S k o m p lik o w a n e roboty, w ie lk ie p ie n ią d ze

Szybki tramiraj,
czyli prem etro
Szybki tram w aj do Słonecznego, spraw nie funkcjonow ać m usi mieć wowe
obiekty
„towarzyszące”.
Wcześniej czy później zam ierzenia zaplecze techniczne. I to nie byle Więc estakada między ul. Bataliotakie trzeba zrealizować. A będzie jakie. Wszak przew iduje się, że tra nów Chłopskich a w iaduktem ko
to, po Trasie Zamkowej, najw ięk- sę obsługiwać będzie 25 pociągów lejowym, w iadukty nad ulicam i Ba
sza szczecińska inw estycja komu po cztery wagony każdy. A więc talionów Chłopskich i H angarow ą,
nikacyjna.
T raktow ana
zresztą 100 wagonów w ruchu. A przewi- w iadukt-w jazd n a lotnisko, w iaprzez projektodaw ców jako przy- dując w skaźnik tzw
gotowości dukty i dworce nad ulicam i Jasną,
szłe metro, biegnące przez całe technicznej całego taboru w wy- Łubinow ą i D ąbską. Ze w zględu na
miasto, aż ku Policom, obsługują- sokości 80 oroc., zajezdnia musi stru k tu rę g runtu, w szystkie obiekce najw iększe rejony zam ieszkania być obliczona na co najm niej 125 ty muszą być posadowione na pai pracy szczecińskiej aglomeracji,
wagonów.
lach. D odajm y do tego szereg óW iaśnie Szczeciński Szybki Tram biektów zw iązanych z trasą, m. in.
w aj (tak został nazwany) ma sta- Trzeba przy tym mieć na wzglę- kładki dla pieszych, kanalizacja de
nowić pierwszy odcinek tego m et g2;e szereg innych uw arunkow ań szczowa, zieleń, drogi. A i to je
ra. Ściślej mówiąc, tak zaprojek technicznych. I tak np. z uw agi n a szcze nie wszystko. Trzeba będzie
tow any i zbudowany, by, gdy zaj nietypowy przebieg SST (estaka- orzebudow ać kolidujące z trasą sieć
dzie potrzeba, mógł być łatwo adap ^
tunele), nie będzie możliwe gazową i elektryczną, kanał gazotow any na to m etro. Długość trasy konserw ow anie torow isk i sieci o- wy, m agistralę cieplną. Na dodaod Słonecznego do Basenu Górni raz szybkłe usuw anie ew entual- tek obniżyć linię kolejow ą Sobieczego — osiem kilom etrów . Orien- nych aw arii przy użyciu dotych- r *idz — Dąbie na długości trzech
tacyjny koszt budow y — dziesięć czasowego sprzętu.
Należy więc ' Pół kilom etra,
do trzy n astu m iliardów złotych. Po przewidzieć skonstruow anie i w y torach now ej trasy m ają początkowo posażenie specjalnego pociągu tech
kursować pociągi składające się z
niCZnego.
Most na Regalicy — etap trzeci
czterech najnowszego typu wago
nów tramwajowych, a później spe • Realizacyjny etap drugi SST, to
W edług założeń, etapem trzecim
cjainie zaprojektowane ^wozy ^lub budowa linii tram w ajow ej od Sło- inw estycji m a być budowa m ostu
adaptowany tabor kolei podzieni- necznego do ul. Eskadrow ej. Trasę drogow o-tram w ajow ego na Regalinej. Główne korzyści: bezkolizyjny zaprojektow ano
w
sąsiedztw ie cy, estakady i tory od ul. Eskadprzebieg trasy, a w związku z tym istniejącej linii kolejowej Sobie- rowej do Basenu Górniczego. I tazwiększenie szybkości jazdy tram- rac[z — Szczecin-Dąbie, w e w spół- kie w łaśnie „etapow anie” budzi kon
wajowych pociągów do 40 km na nym głębokim wykopie. Takie w ła trow ersje. Ju ż n iejed n a przecież
godzinę (obecnie, średnia wynosi śpie usytuow anie obu linii pozwo- inw estycja u tknęła n a zawsze n a
13_ km). Całe przedsięwzięcie po- Hł0 na bezkolizyjne pow iązanie z którym ś tam etapie,
dzielono na trzy etapy.
układem drogowym, dogodną lo
kalizację przystanków i dworców
A w tym konkretnym przypadt przesiadkowych. Na wysokości ul. ku, zakończony pętlą na ul. EskaNajpierw zajezdnia „Kijewo* Jasnej (patrząc w stronę centrum ) drowej, SST nie spełni sw ojej roli.
obie linie się rozchodzą. SST po- T utaj pasażerowie będą się musieli
biegnie nasypem po obrzeżu lotni- przesiadać do autobusów. A na Ba
P rojektanci pow iadają, że reali- ska i ogródków działkowych. D a- senie Górniczym druga przesiadzację tej w ielkiej inw estycji nale- lej, estakadam i i przez most. n a ka. Wiadomo, że inw estycja dro
ży rozpocząć od budowy zajezdni Regalicy do Basenu Górniczego. Ro ga, więc tym bardziej
pow inna
w Kijewie, w pobliżu autostrady, boty przy tym huk. Bo to nie tyl- dać odpowiednie efekty.
A rgum ent prosty: żeby SST mógł ko tory. W ym ienię jedynie podsta(rag)

