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Wykonawca prac na ul. Kujawskiej
chce jeszcze w grudniu przełożyć ruch na nowe jezdnie wybudowane wokół ronda
Kujawskiego. Pozwoli to rozpocząć kolejne etapy prac przy rozbudowie
komunikacyjnego węzła. Montowane są również rozjazdy, które mają umożliwić w
przyszłości budowę linii wzdłuż ulicy Solskiego.

Plac budowy został przekazany wykonawcy w lutym bieżącego roku. Do końca
listopada zrealizowano około 30 procent zakresu rzeczowego zadania. W miejscu
inwestycji zaangażowanych jest około 100-130 pracowników. Park maszyn, z
którego korzystają wykonawcy, to kilkadziesiąt pojazdów.
Wykonawca zamierza jeszcze w grudniu przełożyć ruch wokół ronda Kujawskiego na
nowe odcinki jezdni zbudowane od strony centrum handlowego. Pozwoli to
rozpocząć rozbiórkę jezdni, którą obecnie prowadzony jest ruch w kierunku
tymczasowego ronda u zbiegu ulic Solskiego i Chołoniewskiego. Tego typu roboty
mogą być wykonywane również w okresie zimowym. Przełożenie ruchu na nowe
jezdnie powinno też ułatwić korzystanie z tymczasowych przystanków. Szereg prac
wykonują też brygady torowe. Po rondzie Bernardyńskim rozjazdy i pierwsze odcinki
szyn są układane na rondzie Kujawskim. Rozjazdy w tym miejscu umożliwią
wyprowadzenie linii w kierunku ul. Solskiego. Fragment torowiska na tej ulicy ma
pełnić funkcję torów odstawczych, a w przyszłości planowana jest budowa trasy
przez Szwederowo w kierunku ronda Grunwaldzkiego. Kontynuowana jest budowa
murów oporowych.
Nowoczesna arteria
Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w
centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów
i zaawansowaną już przebudową węzła Szarych Szeregów, przekroczy 350 mln zł.
PESA dostarczyła już wszystkie Swingi i wożą one pasażerów. Sam koszt prac
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budowlanych na Kujawskiej to 168 mln zł. Inwestycja zakłada budowę nowego
torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda
Bernardyńskiego. Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg
dojazdowych.
Ulica
Bernardyńska
przebudowana
zostanie
od
ronda
Bernardyńskiego do mostu. Wraz z nią wytyczony zostanie układ ścieżek i
chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi na nabrzeżu Brdy. Ciąg Wały Jagiellońskie –Toruńska będzie rozbudowany do dwóch jezdni, od ul Długiej do
ul. Babia Wieś. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również
buspas.
Wszystkie
rozwiązania
dostosowane
będą
do
potrzeb
osób
z
niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków,
wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy budowanie
elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.
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