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III Obwodnica Krakowa

Celem jej budowy jest 
przejęcie ruchu 
międzydzielnicowego i 
odciążenie centrum 
Krakowa. 

Spółka Trasa 
Łagiewnicka SA 
realizuje (w zakresie 
koncepcji lub budowy) 
południowo zachodnią 
część projektu, na 
które składają się trzy 
trasy



Lokalizacja Trasy Łagiewnickiej









Około 60% Trasy biegnie w tunelach. Jeden z tuneli został wykonany na etapie konstrukcji – do granicy decyzji środowiskowej. Pozwoliło to na 

zminimalizowane  oddziaływania ruchu ulicznego i tramwajowego na otoczenie. 
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Zakres realizowany 
w ramach projektu UE

Centrum Jana Pawła II

Tunel drogowy
209 mTunel drogowy

i tramwajowy
618 i 659 m

Tunel drogowy
522 m

Tunel drogowy
350 m

62 m

22 m



Model 
finansowania

SPÓŁKA CELOWA odpowiedzialna za:

realizację inwestycji

utrzymanie wybudowanej infrastruktury



INŻYNIER KONTRAKTU
IN HOUSE



Korzyści z realizacji nadzoru 
siłami własnymi Spółki

1   Współpraca z wykonawcami w miejsce kontroli 

realizacji umowy, daje pełniejszy wgląd w powstający 

projekt, co ułatwia nadzór.

2  Udział przedstawicieli Spółki na spotkaniach projektanta 

z organami administracji I gestorami sieci, pozwolił 

przyspieszyć proces uzgodnień. 

3   Skuteczniejsze zarządzanie projektem

4,92 %



Skala
inwestycji





Ludzie / Sprzęt / Podwykonawcy

śr. ok. 100
pracowników dozoru technicznego Generalnego 

Wykonawcy i Podwykonawców

+ pracownicy Biura Inżyniera Kontraktu

śr. ok. 200
pracowników fizycznych, operatorów, 

kierowców

(ok. 300 w dniach maksymalnej 

intensyfikacji prac)

śr. ok. 70
jednostek sprzętowych

(ok. 180 w dniach maksymalnej 

intensyfikacji prac) 

ok. 370
współpracujących Podwykonawców



Materiały

ok. 60 000 m2

powierzchnia ścian szczelinowych

ok. 207 500 m3

objętość betonu

ok. 570 000 m3

objętość zasypek i nasypów

2 x 
8 x 

ok. 20 990 000 kg
masa stali zbrojeniowej

~ 1,5 x 30 tys. 3 x 

ok. 1 340 000 m3

objętość wykopu



Biuro inżyniera

20  szt.   -  poleceń 
zmiany + 

protokołów 
konieczności

65 -  Rad Budowy

20 - Przejściowych 
świadectw płatności 

+ świadectwo 
końcowe. 

1400 egz - 

Zatwierdzenia kart 

materiałów 

95 egz – 
zatwierdzeń 

projektów 
technologicznych 

PZJ/PTiOR

138 egz - 
zatwierdzeń recept

433 egz  -  
zatwierdzeń Kart 

Nadzoru 
Autorskiego

2900 – pism w 
ramach 

korespondencji 
kontraktowej

Monitorowanie informacji prasowych oraz 
współpraca z mediami – przez Inżyniera 

Kontraktu 



6

Historia realizacji inwestycji

2006
Rozpoczęcie prac nad 
koncepcją i dokumentacją 
środowiskową

1967
Pierwsze plany

17.02.2016
Powołanie Spółki
Trasa Łagiewnicka SA

22.02.2018
Przekazanie placu budowy

27.08.2022
Oddanie do użytkowania

Uzyskanie 
Decyzji Środowiskowej

2011



Proces realizacji inwestycji:

617.03.2017
Zawarcie umowy z 
Wykonawcą

627.08.2022
Oddanie do użytkowania

603.2017 610.2017 Opracowywanie dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem decyzji towarzyszących 

610.2017 01.2019 Wydawanie decyzji przez organ
architektoniczno-budowalny

604.2018 08.2022Realizacja robót

66 miesięcy

8 miesięcy

16 miesięcy

53 miesiące



Charakterystyka 
obiektów



Tunel pod Białymi Morzami



Tunel w rejonie 

zabudowy mieszkaniowej



Wyposażenie 
tuneli



Wentylacja

Oświetlenie zasadnicze

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie krawędziowe

Przejścia awaryjne

Nisze alarmowe

Monitoring wizyjny z funkcją identyfikacji 
zdarzeń

Monitoring jakości powietrza

Monitoring prędkości wiatru

Systemy ppoż.. (czujka pożarowa i panele 
sterowania)

Oznakowanie aktywne



Założenia 
projektowe



HOLISTYCZNE podejście
zaprojektowano całą przestrzeń a nie tylko drogę i obiekty.

Układ drogowy

Linia tramwajowa

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

Przestrzeń do rekreacji



Zagospodarowanie przestrzeni nad tunelami, tak by 

łączyła mieszkańców







Wyzwania
inżynieryjne



Opady, powódź, pandemia, wojna



Linia kolejowa



Rzeka Wilga





Utrzymanie

11 lat gwarancji 

Spółka utrzymuje całą 

zbudowaną 

infrastrukturę 
Zadanie to 

realizowane jest siłami 

własnymi - za 

wyjątkiem prac 

utrzymaniowych



KOSZTY UTRZYMANIA
11 dyspozytorów I 7 inspektorów: 1,75 

mln zł/rok
Wykonawcy prac utrzymaniowych: 3,94 

mln zł/rok
Razem: 5,69 mln zł/rok



CZTO



Trasa 
Łagiewnicka 
poligonem 

doświadczalnym



W Tunelach Trasy Łagiewnickiej 
zastosowano najnowocześniejsze 
rozwiązania p.poż. 

Straż, by zapoznać z tak 
nowoczesnymi rozwiązaniami 
strażaków, zdecydowała się 
zorganizować próbne dojazdy dla 
wszystkich pobliskich jednostek oraz 
wielkie ćwiczenia w których wzięło 
udział kilkadziesiąt wozów i blisko 
200 strażaków. 

Pierwsza interwencja wywołana 
upałem miała miejsce drugiego dnia 
funkcjonowania tunelu. Wykazała, że 
systemy, procedury i ludzie reagują 
perfekcyjnie. 



Wykorzystanie 

Trasy Łagiewnickiej
Komunikacja autobusowa 

69 kursów / dzień
Komunikacja tramwajowa 

424 kursy / dzień (w tunelu)

Komunikacja indywidualna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Kontynuacja 
realizacji III 
obwodnicy
Trasy Pychowicka i 
Zwierzyniecka

13 wariantów – powstało w 
ramach procesu decyzyjnego

10 km – mogą mieć łącznie 
głębikie 
i płytkie tunele w ciągu obu 
tras
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