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ZAGOSPODAROWANIE PASA DZIELĄCEGO
UL. EMILLI PLATER, WARSZAWA, POLSKA
ARCHITEKTURA
Produkt: Gabiony Galmac
Problem
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Ulica Emilii Plater w Warszawie na odcinku pomiędzy Alejami
Jerozolimskimi a ul. Świętokrzyską wybudowana została wraz
innymi elementami otoczenia Pałacu Kultury i Nauki. Przez
ponad 50 lat eksploatacji jej kamienna nawierzchnia w
znacznym stopniu sfałdowała się, miejscami była łatana
asfaltem. W krajobrazie ulicy dominowały przede wszystkim
parkujące samochody i autokary. W przyszłości pod ulicą
zaplanowano parking podziemny. Problem postawiony przed
projektantami, zawierał wyraźne wskazanie dotyczące
tymczasowości, a co za tym idzie konieczności łatwego
demontażu i częściowego zwrotu poniesionych nakładów przy
wtórnym wykorzystaniu użytych materiałów.

Rozwiązanie

Projekt sporządzany był etapami, spośród trzech koncepcji
przedstawianych prezydentowi, wybrany został wariant
pośredni łączący różne rozwiązania. Projekt opierał się na
zastosowaniu gabionów tworzących spiralę DNA, wewnątrz,
której znajdowały się brzozy. Wstępna wersja zakładała
zastosowanie gabionów z siatek zgrzewanych, ale ze względu
na trudność dostosowania ich do skomplikowanego kształtu i
po konsultacji z wykonawcą zdecydowano się zastosować
gabiony z siatek podwójnie splatanych typu 8x10 z drutu o
średnicy 3,0 mm zabezpieczonego przed korozją powłoką
cynkowo-aluminiową. Kosze gabionowe były układane na
podwalinie z chudego betonu uformowanego w taki sposób
aby utworzyć przestrzenny łańcuch DNA (punkt styku na
różnych poziomach). Następnie przystąpiono do wypełniania
koszy gabionowych kamieniami. Aby ułatwić montaż kosze
gabionowe dostarczone zostały bez wieka ale z dodatkową
siatką rozwijaną z rolki, co pozwoliło przyspieszyć prace
montażowe.

Projekt wstęgi gabionowej

Ul. Emilii Plater przed zagospodarowaniem pasa rozdziału

Usuwanie istniejącej nawierzchni

Inwestor:
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE
Generalny wykonawca:
ZAKŁAD REMONTÓW I KONSERWACJI DRÓG
Projektant:
RS ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Produkty zastosowane:
GABIONY GALMAC - 900 m3
Data budowy:
SIERPIEŃ - GRUDZIEŃ 2010

Podwalina z chudego betonu pod gabiony

Wypełnianie kamieniami koszy gabionowych

Widok po zakończeniu robót

Widok wstęgi gabionowej latem podczas EURO 2012

Sierpień 2012

Widok z góry
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Rozkładanie siatek koszy gabionowych

