Hałas z tunelu POW już daje się we znaki. Sąsiedzi: Czy tak
będzie zawsze?
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Otwarcie tunelu POW daje się już we znaki mieszkańcom okolicznych bloków. Zwracają
uwagę na hałas z wentylatorni. To kolejny po narzekaniach na nierówną nawierzchnię
problem, o którym piszą do nas czytelnicy.
Otwarty kilka dni temu z wielką pompą tunel POW ucieszył kierowców. W końcu skończyła się jazda
naokoło z jednej części trasy S2 do drugiej. Mniej powodów do zadowolenia mają mieszkańcy
okolicznych bloków.
Chociaż z samego tunelu znajdującego się - z oczywistych względów - pod ziemią nie wydobywają się
żadne dźwięki, to co innego w przypadku jego naziemnych elementów. Te już w ciągu pierwszych dni
funkcjonowania dały o sobie znać mieszkańcom. Mowa o wentylatorni przy zachodnim wjeździe do
tunelu.
- Dlaczego pomimo późnej pory i ograniczonego ruchu systemy wentylacyjne pracują niemal tak
głośno jak podczas niedawnych, wielokrotnie powtarzanych testów? Hałas słychać nawet przy
zamkniętych oknach. Latem będzie nie do zniesienia - zwraca uwagę pan Arkadiusz.

Winni zwiedzający tunel?
Wzmożona praca wentylatorów jest o tyle zastanawiająca, że powietrze jest wtłaczane i wyciągane z
tunelu osobnymi kanałami. System wentylacji uruchamia się tylko w skrajnych przypadkach. Jak na
przykład pożar (wówczas działa na 100%) lub zatrzymanie pojazdu (w niepełnej mocy).
- Nasz codzienny monitoring ruchu w tunelu wykrył, że dochodzi do częstego zatrzymania pojazdów.
Przypadki zatrzymania są podyktowane ciekawością i są związane często z oglądaniem obiektu od
środka, robieniem zdjęć - mówi Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Gdy kierowcy przestaną „zwiedzać” tunel, wentylatornie przestaną hałasować. Można się natomiast
spodziewać jeszcze większego hałasu w razie wypadku w tunelu. Może się też zdarzyć, że system
zacznie pracować za sprawą pary wodnej powstającej w wyniku różnic temperatur w tunelu i na
zewnątrz.
Drogowcy przypominają - zatrzymywanie się w tunelu jest zabronione. A - jak ostrzega rzeczniczka
drogowców - monitoring wizyjny cały czas pracuje.
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