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5 lipca jezdnia w stronę Szczecina
autostrady A6 od węzła Szczecin Dąbie do węzła Rzęśnica została tymczasowo
udostępniona dla ruchu. Tym samym na przebudowywanym odcinku autostrady A6
do zakończenia wakacji będą czynne obie jezdnie, w stronę Świnoujścia jeszcze ze
starą nawierzchnią i w stronę Szczecina już z nową nawierzchnią (po warstwie
wiążącej).

Jezdnia w stronę Szczecina do przełomu lipca/sierpnia od przejścia dla zwierząt
będzie miała jeden pas ruchu w związku z pracami prowadzonymi przy poboczach i
w pasie dzielącym. Zmiana organizacji ruchu powinna przynieść znaczące
zmniejszenie zatorów drogowych, które powstają przed tym odcinkiem szczególnie
podczas weekendów wakacyjnych na kierunku nad morze. Przypominamy jednak, iż
cały czas jest to plac budowy, na którym są ograniczenia prędkości i kierowcy
powinni zachować szczególną ostrożność. Realizacja robót przy przebudowie
autostrady A6 rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Zakończenie całości inwestycji
przewidziane jest w pierwszej połowie 2020 roku.
Wprowadzona obecnie organizacja ruchu zakłada funkcjonowanie jezdni w kierunku
Świnoujścia z dwoma pasami ruchu w jedną stron. Będzie to oznaczało powrót do
przekroju drogi sprzed przebudowy i powinno to znacząco zmniejszyć zatory na
kierunku nad morze. Jezdnia w kierunku Szczecina będzie miała do przełomu
lipca/sierpnia jeden pas ruchu. Ruch będzie jednak przebiegał tak jak przed
przebudową, czyli po łagodnym łuku, bez konieczności znaczącego zwalniania po to
aby włączyć się w przeciwległą jezdnię. Powinno to również znacząco zmniejszyć
zatory dla tego kierunku. Dodatkowo od kilku miesięcy kierowcy mają alternatywę w
postaci przejazdu ulicą Goleniowską. Po zakończeniu okresu wakacyjnego nastąpi
powrót do ruchu jedną jezdnią w obu kierunkach i będzie prowadzona przebudowa
jezdni w stronę Świnoujścia.
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Umowa na przebudowę odcinka Szczecin Dąbie – Rzęśnica została podpisana z
firmą Energopol Szczecin S.A we wrześniu ubiegłego roku. Zakres robót obejmuję
przebudowę obu jezdni autostrady A6 na odcinku 3,5 km wraz z budową dużego
przejścia górnego dla zwierząt.
Źródło: GDDKiA O/Szczecin

2/2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

