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               NOWY  SŁUPSKI  RING   -     "AUTOSTARDA" MIASTA  SŁUPSKA

Objazd  nowej  trasy słupskiego RINGU  jakiego dokonałem  dniu  4 grudnia 2015 roku
zrobił  na  mnie  duże  wrażenie.  Wrażenie  estetyczne   bowiem  na  analizę  merytoryczną  i
prawną   w momencie  wjechania po raz pierwszy  na słupski RING  jest jeszcze za wcześnie.
Na tle  dotychczasowego wieloleletniego  układu komunikacyjnego miasta Słupska i  dość
mocno zużytej  infrastruktury drogowej i  komunikacyjnej   wrażenie estetyczne  uczestnika
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ruchu drogowego (każdego) -  jest takie jakby na moment  przeniósł się do  przeciętnego
miasta   zachodniej Europy  z dobre rozwinietą infrastrukturą komunikacyjną i drogową.
Po przejechaniu całego odcinka  RINGU w obie strony,  moc tego pozytywnego  estetycznego
wrażenia (szczególnie  jadąc w osamotnieniu) jest tak wyrazista, że  można by  powiedzieć że
uwag  nie  ma.   Czy  to  możliwe  biorąc  pod  uwagę   liczne  narzekania   na  jakość
wykonywanych dróg w ramach  programów   operacyjnych Unii Europejskiej, na usterki  i
bylejakość  wykonania.
 W związku z moją zawodową profesją -   ta Słupska miejska "Autostrada" interesuje mnie
pzrede  wszystkim  w  kontekście  osiągnięcia  poprawy   jakości  podróżowania,  czasu
podróżowania   a  przede  wszystkim poprawy stanu  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego   w
stosunku do sytuacji przed powstaniem RINGU. 
Nowa sytuacja po oddaniu   słupskiego RINGU  z pewnościa na  kilku lub kilkunastu lat
spowoduję  konieczność  zupełnie  innych  celów  inwestowania   w    drogownictwie  i
komunikacji z powodu  innych potzreb i zachowań uczestników ruchu  dogowego.
Jednak władze miasta Słupska winny od samego początku oddania  RINGU do eksploatacji
monitorować przepływy ruchu komunikacyjnego i  porównywać nowe  strumienie ruchu z
sytuacją przed oddaniem RINGU do eksploatacji.
Słupski  RING to  przede  wszystkim obsługa   komunikacyjna  lokalna   mająca  za  zadanie
obslugę  miedydzielnicową  i  międzyosiedlową  miasta  slupska  i  odciążenie  ruchu
komunikacyjnego   w   centrum  miasta   oraz  ochronę  zabytków  i   ograniczenie   szkód
komunikacyjnych w  budynkach i obiektach  w centralnych rejonach miasta Słupska.
Nie mam wątpliowści, że   oddanie do użytku RINGU (ale w pełnym zakresie) da możliwość
decydentom  do  ograniczenia  ruchu  wewnątrz  centralnych  rejonów  miasta,  w  obszarach
zabytkowych i  dzielnic mieszkaniowych   a nawet wyłączenia ruchu pojazdów silnikowych
z niektórych   ulic np. WOJSKA Polskiego, Starego Rynku.
Tylko  pozornie   oddanie  tej  słupskiego  RINGU do   eksploatacji  załatwia  lub  poprawia
wyłącznie  problem  lokalny miejski.   Słupski  Ring  w połączeniu  ze  Słupską  obwodnicą
(część  drogi  krajowej  nr  6)  w niedalekiej  przyszłości   dokonają  rewolucyjnej  zmiany  w
obsłudze transportowej miasta Słupska. Pod warunkiem jednak że decydenci nie odstąpią od
kontynuacji   tego RINGU na ostatnim  jego etapie   od ulicy Poznańskiej   i   Portowej  w
kierunku  wschodnim (do drogi krajowej  nr 6)  z przeprawami przez koryto rzeki Słupii.
Zupełnie  odmienne  zachowania  się  uczestników  ruchu   na  terenie  miasta  Słupska   z
uwzględnieniem wylotów w kierunku Słupskiej obwodnicy  po oddaniu do użytku RINGU,
bez  szybkiego  zrealizowania   ostatniego  etapu  ringu,  może  spowodować  wkrótce  wąskie
gardło transportowe na odcinku drogi. 
Między  innymi  z  tego  powodu,  że   RING  słupski  obsługiwać  będzie  przede  wszystkim
międzyosiedlowy i  między dzielnicowy ruch   komunikacyjny -  obsługa wielkich osiedli
mieszkaniowych   (Niepodległości,  Pisatów,  Hubalczyków,  Akademickie,  Zatorze)  a  także
tzw  podmiejskie  sypialnie  jako zaplecze  dla  miasta  Słupska  w mocno  zurbanizowanych
miejscowościach graniczących ze Słupskiem.
Ring  będzie   w sposób  istotny  obsługiwał   coraz  bardziej  rozwijającą  się  słupską  strefę
ekonomiczną  oraz   sieć   wielkopowierzchniowych  sklepów  zlokalizowanych  w   pobliżu
granic miasta Słupska.

Niewątpliwie  tylko  zamknięcie  (zrealizowanie) całego pierścienia RINGU  według założeń
projektowych doprowadzi do osiągnięcia  zakładanego  celu inwestycyjnego.
W  tym  kontekście  ogromnie   niepokoją  mnie   coraz  częściej  pojawiające  się  głosy  o
zaniechaniu budowy ostatniego IV Etapu RINGU.   

2



Pocieszający jest wynik sondy   zamieszczonej na GRYF24 z którego wynika że IV ETAP
RINGU jest bardzo potzrebny (wyniki poniżej)

Co dalej z IV etapem słupskiego ringu - Słoneczna - Hubalczyków - Boh. Westerplatte ?

1.Trzeba wybudować tak jak jest przygotowane. Droga ta jest bardzo potrzebna (267 głosów)

2.Ten fragment nie jest potrzebny. Odłóżmy decyzję na przyszłość. (51 głosów)

3.Trzeba zmienić przebieg drogi, mimo że to opóźni znacznie budowę i spowoduje dodatkowe 
koszty (49 głosów)

4.Nie wiem (7 głosów)

IV  etap  ma  rozpoczynać  się  na  rondzie  ul.  Słoneczna  i  Poznańska  biec  dalej  ulicami
Słoneczną, przecinać ul. Zieloną tuż obok stadionu Gryfa i na wysokości ul. Szymanowskiego
skręcać w stronę Rybackiej. Dalej będzie biegł przez nowy most na Słupi (w tym miejscu jest
teraz most czołgowy). Dalej w ul. Leśną i tzw. Nową Leśną dotrzeć do ul. Hubalczyków i za
szpitalem dołączyć do ul. Boh. Westerplatte przy węźle obwodnicy w Głobinie.

                Opinia
w sprawie zrealizowanej   inwestycji  Ring Słupski według stanu na dzięń 4 grudnia 2015 
roku.

Cel opracowania opinii:
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Opinię  niniejszą   opracowałem  w  związku  ze  zbliżającym  się  otwarciem  ważnej  dla
mieszkańców miasta Słupska oraz   uczestników ruchu spoza miasta i regionu Słupskiego
tzw. mini obwodnicy Słupska zwanej Słupskim Ringiem.
Opinię  te   przygotowałem jako członek   Zespołu  ds.  Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego
Miasta Słupska  który to zespól kilkakrotnie analizował  i opiniował to zadanie inwestycyjne
na różnych etapach  projektowania  i realizacji inwestycji.
Tezy  zawarte  w niniejszej  opinii   przekazałem  jako  moje  stanowisko  w sprawie     tej
inwestycji na prośbę  przedstawicieli  miejscowych  środków przekazu.
Opinię niniejszą  opracowałem  po dokonaniu przejazdu całym  7 kilometrowym odcinkiem
Ringu w obie strony. (dwie nitki ringu 14 km)

Zakres oceny
Przedmiotem mojej opinii   jest przede wszystkim   ocena  organizacja ruchu    z punktu
widzenia  przyszłego   uczestnika  ruchu  na  tej  drodze  (zarówno  pieszego,  rowerzysty  i
kierujących pojazdami   samochodowymi)

Istotne elementy infrastruktury drogowej występującej na całym odcinku  Ringu     

Przebieg ringu zrealizowany został na  prawie całej długości  zrealizowany  jako  niezależne 
jezdnie   o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku  z wyjątkiem ok. 900 metrowego odcinka
od  ronda  dwupasmowego w strefie ekonomicznej do wlotu  na rondo  drogi krajowej 21 
(Słupsk –Ustka)  z przebiegiem nad torami kolejowymi przed wlotem na drogę 21
Odcinek  ten został  zrealizowany  na  jezdni  dwukierunkowej   (po jezdnym pasie dla 
każdego kierunku  rozdzielonym  linią  podwójną ciągłą według znaku poziomego P-4
Zdjecie nr 1 i 2  poniżej
Na tym odcinku niemożliwe jest  przejechanie na pas ruchu dla kierunku przeciwnego  z 
powodu linii P-4, nie możliwe jest więc wyprzedzanie i omijanie pojazdów wielośladowych 
na tym odcinku.

Zdjęcie nr 1
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Zdjęcie nr 2 (odcinek jak na djęciu nr 1)

Na trasie Ringu znajduje się   11  pełnowymiarowych  rond nowo wybudowancyh   oraz 3
istniejące wcześniej ronda a w tym 12 rond o dwóch pasach ruchu  wokół wyspy centralnej.
( jak na zdjęciu nr 3)  oraz dwa ronda o jednym pasie ruchu wokół wyspy centralnej  (jak na
zdjęciu nr4)
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Zdjęcie nr 3 (przykład  skrzyżowania z ruchem okręznym - rondo o dwóch pasach  ruchu)
                    

 Na 

Na większości  skrzyżowań  z  ruchem okrężnym występują  dwa pasy ruchu wokół  wyspy
centralnej a tylko dwa ronda z tą samą organizacją ruchu posiadają   jeden pas wokół wyspy
centralnej. (przykład zdjęcie nr 4)

Zdjęcie nr 4 (przykład  ronda z jednym pasem ruchu wokół wyspy centralnej)

Władze   Miasta  Słupska   zdecydowały  się  na    kontynuację  organizacji  ruchu  na
skrzyżowaniach w formie  skrzyżowań z ruchem okrężnym na rondach nowego przebiegu
Ringu.
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Sposób organizacji ruchu na tych  skrzyżowaniach   jest podobny   jak na niedawno oddanym
odcinku  ulicy  Grunwaldzkiej  z   pewnością  z  takimi  samymi  uwagami  to  tego  sposobu
oznakowania zwolenników i przeciwników takiej koncepcji.
Na  całej  długości Ringu znajduje się  ponad 30 przejść dla pieszych a  przy niektórych
znajdują się przejazdy dla rowerzystów.  Łącznie na dwóch jezdniach znajduje się blisko 60
przejść dla pieszych. ( zdjęcie nr 5)

Zdjęcie nr 5 (przykład przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów)

Na trasie Ringu znajdują się ponadto dwa wiadukty nad torami kolejowymi (zdjęcie nr 6 i 7)

Budowa dwóch przepraw nad torami kolejowymi   jest dużym osiągnięciem tego projektu.
Brak  w dotychczasowym ukadzie drogowym miasta Słuska dostatecznej ilości  przepraw
drogowych   przez tory kolejowe (  z  części  zachodniej  na wschodni)  stanowiło  ogromne
wąskie  gardło.    Dotychczasowe  przeprawy  o  parametrach  odbiegających  od  norm
projektowych   to   pod wiaduktem przy ulicy Tuwima - Szczecińska  oraz pod wiaduktem
przy ulicy  Grunwaldzkiej  były wielokrotnie przyczyną  utrudnień  sytuacjach  intensywnych
opadów i zalewania przejazdów pod wiaduktami bądż utrudnień dla  kierowców pojazdów
wielkogabarytowych o wysokości wyższej niż  wysokość wiaduktu.
Wąskim gardłem były także przeprawy drogowe  kolizyjne  z torami kolejowymi  na tym
samym  poziomie  z  powodu   dużej  częstotliwości  zamykania  przejazdów  kolejowych.
Szczególnie  dotyczy  to  przejazdów  w  Kobylnicy  i  przy  ulicy  Handlowej  w  strefie
ekonomicznej. 
Oddanie  do  eksploatacji  dwóch   pełnoparametrowych   przepraw  drogowych  nad  torami
kolejowymi    pomiędzy ulicami  Przemysłowej  i  Grottgera  w znacznym stopniu poprawia
sytuację a  w szczególności umożliwia  korzystanie w większym stopniu niż dotychczas  z
objazdów  drogowych  w  sytuacji  wypadków  komunikacyjnych,  klęsk  żywiołowych,
remontów i modernizacji drog itp.
Takim samym wąskim gardłem w ukladzie  drogowym miasta  Słupska jest  brak przepraw
przez koryto rzeki Słupii ( kierunek wschodnio zachodni) .  
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Zdjęcie nr 6 ( wiadukt nad torami   Poznańska - Przemysłowa)

Zdjęcie nr 7 ( wiadukt na torami kolejowymi w strefie ekonomicznej)
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W kilku miejscach znajdują się ekrany akustyczne   po jednej lub po obu stronach drogi.
Lokalizacja tych ekranów  jest zdeterminowana  przebiegiem  Ringu w pobliżu   intensywnej
zabudowy mieszkaniowej lub na terenach gdzie   w planach perspektywicznych    przewiduje
sie taki charakter zabudowy. Część ekranów  jest wynikiem ostrych protestów mieszkańców
na  etapie projektowania tej inwestycji. Ekrany te jednak maja negatywny wpływ na  estetykę
otoczenia  w którym sie znajdują. ( przykład na zdjęciu nr  8
Zdjęcie nr 8 (ekrany  akustyczne po obu stronach drogi)
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Na całej  trasie znajduje się  nowoczesne  i  ekologiczne oświetlenie  stacjonarne w postaci
latarń ulicznych,  zarówno  przy  prawych krawędziach jezdi jak też na  pasie rozdzielczym
między jezdniami (zdjęcie nr 9).  

Zdjęcie nr 9

Decydenci  miasta Słupska   nie zdecydowali się na regulowanie ruchu na skrzyżowaniach 
poprzez  budowę  sygnalizacji  świetlnych  .  Jest  to  dobrem  moim  zdaniem  rozwiązanie
ponieważ  znaczna  rezerwa  terenu  pod   nowy  pas  drogowy  Ringu  pozwalała  na
zaprojektowanie  rond     wymiarowych     na którym  występuje  skrzyżowanie z ruchem
okrężnym.  Rozwiązanie to jest  z punktu wizenia inżynierii ruchu jest znacznie tańszym w
utrzymaniu i eksploatacji  niż skrzyżowanie z sygnalizacja świetlną . (tylko te dwa rodzaje
organizacji  ruchu  można  było  na  ringu  rozpatrywać.  Jednak   pewnym  zagrożeniem  dla
płynności  ruchu    ma skrzyżowaniach z ruchem okreżnym mogą być  znaczne róznice w
natężeniach ruchu   na poszczególnych   wlotachach krzyżówania z ruchem okręznych przy
zalożeniu  ,  że    założeniach  projektowych  RINGU  przewidziano,  że  RING  jest   drogą
zbiorczą w stosunku do  wszystkich  drog wlotowych na skrzyżowaniach tego RINGU.
W takiej sytuacji  płynność ruchu na niektórych skrzyżowaniach może ulec   pogorszeniu.
W takiej sytuacji naeżało by rozważać   wdrożenie   bardziej   elasycznej organizacji ruchu
poprzez sterowanie sygnalizacją świetlną.  Jednak  o takich zagrożeniach można mówić ww
perspektywie dłuższego czasu po systematycznej analizie  ruchu  i pomiary natężenia ruchu.

Na  etapie  oddania  RINGU do  eksploatacji   sygnalizacja   świetlna    na  skrzyżowaniach
RINGU nie występuje . 
Jedynym wyjątkiem jest zainstalowanie sygnalizacji świetlnej  w dwóch miejscach przy ulicy 
11 Listopada. (przykład zdjęcie nr 10 poniżej)
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Ulica 11 Listopada pod każdym względem  jest  odcinkiem najbardziej zurbanizowanym  na
tym ringu. Przebieg RINGU na tym odcinku    zaprojektowano  przez środek największego
Osiedla mieszkaniowego miasta Słupka na którym zamieszkuję    czwarta część mieszkańców
Słupska. Ponadto  w otoczeniu  tego ocinka znajdują sie ciągi pieszo jezdne do  licznych sieci
sklepów  wielkopowierzchniowych.   Ponadto  przy  tej  ulicy  zloka;izowany  został  węzeł
miejskiej komunikacji zbiorowej.
Problem  bezpieczeństwa  ruchu   na  tym  odcinku  Ringu   został   potraktowany  bardzo
poważnie,  o  czym  może  świadczyć   nieco  inna  organizacja  ruchu  niż  na  pozostałych
odcinkach ringu. 
Ewidentny priorytet  dotyczy  najsłabszych uczestników ruchu w tym obszarze ; dzieci  na
szlakach do szkół i powrotu ze szkół,  przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów,
otoczenia przystanków komunikacji miejskiej  oraz pieszych zmierzających  do  sieci sklepów
wielkopowierzchniowych.

Przede wszystkim ograniczono do minimum niektóre najbardziej niebezpieczne   manewry 
poza  skrzyżowaniami  a manewry te są realizowane wyłącznie na skrzyżowaniach z ruchem
okręznym.  Przede  wszystkim   nie  dopuszczono  lewoskrętów     poza  skrzyżowaniami  z
ruchem okrężnym.
Dobrym  rozwiązaniem  na nowym ringu jest   rezygnacja ze skrzyżowania   Romera - 11
Listopada - Bora  Komorowskiego a wjazd  w tę ulicę został zaprojektowany  w znacznie
bezpieczniejszym miejscu.  Zlikwidowano w ten sposób bardzo kolizyjne miejsce obecne w
poprzednim układzie.

 Zdjecie nr 10  poniżej
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Zdjęcie nr 10 (sygnalizacja świetlna   przed przejściem dla pieszych na ul 11 listopada)

Oznakowanie poziome i pionowe                  

Oznakowanie  poziome  wykonane  z  trwałego  tworzywa   odblaskowego.   oznakowanie
pionowe   i  poziome  jest  wykonane  w  sposób  czytelny  z  zachowaniem  wszelkich  norm
zawartych w rozporzadzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych a przede wszystkim w
odległościach wymaganych normami prawa o ruchu drogowym.
Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów są  usytuowane w miejscach   widocznych
dla  uczestnikow  ruchu  drogowego,  nie  przeslonięte  innymi  elementami  infrastruktury
drogowej.
Jezdnie w przeciwnych kierunkach są  rozdzielone pasem rozdzielczym  zieleni  wyniesionej
ponad płaszczyznę jezdni, ograniczonej krawężnikami   stanowiącymi  istotne utrudnienie dla
niezdyscyplinowanych kierujących   którzy   chcieliby zawrocić (przejechać na paw ruchu dla
kierunku przeciwnego ) w miejscach do tego nie przeznaczonych.
Na calej długości   Ringu stwierdziłem  3 kategorie prędkości  określonych  znakami  B-33
tj  40 km/h,   70 km/h oraz  prędkość 50 km/h (60 km /h)   w  obszarze   zabudowanym.
(Oznakowania prędkości administracyjnie ustalonej zdjęcie nr  11-13)
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Zdjęcie nr 11  (ograniczenie prędkości B-33 - 40 km/h)

Zdjecie nr 12 (ograniczenie predkości B-33  - 50/kmh)
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Zdjęcie nr 13 (ograniczenie predkości B-33 - 70 km/h)

Można przypuszczać że ustalone obszary określonych prędkości zostały dobrze wybrane z
puktu widzenia przewidywanego natężenia ruchu, intensywności     i  charakteru obszarów
zurbaniowanych, warunków geograficznych i lokalnych atmosfertczno drogowych.
Oznakowanie poziome w postaci linii rozdzielajacych pasy ruchu dla tego samego kierunku
P-1   umozliwiaja dość swobodne przemieszczanie sie kierujących  po o u pasach ruchu  także
w celu odpowiednio  płynnego wczesnego  zajmowania  tzw  pasów ruchu  zjazdowych  z
Ringu ora wjazdowych na Ring  , uwzględnieniem  linii pojedyńczych  i podwójnych ciagłych
w  obrębie  skrzyżowań,  przejść  dla  pieszych  i   innych  miejsc  które  potencjalnie  mogą
stwarzać określone niebezpieczeństwo wynikające z  ruchu w danym miejscu.
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Na zdjęciach nr  14, 15 i 16 (poniżej) przedstawiono przykłady oznakowania poziomego i
pionowego)

Zdjęcie nr 14

Zdjęcie nr 15
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Zdjęcie nr 16
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