Tunel na Ursynowie bombą z opóźnionym zapłonem?
Drogowcy dadzą mu najwyższą kategorię
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Ursynowski tunel POW będzie niczym bomba z opóźnionym zapłonem. I wcale nie chodzi o
filtry, a o przejazd ciężarówek z materiałami niebezpiecznymi. Uwagę na ten problem
zwrócił jeden z radnych. Dzielnica obawia się, że jeśli tunel nie będzie posiadał
odpowiednich zabezpieczeń, stanie się pułapką dla kierowców i zagrożeniem dla
mieszkańców.
Każdy tunel w Europie ma odpowiednią kategorię przewozów materiałów niebezpiecznych oznaczaną literami od A do E. Przez tunele kategorii A może przejeżdżać każda ciężarówka, nawet z
najbardziej niebezpiecznymi towarami. Na drugim biegunie są tunele z kategorią E, czyli z zakazem
wjazdu z ładunkami z listy ADR.
O to, w jakiej kategorii znajdzie się budowany pod Ursynowem tunel POW, liczący nieco ponad 2
kilometry, zapytał radny Tomasz Sieradz z Koalicji Obywatelskiej.
- Mając na uwadze, że tunel przebiega pod osiedlami mieszkaniowymi, co więcej pod pierwszą linią
metra, zasadnym wydaje się, żeby ze względów bezpieczeństwa, ruch pojazdów przewożących
materiały niebezpieczne grożące zapaleniem lub wybuchem, a w konsekwencji katastrofą
komunikacyjną lub budowlaną, był w tunelu całkowicie zakazany - uważa radny Sieradz.
Jak sam zauważa, z nieoficjalnych informacji wynika, że tak nie jest. Ursynowski tunel, mimo iż

oficjalnie nie ma jeszcze swojej kategorii ADR, budowany jest pod jedną z kategorii, która umożliwia
wjazd ciężarówek z chemikaliami.
- Jesteśmy przerażone, bo do informacji, o braku filtrów dochodzi teraz informacja o ciężarówkach z
niebezpiecznymi substancjami. Niezłą bombę nam tu szykują - mówią nam Ewelina i Anna, sąsiadki
budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, gdy wspominamy im o tym, jakie pojazdy będą mogły
wjeżdżać do tunelu pod Ursynowem.

Lepszy ignorowany zakaz czy dobre zabezpieczenie?
Paradoksalnie, wiadomość o dopuszczeniu przejazdu przez tunel aut z niebezpiecznymi substancjami
wcale nie musi być zła dla mieszkańców, bo im wyższa kategoria, tym lepsze muszą być
zabezpieczenia.
- Wszyscy wiemy, że kierowcy ciężarówek lekceważą zakazy i czasami wjeżdżają tam, gdzie nie
można. W województwie mazowieckim nie ma systemu monitoringu przewozów ADR, więc gdyby
taka cieżarówka pojawiła się w tunelu na Ursynowie i coś się w nim stało, a tunel nie byłby
wyposażony w odpowiedniej klasy zabezpieczenia, to wówczas będziemy mieli potężny problem mówi burmistrz Robert Kempa.
Dużo ważniejsze jest - zdaniem burmistrza - by tunel, nawet na wyrost, był przygotowany do
nadzwyczajnych zdarzeń, aby w razie wypadku nie stał się śmiertelną pułapką. Dlatego Robert
Kempa opowiada się za nadaniem ursynowskiemu tunelu najwyższej kategorii A, dzięki której - co
prawda będzie mogła do niego legalnie wjechać każda cieżarówka - ale za to zostanie on wyposażony
w najlepsze rozwiązania: dodatkowe systemy awaryjne, odpowiedniej jakości drzwi ewakuacyjne i
mechanizmy detekcji.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad również dostrzegła wagę problemu. - Zasadne jest
przystosowanie tunelu do możliwości pełnienia kategorii A - odpowiada radnemu Sieradzowi
Bartłomiej Ratyński z warszawskiego oddziału GDDKiA i dodaje, że kategorię będzie można zmienić
w zależności od pory dnia i od sytuacji na drogach.
Dyrektor, podobnie jak burmistrz, zwraca uwagę, że na Mazowszu nie ma systemu monitorującego
przejazdy ciężarówek z niebezpiecznymi substancjami, więc istnieje ryzyko, że będą one wjeżdżać do
tunelu bez względu na jego kategorię. Generalna dyrekcja postanowiła zmienić wcześniejsze
projekty dotyczące POW.
Tym bardziej, że istniejące lub budowane w Polsce inne tunele drogowe mają kategorię
najwyższą. Jedyny działający tunel "Emilia" pod Sobaczkową Grapą w miejscowości Laliki na drodze
S1 został zakwalifikowany do kategorii A. Tak samo będzie z liczącym 2057 metrów długości tunelem
na „Zakopiance” na trasie S7. Z kolei miejski tunel pod "Martwą Wisłą" w Gdańsku, w nocy ma
kategorię A, a w dzień kategorię E. Podobnie może być zresztą na Ursynowie.
Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA mówi, że kończą się już prace
nad dokumentacją bezpieczeństwa tunelu POW, które umożliwią mu nadanie najwyższej kategorii A.
Z kolei wg naszych ustaleń, w ostatnich dniach miało też dojść do porozumienia między GDDKiA i
Astaldi, które na zlecenie drogowców wprowadzi zmiany w projektach tunelu, a na końcu wyposaży
go w odpowiednie urządzenia.
Wymagać to może tzw. zamiennego pozwolenia na budowę, którego uzyskanie potrwa co najmniej
kilka miesięcy. Ale czas ten jest już wkalkulowany w opóźnienia, o których nieoficjalnie mówi się
coraz częściej. Poszczególne odcinki budowanej POW mają okołoroczne spóźnienia i najpewniej będą

oddawane do użytku na raty.

Na opóźnieniach zyska Park Linearny?
Przy okazji zmian w pozwoleniu na budowę dla tunelu miasto liczy na możliwość
wprowadzenia własnych poprawek, związanych z przygotowaniem powierzchni nad trasą POW do
budowy tzw. Parku Linearnego.
Przypomnijmy, w 2015 roku w dzielnicy powstała koncepcja wielofunkcyjnego parku ciągnącego się
niczym wstęga nad tunelem POW, wzdłuż ul. Płaskowickiej. Architekt Katarzyna Łowicka razem z
mieszkańcami zaprojektowała w nim wiele atrakcji - zielone alejki, boiska, amfiteatr, rzeźby,
plac centralny, a nawet mini bazarek.
Dzielnica chciała, by Astaldi w ostatnim etapie prac nad tunelem nie odtwarzało już powierzchni do
stanu pierwotnego, ale dostosowało ją do planów parku. Przez ponad rok Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy nie zrobił jednak nic, by tak się stało. Przede wszystkim nie doszło do porozumienia z
drogowcami, które określiłoby co Astaldi powinno wykonać i w jaki sposób zostanie to rozliczone.
Teraz, wraz z informacjami o opóźnieniach w budowie oraz szykowanym pozwoleniu zamiennym,
temat powraca.
- Wystąpiłem w tej sprawie do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, bo skoro uzyskujemy poprawę
bezpieczeństwa w tunelu, to możemy wykorzystać ten czas na porozumienie między miastem a
drogowcami w kwestii budowy pierwszych elementów parku nad POW - mówi burmistrz Kempa.
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