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ZAKRES PREZENTACJI

1. Aktualne problemy prawno – środowiskowe związane
(przygotowaniem)
yg
) realizacją
ją i eksploatacją
p
ją p
przedsięwzięć
ę ę
z (p
drogowych
2. Potencjalne i zaistniałe zagrożenia dla środowiska na
przykładzie wybranych przedsięwzięć
3. Propozycje działań mających na celu ograniczenie lub
minimalizację potencjalnego negatywnego oddziaływania
wybranych przedsięwzięć na środowisko
4. Obszar ograniczonego użytkowania w teorii i praktyce
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1. Aktualne problemy prawno – środowiskowe związane
z (przygotowaniem) realizacją i eksploatacją
przedsięwzięć drogowych

ŹRÓDŁA I SKALA PROBLEMÓW

Eksploatacja
Realizacja

P
Przygotowanie
t
i

Błędy na etapie przygotowania i realizacji
przedsięwzięcia drogowego powodują
rosnące i często nieodwracalne problemy
na etapie eksploatacji (utrzymania)
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1. Problematyczne i nieprecyzyjne zapisy przepisów, brak wiążących
interpretacji przepisów zarówno ochrony środowiska jak i przepisów
technicznych dotyczących projektowania i realizacji dróg oraz obiektów (w
t
tym
mieszkalnych)
i
k l
h) a także
t kż powiązania
i
i tych
t h przepisów
i ó – przykłady:
kł d
a) Czy zmiany przepisów dotyczących wartości dopuszczalnych spowodowała faktyczne
zmiany w podejściu do zabezpieczeń akustycznych?
Art. 174. 1. (POS) Eksploatacja dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów
nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.
2. Emisje polegające na:
1) wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza,
2)) wprowadzaniu
p
ścieków do wód lub ziemi,,
3) wytwarzaniu odpadów,
4) powodowaniu hałasu,
powstające w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska oraz
portu, nie mogą, z zastrzeżeniem ust. 3, spowodować przekroczenia standardów jakości
środowiska poza terenem, do którego zarządzający tym obiektem ma tytuł prawny
3. Jeżeli w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska
utworzono obszar ograniczonego użytkowania, eksploatacja nie może spowodować
przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym obszarem.
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Mapy akustyczne w roku 2011:
Drogi krajowe – 7700 km
Linie kolejowe – 1500 km
Miasta pow. 100.000 mieszkańców – 39
Drogi wojewódzkie > 1400 km
Miasta na prawach powiatu z drogami
o Q>8200P/d – 27

ROK 2007
Łącznie: 2.100.000.000 zł
Dla odcinków zamiejskich średnio 220 m ekranów na 1 km drogi objętej mapami akustycznymi
Dla odcinków miejskich średnio 25 m ekranów na 1 km ulicy objętej mapami akustycznymi
ROK 2012
Szacunkowy koszt ekranów akustycznych dla obecnego zakresu map akustycznych
(przed zmianą wartości dopuszczalnych hałasu, tj. przed 1.10.2012) - 13.500.000.000 zł
ROK 2013
Obniżenie wartości dopuszczalnych od 1.10.2012 r. spowodował średni spadek liczby zabezpieczeń
w postaci ekranów akustycznych o około 30-(40)%
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Przykład

Założenia:
1. Droga klasy „G” w sąsiedztwie
zabudowy zagrodowej
2
2.
Szerokość linii rozgraniczających 25 m
3. Prędkość 80 km/h
4. Udział pojazdów ciężkich 0%
5. Wartość dopuszczalna hałasu w dzień
60 dB, w nocy 50 dB
Wartość dopuszczalna hałasu (60/50) jest
osiągana przy natężeniach ruchu
(zabudowa zagrodowa): 1648 P/d

Wartość dopuszczalna hałasu (61/56) jest
osiągana przy natężeniach ruchu
(zabudowa jednorodzinna): 2298 P/d

Wartość dopuszczalna hałasu (65/56) jest
osiągana przy natężeniach ruchu
(zabudowa zagrodowa): 5288 P/d

Przepustowość przekroju drogi klasy „G”
2800 P/h
(w tzw. warunkach idealnych)
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych,
h i
h jjakim
ki powinny
i
odpowiadać
d
i d ć
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr, 75
poz. 690 z późniejszymi zmianami)

§ 11.1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem
zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach
odrębnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie
budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania
środków technicznych zmniejszających uciążliwości
poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach bądź
zwiększających odporność na te zagrożenia i
uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami
ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania,
określonych w przepisach odrębnych
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b) Czy jest możliwa zmiana sposobów ochrony akustycznej po zmianie przepisów
o wartościach dopuszczalnych (1.10.2012 r.) poprzez nowe postanowienie (w ramach
ponownej oceny) w toczącym się postępowaniu o zmianę decyzji ZRID?
c) Czy jest możliwe efektywniejsze wykorzystywanie odpadów?
Rodzaj odpadu

Przykładowe wykorzystanie odpadów [mln ton]
Szwecja
Holandia
Niemcy
Wytworzone

Wykorzy
stane

Francja

Wytworzone

Wykorzy
s-tane

Wytworzone

Wykorzy
s-tane

Wytworzone

9.2

9.2

10.0

0

5.0

Wykorzy
s-tane

Mieszanina
odpadów
budowlanych

1.5-2.0

Destrukt
asflatowy

0.8
(1999)

0.76

7.7

7.7

12.0

6.0

Żużel
(wielkopiec.)

1.0
(1999)

0.7

1.2

1.2

8.3

8.3

5.0

1.1

Żużel (stal.)

0.2

0.2

0.5

0.5

4.8

4.0

1.3

0.2

0.85

0.85

3.1

2.7

1.0

0.25

Popiół (węgl.)

Na podstawie: Green Public Procurement. Rep. for European Commission – DG Environment by AEA, Harwell, June 2010
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Przykład zapisów raportu – rozdział pt. „Ochrona środowiska w gospodarce
odpadami”
•

Część odpadów, w tym m.in. odpady z remontów i przebudowy dróg (kod
17 01 81) mogą być zagospodarowane na miejscu –
w związku z realizacją drogi. Zużyty materiał mineralno-bitumiczny i
kruszywo łamane mogą być wbudowane w dolne warstwy nawierzchni
drogi lub przekazywane specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w
zakresie gospodarki odpadami.

•

Nawierzchnie bitumiczne będą na miejscu frezowane na zimno. Destrukt
powstały z frezowania nawierzchni bitumicznych w całości przeznaczony
jest do wbudowania na zjazdach z dróg dojazdowych.

Artykuł 3, ust. 1, pkt. 23 (Ustawa o odpadach…)
Recykling – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie
przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym
celu lub innych celach; …
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2.

Zapisy w opracowaniach środowiskowych (raporty, karty informacyjne)
i w decyzjach środowiskowych:
a) zapisy zbyt rygorystyczne;
• generalny zakaz prowadzenia robót w określonych porach doby (noc) na
obszarach, gdzie nie występuje zabudowa lub obszary chronione,
• generalny zakaz wycinki drzew (a nawet odhumusowania terenu) w okresie
lęgowym ptaków,
• wykluczenie prowadzenia robót w rejonie cieków w okresie migracji wiosennej
jesiennej płazów,
• wykluczenie zmiany prędkości i kierunku przepływu wód podczas gdy nie ma
możliwości wykonania w inny sposób robót,
b) wprowadzanie ograniczeń i zakazów zamiast w niektórych możliwych do realizacji
sytuacjach wprowadzanie tymczasowych lub specjalnych zabezpieczeń (np.
tymczasowe ekrany akustyczne w pobliżu robót o charakterze punktowym),
c) dopuszczenie prowadzenia robót o charakterze ciągłym, ale krótkotrwałym (np.
betonowanie przyczółków mostu, wykonywanie pali, prace bitumiczne itp.) – wynika
z braku informacji od projektanta o technologiach (również syndrom stadium
dokumentacji projektowej)
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d) zbyt ogólne zapisy o zapleczach budowy – brak konkretów dotyczących obszarów
dopuszczonych lub wykluczonych do lokalizacji zapleczy budowy,
e) brak zbiorczej analizy (jako wniosek w raporcie lub karcie informacyjnej) dotyczącej
terminów wykluczenia prowadzenia całości lub części robót (często mogą to być
dłuższe okresy, które uniemożliwią prowadzenie robót, których technologie
wymagają określonych warunków np. temperaturowych),
f)

brak informacji co po wykonaniu kompensacji – kto to utrzymuje, zarządza obszarem
itd.,

g) zapisy bezwzględnego i nierealnego dotrzymania standardów jakości środowiska
((często
ę
nierealne i niemożliwe)) zamiast dopuszczenie
p
łagodzenia
g
oddziaływań
y
i uzyskiwania standardów w dłuższym okresie czasu wraz z kontrolą za pomocą
możliwych do wykonania analiz porealizacyjnych oraz przeglądów ekologicznych
przy założeniu braku niepewności analiz co do np. zmian parku
samochodowego,
d) brak możliwości lokalizowania obiektów poza liniami rozgraniczającymi – syndrom
stadium dokumentacji projektowej na podstawie, której uzyskiwana jest decyzja
środowiskowa (np. w systemie „projektuj i buduj”).
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Przykład niepewności analiz związanych ze zmianami parku samochodowego w Polsce
80,0
80,0
Udział ss
samochodów
ciężarowych[%]
[%]
Udział
amochodów osobowych

70,0
70
0
70,0
60,0
60,0
50,0
50,0
40,0
40,0
30,0
30,0
20,0
20,0
10,0
10,0
0,0
0,0
Do 5 lat
do 5 lat
Powyżej 10 lat
powyżej 10 lat

2003
2003
18,2
30,7
56,5
50,8

2004
2004
19,5
33,8
56,0
50,4

2005
2005
12,7
25,0
61,0
51,0

2006
2006
11,5
21,5
63,4
55,3

2007
2007
11,6
20,5
66,1
60,4

2008
2008
12,1
20,4
68,0
67,8

2009
2009
11,7
19,2
69,8
72,9
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Przykład niepewności analiz hałasu związanych ze zmianami
parku samochodowego w Polsce

80,0

Poziom dźwięku LA [dB]

75,0

70,0
65,0

7.0

10.4

60,0
55,0

50,0
45,0
15

20

25

30

35

40

Toyota Prius - 2010 r.

45

50
55
60
Prędkość [km/h]
FSO 1500 - 1986 r.

65

70

75

80

85

90

95

Opel vectra - 1998 r.
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3. Problemy właściwych i precyzyjnych danych ruchowych oraz o terenie
i jego zagospodarowaniu oraz ich wpływ na błędy prognoz – zbyt duże
uproszczenia i uogólnienia danych ruchowych, brak lub słabe odwzorowanie
terenu i jego zagospodarowania (np
(np. budynki mieszkalne)
mieszkalne).

Co to jest wybrana doba w roku dla analiz hałasu?
Parametry ruchu (natężenie, udział poj. ciężkich) z pomiarów z dowolnego dnia
Współczynniki korygujące ze względu dzień tygodnia
Współczynniki korygujące ze względu miesiąc roku
ŚREDNIOROCZNY RUCH DOBOWY – ŚDR
(x godzina w roku !!!)
Czy jest to najlepsze natężenie ruchu,
które powinno być używane do analiz środowiskowych (hałasu)?
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Przykład wpływu wielkości błędu prognozy hałasu na zasięg wart.
dopuszczalnych hałasu
Pora dnia (6.00-22.00)

Pora nocy (22.00-6.00)

Za
asięg dopuszczalnego LAeq [m]

250
200
150
100
50
0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

Zakładana wartość błędu prognozy hałasu [dB]

Założenia:
• natężenie ruchu – 600 P/h, udział poj. ciężkich – 10 %, prędkość – 50 km/h
• dopuszczalny poziom hałasu: dzień – 60 dB, noc – 50 dB
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4. Różnice pomiędzy koniecznymi zabezpieczeniami akustycznymi
zawartymi w raportach i programach ochrony środowiska przed hałasem
wynikające z różnych założeń do analiz i danych ruchowych (wybrana doba
vs. wszystkie doby w roku).
RÓWNOWAŻNY POZIOM DŹWIĘKU LAeq (dB)
L

LAeq = 10 * log
gdzie:
LAeq
ti
T

Ai
1 n
t i 10 10
∑
T i =1

n

T = ∑ ti
i =1

– poziom hałasu występujący w czasie ti [dB],
– czas występowania hałasu o poziomie LAi [s],
– łączny czas obserwacji (czas odniesienia) [s].

DŁUGOOKRESOWY ŚREDNI POZIOM DŹWIĘKU A (dB)
Rozp. MŚ z dn. 10.11.2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414)

4
8
⎞
⎛ 12
LDWN = 10 ⋅ lg⎜
10 0.1⋅( Lw +5 ) +
⋅ 10 0.1⋅LD +
⋅ 10 0.1⋅( LN +10 ) ⎟
24
24
⎠
⎝ 24
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Różnica pomiędzy wskaźnikiem LAeq stosowanym w opracowaniach
środowiskowych , a wskaźnikiem LDWN stosowanym w mapach akustycznych
i programach ochrony środowiska przed hałasem

Równoważny poziom
dźwięku
Laeq
Długookresowy
poziom
dźwięku
LDWN
dla czasu odniesienia jednej
wszystkich
dobydób
w roku
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5. Analizy akustyczne (i ruchowe) – brak jednolitych metodyk i założeń do
prognoz hałasu oraz problemy powstawania błędów prognoz.
Dokładność prognoz hałasu zależy od:
• parametrów ruchu (natężenie ruchu, udział pojazdów hałaśliwych – ciężkich,
prędkości),
• rodzaju modelu obliczeniowego,
• założeń do prognozy (założeń modelowania),
• danych do modelowania (ruch, NMT, warunki meteo).

Zasada: jaka jakość danych taki błąd prognozy
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Przykłady zmienności parametrów ruchu w ciągu doby
110

9,0

przejście przez
Katowice

7,0
6,0
5,0

Prędkość srednia Vsr [km/h]
P

udział w ruchu dobowym [%]

8,0

3,0
2,0
1,0
0,0
6

7

8

DROGI ZAMIEJSKIE

R 2 = 0,48

2

1x2

dojazdy do
Warszawy

90

dojazdy do dużychR
miast

4,0

przejście przez małe
miejscowości

100

= 0,71

przejście przez Zgierz i
PRZEJŚCIA
Siewierz na DK-1DROGOWE

80

1x2

ciągi
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9

10,0

70
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8,0
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11
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R 2 = 0,75
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2

5

7,0
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udział w ruchu dobowym [%]

10,0

1x2 (9,0m)
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przez
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6,0

ciągi
drogowe
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4,0
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10 11
13 14 15 16
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18 Zgierz
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3,0 12
2,0

Siewierz na DK-1

Godziny

dojazdy do
Warszawy

1,0

dojazdy do dużych
miast

0,0

Materiały do realizacji map akustycznych na drogach krajowych w 2008 r.
Politechnika Krakowska, EKKOM Sp. z o.o.
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Przykład obliczeń zasięgu hałasu trzema modelami
NMPB Routes-96, RLS 90, EMPA
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Przykład wpływu wielkości siatki obliczeniowej na wyniki modelowania hałasu
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6. Stosowane okresy prognozy w opracowaniach środowiskowych (raporty,
karty informacyjne), realność wniosków i ich wpływ na zabezpieczenia
środowiskowe.
Horyzonty czasowe prognozowania ruchu i analiz
w opracowaniach środowiskowych dla dróg krajowych
wariant inwestycyjny
Horyzont czasowy
Rodzaj analizy

Rodzaj przedsięwzięcia

Nowe
inwestycje

Analiza dla stanu po
oddaniu do
eksploatacji obiektu

Wszystkie rodzaje
przedsięwzięć

zakładany rok oddania do
użytkowania
ż tk
i llub
b wykonania
k
i
analizy porealizacyjnej

Analiza w horyzoncie
czasowym

Projekt nowej A, S lub
węzła
Projekt nowej drogi,
skrzyżowania lub węzła

Przebudowa

15

10

10

10

12
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7. Niepełne lub brak stosowania oceny w zakresie brd (bezpieczeństwa
ruchu drogowego) – brak w niektórych opracowaniach równowagi pomiędzy
opracowaniami przyrodniczymi a wpływem niekorzystnych oddziaływań na
ludzi.
Artykuł 66, ust. 1, pkt.6 (UOŚ)
Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych
wariantów, …, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej określenie
także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego
Artykuł 66, ust. 1, pkt.7 (UOŚ)
Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko,
środowisko w szczególności na:
…
f) bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej seci
drogowej;
Dyrektywa KE 2008/WE/96 w sprawie Zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury
drogowej

WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Materiał o charakterze instrukcji GDDKiA:
Jamroz K., Michalski L., Kustra W., Gaca S.: Instrukcja dla audytorów
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Część I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 42
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3/09/2009 roku w
sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu
bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej. Konsorcjum
FRIL, PG, PK na zlecenie GDDKiA, Gdańsk, Kraków 2010.
Wybrane zalecenia (na podst. Materiałów szkoleniowych dla audytorów brd):
¾ Celem wykonania Oceny BRD jest ustalenie rankingu wariantów planowanej drogi
uwzględniającego ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu w sieci dróg na obszarze
wpływu.
¾ Ocena BRD powinna stanowić podstawę do odrzucenia z dalszych stadiów
projektowych wariantów planowanej drogi nie spełniających podstawowych
standardów brd.
¾ Ocenę BRD należy przeprowadzić przed wykonaniem raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia i objąć tą
oceną opracowania służące ustaleniu najkorzystniejszego wariantu przebiegu drogi
(lokalizacji drogi).
¾ Wyniki syntetyczne Raportu Oceny BRD powinny znaleźć się w raporcie o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
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WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przykładowy fragment Oceny BRD

WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
8. Problemy oddziaływań skumulowanych i wtórnych (problemy przejść dla
zwierząt w kontekście planowanego zagospodarowania przestrzennego terenu,
brd).

Przedsięwzięcie 1

Oddziaływanie
Oddziaływanie
Oddziaływanie

Przedsięwzięcie 2

Przykłady:
– Oddziaływanie w zakresie hałasu linii kolejowej i drogi
– Zwiększona fragmentacja siedlisk
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WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA

PRZYKŁAD – droga krajowa nr 75 (dobudowa dodatkowego pasa)

WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA

15

2013-08-19

WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
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WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA

WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Oddziaływania skumulowane – droga i linia kolejowa

Przykład oddziaływań skumulowanych na
linii kolejowej
E59 oraz drodze ekspresowa
Źródło: Arcadis: Sp. z o.o.
S5 w rejonie Rawicza
i Bojanowa
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WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
9. Wybór wariantów „pod dyktando…” w ramach raportów
(wagi w analizach wielokryterialnych, koszty rozwiązań w tym urządzeń ochrony
środowiska z ich wariantowaniem i etapowaniem).
Warianty
(inwestycyjne)
lokalizacji

Warianty techniczne
(rozwiązania projektowe
i/lub materiałowe, org. ruchu)

Warianty czasowe
(horyzonty czasowe
analiz i prognoz)
Warianty rodzajów
urządzeń
ochrony środowiska

WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przykład „wymuszonego” wariantowania lokalizacyjnego
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WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przykład wariantowania technicznego – dobór przekroju drogi

WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
10. Ciągły wzrost wymagań oraz zmiany rozwiązań technicznych
dotyczących zabezpieczeń środowiskowych (brak wyników badań
i obserwacji, brak rozwiązań innowacyjnych i niestandardowych)

Fot. M. Tracz

19

2013-08-19

WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
11. Niewielka wiedza, doświadczenia projektantów i wykonawców opracowań
środowiskowych w zakresie odpowiedniego doboru technologii budowy,
metod i rozwiązań ochronnych a także urządzeń ochrony środowiska (brak
zbierania doświadczeń „lekcja na przyszłość”, system „najniższej ceny”, „jedyne słuszne rozwiązania”
– np. syndrom poziomego ekranu akustycznego, czyli tzw. ciche nawierzchnie, prace ciągłe).

8.02.2011 r.
Wiatr osiągający nad morzem prędkość 110
km/h wyrządza drobne szkody na Pomorzu. Jak
dotąd największe zagrożenie spowodował
ekran dźwiękoszczelny, który spadł na
samochód jadący Obwodnicą Trójmiasta.
Jak informuje Wojewódzkie Stanowiska
Kierowania Ratownictwem w Gdańsku, kilka minut
po godz. 9 na obwodnicy w Gdyni Cisowej ekran
akustyczny spadł na samochód osobowy. Auto
jechało w kierunku Gdańska, kierowca został lekko
poszkodowany. Po tym zdarzeniu drogowcy
zdecydowali o zamknięciu obwodnicy w obu
kierunkach właśnie na wysokości Cisowej.

Źródło: www.gazeta.pl
Fot. www.polskatimes.pl

WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Dlaczego nadal nie stosujemy metod podczyszczania wód naturalnych i seminaturalnych?
Metoda IOŚ - 2 pasy ruchu

400

Korekta GDDKiA 2005

Metoda IOŚ - 3 pasy ruchu

Prawdopodobienstwo wystapienia

Ryzyko

niemozliwe do zaakceptowania

czesto

300

250

rzadko
200

150

bardzo rzadko

100

ekstremalnie
rzadko

18000

17000

16000

15000

14000

13000

Skala szkod
12000

11000

bardzo
duza

10000

duza

9000

8000

7000

6000

nieznaczna srednia
5000

3000

2000

1000

0

mozliwe do zaakceptowania

4000

50

0

Stężenie zawiesiny ogólnej [mg/l]

350

Natężenie ruchu [P/d]
Niemcy – akceptacja ryzyka
zanieczyszczenia wód
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WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Dlaczego nadal nie stosujemy metod podczyszczania wód naturalnych i seminaturalnych?

Anglia – M4 River Ray Sedimentation Tank prior to cleaning

Anglia –Anglia
M4 River
– M4
Ray
Brinkworth
- Sedimentation
Brook Tank

WYBRANE PROBLEMY –
ETAP PRZYGOTOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA

12. W większości przypadków brak w administracji ochrony środowiska
inżynierów budowlanych mogących ocenić niektóre rozwiązania lub za
słabe wykorzystanie funkcji opinii, koreferatu w zakresie rozwiązań
budowlanych i technicznych.
13. Brak stosowania łącznych (kilku) rozwiązań ochronnych, głównie w
zakresie ochrony akustycznej (przykład w dalszej części).
14. Brak praktycznych materiałów wspomagających wykonywanie
opracowań środowiskowych, przygotowanie danych, brak aktualizacji już
istniejących opracowań.
15. Brak lub słaba (systematyczna i merytoryczna) współpraca pomiędzy
interesariuszami przedsięwzięć drogowych – syndrom stadium
dokumentacji projektowej.
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WYBRANE PROBLEMY –
ETAP REALIZACJI (BUDOWY)
PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.

Stosowanie (inwestor, nadzór) ograniczeń podczas budowy, których nie da się
zrealizować (np. brak małych zastoisk wody, koleiny itp.).

2
2.

Brak odpowiedniego monitoringu (nadzór) zmian stanu środowiska w okresie
realizacji.

3.

Brak reakcji inwestora na błędy środowiskowe wykonawcy podczas
prowadzenia robót.

4.

Brak zrozumienia lub ignorancja ze strony wykonawcy robót zagadnień
środowiskowych.

5.

ę wykonawców
y
do zapisów
p
decyzji
y j środowiskowych
y lub
Nie stosowanie się
omijanie niektórych ich zapisów.

6.

Oszczędności wykonawców ze względu na sposób i czas wykonywania robót,
technologie i materiały.

7.

Niewłaściwe i ryzykowne środowiskowo wykonawstwo – brak jakości
prowadzonych robót.

WYBRANE PROBLEMY –
ETAP REALIZACJI (BUDOWY)
PRZEDSIĘWZIĘCIA
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WYBRANE PROBLEMY –
ETAP EKSPLOATACJI
(UTRZYMANIA) PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.

Niewłaściwe lub zbyt słabe zabezpieczenia środowiskowe (brd, hałas, wody,
zastoiska zanieczyszczeń powietrza przy ekranach akustycznych, zacienianie
przy ekranach, wyjścia ewakuacyjne przy ekranach) powodujące
występowanie
t
i oddziaływań
dd i ł
ń wtórnych
tó
h i skumulowanych.
k
l
h

2.

Brak odpowiedniego utrzymania urządzeń ochrony środowiska.

3.

Brak środków na utrzymanie wybudowanych obiektów (zieleń, ekrany) –
niektórzy zarządcy dróg nie dostają dodatkowych środków finansowych na
utrzymanie od paru lat (!) pomimo ciągłego wzrostu liczby inwestycji.

4
4.

Brak odpowiedniego poziomu przy wykonywaniu opracowań środowiskowych
powykonawczych (analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, monitoringi),
obniżająca się jakość opracowań – są to opracowania ściśle specjalistyczne
wymagające bardzo dużej wiedzy i doświadczenia.

5.

Brak bazy wiedzy, forum wymiany doświadczeń dotyczących nowych
problemów, które należy uwzględnić w kolejnych projektach (np. dylatacje).

2. Potencjalne i zaistniałe zagrożenia dla środowiska na
przykładzie wybranych przedsięwzięć
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PRZYKŁAD 1 – „PRZEJŚCIA” DLA
NIETOPERZY
Inwentaryzacja tras przelotów nietoperzy wraz z określeniem składu gatunkowego

PRZYKŁAD 1 – „PRZEJŚCIA” DLA
NIETOPERZY
Działania minimalizujące oddziaływania na nietoperze
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PRZYKŁAD 2 – MINIMALIZACJA
ODDZIAŁYWAŃ NA STOSUNKI WODNE

PRZYKŁAD 2 – MINIMALIZACJA
ODDZIAŁYWAŃ NA STOSUNKI WODNE
Zalecane działania minimalizujące (warianty):
Opcja maksimum:
Rozebrać nasyp i na jego miejsce zbudować na odcinku ok. 150 metrów estakadę.
Przywrócić pierwotny przebieg kanału X i doprowadzić go do stanu jak najbardziej
nat ralnego Upor
naturalnego.
Uporządkować
ądko ać teren do
dowiązując
ią jąc się do rrzędnych
ędn ch teren
terenu z czasu
c as przed
pr ed budową.
b do ą
Zrezygnować z dróg serwisowych oraz zbiornika odparowującego planowanych na tym
obszarze. Umożliwienie przepływu wody w gruncie (zasilanie przez ciek) oraz dokonanie
nasadzeń gatunków charakterystycznych dla siedlisk łęgowych (olsza, jesion, topole)
Opcja minimum:
Wykonanie na miejsce przepustu którym
ma biec kanał, obiekt mostowy o szerokości 20 m
i wysokości minimum 4 m. Wykonanie szeregu
przepustów w korpusie nasypu w celu umożliwienia
przepływu wody. Doprowadzić przebieg kanału X go
do stanu jak najbardziej naturalnego. Uporządkować
teren dowiązując się do rzędnych terenu z czasu
przed budową. Zrezygnować z dróg serwisowych
oraz zbiornika odparowującego planowanych na tym
obszarze. Umożliwienie przepływu wody w gruncie
(zasilanie przez ciek) oraz dokonanie nasadzeń
gatunków charakterystycznych dla siedlisk łęgowych
(olsza, jesion, topole
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PRZYKŁAD 3 – MINIMALIZACJA
BŁEDÓW PROJEKTOWYCH
(efekt barierowy)

PRZYKŁAD 4 – OGRANICZENIE
WPŁWU NA HAŁAS DYLATACJI NA
OBIEKTACH
Modelowanie efektu wpływu dylatacji na hałas
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PRZYKŁAD 4 – OGRANICZENIE
WPŁWU NA HAŁAS DYLATACJI NA
OBIEKTACH
Niemieckie badania hałaśliwości dylatacji na obiektach

Badania Sperenberga m.in. w ramach projektu badania obniżenia hałaśliwości nawierzchni
oraz wg projektu TV 3170

Nowe elastomerowe profile poza efektem uszczelnienia odgrywają również istotną rolę
akustyczną – emisja hałasu dylatacji powinna być zbliżona do emisji nawierzchni drogowej
Dla samochodów osobowych uzyskano najniższą emisję dla profilu 3 a następnie 1b, 4 i 2 –
dla dotychczas używanych typów dylatacji
Emisja hałasu dla samochodów ciężarowych była podobna dla wszystkich rodzajów dylatacji
W przypadku profilu 2 emisja hałasu wynosi od 0,2 do 2 dB mniej w porównaniu do profilu 1a

PRZYKŁAD 4 – OGRANICZENIE
WPŁWU NA HAŁAS DYLATACJI NA
OBIEKTACH
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PRZYKŁAD 4 – OGRANICZENIE
WPŁWU NA HAŁAS DYLATACJI NA
OBIEKTACH
1.

Wizje w terenie i badania próbne

2.

Badania ruchu (Q=20958 P/d, pc=22.6%) i hałasu – 24 godziny.

3.

Pomiary hałasu standardowe oraz dla każdej z dylatacji przy pomocy metody
autorskiej.

4.

Badania ankietowe wśród mieszkańców.

5.

Analiza stanu technicznego dylatacji i obiektu.

6
6.

Przyjęcie metody prognozowania hałasu na podstawie weryfikacji wyników
pomiarów i obliczeń dla pory dnia i nocy przy użyciu trzech metod (weryfikacja
metodyki).

7.

Prognozy zagrożenia hałasem od wiaduktu.

8.

Przyjęcie koncepcji wstępnej rozwiązań minimalizujących oddziaływanie wraz
określeniem szacunkowych kosztów oraz zalet i wad.

PRZYKŁAD 4 – OGRANICZENIE
WPŁWU NA HAŁAS DYLATACJI NA
OBIEKTACH

56 dB
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PRZYKŁAD 5 – OGRANICZENIE
HAŁASU – ETAPOWANIE BUDOWY
EKRANÓW AKUSTYCZNYCH
• Obwodnica zlokalizowana na terenie gminy
Piaski, w powiecie świdnickim,
w woj. lubelskim, na północ od m. Piaski
• Droga klasy GP
GP, dwujezdniowa , dwupasowa
• Długość analizowanego odcinka – 4.2 km
• Skrzyżowania z drogą powiatową Nr 22781
oraz drogą krajową Nr 17, dwupoziomowe,
z zapewnieniem wszystkich relacji
• Ruch o charakterze tranzytowym
i gospodarczym

PRZYKŁAD 5 – OGRANICZENIE
HAŁASU – ETAPOWANIE BUDOWY
EKRANÓW AKUSTYCZNYCH
MONITORING – LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIAROWYCH

Lokalizacja punktów pomiarowych:
PPP
– 4 punkty pomiaru zanieczyszczeń powietrza
PPH – 9 punktów pomiaru hałasu
PPW – 3 punkty pomiaru zanieczyszczeń wód
PPG – 7 punktów pomiaru zanieczyszczeń gleb
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PRZYKŁAD 5 – OGRANICZENIE
HAŁASU – ETAPOWANIE BUDOWY
EKRANÓW AKUSTYCZNYCH
MONITORING – PARAMETRY RUCHU
Lokalizacja przekrojów pomiarowych, w których wykonano pomiary natężenia ruchu

Wyniki pomiarów natężeń ruchu
wrzesień 2005 r.
Numer
przekroju

suma
[P/d]

maj 2006 r.

udział poj.
ciężkich
[%]

suma
[P/d]

wrzesień 2006 r.

udział poj.
ciężkich
[%]

suma
[P/d]

maj 2007 r.

udział poj.
ciężkich
[%]

suma
[P/d]

wrzesień 2007 r.

udział poj.
ciężkich
[%]

październik 2008 r.

udział poj.
ciężkich
[%]

suma
[P/d]

udział poj.
ciężkich
[%]

suma
[P/d]

1

17 897

13.9

17 657

15.3

17 272

16.2

17 453

16.1

18 938

17.4

20 539

18.3

2

13 468

15.1

15 216

18.8

14 735

17.4

15 933

18.2

15 825

18.0

14 902

19.7

3

7 372

19.6

9 383

21.2

8 776

18.1

9 707

18.5

9 700

21.8

9 450

22.8

PRZYKŁAD 5 – OGRANICZENIE
HAŁASU – ETAPOWANIE BUDOWY
EKRANÓW AKUSTYCZNYCH
WYNIKI MONITORINGU ŚRODOWISKA NA OBWODNICY PIASK
POMIARY HAŁASU
Pora dnia

PPH7
wrzesień 2007 r.

PPH8
październik 2008 r.

59.8
57.6
56.2
57.8
59.4
56.6

55.2
54.2
55.1
54.4
55.6
54.4

58.9
59.2
54.5
53.1
54.3
55.0

56.0
54.4
56.0
56.0
53.6
58.3

58.8
53.9

58.3
58.2
57.2

57.7
55.5
55.9
57.4
56.7
57.8

61.0
63.4
63.6
63.6
63.9
56.3

53.7

55.0

53.8

60.0

62.7
61.9
61.6
62.6
60.7

64.1
57.5
56.5
59.3
60.2

65.0

52.1

Poziom dźwięku [dB

70.0

50.0
45.0
PPH1

PPH2
PPH3
PPH4
wrzesień 2005 r.
maj /czerwiec 2006 r.

PPH5
wrzesień 2006 r.

PPH6
maj 2007 r.

PPH9

Pora nocy

57.7

57.1
56.4
55.3

52.5
53.8

52.8
50.3
51.5
53.9
52.2
51.3

52.8
51.2
52.5
52.9
51.0
52.5

52.3
50.1
52.6
54.7
55.7
55.7

47.9

57.2
52.3
54.5
53.2
54.7

53.7

58.5
57.9
57.6
60.5
58.0

58.1
59.4
58.7
59.8
60.6

50.0
48.2
50.7
51.1
49.3
48.5

50.0

52.1

55.0

53.9
54.4
54.9
56.2

60.0

60.1

65.0

49.3

Poziom dźwięku [dB

70.0

45.0
PPH1

PPH2
PPH3
PPH4
wrzesień 2005 r. maj / czerwiec 2006 r.

PPH5
wrzesień 2006 r.

PPH6
PPH7
maj 2007 r. wrzesień 2007 r.

PPH8
październik 2008 r.

PPH9
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PRZYKŁAD 5 – OGRANICZENIE
HAŁASU – ETAPOWANIE BUDOWY
EKRANÓW AKUSTYCZNYCH
WYNIKI MONITORINGU ŚRODOWISKA NA OBWODNICY PIASK
POMIARY HAŁASU
Wnioski:
W sąsiedztwie części zabudowy mieszkalnej w otoczeniu obwodnicy m. Piaski występują
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Są to budynki, przy których zlokalizowane były
punkty pomiaru PPH 2, PPH 3, PPH 5 i PPH 9. Dla tej zabudowy należało wykonać
zabezpieczenia przed hałasem.
Po wykonaniu pierwszej części pomiarów w roku 2005 zalecono do zastosowania
zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych.

PRZYKŁAD 5 – OGRANICZENIE
HAŁASU – ETAPOWANIE BUDOWY
EKRANÓW AKUSTYCZNYCH
Etapowanie ekranów akustycznych w rejonie węzła drogowego
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3. Propozycje działań mających na celu ograniczenie lub
minimalizację potencjalnego negatywnego
oddziaływania wybranych przedsięwzięć na
środowisko

CICHE NAWIERZCHNIE
Źródła (emisji) hałasu drogowego
¾ Układ napędowy: blok silnika, przekładnie, wentylatory, układ ssący (s.c.), wał napędowy
(s.c.), tłumiki, rura wydechowa
¾ Opony (kontakt z nawierzchnią)
¾ Krawędzie pojazdu – opory powietrza (aerodynamiczne)
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CICHE NAWIERZCHNIE

Zjawisko i składowe emisji hałasu drogowego – przykład
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samochód osobowy – 50 km/h
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CICHE NAWIERZCHNIE
CICHE NAWIERZCHNIE – nowe technologie (etap testów)
Rodzaje nawierzchni cichych:
• nawierzchnie porowate – hałas obniżony ze względu na pory
grubość warstwy
y
ig

• nawierzchnie „zamknięte” (z ew. dodatkiem gumy) –
hałas obniżony głównie ze względu na teksturę
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CICHE NAWIERZCHNIE
CICHE NAWIERZCHNIE – redukcja hałasu
Redukcja hałasu (1 rok eksploatacji):
• o 3 do 5 dB (systemy jednowarstwowe) w porównaniu do konwencjonalnych
nawierzchni
• o 6 do 9 dB systemy dwuwarstwowe, około 4 dB mniej w porównaniu do
jednowarstwowych (założenia teoretyczne – nie stosowane w Polsce)
Spadek redukcji w czasie:
• obniżanie skuteczności około (0.5)-1 dB co roku (bez czyszczenia)
Problemy utrzymania:
• obniżanie trwałości – ze względu na otwartą strukturę szybsze starzenie
lepiszcza (ravelling), odmywanie lepiszcza (stripping)
• zatykanie (zanieczyszczenie) porów (clogging)
• zatykanie porów śniegiem i lodem
Grubości nawierzchni porowatych:
• nawierzchnie jednowarstwowe: 4 ÷ 6 cm
• nawierzchnie dwuwarstwowe: 7 ÷ 10 cm
Na podstawie: dr I. Ruttmar - TPA

CICHE NAWIERZCHNIE
Eksperyment i pilotaż na drodze wojewódzkiej nr 780 w Małopolsce

Redukcja poziomu dźwięku po
zastosowaniu nawierzchni SMA 5 –
2 dB

Redukcja poziomu dźwięku po
zastosowaniu nawierzchni BBTM 8 –
6.5 dB

Redukcja poziomu dźwięku po
zastosowaniu nawierzchni PA 8 –
7.5 dB
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CICHE NAWIERZCHNIE
Pomiary poziomu hałasu toczenia z zastosowaniem autorskiej metody pomiarowej

Analizowane odcinki badawcze:

CICHE NAWIERZCHNIE

Równoważny poziom dźwiękku [dB]

Wyniki pomiarów poziomu hałasu toczenia
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CICHE NAWIERZCHNIE

R
Redukcja równoważnego
poziomu dźwięku [dB]

Redukcja poziomu dźwięku po zastosowaniu poszczególnych nawierzchni
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Redukcja równoważnego poziomu dźwięku w odniesieniu do odcinka porównawczego
z nawierzchnią SMA11 [dB].
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CICHE NAWIERZCHNIE
Charakterystyka otoczenia drogi ekspresowej SX

85 m

30 m

80 m
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CICHE NAWIERZCHNIE

Istnieje możliwość zastosowania ekranów
akustycznych w bezpośrednim otoczeniu drogi

CICHE NAWIERZCHNIE
Zasięgi oddziaływania hałasu – stan prognozowany po zastosowaniu
nawierzchni SMA5 (2012 r.)
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CICHE NAWIERZCHNIE
Zasięgi oddziaływania hałasu – stan prognozowany po zastosowaniu
nawierzchni PA8 (2012 r.)

CICHE NAWIERZCHNIE

„WARTOŚCI DOPUSZCZALNE HAŁASU” DLA PTAKÓW?

Gatunki zamieszkujące
ją obszary
y pól
p i łąk
ą

47 dB

Gatunki zamieszkujące
ją tereny
y leśne

42 dB

Reijnen M. J. S. M. Veenbaas G. Foppen R. P. B. Predicting the effects of motorway traffic on breeding bird
populations. Road and Hydraulic Engineering Division, DLO-Institute for Forestry and Nature Research.
Delft. 1995.
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CICHE NAWIERZCHNIE

CICHE NAWIERZCHNIE
Lokalizacja analizowanego odcinka drogi krajowej nr 8 wraz
z obszarem gniazdowania i żerowania kluczowych gatunków ptaków

Analizowany obszar gniazdowania i żerowania
kluczowych gatunków ptaków
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Mapy imisji dźwięku dla obszarów gniazdowania i
żerowania kluczowych gatunków ptaków – stan po
zastosowaniu nawierzchni SMA11

Przekrój pionowy prostopadły do osi drogi i terenu

np. Derkacz
D k
(C
(Crex
crex)) np. Głuszec
Gł
(T t
(Tetrao
urogallus)
ll )

(fot: Cezary Korkosz
Wysokość
lasu – www.ptaki.info) (fot: Lesław Kostkiewicz – www.ptaki.info)

ok. 15 m

ok. 10 m

ok. 1 m

Mapy imisji dźwięku dla obszarów gniazdowania i
żerowania kluczowych gatunków ptaków – stan
po zastosowaniu nawierzchni SMA5

ok. 10 m
ok. 1 m
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Mapy imisji dźwięku dla obszarów gniazdowania
i żerowania kluczowych gatunków ptaków – stan
po zastosowaniu nawierzchni BBTM8

ok. 10 m
ok. 1 m

Cicha nawierzchnia – wstępne wyniki
badań zanieczyszczeń z nawierzchni
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Cicha nawierzchnia – wstępne wyniki
badań zanieczyszczeń z nawierzchni –
konieczne dalsze badania!!!
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Klasyfikując próbkę jako grunt wyniki można odnieść do rozp. MŚ z dn. 9.09.2002 r. „w sprawie
standardów jakości gleby i standardów jakości ziemi”. W rozporządzeniu tym grunty są podzielone na
trzy rodzaje w zależności od pełnionej lub planowanej funkcji. Ze względu na zawartość metali
ciężkich próbka spełnia standardy jakości gleby i ziemi dla terenów komunikacyjnych i
przemysłowych (grupa C) oraz gruntów zaliczonych do użytków rolnych (grupa B). Wyniki nie
zawsze spełniają standardy dla grupy A
A, jednak przekroczenia wartości dopuszczalnych są niewielkie
Próbka mogła ulec zanieczyszczeniu podczas pobierania. Do pobrania użyto maszyny,
służącej do mycia pasów drogowych. Maszyna mogła być zanieczyszczona resztkami farb
drogowych, które w swym składzie mogą zawierać ołów (chromian ołowiu).
Typowy skład chemiczny gumy w oponach to:
1-3% S, 0,2% Cl, 8 mg/kg Cd, 70 mg/kg Pb, 16000 mg/kg Zn, 97 ppm Cr, 77 ppm Ni. Metale ciężkie
zawarte w próbce mogły wchodzić w skład produktów ściernych opon i tarcz hamulcowych, lub
dodawanego do asfaltu granulatu z gumy, który może być produktem uzyskiwanym z opon.
Należałoby wykonać analizę składu gumy stosowanej jako dodatek do nawierzchni.
Nie jest wykluczone również, że próbka zawierała produkty zużywających się nawierzchni
drogowych i materiałów konstrukcyjnych (pył zawierający domieszki Si, Ca, Mg, Ni, Mn, Pb, Cr,
Zn As,
Zn,
As popioły lotne,
lotne asfalt,
asfalt związki bitumiczne)
bitumiczne).
W próbce stwierdzono wysoką zawartość siarki siarczanowej (15,6 mg/100g gleby), co
klasyfikuje ją do IV grupy pod względem zawartości siarki (wg klasyfikacji IUNG). Emisja
dwutlenku siarki zależy przede wszystkim od zawartości siarki w paliwie. W reakcji z wodą deszczową
tworzy się kwas siarkowy – główny składnik kwaśnych deszczy –może to stanowić przyczynę
podwyższonej zawartości siarczanów w próbce.
Do zimowego utrzymywania dróg stosowany jest w głównej mierze chlorek sodu, chlorek wapnia lub
mieszanina tych dwóch substancji. Niskie stężenie chlorków świadczy o tym, że sól w połączeniu
z wodą roztopową spływa z powierzchni jezdni lub odpływa przez otwarte pory.
Trudno przyporządkować jednak analizowaną próbkę do którejś grupy granulometrycznej, ze
względu na jej skład i problemy w wykonaniu analizy granulometrycznej (asfalt).

WYBRANE METODY OGRANICZANIA
I MINIMALIZACJI HAŁASU DROGOWEGO
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WYBRANE METODY OGRANICZANIA
I MINIMALIZACJI HAŁASU DROGOWEGO

PODSTAWOWE ZASADY STOSOWANIA
EKRANÓW AKUSTYCZNYCH
1. Efektywność – akustyczna (dobór materiałów), ekonomiczna.
2. Względy konstrukcyjne (obciążenia, parcie wiatru, warunki
p
posadowienia).
)
3. Trwałość.
4. Koordynacja z innymi branżami (urządzeniami).
5. Bezpieczeństwo (ruchu i użytkowników).
6. Przewietrzalność w otoczeniu ekranu.
7. Oświetlenie/doświetlenie.
8. Względy krajobrazowe, estetyczne i kompozycyjne.
9. Budowa, montaż (zakłócenia ruchu, łatwość montażu).
10. Utrzymanie
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PRTOJEKTOWANIE WYMIARÓW
EKRANU AKUSTYCZNEGO

PRTOJEKTOWANIE WYMIARÓW
EKRANU AKUSTYCZNEGO
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Efektywność akustyczna

Efektywność akustyczna
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Trwałość

Rodzaj wypełnienia (materiał)

Trwałość (lata)

średnia

max

Tzw. „zielona ściana”

0-7

10

Stal

3-5

7-10

Aluminium

7-12

15

Drewno

0-15

25

Zrębkobeton

20-25

30

PCV

20-25

30

Poliwęglan/Akryl

20-25

30

Signalco Ltd., EKKOM Sp. z o.o.`

Bezpieczeństwo
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Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo
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Bezpieczeństwo – wyjścia ewakuacyjne

Bezpieczeństwo ptaków

Paski na ekranach przeźroczystych
pionowe czy poziome?
Według badań (wg Dr Ulricha Mierwald – 2013 r.) najbardziej efektywnymi strukturami
są pionowe pasy, z odległością między dwoma pasami mniejszymi niż 10 cm lub
struktury nieregularne, takich jak „korona drzew". Jednak w niektórych przypadkach
również poziome paski (2 mm szerokości w odległości co 28 mm) dają dobre wyniki ...
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Utrzymanie

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA KILKU
SPOSOBÓW OCHRONY
PRZED HAŁASEM
EUROPEJSKA NAGRODA
SOUNDSCAPE 2011
Stan istniejący:
– droga krajowa N324 w miejscowości
Alverna, łącząca Nijmegen z
południem Holandii
– 25000 pojazdów na dobę
– prędkość dopuszczalna 80 km/h
– w pierwszym projekcie przyjęto tylko
ekran o wysokości 4 m
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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA KILKU
SPOSOBÓW OCHRONY
PRZED HAŁASEM
Zastosowane rozwiązania ochronne (wykonywane jednocześnie):
– Zawężenie przekroju ulicy (zmniejszenie liczby pasów ruchu
zgodnie z ideą zasad uspokojenia ruchu – głównie wpływ na
prędkość)
– Zmniejszenie prędkości z 80 km/h do 50 km/h
– Zastosowanie cichego asfaltu
– Budowa niskiego ekranu akustycznego o wysokości 1.5 m
nawiązującego swoim charakterem do drogi rzymskiej
– Oddanie części terenu jako przestrzeń publiczna

INNE SPOSOBY I METODY OCHRONY
AKUSTYCZNEJ – OBSZAR EMISJI
Obszar
emisji

Metody ograniczania hałasu u źródła:
• związane z pojazdem (konstrukcja pojazdu, silnik, opona, wsp. opływu)
• związane z drogą i jej otoczeniem (rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe względem
obiektów i obszarów chronionych, ukształtowanie przekroju poprzecznego ulicy,
nawierzchnia, dylatacje)
• związane z organizacją ruchu (sterowanie ruchem, ograniczenia czasowe, koncentracja
ruchu na określonych połączeniach, uspokojenie ruchu – prędkość pojazdów, liczba poj.
ciężkich, zachowanie kierowców – styl jazdy, „progi akustyczne”)
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INNE SPOSOBY I METODY OCHRONY
AKUSTYCZNEJ – OBSZAR EMISJI
WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA ELEMENTÓW DROGI

INNE SPOSOBY I METODY OCHRONY
AKUSTYCZNEJ – OBSZAR EMISJI
STEROWANIE RUCHEM – wybór tras alternatywnych
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INNE SPOSOBY I METODY OCHRONY
AKUSTYCZNEJ – OBSZAR EMISJI
OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI

Redukcja prędkości 5-10 km/h (maksymalnie 20 km/h)
Redukcja hałasu 1-2 dB (maksymalnie do 3 dB)
Częsta kontrola Policji – redukcja hałasu 1-3 dB

INNE SPOSOBY I METODY OCHRONY
AKUSTYCZNEJ – OBSZAR EMISJI
USPOKOJENIE RUCHU
Efekt do 4 dB (LAeq)
Efekt do 7 dB (LAmax)

Efekt jest bardzo uzależniony od:
• struktury ruchu
• prędkości
• rodzaju nawierzchni
Uwaga: nieprawidłowo dobrane środki fizyczne uspokojenia
ruchu mogą powodować wzrost poziomu hałasu
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INNE SPOSOBY I METODY OCHRONY
AKUSTYCZNEJ – OBSZAR EMISJI
USPOKOJENIE RUCHU

Redukcja hałasu 3-5 dB (LAeq)

4. Obszar ograniczonego użytkowania w teorii i praktyce
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Obszar ograniczonego użytkowania
w teorii i praktyce
Art. 135 POŚ
Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
y
na środowisko,, albo z analizyy
porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości
środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla […] trasy
komunikacyjnej […] tworzy się obszar ograniczonego użytkowania

OOU – 4m2
dopuszczalna wartość
poziomu hałasu
zabudowa

60 dB

ekran akustyczny

ciąg komunikacyjny
obszar ograniczonego użytkowania

Obszar ograniczonego użytkowania
w teorii i praktyce
Rozbudowa drogi krajowej Nr 92 Krośniewice – Sochaczew wraz z
przebudową obiektów inżynieryjnych
od km 398+187 do km 399+050 (Łowicz)
Droga krajowa Nr 92 stanowi podstawowy układ komunikacyjny miasta Łowicz
i jest ona również głównym ciągiem komunikacji tranzytowej przenoszącym
ruch na relacji wschód – zachód, północ – południe (do granic państwa).
Droga ta pełni również znaczną rolę w ruchu regionalnym
i międzyregionalnym.

Skrzyżowanie ulic Poznańskiej i Chełmońskiego – koniec
analizowanego odcinka drogi, zdjęcie obrazujące
przeważającą strukturę ruchu (pojazdy ciężkie)

Zjazd z wiaduktu – początek analizowanego
odcinka drogi
www.zumi.pl
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Obszar ograniczonego użytkowania
w teorii i praktyce
Natężenie ruchu w przekroju ul. Poznańskiej z podziałem na kierunki, na podstawie pomiaru
w dn. 18 – 19.08.2005 r.
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Obszar ograniczonego użytkowania
w teorii i praktyce
Prognoza poziomu hałasu
rok 2005 – pora nocy

55

2013-08-19

Obszar ograniczonego użytkowania
w teorii i praktyce
Prognoza poziomu hałasu
rok 2015 – pora nocy – czy taka prognoza ma sens?

Obszar ograniczonego użytkowania
w teorii i praktyce

Co zrobić?
Wykonać bardzo specjalistyczne opracowanie środowiskowe uwzględniające
etapowanie i/lub wariantowanie (z propozycją wykonania przeglądu
ekologicznego po każdym etapie)
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Obszar ograniczonego użytkowania
w teorii i praktyce

www.odpowiedzialnelotnisko.pl
d
i d i l l t i k l
Uchwała nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
(Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 20 lipca 2011 r. nr 128, poz. 4085 i 4086)
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt IVC 1107/08

Dziękuję za uwagę
janusz.bohatkiewicz@ek-kom.pl

janusz@bohatkiewicz.pl

tel. 601-40-84-80
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