Raport

Studium projektowe i strategia rozwoju
transportu publicznego dla dwumiast
Frankfurt nad Odr / Słubice

Drezno, 29.04.2011

VIATRAM Frankfurt nad Odr / Słubice 2015

Informacje ogólne

Informacje ogólne
Kurztitel

VIATRAM Frankfurt nad Odr / Słubice 2015

Auftraggeber:

Stadt Frankfurt (Oder)
Amt für Wirtschaftsförderung und Investitionen
Goepelstraße 38
15234 Frankfurt (Oder)

Auftragnehmer:

PTV Planung Transport Verkehr AG Dresden
Cunnersdorfer Straße 25
D-01189 Dresden
tel.: +49 351 40909 0
fax: +49 351 40909 24
www.ptv.de
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Gerald Schröter
tel.: +49 351 40909 22
e-mail: Gerald.Schroeter@ptv.de
TTK TransportTechnologie-Consult GmbH
Gerwigstraße 53
D-76131 Karlsruhe
tel.: +49 721 62503 0
fax: +49 721 62503 33
www.ttk.de
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Olaf Ritz
tel.: +49 721 62503 13
e-mail: Olaf.Ritz@ttk.de
GIFK InterPROJEKT Spółka z o.o.
ul. Podmiejska 21 a
66-400 Gorzów Wlkp.
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Andrzej Cegielnik
tel.: +48 95 72086 95
e-mail: interprojekt@gorzow.home.pl
fax: +48 95 72086 96
Ernst Basler + Partner GmbH
Tuchmacher Straße 47
D-14482 Potsdam
tel.: +49 331 74759 70
fax: +49 331 74759 90
www.ebp.de
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Stephan Kathke
tel.: +49 331 74759 70
e-mail: Stephan.Kathke@ebp.de

Wersja:

2011-04-29_Bericht Vorzugsvariante

Dokument:

20110429_Abschlussbericht_PL_110505.doc

 PTV AG Mai/11

Strona 2/18

VIATRAM Frankfurt nad Odr / Słubice 2015

Spis tre ci

Spis tre ci
1

2

Istniej ce uwarunkowania w Słubicach ............................................................... 4
1.1

Istniej ce uwarunkowania komunikacyjne ................................................. 4

1.2

Zagospodarowanie istniej cego pasa drogowego ..................................... 6

1.3

Istniej ce terenowe uwarunkowania realizacyjne ....................................... 8

Preferowanego wariantu trasy dla miasta Słubice............................................ 10
2.1

Porównanie wariantów w Słubicach ......................................................... 10

2.2

Opracowanie preferowanego wariantu w Słubicach ................................. 14

VIATRAM Frankfurt nad Odr / Słubice 2015

1

Istniej ce uwarunkowania w Słubicach

Istniej ce uwarunkowania w Słubicach

1.1

Istniej ce uwarunkowania komunikacyjne

Słubice s miastem poło onym na granicy polsko - niemieckiej, w zachodniej cz ci
województwa lubuskiego, na skrzy owaniu wielu szlaków komunikacyjnych drogowych
(w zeł dróg nr 29, 31, 137 i autostrada A2) i kolejowych (mi dzynarodowa linia kolejowa
E 20). Wa ne znaczenie komunikacyjne ma równie rzeka Odra, która na wysoko ci
Słubic jest rzek eglown .
Miasto o powierzchni 19,2 km które zamieszkuje ok. 17 tys. mieszka ców.
Graniczne poło enie Słubic w bezpo rednim s siedztwie Frankfurtu nad Odr (ok. 62 tys.
mieszka ców) generuje znaczny ruch ludno ci. Wpływ na to ma zarówno istnienie
wy szej uczelni jak i funkcjonowanie tzw. „ turystyki handlowej”. Przez most graniczny w
Słubicach przechodzi i przeje d a rocznie ok. 11 mln osób i ok. 3 mln samochodów
osobowych.
Dobrze układaj ca si współpraca miedzy miastami mo e przyczyni si do stworzenia
o rodka transgranicznego ze wspólnym programem społecznym i gospodarczym.

Historia tramwaju w Słubicach
Tramwaje w Słubicach kursowały w latach 1898 - 1945. W 1898 roku linia prowadziła do
dzisiejszych Słubic, przez most na Odrze obecn ulic 1 Maja do strzelnicy miejskiej
(ko ciół NMP). Nast pnie w 1927 r. linia została przedłu ona do stadionu na obecnej
ulicy Sportowej - powstała tam równie p tla na terenie dzisiejszego bazaru miejskiego.
W latach trzydziestych zmodernizowano lini dobudowuj c drugi tor.
Po podziale miasta na cz
polsk - Słubice i niemieck - Frankfurt nad Odr ,
niemo liwe stało si funkcjonowanie komunikacji tramwajowej. Tramwaj funkcjonuje do
dzi tylko we Frankfurcie nad Odr . Po stronie polskiej wszystkie elementy trakcji i
torowiska zostały zdemontowane.

Zagospodarowanie przestrzenne
Miasto Słubice jest o rodkiem akademickim, w którym funkcjonuje Collegium Polonicum.
Jest to o rodek dydaktyczno - naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odr .
Budynki uczelni zlokalizowane s przy mo cie granicznym na ul. Ko ciuszki. Na potrzeby
uczelni funkcjonuje równie 6 domów studenckich zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego.
Słubice posiadaj równie wiele miejsc o walorach turystycznych:
Stadion Olimpijski - kompleks sportowy znajduj cy si przy ul. Sportowej nale
O rodka Sportu i Rekreacji w Słubicach,
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Zabytkowe XVIII - wieczne kamienice które znajduj si na deptaku przy ul. Jedno ci
Robotniczej. Jest to miejsce ch tnie odwiedzane zarówno przez mieszka ców jak i
turystów,
Plac Przyja ni - jest rynkiem miejskim, co podkre la architektura stoj cych przy nim
budynków - ratusz oraz kształt placu,
Cmentarz ydowski - jest jednym z najstarszych cmentarzy ydowskich w Europie.
Znajduje si przy ulicy Transportowej.

Kierunek rozwoju
Według Strategii Rozwoju Gminy Słubice pod wzgl dem infrastruktury komunikacyjnej
zauwa y mo na, i Gmina d y mi dzy innymi do:
zmniejszenia dolegliwo ci wywołanych przez ruch kołowy,
opracowania oraz wdro enia koncepcji komunikacji ekologicznej.

System transportowy
W bezpo rednim s siedztwie miasta Słubic przebiegaj 3 rodzaje transportu:
kolejowy:
linia kolejowa E20 – wa ny szlak komunikacyjny ł cz cy Berlin z Moskw . W
Słubicach znajduje si przystanek kolejowy znajduj cy si w rejonie ul.
Transportowej,
wodny - barkowy:
rzeka eglowna Odra; w s siedztwie mostu granicznego zlokalizowany jest port
rzeczny znajduj cy si w rejonie ul. 1-go Maja,

Abbildung 1: Port rzeczny

drogowy:
droga krajowa nr 2 (E30) – wiecko – Terespol - docelowo autostrada A2
droga krajowa nr 29 - Słubice – Połupin (DK 32),
droga krajowa nr 31 – Szczecin - Słubice,
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droga wojewódzka nr 137 – Słubice - Trzciel.
drogi gminne miejskie.

Istniej cy most graniczny
Most dopuszczony dla ruchu osobowego. Ł czy drog federaln B 5, po niemieckiej
stronie z drog krajow nr 29 po stronie polskiej.
Cała infrastruktura zwi zana z funkcjonuj cym wcze niej przej ciem granicznym
zlokalizowana jest po stronie niemieckiej. Most został gruntownie przebudowany w roku
2002.

Abbildung 2: Most graniczny

Komunikacja publiczna
Transport publiczny dla mieszka ców m. Słubice oparty jest na regionalnym transporcie
kolejowym i autobusowym.
W centrum miasta, przy ul. Wojska Polskiego zlokalizowany jest dworzec PKS, natomiast
przystanek kolejowy zlokalizowany jest w rejonie ul. Transportowej.

1.2

Zagospodarowanie istniej cego pasa drogowego

Istniej ca sie drogowa m. Słubice
Podstawowa sie drogowa miasta Słubice opiera si na 2 drogach krajowych oraz 1
drodze wojewódzkiej. Po drogach tych odbywa si zarówno ruch tranzytowy jak i ruch
lokalny w mie cie:
droga krajowa nr 29 Słubice - Połupin (DK 32):
Droga ma swój pocz tek na mo cie granicznym. Na pierwszym odcinku przebiega w
układzie dwóch niezale nych ulic (Ko ciuszki i 1 Maja), po których na cz ci odcinka
ruch odbywa si jednokierunkowo. Od skrzy owania z alej Niepodległo ci ruch jest
dwukierunkowy, po drodze o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym.
 PTV AG Mai/11
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Droga nr 29 wyprowadza ruch z miasta w kierunku Krosna Odrza skiego.
droga krajowa nr 31, Szczecin – Słubice:
Na terenie miasta przebiega ul. Wojska Polskiego. Na odcinku od skrzy owania z
drog krajow nr 29 do ul. Wawrzyniaka przekrój dwujezdniowy czteropasowy. Na
dalszym przebiegu zmiana przekroju na jednojezdniowy, dwupasowy.
droga wojewódzka nr 137, Słubice – Trzciel:
Swój pocz tek ma na skrzy owaniu z DK 29. Ulic Szosa Rzepi ska przebiega do
granic miasta i dalej w kierunku Kowalowa.
Drogi gminne uzupełniaj sie podstawow i słu
miasta.

do obsługi transportowej w skali

Istniej ce inne obiekty
Nad ulic Sportow znajduje si kładka wykonana z cegły. Obiekt słu y do przeprawy
ruchu pieszego mi dzy obiektami sportowymi OSiR.

Abbildung 3: Kładka nad ulic Sportow

Trasa projektowanej linii tramwajowej (W1) przebiega przez działk na której znajduje si
budynek mieszkalny oraz usługowo - handlowy.
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Abbildung 4: Budynek przy placu Wolno ci w granicy opracowania

1.3

Istniej ce terenowe uwarunkowania realizacyjne

Warunki wynikaj ce z planowanego zagospodarowania
W pasie przylegaj cym do planowanej inwestycji teren posiada aktualny miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Wzdłu przebiegu wariantów W1A oraz w
wi kszo ci wariantu W1C według mpzp przewidziane s zabudowa mieszkaniowa oraz
obiekty usługowo - handlowe.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Plac Bohaterów jest
terenem zalecanych działa inwestycyjnych.
Przebieg połowy wariantu 2 przewidziany jest po wale przeciwpowodziowym na którym
planowana jest modernizacja w ramach projektu „Ochrona przeciwpowodziowa Słubic” dokumentacje techniczn wykonuje firma Hydroprojekt z Warszawy.
Mi dzy ulicami Akademicka, Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja wykonana jest
przez Biuro Architektoniczno - Budowlane PRO - ARCH-2 dokumentacja projektowa na
budow basenu krytego i lodowiska.

Warunki wynikaj ce z istniej cego zagospodarowania
Do najwa niejszych zaliczy nale y:
istniej cy układ sieci drogowej w mie cie okre laj cy miejsca i sposób poł czenia
projektowanej linii tramwajowej z istniej cymi drogami,
parkowanie wzdłu istniej cych ulic wymusza budow stanowisk postojowych w pasie
drogowym,
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bliskie s siedztwo zabudowy na niektórych odcinkach planowanej linii tramwajowej,
wymagaj stosowania w czasie budowy jak równie pó niejszej eksploatacji
okre lonych zabiegów chroni cych przed wpływem niekorzystnych czynników (hałas,
drgania),
konieczno przebudowy znajduj cego si w granicach opracowania istniej cego
uzbrojenia technicznego
Miasto Słubice jest przykładem miejscowo ci, której mieszka cy nara eni s na
oddziaływanie hałasu zwi zanego z intensywnym ruchem drogowym. Cz
tego ruchu
przeje d a tranzytem przez centrum miasta. ródłem uci liwego hałasu jest przede
wszystkim ruch samochodów osobowych oraz pojazdów ci arowych typu TIR.

Warunki wynikaj ce z ochrony konserwatorskiej terenu
Planowana inwestycja nie przebiega przez teren strefy ochrony konserwatorskiej.

Istniej ce administracyjne uwarunkowania realizacyjne
Realizacja inwestycji wi za si b dzie z wyj ciem planowanej inwestycji poza istniej ce
pasy drogowe. Grunty poza pasami drogowymi dróg gminnych nale zarówno do osób
prywatnych jak i do jednostek samorz dowych b d do skarbu pa stwa.
W niniejszym opracowaniu przyj to zało enie, e w ramach prac prowadzonej procedury
administracyjnej zwi zanej z uzyskaniem decyzji zezwalaj cej na realizacj inwestycji
nast pi równie uregulowanie granic projektowanego pasa drogowego. Obecnie
podstaw prawn takich działa jest ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Pozwala ona na sprawne
przeprowadzenie procedury administracyjnej zwi zanej zarówno z uzyskaniem
pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych jak i przeprowadzenie niezb dnych
wykupów.
Tereny przewidziane w projekcie wył cznie do prowadzenia prac budowlanych a
nale ce do innych zarz dców dróg ( pasy drogowe dróg krajowych) zostały
uwzgl dnione jako do czasowego zaj cia. W zwi zku z powy szym na etapie realizacji
niezb dna b dzie zgoda wła ciwego zarz dcy drogi na udost pnienie terenu.
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Preferowanego wariantu trasy dla miasta Słubice

2.1

Porównanie wariantów w Słubicach

Wariant 1A: most graniczny – ul. Jedno ci Robotniczej – plac Przyja ni – plac
Wolno ci – plac Bohaterów Warszawy
Wariant 1B: most graniczny – ul. Jedno ci Robotniczej – plac Przyja ni – plac
Wolno ci – plac Bohaterów Warszawy – ul. J. Piłsudskiego – ul. Wojska
Polskiego – plac Przyja ni – ul. Jedno ci Robotniczej – Stadtbrücke
Wariant 1C: most graniczny – ul. Jedno ci Robotniczej – plac Przyja ni – plac
Wolno ci – plac Bohaterów Warszawy – ul. Gabriela Narutowicza – al.
Niepodległo ci – ul. 1-ego Maja – ul. Sportowa
Wariant 2:

most graniczny – ul. 1-ego Maja – ul. Sportowa

Wariant 3:

most graniczny – ul. Jedno ci Robotniczej – plac Przyja ni – ul. Wojska
Polskiego

/1C

W porozumieniu z miastem Słubice i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
(GDDKiA) wyklucza si warianty 1B i 3.
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Trasa tramwajowa W1A
Trasa planowanej linii tramwajowej przebiega przez centrum miasta po terenie płaskim.
W pierwszym odcinku trasa planowana jest ulic Jedno ci Robotniczej (po deptaku,
nast pnie po istniej cej jezdni) do przeci cia DK 31. Wzdłu deptaku znajduj si
mieszkalne oraz usługowo – handlowe, zabytkowe XVIII- wieczne kamienice, natomiast
dalej znajduje si S d Rejonowy.
Nast pnie trasa biegnie przez Plac Przyja ni oraz Plac Wolno ci, wzdłu których
obustronnie oraz miejscami jednostronnie wyst puje zabudowa wielorodzinna oraz
usługowa – handlowa. Plac Przyja ni to centralny plac miejski w Słubicach (rynek
miejski).
Koniec wariantu pierwszego (p tla tramwajowa) przewidziano na Placu Bohaterów, w
obr bie którego znajduje si zabudowa wielorodzinna oraz obiekty u yteczno ci
publicznej tj. Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urz d Pracy oraz domy studenckie.

ul. Jedno ci Robotniczej, deptak
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plac Wolno ci

plac Bohaterów

Trasa tramwajowa W1C
Wariant ten jest przedłu eniem wariantu 1A. Trasa za Placem Bohaterów poprowadzona
została ulic Narutowicza, wzdłu której wyst puj budynki mieszkalne. Nast pnie trasa
skr ca w aleje Niepodległo ci na której zlokalizowane s szkoły (Szkoła Podstawowa nr
3, Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych, Zespół Szkół Technicznych) oraz Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie. Aleja Niepodległo ci jest ostatnim odcinkiem, w którym
torowisko poprowadzone jest w jezdni (deptaku) danego wariantu. W dalszej cz ci trasa
poprowadzona jest przez park miejski oraz ogródki działkowe. W obr bie targowiska
miejskiego oraz obiektów sportowych OSiR linia tramwajowa planowana jest równolegle
do ul. Sportowej. P tla przewidziana jest na terenach OSiR tu za istniej c kładk dla
pieszych (przewidziana do rozbiórki).

Aleja Niepodległo ci

ul. Sportowa

Trasa tramwajowa W2
Wariant 2 charakteryzuje si przebiegiem po obrze ach istniej cej zabudowy
mieszkaniowej. Pocz tkowy odcinek prowadzony jest po istniej cym wale
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przeciwpowodziowym (wzdłu ul. 1 Maja).1 W dalszej cz ci po przeci ciu DK 29 linia
tramwajowa poprowadzona jest ladem wariantu W1C (ogródki działkowe, równolegle do
ul. Sportowej) z p tl zlokalizowan w tym samym miejscu (tereny OSiR).

ul.1-go Maja – cd.

ul.1-go Maja

Porównanie parametrów projektowych
Wariant 1A

Wariant 1C
(wł cznie 1A)

Wariant 2

1,15 km

3,17 km

2,55 km

6

15

9

Najmniejszy łuk poziomy

26,5

26,5

26,45

Najmniejszy łuk pionowy

2000

2000

-

jezdnia

jezdnia/wydzielone

wydzielone

2

2

2

brak

du e

du e

2

2

0

5 580 m

27 914 m

20 538 m

Koszty budowy (brutto)

26 231 391 PLN

57 588 402 PLN

27 937 936 PLN

Koszty budowy (netto)

21.326.334 PLN

46.819.839 PLN

22.713.769 PLN

Parametry
Długo

trasy

Liczba przystanków

Torowisko na trasie
Skrzy owania z drogami krajowymi
Oddziaływanie na zasoby
przyrodnicze
Wyburzenia budynków
Zaj cie terenu

Rekomendacja wariantu preferowanego
W wyniku analizy poszczególnych wariantów do dalszego opracowania proponuje si
wybranie wariantu 1A z docelow rozbudow do wariantu 1C. Wariant 1A w pełni
zaspokaja obecne potrzeby mieszka ców w zakresie obsługi komunikacyjnej b d c
alternatyw dla indywidualnej komunikacji samochodowej. Realizacja wariantu 1A mo e

1

Realizacja tego odcinka mo liwa jest wył cznie po wykonaniu korekt dokumentacji i
zrealizowaniu inwestycji zwi zanej z modernizacj istniej cych wałów przeciwpowodziowych.
Inwestycja ta realizowana b dzie przez Lubuski Zarz d Melioracji i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze w ramach projektu „Ochrona przeciwpowodziowa Słubic”.
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w znacznym stopniu przyczyni si do poprawienia estetyki centrum miasta wpływaj c
jednocze nie na o ywienie i rozwój centrum miasta. Jednocze nie jest to równie wariant
najta szy.
Wariant 1C jako rozwini cie wariantu 1A mo e zapewni potrzebne poł czenie pomi dzy
centrum a wa nym z punktu widzenia miasta obszarem targowiska miejskiego i o rodka
OSIR.
Wariant 2 proponuje si odrzuci jako mało efektywny, którego mo liwo realizacji
zwi zana jest ze znaczn ilo ci problemów i konieczno ci skoordynowania z
modernizacj wałów przeciwpowodziowych.

2.2

Opracowanie preferowanego wariantu w Słubicach

Z punktu widzenia rzeczoznawcy wariant 1A
Stadtbrücke (most miejski/graniczny) – ul. Jedno ci Robotniczej – plac Przyja ni –
plac Wolno ci – plac Bohaterów Warszawy
jest preferowanym wariantem na poprowadzenie linii tramwajowej w mie cie Słubice.

Trasa tramwajowa, Wariant 1A
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Charakterystyka wariant 1A
Długo : 1 158,232 km
Przebieg w ci gu dróg gminnych klasy L
Skrzy owania z drogami gminnymi i drog krajow nr 29 (GP), oraz drog krajow nr
31 (G)
Minimalna szeroko

pasa drogowego: 14,5 m

Torowisko wspólne z jezdnia oraz deptakiem
Przystanki wydzielone

Układ drogowy
W ramach planowanej inwestycji przewidziana została przebudowa układu
komunikacyjnego. Główne zmiany w porównaniu do stanu istniej cego zwi zane s z:
zamkni ciem dla ruchu odcinka ulicy Jedno
istniej cego deptaka,

Robotniczej - planuje si przedłu enie

skrzy owanie ul. Jedno ci Robotniczej, Plac Przyja ni oraz Al. Młodzie y Polskiej
wyposa one zostanie w dodatkowy pas - lewoskr t na ul Plac Przyja ni. Przewidziana
jest równie wymiana nawierzchni DK 31 na odcinku przyległym do skrzy owania.
przebudowa odcinka ulicy Plac Przyja ni dla której w przekroju poprzecznym
przewidziano 3 pasy ruchu, w tym 2 dla ruchu samochodowego w jednym kierunku
oraz dwa dla ruchu tramwajów w dwóch kierunkach.

Przekrój 1A-c- ul. plac Przyja ni

ulica Plac Wolno ci - przewidziano przekrój jednojezdniowy, dwupasowy,
dwukierunkowy (6 m), w tym torowisko tramwajowe. Ze wzgl du na promienie łuków
poziomych torowiska ulica zmieni swój przebieg na odcinku ca 125 m. Ze zmian
przebiegu drogi zwi zana jest konieczno wyburzenia 1 budynku mieszkalnego oraz
1 budynku usługowo - handlowego znajduj cych si na działkach nr 739/1, 739/3,
739/4.
zamkni ciem dla ruchu odcinka ul. Plac Wolno ci - istniej cy obecnie układ
komunikacyjny nie zapewnia wystarczaj cego poziomu bezpiecze stwa.
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Parametry projektowe
Przyj te parametry projektowe dla układu drogowego wariantu 1A:
drogi - klasa - L,
min. szeroko
kategoria obci

pasa drogowego - 14,5 m,
enia ruchem - KR 2,

nawierzchnia jezdni - bitumiczna,
szeroko

jezdni - 9,5 m na odcinku Placu Przyja ni, oraz 6 m na pozostałym odcinku,

nawierzchnia chodnika - kostka betonowa,
szeroko

chodnika - zale na od warunków miejscowych.

Torowisko
Nowoprojektowane torowisko jest torowiskiem dwutorowym, dwukierunkowym
poprowadzonym w deptaku i jezdni oraz wydzielonym na p tli. P tla (nawrót trasy)
planowana jest z toru pojedynczego o promieniach łuków poziomych torowiska
R=26,5 m.
Na cało

robót torowych składa si :

uło enie torów tramwajowych w ternie zielonym – 332 mtp.
uło enie torów tramwajowych w jezdni oraz deptaku – 1.652,5 mtp
Wariant W1A składa si z 12 łuków poziomych, z których najmniejszy ma promie
R=26,5 m, najwi kszy za ma warto R=200 m. Trasa zawiera równie 4 łuki pionowe
torowiska o warto ci najmniejszej równej R=2000 m, najwi kszej za R=5000 m.

Przekroje poprzeczne
Przekrój 1A-a- ul. Jedno ci Robotniczej (deptak):
chodnik 4,60 m
torowisko tramwajowe 6,80 m
chodnik 4,60 m
razem: 16,00 m
Przekrój 1A-c- Plac Przyja ni
chodnik 5,00 m
torowisko tramwajowe z jezdni 9,50 m
chodnik 6,50 m
razem: 21,00 m
Przekrój 1A-d- Plac Wolno ci
chodnik 4,00 m
torowisko tramwajowe z jezdni 6,00 m
chodnik 4,50 m
razem: 14,50 m
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Trakcja tramwajowa
Jako elementy no ne sieci trakcyjnej w danym wariancie przewiduje si :
linki no ne z mocowaniem na budynkach. Obustronne tego typu mocowanie
przewidziane jest wzdłu ul. Jedno ci Robotniczej oraz w km 0+525 – 0+625 na Placu
Wolno ci,
słupy trakcyjne (z mo liwo ci instalacji lamp o wietleniowych) zlokalizowane w pasie
zielonym. Przewidziane s na p tli tramwajowej oraz przy jednostronnej zabudowie Plac Przyja ni, Plac Wolno ci.

Przystanki tramwajowe
Wyposa enie przystanków: wiaty z siedziskami, błotochrony, kosze na
tablice informacyjne, maszty o wietleniowe i przył cza energetyczne.

mieci, wietlne

W wariancie 1A przewidziano budow 6 przystanków tramwajowych (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.):
Kilometr trasy

Strona

Lokalizacja

0+092,671

lewa i prawa

deptak: ul. Jedno ci Robotniczej

0+473,212

lewa i prawa

plac Przyja ni

0+851,690

prawa

plac Bohaterów

1+073,002

prawa

plac Bohaterów

Lokalizacja przystanków tramwajowych w Słubicach – Wariant 1A

ul. Jedno ci Robotniczej

plac Przyja ni

plac Bohaterów

Plan przystanków tramwajowych w Słubicach – Wariant 1A
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Wyposa enie
W konsekwencji zmian w układzie komunikacyjnym przebudowie ulegn te inne
elementy infrastruktury drogowej:
zlikwidowana lub przestawiona zostanie istniej ca mała architektura oraz obiekty
handlowe na deptaku,
przebudowa o wietlenia polegaj ca na zmianie lokalizacji słupów, oraz do wietlenia
przej dla pieszych,
miejsca postojowe - na całej trasie przewiduje si budow nowych oraz odtworzenie
istniej cych miejsc parkingowych – ca. 80 parkingów,
urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego; wymagania bezpiecze stwa ruchu
drogowego powoduj , e na cz ci skrzy owa niezb dne b dzie zastosowanie
sygnalizacji wietlnej. Dotyczy to:
skrzy owania z drog krajow nr 29. Ze wzgl du na nietypowy układ skrzy owania
przyj to zało enie, e sygnalizacj nale y obj wszystkie wloty,
skrzy owania z drog krajow nr 31. Planuje si ze wzgl du na wielko
skrzy owania oraz niedostateczn widoczno .
p tla wariantu 1A przewidziana jest na Placu Bohaterów. Niniejsze opracowanie nie
zawiera zagospodarowania terenu wewn trz placu (p tli).

Wyburzenia i rozbiórki
Realizacja wariantu 1A wi za si b dzie z konieczno ci wyburzenia 2 budynków
znajduj cych si na działkach nr 739/1, 739/3, 739/4. S to:
1 budynek wielorodzinny,
1 budynek usługowo - handlowy.

Ziele
Realizacja wariantu 1 wi za si b dzie z nast puj cymi zmianami:
wycink drzew w ci gu ulic Plac Przyja ni, Plac Wolno ci, Plac Bohaterów - 45 sztuk,
zmian w sposobie zagospodarowania terenów zielonych.
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