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Modernizacja linii kolejowej E-59 Wrocław-Poznań na odcinku
Czempiń-Poznań
Data: 2011-05-23
Wojewoda Wielkopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań
na odcinku Czempiń - Poznań od km 131,080 do km 163,400.
Ww. inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części, w związku z czym sporządzono mapy z
projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Sprawa dotyczy wielu właścicieli działek.
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Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (j.t. Dz. U. z 2007 r.
Nr 16, poz. 94 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”
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Linię kolejową na odcinku Wrocław – Poznań zbudowano w 1856 roku. To jeden z najintensywniej
eksploatowanych odcinków polskich linii kolejowych w sieci PKP PLK SA, będący częścią linii kolejowej
E59 na trasie Międzylesie – Wrocław – Poznań – Szczecin – Świnoujście, a także fragment
transeuropejskiego korytarza transportowego na osi północ – południe.
Projekt ten jest pierwszym etapem kompleksowej modernizacji linii kolejowej na odcinku
Wrocław – Poznań (łącznie 162 km). Dzięki niej zostaną zaprojektowane rozwiązania przebudowy linii
polegające na dostosowaniu jej parametrów do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich, a także
zastosowane rozwiązania dotyczące układu geometryczneg torów, obiektów inżynieryjnych oraz
rozstawu słupów trakcyjnych umożliwiających wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem
Kolejowym (European Rail Traffic Management System – ERTMS). System ten pozwoli maszyniście
kontrolować jazdę pociągiem przy bardzo dużych prędkościach, dzięki czemu będzie można wprowadzić
na linię pociągi poruszające się bezpiecznie z prędkością 200 km/h. Projekt został zrealizowany. Ze
środków Funduszu Spójności współfinansowano 85 % jego wartości.

Gazeta Wyborcza 20.04.2005 r tak pisała: "Z Poznania do Wrocławia pociągiem w 75 minut?
To możliwe, skoro po modernizacji linii E59, którą planują PKP Polskie Linie Kolejowe, wagony będą
sunąć z prędkością 160 km na godzinę.
Trasa z Poznania do Wrocławia będzie drugą linią kolejową prowadzącą przez Wielkopolskę, która
zostanie wyremontowana. Pierwszą była E20 wiodąca w kierunku Berlina. O fundusze europejskie na
modernizację linii E59 na odcinku z Poznania do Wrocławia PKP Polskie Linie Kolejowe starały się już
cztery lata temu.
Modernizacja 180-kilometrowej trasy powinna rozpocząć się w 2008 r. i potrwa trzy lata. - Optymalny
byłby dla nas termin zakończenia w 2010 r. - mówi Bogdan Bresch, wicedyrektor poznańskiego oddziału
PKP Polskie Linie Kolejowe. Przebudowa rozpocznie się od Wrocławia. Jako pierwszy zostanie
wyremontowany odcinek do Rawicza, a drugi - odcinek z Rawicza do Poznania.
Pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się z prędkością nawet 160 km na godzinę (towarowe - do
120 km/h). Zwiększy się także liczba pociągów pokonujących tę trasę, zarówno pasażerskich, jak i
towarowych. Konstrukcja torowiska będzie tak stabilna, że po jej ułożeniu tor powinien pracować bez
większych remontów nawet przez 40 lat. Warstwa ochronna pod torami i ich szlifowanie zmniejszy też

hałas przejeżdżających pociągów o 15 decybeli.
Co nowego?
Na stacjach powstaną nowoczesne elektroniczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Między
Rawiczem i Poznaniem powstaną dwa centralne punkty sterowania: w Lesznie i Poznaniu. Takie centra
będą nastawiały wszystkie rozjazdy i semafory. - Wprowadzenie automatycznych urządzeń zwiększy
bezpieczeństwo ruchu, wykluczy też błędną decyzję operatora - zapewnia wicedyrektor PLK w Poznaniu.
Nowe będą wszystkie rozjazdy, semafory, perony, wiaty peronowe i dojścia do peronów. Na stacjach
powstaną podziemne przejścia dla pasażerów, a na przystankach osobowych - nowe przejazdy. Perony
będą umożliwiały poruszanie się na nich osobom niepełnosprawnym.
- Nie stać nas na budowanie wszędzie skrzyżowań dwupoziomowych, ale w szczególnych miejscach
myślimy o wiaduktach, na przykład w Rawiczu - mówi Bresch. Na innych przejazdach (których ze
względów bezpieczeństwa będzie mniej niż obecnie) sygnalizacja i rogatki lub półrogatki będą
automatycznie sterowane, przez pociąg. Gdy lokomotywa wjedzie na tzw. kontakt szynowy, to rogatki
automatycznie się zamkną. Dopiero ich całkowite zamknięcie umożliwi nastawienie semafora na "wolną
drogę". Dodatkowo przed każdym przejazdem ustawione zostaną tarcze ostrzegawcze, które
poinformują maszynistę o tym, czy rogatki działają prawidłowo. Gdy maszynista otrzyma sygnał, że coś
jest nie tak, musi zwolnić do prędkości 20 km/h. - A taka prędkość spowoduje, że maszynista zawsze
zdąży się zatrzymać przed przejazdem. Możemy się pochwalić, na przykładzie trasy E20, że na takich
przejazdach nie było jeszcze wypadku - dodaje Bresch.
Dla zwierząt i uszu
Planowane są także dwa przejścia dla zwierząt: górą na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego i
dołem pod Żmigrodem (dla żab). W kilku miejscach pojawią się ekrany akustyczne, niektóre mogą być
nawet przezroczyste.
W trakcie remontu linia E59 będzie jak czynny zakład pracy. Ruch pociągów będzie się odbywał
normalnie, tylko po jednym torze, jedynie rozkład jazdy zostanie dostosowany do prac. - Chcemy jednak,
by pasażer nie odczuł tej przebudowy - przekonuje Bresch.
Koszt modernizacji linii E59 na odcinku z Poznania do Wrocławia nie jest jeszcze dokładnie ustalony, ale
może wynieść ok. 700 mln euro. Środki będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Spójności. Aby
inwestycja mogła się rozpocząć, musi zostać podpisane memorandum finansowe. Dopiero ono określi
całkowity koszt remontu"
Jak widać inwestycja ta jest mocno już spóźniona. Jak potocza się jej dalsze losy? Czy Mosina od 154 lat
związana z tym szlakiem kolejowym (tyle czasu minęło już od momentu zbudowania linii kolejowej
Poznań-Wrocław) teraz dzięki szybkiej kolei straci czy zyska?
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