniem osu-
wiska” przeprowadzono serie próbnych obciążeń statycznych 6 pali na 
trzech poletkach badawczych S1, S2, S3. Trzy z sześciu badanych pali 
wykonano w tradycyjnej technologii przemieszczeniowej FDP natomiast 
trzy pozostałe w technologii IMBDP opracowanej w Przedsiębiorstwie In-
żynieryjnym „IMB- Podbeskidzie”

2. Uwzględniając wartości obciążeń obliczeniowych dla pali obu technologii 
z poszczególnych poletek badawczych S1, S2 i S3 można sformułować 
warunki stanu granicznego nośności, które zestawiono w tabeli 2 poniżej.

Tabela 2. Warunki stanu granicznego nośności SGN dla badanych pali [6].

Nr	pala Qr, Ed
[kN]

Rc;d
[kN]

k⋅Nc
0

[kN]

Warunek	SGN	
wg.	Eurokod	7

Ed < Rcd

Warunek	SGN	
wg.	PN-83/B-02482

Qr ≤ k⋅Nc
0

Po
le
tk
o	
S1 FDP	nr364

fi	400,	L=7,0m 310 565 392 310<565 310<392

IMBDP	nr364
fi	400,	L=7,0m 310 588 392 310<588 310<392

Po
le
tk
o	
S2 FDP	nr249

fi	400,L=10,0m 600 820 637 600<820 600<637

IMBDP	nr263
fi	400,L=10,0m 600 855 637 600<855 600<637

Po
le
tk
o	
	S
2 FDP	nr31

fi	400,	L=8,0m 410 600 490 410<600 410<490

IMBDP	nr17
fi	400,	L=8,0m 410 619 490 410<619 410<490

Na podstawie zestawionych zależności Ed < Rcd  oraz Qr ≤ k⋅Nc
0 w tabeli 

2 można stwierdzić, że spełnione zostały normowe warunki stanu granicz-
nego nośności dla wszystkich badanych pali.

3. Zgodnie z Eurokodem 7 przy wyznaczaniu charakterystycznej wartości no-
śności granicznej na wciskanie R

c;k 
z wartości R

c;m
 ustalonej z jednego lub 

kilku próbnych obciążeń pali, należy brać pod uwagę zmienność podłoża 
i zmienność warunków wykonywania pala. 

4. Przeprowadzone próbne obciążenia dowodzą, iż wdrażana przez IMB nowa 
technologia pali przemieszczeniowych IMBDP, może być z powodzeniem 
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wprowadzana do zastosowania. Wprawdzie zauważalne korzyści są może 
niewielkie w liczbach bezwzględnych, ale trzeba zauważyć, iż ich mobi-
lizacja następuje przy znacznie mniejszym osiadaniu w stosunku do tra-
dycyjnej technologii. IMB jest jeszcze na początkowym etapie wdrażania 
nowej technologii jest to jej pierwsze praktyczne zastosowanie, niestety 
z uwagi na reżimy terminowe nie mogliśmy poddać badaniu większej ilo-
ści pali wykonanych tą metodą. Na pewno będziemy ją udoskonalać po-
przez testowanie w jakich warunkach  gruntowych będzie ona najbardziej 
efektywna i przyniesie największe korzyści. Dla nas ważne jest, iż po-
trafiliśmy wykonać urządzenie, które współpracuje z innymi narzędziami 
firmy Bauer ( płuczka, głowica, moduł pomiarowy).  Technologia ta w na-
szym odczuciu może mieć duże zastosowanie w budownictwie drogowym 
dla wzmacniania podłoża pod nasypy i drogi. Technologia ta jest objęta 
wnioskiem patentowym. 
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STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW

Stanisław Dobranowski, Marcin Mendocha

„KRAKOW RING” – A GATE TO ThE WORLD
Summary. The subject of the article is the construction of Northern Bypass of 

Krakow which together with short segment of S7 express road complement “Kra-
kow City Ring Road”. The implementation of S52 POK will meet the expecta-
tions of residents of northern part of Krakow and neighboring municipalities that 
have been going on for over 40 years and will improve vehicular traffic in this area. 
The road with high technical parameters will be created allowing for smooth and 
safe movement from north to south, from west to east and vice versa. The article 
presents a long process of reaching the “Decision on Environmental Conditions 
for Krakow Bypass” and the development of the detail concept design, which was 
the basis for announcing the tender for the implementation of investments in the 
design and build system. Design solutions have been presented in reference to 
historical objects appearing on the route of the road and the manner of their pre-
servation. The problem of the construction of retention reservoirs in the valleys of 
the watercourses around Krakow was discussed to protect the Krakow settlements 
against the inflow of flood waters in the aspect of the bypass collision with planned 
reservoir “Węgrzce 80”. 

Article briefly describes solutions in terms of road junctions, road tunnels, 
engineering structures, side and service roads, also environmental protection fa-
cilities and problems faced by designers.. Proposed solutions are shown in the 
example drawings attached to the article. The scope of many systems planned for 
implementation in the bypass along with the place from which the road will be 
managed is also presented.

Key words: Krakow City Ring Road, Northern Bypass of Krakow, S52 POK
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Joanna Gola-Szlachta 

LATEST METhODS FOR MONITORING 
OF FAUNA ON ThE EXAMPLE OF MOTORWAYS

Summary. The process of preparation and construction of a road invest-
ment must take into account not only high quality road elements, but also as-
pects of environmental protection. In the decision on environmental conditions 
SR.III.BoP.6665-1-11-08 by the Małopolska Voivodship on 15.05.2008 and in 
the decision of the Regional Director for Environmental Protection in Krakow  
OO.42.42.2.1 .2011.ASu of 22/04/2011 presented at the re-evaluation stage, the 
requirements for the construction as well as post-construction monitoring were 
indicated. Depending on the goal of the observation, function, purpose and the 
construction of the facility, appropriate monitoring methods are selected. Aside of 
traditional environmental monitoring (direct observations in the field), video and 
photo cameras, event counters are additionally used. The simultaneous application 
of these methods makes that post-construction monitoring gives a real picture 
of the investment’s impact on the environment. The collected data allow to de-
termine following aspects: whether the completed investment, wildlife crossings 
or objects have the appropriate parameters, whether they are properly located, 
whether the migration routes were correctly diagnosed, and if the way of manage-
ment and guidance is appropriate.

Key words:  monitoring of wildlife crossings, A4 motorway, S-7 expressway, 
post-construction analysis, photo-traps, animals.

Jacek Magiera

BIM FOR INFRASTRUCTURE AND LINEAR PROJECTS - 
STATUS OF TEChNOLOGY DEVELOPMENT 

Summary. In the paper the actual state of development of the Building Infor-
mation Modeling (BIM) technology for the infrastructural and linear applications 
(InfraBIM) is reviewed as well as some most important directions of the current 
development are discussed. The discussion is carried out within a wider framework 
of the very methods of the digital construction like City Information Modeling 
(CIM), GIS or LIDAR databases. Based upon the openly published technical speci-
fications of the data models and the information exchange interfaces of the Open-
BIM Consortium, the fundamental role of the semantic data models is introduced 
and their potential for development of innovative or even disruptive applications 
or services are sketched. Description of the current state-of-the-art development 
of the InfraBIM standards is complemented by a short discussion of the directions 
in which the technology is presently evolving. 

Keywords: InfraBIM, semantic data models, IFC, digital construction
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Roman Rogowski, Andrzej Szalbót 

ThE GROUND STRENGThEN WITh IMBDP 
DISPLACEMENT PILES

Summary. The subject of the article is to present the characteristics of the task 
titled „Extension of the national road No. 75 from km 51 600.00 to km 53 305.51 
in the town of Tęgoborze along with the drainage of landslides», carried out by 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne «IMB-Podbeskidzie» Sp. z o.o. for the Ordering 
Party - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddział Krakow (Ge-
neral Directorate of National Roads and Motorways, Branch in Krakow). During 
the implementation of road works, it was necessary to strengthen the ground 
under the road body, caused by the occurrence of interbedding organic soils and 
low-strength soils in soft condition. The ground reinforcement was accomplished 
using two displacement technologies - FDP piles and proprietary solution of P.I. 
“IMB-Podbeskidzie” - IMBDP displacement piles. When the piles were comple-
ted, 3 test fields were prepared, where 2 static loads tests were carried out followed 
by a precise interpretation and analysis of the obtained results. This allowed to 
compare the applied FDP and IMBDP technologies.

Key words: IMBDP displacement piles
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PARKING P&R – WYMIERNE KORZYŚCI 
W EKSPLOATACJI, A JAKIE PROBLEMY 

NA ETAPIE WYKONANIA

Dawid Frączek 
mgr inż., kierownik robót/budowy w Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o., ul. Christo Botewa 14, 30-798 
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W dobie rozwoju motoryzacji i coraz 
większej ilości pojazdów na ulicach na-
szych miast, władze samorządów oraz ad-
ministratorzy sieci dróg i ulic, stają przed 
wyzwaniem wprowadzania sprawnych 
rozwiązań inwestycyjnych oraz optyma-
lizacyjnych, które pozwolą w sprawny 
i efektywny sposób poruszać się podróż-
nym, komunikować się do miejsc pracy, 
nauki, zakupów, etc. 

Badania całodobowego natężenia ru-
chu na drogach wlotowych do Krakowa 
z października 2017 r. wykazały ogrom-
ny napływ pojazdów do stolicy małopol-
ski. Ilość samochodów jaka każdego dnia 
wjeżdża do miasta to ok. 246 tys. pojazdów, z czego ok. 16 tys. pojazdów przejeż-
dża przez centrum. 

Badania potwierdzają potrzebę podjęcia działań mających na celu zmniejszenie 
nadmiernego zatłoczenia ulic, m. in. przez budowę przy drogach wlotowych do 
miast parkingów przesiadkowych.

O ile pozwalają na to uwarunkowania terenowe i przestrzenne, rozbudowa sieci 
dróg i ulic – będących swego rodzaju „układem krwionośnym” organizmu jakim 
jest miasto, gmina, powiat, itd. – to inwestycje, które mogą ruch usprawnić.

Co jednak, gdy sieć ulic w mieście, a szczególnie w jego centrum jest już nasy-
cona lub dalszy jej rozwój nie jest możliwy? Naturalną wydaje się strategia stawia-
jąca na komunikację zbiorową oraz wprowadzenie priorytetów, pozwalających na 
jej efektywne funkcjonowanie.

Tylko, czy komunikacja zbiorowa, sama w sobie, może rozwiązać problem, 
zakorkowanych ulic i zatłoczonych centrów miast. Otóż, trzeba jeszcze zachęcić 

Rys.1.
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kierowców, by podróż własnymi samochodami, zamienili na przemieszczanie się 
autobusem, tramwajem lub pociągiem.

Sposobów jest wiele; priorytety dla komunikacji zbiorowej – umożliwiają-
ce szybsze poruszanie się, poprzez np. buspasy, priorytety w obrębie skrzyżowań 
z sygnalizacją świetlną, ograniczania parkingowe w centrach miast – poprzez 
zmniejszanie liczby miejsc, zwiększanie opłat, itd. Planiści i inżynierowie ruchu, 
wprowadzają jednak kolejne rozwiązanie, jakim jest budowa na obrzeżach miast, 
parkingów typu P&R, czyli parkuj i jedź.

Co to jest? P&R to parkingi, sytuowane zazwyczaj na obrzeżach miast, w rejo-
nie dróg wlotowych lub węzłów komunikacyjnych i pętli komunikacji zbiorowej. 
Są to ponadto parkingi, które pozwalają po pozostawieniu swojego pojazdu, prze-
siąść się do komunikacji zbiorowej i kontynuowaniu dalszej podróży autobusem, 
tramwajem lub pociągiem. Mało tego, są to parkingi, na których opłata parkingo-
wa, staje się również prawem do korzystania z komunikacji zbiorowej.

Atrakcyjna wielkość opłat, plus korzyści z zalet komunikacji zbiorowej, spra-
wiają iż parkingi tego typu, cieszą się coraz większą popularnością i poprzez wy-
mierne korzyści dla użytkowników zachęcają samorządy do kolejnych tego typu 
inwestycji.

Korzyści są więc wymierne. A jakie problemy pojawiają się na etapie realizacji?
Pierwsze trudności i wyzwania stawiane są planistom i projektantom, pracu-

jącym nad koncepcją lokalizacyjną oraz sytuacyjną. Nie wystarczy bowiem, iż 
parking typu P&R zlokalizowany zostanie w pobliżu np. pętli tramwajowej, czy 
autobusowej. Aby taki parking zachęcał do pozostawienia przez kierowcę swojego 
pojazdu i kontynuowanie podróży środkami komunikacji zbiorowej, parking musi 
pozwalać w sprawny, wygodny i szybki sposób komunikować użytkowników ce-
lem przesiadki.

Na przykładzie P&R Kurdwanów w Krakowie – zaprojektowanego i wybu-
dowanego przez firmę Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o., postaram się 
pokazać rozwiązania projektowe i wykonawcze, które mają sprawić, że parking 
będzie zachęcał kierowców do korzystania. Ponadto, postaram się przedstawić pro-
blemy i wyzwania, przed jakimi Wykonawca stanął w trakcie realizacji.

Prace projektowe

Wykonanie parkingu P&R Kurdwa-
nów, w formule zaprojektuj i zbuduj, roz-
poczęły się od opracowania dokumentacji 
projektowej, spełniającej stawiane w Pro-
gramie Funkcjonalno-Użytkowym wyma-
gania.

Koncepcja programowa, zakładała wy-
budowanie parkingu na 166 miejsc posto-
jowych, w obrębie pętli tramwajowej na 

Rys.2.
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os. Kurdwanów w Krakowie. Parking miał być usytuowany pod i w obrębie es-
takady, będącej pętlą tramwajową. Rozwiązania istniejącej estakady oraz wymogi 
dotyczące skrajni dla pojazdów, mających korzystać w przyszłości z rzeczowego 
parkingu, miały znaczący wpływ, na sposób projektowanego posadowienia wyso-
kościowego parkingu.

Projektanci stanęli przed zadaniem, aby parking usytuowany pod pętlą speł-
niał wymogi warunków technicznych, a ponadto był wygodny i funkcjonalny dla 
przyszłych użytkowników.

Parking w oparciu o zapisy PFU, miał być wyposażony m.in. w:
– szeroko rozumiany system parkingowy, odpowiedzialny za dostępność dla 

użytkowników oraz kwestię odpłatności i komunikacji z administratorem 
parkingu oraz bazą danych KMK,

– system monitoringu, mającego zapewnić bezpieczeństwo oraz podgląd ad-
ministratora na teren parkingu,

– miejsca parkingowe dla rowerzystów, wraz ze stojakami rowerowymi i elek-
tronicznymi zapięciami dla rowerów,

– miejsca parkingowe dla samochodów elektrycznych, wraz ze stacjami do 
ładowania pojazdów elektrycznych,

– tablice informacji pasażerskiej,
– tablice informujące o dostępności,
– oświetlenie parkingu,
– serwerownię, mieszczącą urządzenia obsługujące system parkingowy oraz 

monitoring.

Rys.3. Wizualizacja P&R Kurdwanów
Źródło: Załącznik PFU, Miejska Infrastruktura Sp. z o.o.
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Po wykonaniu badań geologicznych, wykonano na podstawie koncepcji progra-
mowej dokumentację techniczną, a po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem 
uzgodnień i pozwoleń formalno-prawnych, przystąpiono do realizacji zadania. 

Rys. 4. Plan Sytuacyjny P&R Kurdwanów
Źródło: Projekt Wykonawczy; RUiBD Sp. z o.o.

Rozpoczęcie prac wykonawczych

Wykonawca w maju 2017 roku przystąpił do wykonania prac ziemnych zwią-
zanych z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne korpusu drogowego. 
Równocześnie, rozpoczęto prace, związane z budową kanalizacji deszczowej oraz 
kanalizacji pod sieci elektryczne związane z zasilaniem oświetlenia ulicznego i tele-
techniczne, związane z monitoringiem oraz systemem parkingowym.

Fot. 1. Prace ziemne 
Autor: materiał własny RUiBD Sp. z o.o.
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W trakcie wykonywania prac ziemnych monitorowano przydatność gruntów 
do wykonywania wzmocnienia podłoża poprzez stabilizację gruntu spoiwem ce-
mentowym.

W oparciu o badania geologiczne z etapu projektowania, przeprowadzono do-
datkowe badania laboratoryjne, stwierdzające przydatność istniejących gruntów 
w aspekcie fizyko-chemicznym, a po wykonaniu receptury stanowiącej o ilości 
spoiwa potrzebnego do wykorzystania w celu stabilizacji gruntu, przystąpiono do 
wykonania tzw. stabilizacji.

Fot. 2. Stabilizacja podłoża
Autor: materiał własny RUiBD Sp. z o.o.

W zakresie parkingu, będącego w części nasypowej, zdecydowano o wykona-
niu wzmocnionego podłoża z ekobetonu 5,0.

Prace były prowadzone pod ścisłym nadzorem laboratorium drogowego. Grun-
ty nieprzydatne zostały wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca przystąpił też do realizacji zbiornika retencyjnego kanalizacji desz-
czowej. Zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniem dokumentacji  przez 
gestora sieci, wody opadowe zbierane przez kanalizację deszczową, retencjonowa-
ne miały być w zbiorniku retencyjnym. 

Fot. 3. Budowa zbiornika retencyjnego
Autor: materiał własny RUiBD Sp. z o.o.
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Po wykonaniu warstw wzmocnionego podłoża (w pierwszej kolejności odcinek 
próbny, celem sprawdzenia przyjętej technologii i receptury zawartości spoiwa), 
po wykonaniu szeregu badań i pomiarów nośności i zagęszczenia wzmocnionego 
podłoża, przystąpiono do wykonania podbudów z materiałów kamiennych oraz 
rozpoczęto prace brukarskie.

Fot. 4. Prace brukarskie
Autor: materiał własny RUiBD Sp. z o.o.

Równolegle trwały roboty sieciowe i prace przysparzające najwięcej trudności, 
tj. przygotowanie, dopasowanie i konfigurowanie urządzeń osprzętu systemu par-
kingowego. Należy zaznaczyć, iż system parkingowy był tworzony indywidualnie 
na potrzeby P&R Kurdwanów. Toteż wymagał on wielu testów i rozwiązań sys-
temowych, przewidujących kolejne scenariusze wjazdu/wyjazdu poszczególnych 
użytkowników.

Urządzenia systemu parkingowego (projektowa-
ne i wykonywane przez podwykonawcę prac, firmę 
UNICARD), składające się z terminali wjazdowych, 
terminalu wyjazdowego, szlabanów, kasy parkingo-
wej oraz kamer odczytujących tablice rejestracyjne 
pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających, były po-
nadto przystosowane poprzez system zarządzania 
dostępnością, do obsługi użytkowników Krakow-
skiej Karty Miejskiej (KKM), systemu Małopolskiej 
Karty Aglomeracyjnej (MKA), posługujących się 
nośnikami wirtualnymi, w postaci aplikacji mobil-

Rys. 5. Wizualizacja portalu wjazdowego 
Źródło: Wizualizacja UNICARD
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nej iMKA oraz nośnikiem fizycznym 
w mostaci karty MKA. Wymogi PFU 
oraz koncepcja działania parkingu, 
miała bowiem pozwalać na bezpłat-
ne korzystanie z parkingu przez w/w 
użytkowników, a tym samym zachę-
cać do zakupu rzeczowych kart i w 
ten sposób, parking P&R miał się stać 
integralną częścią systemu.

Kolejnym elementem zakresu 
umownego, był montaż tzw. tablic 
DIP, czyli tablic systemu dynamicz-
nej informacji pasażerskiej. 

Przypomnijmy, że system dyna-
micznej informacji pasażerskiej na 
przystankach w Krakowie zakłada 
m. in. wyświetlanie w czasie rze-
czywistym, informacji dotyczących 
czasu przyjazdu tramwajów na dany 
przystanek. Dane te pozyskiwane są 
z centralnego systemu TTSS, znajdu-
jącego się w siedzibie ZDMK (dawniej ZIKIT) przy ul. Centralnej.

Tablice systemu dynamicznej informa-
cji pasażerskiej działają w pełni automatycz-
nie, pokazując czasy odjazdów tramwajów 
z danego przystanku, posortowane wg. cza-
sów począwszy od najbliższego. Dodatkowo 
w ostatniej linii wyświetlacza, możliwe jest 
wyświetlanie tekstów specjalnych, wysłanych 
przez dyspozytora (np. o objazdach, zmianach 
w rozkładach jazdy itp.). Tablice zastosowa-
ne na P&R Kurdwanów, mają ponadto funk-
cję lektora, tj. po naciśnięciu odpowiedniego 
przycisku, trść wyświetlana na tablicy, zosta-
nie przeczytana przez syntezator mowy.

W ramach budowy P&R Kurdwanów, In-
westor przewidział wykonanie stacji ładowa-
nia pojazdów elektrycznych. Powstały cztery 
stanowiska dla pojazdów zasilanych energią 
elektryczną, a stacje ładowania wyprodu-
kowane przez firmę PRE Biel i nagradzane 

wcześniej na targach branżowych, zostały zainstalowane po raz pierwszy do użyt-
ku publicznego, właśnie na P&R Kurdwanów w Krakowie. Przygotowanie stano-
wisk, wymagało od wykonawcy wykonanie sieci zasilających. 

Rys.6. Tablica DIP 
Źródło:Wizualizacja VATICO

Rys.7. Stacja ładowania pojazdów
Źródło: Wizualizacja PRE BIEL
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Montaż rzeczowych urządzeń wpisuje się w politykę aktywizacji i priorytetów 
dla transportu, który ogranicza emisję spalin. W przypadku stacji na parkingu 
w Kurdwanowie, dodatkową zachętą dla użytkowników pojazdów elektrycznych 
jest fakt, iż ładowanie pojazdów odbywa się nieodpłatnie.

W ramach systemu parkingowego, wykonawca zainstalował również tablice 
przedstawiające informację o wolnych miejscach postojowych na parkingu. 

Rys.8. Tablica informująca o ilości wolnych miejsc parkingowych
Źródło: wizualizacja UNICARD

Tablice zlokalizowano w obrębie dróg dojaz-
dowych wraz z elementami organizacji ruchu 
informującymi o lokalizacji i kierunku dojazdu 
do P&R.

Innowacyjnym elementem wyposażenia 
parkingu na Kurdwanowie jest również system 
zapięć rowerowych zamontowanych w miejscu 
przeznaczonym do parkowania rowerów.

System zapięć zabezpieczających rowery 
przed kradzieżą, pozwala na zapinanie poprzez 
zbliżenie karty RFID lub odczytanie kodu QR 
oraz wpięcie linki do zaczepu. Ponowne otwar-
cie (odblokowanie) możliwe jest przy użyciu 
tej samej karty RFID lub tego samego kodu Rys.9.
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QR, które posłużyły do zamknięcia zamka. Sterownik zamków wyposażony jest 
w zabezpieczenie antykradzieżowe, które wywołuje sygnał alarmowy w przypadku 
przecięcia linki

To kolejne rozwiązania i urządzenia, stworzone przez producenta z konkretnym 
przeznaczeniem do wykorzystania na tym właśnie parkingu.

Fot. 5. Terminale wjazdowe i wyjazdowe wraz ze szlabanami 
Autor: materiał własny RUiBD Sp. z o.o.

 
Oprócz trudności związanych z wdrażaniem urządzeń obsługujących sys-

tem parkingowy, a wyprodukowanych specjalnie na potrzeby P&R Kurdwanów, 
w trakcie realizacji zadania wykonawca  napotykał problemy typowe dla tego typu 
obiektów. 

Tym bardziej, iż parking powstawał w obrębie funkcjonującej już estakady, bę-
dącej pętlą końcową linii tramwajowej. Z lokalizacji budowanego parkingu pod 
estakadą, wynikały potrzeby przebudowy istniejących sieci i urządzeń związanych 
z jej obsługą. Mowa tu o przebudowie sieci elektroenergetycznych związanych np. 
z oświetleniem estakady oraz sieci instalacji, związanych z ochroną katodową. 

Projekt przebudowy i zabezpieczenia w/w został opracowany na etapie wyko-
nywania dokumentacji technicznej.

Wykonawca napotkał ponadto problemy, które wynikły w trakcie realizacji, 
a których nie mógł wcześniej przewidzieć. 
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Fot.6. P&R Kurdwanów 
Autor: materiał własny RUiBD Sp. z o.o.

W celu geologicznego rozpoznania budowy, wykonano na etapie prowadze-
nia prac projektowych 4 otwory rozpoznawcze. Na podstawie zinwentaryzowa-
nych warstw geologicznych dobrano warstwy konstrukcyjne korpusu drogowego. 
Warunki gruntowo-wodne zinwentaryzowane na podstawie badań geologicznych 
nie wymagały wykonywania dodatkowego odwodnienia wgłębnego. Poza odwod-
nieniem powierzchni parkingu i lokalnych odwodnień liniowych, przejmujących 
wodę ze skarp w obrębie części parkingu będącej w wykopie, nie projektowano 
dodatkowych drenaży i odwodnień terenów przyległych.

Pojawił się jednak problem, gdy przy wzmożonych opadach w okresie jesien-
nym, jeszcze przed oddaniem do użytku wybudowanego parkingu, stwierdzono 
silne nawodnienie gruntu terenów przyległych powyżej parkingów, a spowodo-
wane nieprawidłowym odwodnieniem estakady pod którą parking wybudowano. 
Woda z konstrukcji estakady nie byłą prawidłowo odprowadzana do kanalizacji, 
lecz spływała na tereny pod nią, tj. parking.

Wykonawca w celu zapobieżeniu wystąpienia zjawiska filtracji podłoża rodzi-
mego oraz nowo-wybudowanego nasypu drogowego, wprowadził w ramach prac 
dodatkowych objętych nadzorem autorskim autora projektu, dodatkowe odwod-
nienie wgłębne, w formie układu sączków drenarskich  z odprowadzeniem wody 
do kanalizacji deszczowej.

Brak takich działań, mógł na etapie eksploatacji spowodować:
– obniżenie parametrów wytrzymałościowych istniejącego podłoża pod wy-

budowanym nasypem parkingu;
– obniżenie parametrów fizycznych (zagęszczenie) wybudowanego nasypu 

parkingu.
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Zachodziła obawa utraty stateczności istniejącego nasypu budowlanego 
w szczególności w rejonie południowo - zachodnim parkingu, tj. od strony nasypu 
pod istniejącą estakadą.

Wdrożenie dodatkowych rozwiązań pozwoliło zabezpieczyć wybudowany par-
king, przed negatywnym wpływem wody. Wykonawca powziął ponadto moni-
toring wykonanego parkingu pod względem ewentualnego osiadania, który po-
twierdza stateczność wykonanego obiektu w obrębie wykonanych nasypów.

Podsumowując etap budowy, poprzedzony pracami projektowymi należy 
wskazać, że największym problemem – oprócz typowych sytuacji związanych 
z wykonywaniem obiektów tego typu, a związanych z budową parkingów na te-
renach zurbanizowanych, o ograniczonej przestrzeni i z „inwentarzem” w zakresie 
uzbrojenia terenu – są oczekiwania inwestora wobec spełnienia zamierzonej formy 
i funkcji.

Fot.7 P&R Kurdwanów 
Autor: materiał własny RUiBD Sp. z o.o.

Wykonawca stanął przed zadaniem wybudowania parkingu, który będzie za-
chęcał podróżnych do pozostawienia swoich pojazdów i kontynuowania drogi do 
celu poprzez wykorzystanie komunikacji zbiorowej. Wyzwaniem stały się przede 
wszystkim urządzenia wchodzące w skład szeroko pojętego systemu parkingowe-
go oraz zastosowaniu efektywnych urządzeń stacji ładowania pojazdów, tablic in-
formacji pasażerskiej, tablic informacji o dostępności wolnych miejsc, czy urządzeń 
zapobiegających  kradzieżom takim jak monitoring wizyjny i antykradzieżowe za-
pinki rowerowe.

W/w urządzenia w zdecydowanej większości były projektowane i wykonywane 
specjalnie na potrzeby rzeczowego parkingu na Kurdwanowie. 

Należy przypuszczać, że rozwiązania przyjęte na rzeczowej inwestycji staną 
się bazą do wykorzystania przy budowie kolejnych parkingów tego typu. „Know 
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how” projektantów poszczególnych elementów systemu parkingowego i urządzeń 
obsługujących jego klientów, wzbogacone o wiedzę zdobytą na etapie jego eksplo-
atacji, pozwoli w przyszłości na zoptymalizowanie i ujednolicenie rozwiązań, tak 
by planowana rozbudowa sieci parkingów „parkuj i jedź”, stworzyła skuteczne 
narzędzie, do uwalniania centrów miast od korków oraz by pozwoliła zwiększyć 
wykorzystanie niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych śro-
dowisku form mobilności miejskiej.
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Aby przedyskutować problematykę infrastruktury rowerowej proponuję sku-
pić się na czterech zagadnieniach: jakości rozwiązań, ich adekwatności a także 
zgodności z przepisami i roli, jaką mają pełnić w szerszej perspektywie – np. po-
lityki transportowej gminy czy w ujęciu planistycznym. W Polsce mamy kłopot 
z wszystkimi czterema. Dlatego ważne jest też odniesienie nie tylko do najlepszej 
praktyki znanej z krajów, gdzie ruch rowerowy nierzadko przekracza 20% podró-
ży, ale i do skodyfikowanych zasad stojących za tą praktyką. Ważna jest też analiza 
doświadczeń wynikających z polskich realizacji.

1. JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ

Fot. 1. Mechaniczne układanie podbudowy, Wiślana Trasa Rowerowa, m. Kopacze Wielkie, 
Małopolska, sierpień 2016 r.

Zacznijmy od spraw najprostszych. Dróg dla rowerów powstało w Polsce kil-
kanaście tysięcy kilometrów – niektóre nawet już były odbudowywane ze względu 
na zużycie techniczne i „moralne”. Wnioski? Najwyższą jakość uzyskuje się me-
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chanizacją budowy. Mechaniczne korytowanie, układanie podbudowy i warstwy 
ścieralnej (nierzadko też wiążącej) z betonu asfaltowego nie tylko obniża koszty 
inwestycji ale też zapewnia właściwą geometrię. Po prostu jeśli możliwy jest prze-
jazd rozkładacza, to geometria w planie staje się wystarczająca dla ruchu rowero-
wego. Co więcej, możliwe staje się też mechaniczne odśnieżanie w zimie. Przykład 
ok. 250 km dróg dla rowerów zrealizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Małopolsce wskazują że jakość może zarazem obniżać koszty jednostkowe i za-
pewniać doskonałe parametry użytkowe.

Na poziomie zasad gwarantujących jakość należy przywołać holenderski „pro-
gram pięciu wymogów” technicznej organizacji standaryzacyjnej CROW. Są to: 
spójność, bezpośredniość, wygoda, bezpieczeństwo i atrakcyjność. Wszystkie  –  
z wyjątkiem atrakcyjności  –  są sparametryzowane i mają określone progi (war-
tości graniczne parametrów). Spójność oznacza, że wszystkie źródła i cele podró-
ży muszą być dostępne rowerem. Bezpośredniość oznacza, że droga, którą muszą 
pokonywać rowerzyści między dowolnymi źródłami i celami podróży nie powinna 
być dłuższa od łączącej je linii prostej o więcej niż 20-30% a czas zatrzymań na 
sygnalizacji – przekraczać 15 sekund na kilometr trasy. Wygoda oznacza minima-
lizację wysiłku fizycznego i stresu (brak przewyższeń, nawierzchnia stawiająca ni-
skie opory toczenia, czytelność rozwiązań) a bezpieczeństwo – minimalizację liczby 
punktów kolizji rower-samochód.

Fot. 2. Mechaniczne odśnieżanie wymaga geometrii zapewnionej (wymuszonej) mechanicznym ukła-
daniem nawierzchni asfaltowej (w przeciwnym razie pojawiają się problemy jak na zdjęciu  

–  Puławy, ul. Kazimierska

Zrozumienie i konsekwentne stosowanie tych wymogów ułatwia projektowa-
nie, realizację i późniejszą eksploatację infrastruktury rowerowej. Tu należy pod-
kreślić, że część wymogów CROW jest związana z perspektywą planistyczną. 
Ustalenie korytarza trasy w sposób uniemożliwiający uniknięcie niedopuszczal-
nych przewyższeń i pochyleń podłużnych lub wymuszający zbyt duże straty czasu 
na skrzyżowaniach może skazać projekt budowlany na niepowodzenie. 
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Fot. 3. Wzorcowe oddzielenie drogi dla rowerów i chodnika „wybaczającym” krawężnikiem najazdo-
wym tworzącym w przekroju poprzecznym skos 15-30 stopni. Ul. Marii Dąbrowskiej, Kraków

Oczywiście istnieje też szereg problemów szczegółowych. To przede wszystkim 
widoczność na skrzyżowaniach i organizacja ruchu na nich, dostępność dróg dla 
rowerów z jezdni na których ruch rowerowy jest dozwolony, a w zakresie inżynie-
ryjnym – kwestie odwodnienia. Tego się powyższą receptą nie rozwiąże. Można 
jednak zaryzykować twierdzenie, że jeśli gdzieś mechanizacja budowy jest niemoż-
liwa, to droga dla rowerów nie jest w tym miejscu rozwiązaniem adekwatnym.

Fot. 4. Dopuszczalna, choć nietypowa forma oddzielenia drogi dla rowerów od chodnika zapewniająca 
odwodnienie. Koronowo, ul. Pomianowskiego
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2. ADEKWATNOŚĆ INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ

Zdarzają się opinie, że podstawowe formy organizacji ruchu rowerowego – pasy 
ruchu dla rowerów czy drogi dla rowerów – mają swoje „wady” i „zalety”. Jest to 
podejście błędne. Ewentualna wadliwość tych rozwiązań wynika z błędów pro-
jektowych: niewłaściwej szerokości, skrajni, nawierzchni itp. i nie stanowi cechy 
wyróżniającej. Rozwiązania muszą jednak być stosowane adekwatnie do sytuacji. 
Drogi dla rowerów sprawdzają się w określonych warunkach – i tylko wtedy. Je-
śli na 100 metrach będą przecinać 10 zjazdów indywidualnych i jeszcze zmienią 
stronę jezdni, to tylko wytworzą konflikty. Podobnie pasy ruchu dla rowerów nie 
są panaceum: w niektórych przypadkach są rozwiązaniem optymalnym, w innych 
mogą wręcz stanowić zagrożenie.

Fot. 5. Niewłaściwa lokalizacja pasa ruchu dla rowerów: kolizja kierunków na wprost i w prawo, 
dyskusyjne przekroje pasów ruchu i ich liczba (na zdjęciu kierujący nie stosują się do oznakowania 

pionowego. Wrocław, ul. Piotra Skargi, wlot w skrzyżowanie z ul. Oławską)

Fot. 6. Pas ruchu dla rowerów zlokalizowany po lewej stronie pasów ruchu do skrętu w prawo. Roz-
wiązanie niekolizyjne – ruch rowerów na wprost odbywa się „w cieniu” dozwolonej relacji skrętnej 

w prawo, Kraków, ul. Starowiślna, wlot w rozcięte skrzyżowanie z ul. Dietla
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Dyskusję utrudnia fakt, że w Polsce zrealizowano wiele dróg dla rowerów i błę-
dy w ich projektach i realizacji są widowiskowo oczywiste. Tymczasem pasów ru-
chu dla rowerów w Polsce powstało niewiele, stąd mało doświadczeń z ich eksplo-
atacją. Z pewnością sprawdziły się tzw. kontrapasy („pod prąd” ulic jednokierun-
kowych). Ale już lokalizacja pasów zgodnych z kierunkiem jazdy często wywołuje 
konflikt z miejscami postojowymi. Istnieją też rozwiązania nieortodoksyjne, które 
się sprawdziły – przykładem krótki pas ruchu dla rowerów na fot. 6. 

Szczególnym zagrożeniem jest narażanie rowerzysty na zderzenie z otwierają-
cymi się drzwiami, jeśli nie zapewniono opaski (pasa bezpieczeństwa) i samocho-
dami cofającymi z ukośnych miejsc postojowych. Samochody nagminnie przestają 
też wyprzedzać rowerzystę w wymaganej przepisami odległości 1,0 m co wynika 
z dostępnej przestrzeni (rowerzysta zajmuje połowę szerokości pasa ruchu dla ro-
werów: około 0,7 m z 1,5 m, co zostawia tylko 0,3-0,4 m do krawędzi pasa, 
dodatkowo zwykle rowerzysta powinien jechać asymetrycznie – dalej od krawę-
dzi jezdni). Dlatego niekiedy warto mieć odwagę i nie tworzyć w danym miejscu 
infrastruktury rowerowej w ogóle. W niektórych przypadkach wręcz wskazane 
jest kontr-intuicyjne "wyciąganie" rowerzysty na środek pasa ruchu. Może być to 
rozwiązaniem adekwatnym na przykład w warunkach parkowania o dużej rotacji 
naturalnie uspokajającego ruch samochodowy. Narzędziem do tego jest znak dro-
gowy P-27 "kierunek i tor ruchu roweru" (zob. D.U.2015.1313 i D.U.2015.1314). 

Fot. 7. Znak P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” wskazuje rowerzyście miejsce na jezdni. Otwierające 
się drzwi samochodów i samochody wyjeżdżające z miejsc postojowych są dla rowerzystów zagrożeniem. 
Dlatego rowerzysta powinien w takiej sytuacji jechać daleko od krawędzi jezdni i miejsc postojowych. 
Po lewej wyznaczony został pas ruchu pod prąd (tzw. kontrapas) jezdni jednokierunkowej. Kraków, 

ul. Kopernika

3. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

O ile polskie przepisy budowlane (warunki techniczne, jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, D.U.99.43.430 z późn. zm.) są liberalne 
i trudno naruszyć ich literę, to jednak nagminnie zdarza się brak skrajni drogi dla 
rowerów, w tym – wprowadzanie w przekrój drogi dla rowerów skrajni jezdni 
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(0,5 m) oraz podpór znaków drogowych. Utrudnia to wymijanie się rowerzystów, 
zwłaszcza ciągnących coraz popularniejsze przyczepki dwukołowe. Dość często 
zdarza się, że zarządca nie zna obowiązujących od lat przepisów i stosuje te, które 
zostały uchylone wiele lat temu, posługując się przy tym niezgodnym z prawem 
oznakowaniem. Przykładem są choćby niebezpieczne „dwukierunkowe pasy" (czy 
„pobocza") rowerowe. 

Jednak większym wyzwaniem jest organizacja ruchu na skrzyżowaniach, w tym 
oznakowanie przejazdów dla rowerzystów.  Szczególną uwagę należy zwrócić na 
przecięcia jezdni poza skrzyżowaniami, w tym na łącznicach węzłów drogowych, 
na organizację ruchu rowerowego na większych rondach (w tym turbinowych) czy 
prowadzenie ruchu rowerowego przez skrzyżowania z tzw. łamanym pierwszeń-
stwem. Rowerzyści jako specyficzni, niechronieni uczestnicy ruchu rowerowego są 
szczególnie wrażliwi na nieczytelność manewrów wynikającą z niespójności geo-
metrii skrzyżowania z zasadami ruchu drogowego. 

Fot. 8. Prawidłowe oznakowanie wynikające zarówno z obowiązujących przepisów jak i konkretnej 
sytuacji (wylot ronda turbinowego) ustalające pierwszeństwo na przejeździe dla rowerzystów. 

Węzeł „Rybitwy”, droga ekspresowa S7, Kraków. Widok z wlotu ul. Trakt Papieski

Tu przypomnieć należy, że znowelizowane przepisy rozporządzeń dotyczących 
znaków i sygnałów drogowych (patrz D.U.2015.1314) wprost pozwalają stosować 
znaki A-7 („ustąp pierwszeństwa”) i B-20 („stop”) w rozmiarze „mini” na drogach 
dla rowerów i to bez wymogu stosowania znaków D-1 lub A-6 na drodze poprzecz-
nej, za to na wysokości nawet 1,0 m nad niweletą drogi dla rowerów. Ze względu 
na charakterystykę ruchu rowerowego wskazane jest też stosowanie oznakowania 
poziomego P-15 i P-16 na drogach dla rowerów jako zwykle lepiej widocznego dla 
rowerzystów. Możliwe jest też po raz pierwszy od 2003 roku umieszczanie znaków 
A-7 (B-20) i D-6 (i pochodnych) na wspólnej konstrukcji wsporczej.
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4. SZERSZA PERSPEKTYWA

Wiele dylematów projektowych jest pochodną błędów, wynikających z nieod-
powiedniego trasowania przebiegów. Przyjęło się na przykład wiązać przebieg tras 
rowerowych z korytarzami dróg publicznych. Po części jest to zrozumiałe i wynika 
z możliwości pozyskania terenu i procedur. Jednak takie przebiegi często rodzą nie 
tylko konflikt o przestrzeń, ale i nie gwarantują jakości rozumianej jako skrócenie 
drogi rowerzystów (w metrach) i czasu potrzebnego na jej pokonanie (w minu-
tach). Na przykład rowerzyści muszą zatrzymywać się na sygnalizacji świetlnej 
częściej niż samochody albo muszą pokonywać drogę dłuższą niż samochody. 

Kluczem do sukcesu jest poprawna hierarchizacja sieci tras (podział na szkielet 
podstawowy połączonych ze sobą tras głównych i całą resztę) oraz taka lokalizacja 
ich przebiegów, aby ruch rowerowy mógł odbywać się swobodnie przy minimaliza-
cji wysiłku fizycznego – np. bez zbędnych zatrzymań czy pokonywania wzniesień. 
Hierarchizacji muszą towarzyszyć wyśrubowane parametry techniczne i jakościo-
we. W przeciwnym razie rowerzyści po prostu nie będą korzystać ze szkieletu tras 
głównych. 

Fot. 9. Kładka podwieszona pod jezdnią Mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Takie rozwiązanie nie 
tylko pozwala na separację ruchu rowerowego i zmotoryzowanego ale minimalizuje różnicę wysokości 

którą musi pokonać własnymi siłami rowerzysta (patrz też fot. 10)

W warunkach miejskich poprawną strategią może być wykorzystanie kory-
tarzy dróg niskich klas, gdzie ruch samochodowy jest organizowany pod zupeł-
nie innym kątem niż rowerowy. Przykładem jest rozcinanie ulic czy skrzyżowań 
przy zachowaniu pełnej dostępności rowerem (i pierwszeństwa na głównej rela-
cji „rowerowej”). W warunkach zamiejskich to może być wykorzystanie wałów 
przeciwpowodziowych czy śladów dawnych linii kolejowych. W obu przypadkach 
tak wytworzone ciągi można uzupełniać budową w kluczowych miejscach obiek-
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tów inżynierskich (kładek, a nawet tuneli) co pozwala wytworzyć długie korytarze 
o bardzo wysokich parametrach użytkowych.

Fot. 10. Częścią kładki pod Mostem Łazienkowskim jest bezkolizyjne przekroczenie zarówno 
ul. Wał Miedzeszyński jak i łącznic prowadzących na most. W przedłużeniu kładki w kierunku 

wschodnim znajduje się trasa rowerowa długości ponad 10 km

To ostatnie zagadnienie nie dotyczy bezpośrednio projektowania i budowy in-
frastruktury rowerowej, ale należy go podkreślać wskazując na rolę właściwego 
planowania sieci, w tym – adaptacji znanych modeli urbanistycznych do zastanych 
uwarunkowań terenowych i urbanistycznych. Pozwala to zminimalizować wiele 
ryzyk, obniżyć koszty i uzyskać znaczące wzrosty ruchu rowerowego bez ryzyka 
wzrostu liczby wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów.
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