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PROBLEMY REALIZACYJNE BUDOWLANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DROGOWYCH 

 

W artykule omówiono współczesne problemy związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych w drogownictwie. Scha-

rakteryzowano specyfikę tych przedsięwzięć. Wskazano BIM jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami branży 

drogowej. Opisano ryzyko w toku realizacji projektu i odniesiono je do poszczególnych jego interesariuszy. Poruszono też 

problemy środowiskowe dróg kołowych w aspekcie ochrony przed zanieczyszczeniami spływającymi z autostrad oraz hałasem.       

 

WSTĘP 

Zarządzanie projektem można generalnie nazywać procesem 
rozwiązywania problemów projektowych, które praktycznie kojarzo-
ne są z zagrożeniami. Te z kolei są zwiastunami ryzyka, rozumia-
nego jako prawdopodobieństwo potencjalnych strat wynikających z 
przyczyn obiektywnych, podejmowanych działań lub ich zaniecha-
nia (nie wykorzystania szans). Podkreślić bowiem trzeba fakt, że 
ryzyko jest związane nie tylko z podejmowaniem działań, ale też ich 
niepodejmowanie może być źródłem ryzyka. 

Organizacja drogowych projektów inwestycyjnych napotyka na 
szereg problemów wynikających w dużej mierze z rozlicznej liczby 
ich interesariuszy. Są to problemy nie tylko natury ekologicznej, ale 
też często stosunków własnościowych. 

W rozwiązywaniu problemów realizacji przedsięwzięć budow-
lanych, w tym w zakresie drogownictwa, wykorzystuje się szereg 
narzędzi innowacyjnych. Jako takie można wskazać BIM (ang. 
Building Information Modelling), stanowiący twórczy proces gene-
rowania, wykorzystywania i przetwarzania danych dotyczących 
obiektów drogowych. BIM dzięki interoperacyjności platform techno-
logicznych pozwala, aby wszyscy zainteresowani, uczestniczący w 
danej inwestycji, mieli łatwy dostęp do informacji w tym samym 
czasie. Jako innowacyjna technologia, BIM odnajduje zastosowanie 
w budownictwie drogowym, nie tylko przy usprawnianiu organizacji 
pracy na placu budowy, ale także w biurach projektowych przy 
tworzeniu dokumentacji projektowej, jak również przy usprawnianiu 
zarządzania eksploatacją obiektów drogowych. 

1. SPECYFIKA PROJEKTÓW W  DROGOWNICTWIE 

Specyficzne cechy realizacji procesów budowlanych w drogo-
wnictwie sprawiają, że zarządzanie projektami drogowymi jest 
bardziej skomplikowane niż innymi projektami. Inwestycje drogowe 
silnie  ingerują w środowisko naturalne i stwarzają szereg zagrożeń 
dla ludzi zarówno w fazie realizacyjnej, jak też eksploatacyjnej. 
Dlatego podlegają szeregowi zabezpieczeń prawnych, których 
respektowanie wymaga znacznych nakładów finansowych oraz 
wydłuża czas realizacji projektu. Projekty te wymagają szczególnej 
dbałości o jakość dróg, co wynika m.in. z długotrwałości ich życia. 
Zatem problem dobrego pod względem jakościowym projektowania 
realizacji budowy tego typu obiektów, ujmującego optymalne roz-
wiązania technologiczno-organizacyjne realizacji procesów budow-
lanych oraz skuteczne systemy zarządzania - z uwzględnieniem 
wszechobecnego ryzyka - jest istotne w tych projektach.  

Specyfika realizacji procesów przedsięwzięć inwestycyjnych, 
jakimi są procesy budowy dróg, wymusza też podejmowanie od-
ważnych decyzji logistycznych.  

Zapewnić one muszą ciągłość pracy zestawów maszyn, ogra-
niczając niekorzystny wpływ zakłóceń, mogących się pojawić w 
trakcie realizacji przedsięwzięcia.  

Znaczna część projektów drogowych to duże projekty, realizo-
wane często w międzynarodowej kooperacji. Specyfika takich pro-
jektów wynika w szczególności z charakteru produktów.  

Drogowe obiekty budowlane są najczęściej produktami o 
znacznym zakresie postawionych zadań, długim czasie realizacji i 
życia produktów, znacznym koszcie wytworzenia i użytkowania a 
przede wszystkim charakteryzują się znacznym oddziaływaniem na 
środowisko – w zasadzie kształtują środowisko naturalne człowieka. 
Stąd duża liczba i różnorodność interesariuszy projektów inwesty-
cyjno-budowlanych – od tradycyjnych dla projektów: sponsorów 
(inwestorów) projektu i jego realizatorów (zespołu projektowego z 
menedżerem projektu), do społeczności lokalnej (w bezpośrednim 
sąsiedztwie realizowanego projektu) a także społeczeństw w szer-
szym pojęciu, narażonych na konsekwencje istnienia wznoszonych 
obiektów budowlanych.  

Interakcje projektów drogowych z otoczeniem zależą od rodza-
ju drogi, wielkości budowanego odcinka, lokalizacji i szeregu innych 
uwarunkowań ogólnych i specyficznych dla tych przedsięwzięć. 

Próbę usystematyzowania problematyki drogowych przedsię-
wzięć inwestycyjnych w postaci schematu blokowego  cyklu drogo-
wego projektu inwestycyjnego przedstawiono w pracy: [3]. Uogól-
niony schemat projektów o takim charakterze ukazuje klasyczny 
ciąg zdarzeń - od diagnozy potrzeby do jej zaspokojenia. Można to 
nazwać cyklem realizacji drogowych projektów inwestycyjnych. 

Ponadto, można zauważyć szereg cech specyficznych budow-
nictwa drogowego, tj. [4]: 
– liniowy wymiar przedsięwzięcia implikujący ciągłą zmienność 

frontu robót, przy czym kolejne odcinki drogi różnią się między 
sobą - zmieniają się też warunki prac budowlanych, stymulujące 
zagrożenia różnorodnej natury; 

– skomplikowany charakter rozwiązań projektowych obiektów 
drogowych; 

– duża liczba interesariuszy projektów;  
– wysoka kapitałochłonność realizowanych procesów budowla-

nych; 
– udział wielu specjalistów we wszystkich fazach życia obiektów 

drogowych;   
– długotrwałość produktu; 
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– wrażliwość obiektów drogowych na warunki atmosferyczne – 
wyraźny wpływ klimatu na drogi w fazie wykonawczej i eksploa-
tacyjnej.  

2. INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM DRO-
GOWYM Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BIM 

W zarządzaniu projektami budowlanymi obserwuje się ostatnio 
duże zainteresowanie narzędziami o charakterze innowacyjnym 
[11]. Takim narzędziem jest technologia BIM. Jest to skrót od an-
gielskiego Building Information Modelling, określający modelowanie 
informacji o budowanym obiekcie [5], [12].  

Oznacza inwestycję budowlaną, którą można stworzyć w wirtu-
alnym świecie - począwszy od koncepcji po oddanie do użytku i 
eksploatację. Jest ona wykorzystywana w zakresie zarządzania i 
prowadzenia budowy, jak również planowania i projektowania oraz 
eksploatacji. Stanowi proces twórczy obejmujący generowanie 
danych  na temat budowli i ich wykorzystywanie. Jest zintegrowa-
nym procesem tworzenia cyfrowego modelu budowanego obiektu, 
w których zapisuje się informacje przydatne na etapie projektowa-
nia, budowy i użytkowania. 

BIM, określany jest jako przyszłość budownictwa, oznacza 
dysponowanie dokładnym modelem 3D wraz z jego dokładną lokali-
zacją oraz wszelkimi niezbędnymi, łatwo dostępnymi informacjami 
zarówno dla projektantów, jak również inwestorów, wykonawców i 
użytkowników. 

Tematyka BIM ma charakter interdyscyplinarny, gdyż zawiera  
elementy techniczne, prawne oraz organizacji i zarządzania [14]. 

Przydatność technologii BIM w projektach branży  budowlanej 
wynika z tego, że wymagają one zwykle wielu współzależnych 
działań i obejmują analizy natury technicznej, ekonomicznej i śro-
dowiskowej. Niezbędne jest też opracowanie koncepcji działań, 
projektu budowlanego, przygotowanie organizacyjne oraz realizacja 
budowy wraz z przekazaniem obiektu budowlanego do eksploatacji. 
Podstawowa ̨ częścią przedsięwzięcia budowlanego są roboty bu-
dowlane, realizowane na placu budowy. Jednak szczególną fazą 
projektu budowlanego jest eksploatacja obiektu budowlanego, czyli 
zapewnienie możliwości użytkowania obiektu, zgodnie z przezna-
czeniem, poprzez utrzymanie wymaganego stanu eksploatacyjnego 
tego obiektu [5]. 

Technologię BIM wdrażają przede wszystkim przedsiębiorstwa 
budowlane operujące na rynku globalnym. Na przykład firma  
Skanska od kilku lat wdraża BIM, z powodzeniem, na różnych ro-
dzajach budów na całym świecie, w tym w Polsce, również w toku 
realizacji przedsięwzięć drogowych.  

3. RYZYKO W ZARZĄDZANIU PROJEKTEM BUDOW-
LANYM  

3.1. Rodzaje ryzyka w projekcie 

Dla powodzenia realizacji projektu istotne znaczenie ma anali-
za ryzyka projektu.  

Ryzyko najogólniej można zdefiniować jako prawdopodobień-
stwo niespełnienia przewidywań. Rozmijanie się przewidywań z 
rzeczywistością w budowlanym projekcie inwestycyjnym może być 
dostrzegane w poszczególnych jego perspektywach. Może się 
uwidocznić w obszarze zakresu realizowanego przedsięwzięcia, 
jakości robót budowlanych a także czasu wykonania zadania i jego 
kosztów. Zauważyć też trzeba współzależności tych obszarów w 
osiąganiu założeń planistycznych. Na przykład, zmiany zakresu 
projektu, czy wymagań jakościowych mają wpływ na poziom kosz-
tów i czas trwania przedsięwzięcia, Problem czasu ma w projekcie 
dwa wymiary, tj. czas trwania realizacji zadań oraz terminy ich 

wykonania, które w różny sposób mogą wpłynąć na koszty projektu. 
W analizie opłacalności, wykonywanej w ramach studium wykonal-
ności, przyjmowane są określone terminy realizacji i finansowania 
projektu (także kredytowania), w powiązaniu z czasem wykonania 
zadań. Wszelkie zmiany, związane z czasem w projekcie, oddziału-
ją w różny sposób na interesy poszczególnych uczestników projek-
tu.  

Uczestnicy projektu budowlanego muszą rozpatrywać ryzyko z 
różnych perspektyw. Szczególnie istotnym krokiem podczas proce-
su budowlanego jest wyznaczenie przez inwestora oraz firmę wy-
konującą prace podczas budowy przyczynowych grup ryzyka.   

Dokonanie analizy ryzyka podczas realizowania projektu bu-
dowlanego ma wpływ na efektywność działań dotyczących projektu. 
Ryzyko trzeba ujmować kompleksowo.  

Nie należy optymalizować pojedynczych procesów podczas 
procesu budowlanego nie biorąc pod uwagę ich egzogeniczności. 
Każdy z procesów realizowanych w przedsiębiorstwie odbywa się z 
udziałem ludzi. To oni są uczestnikami działań budowlanych. Moni-
torowanie efektów pracy pracowników jest zadaniem kadry mene-
dżerskiej. Oni również podejmują decyzje posiadające charakter 
strategiczny oraz operacyjny.  

Dla branży drogowej najistotniejszym ryzykiem są warunki po-
godowe. W fazie wykonawczej mogą one albo ułatwić prowadzenie 
prac, albo przysporzyć kierownikom robót wiele kłopotów. Dlatego 
już na etapie negocjacji warunków umowy winno się wziąć powyż-
sze ryzyko pod uwagę i dokonać w umowie odpowiedniego zapisu 
regulującego możliwość np. wydłużenia czasu, jaki potrzebny jest 
na realizację zadania, bez obciążania wykonawcy karami pienięż-

nymi. 
Ryzyko w projekcie inwestycyjno-budowlanym można zidentyfi-

kować jako ryzyko występujące w fazie planowania, wykonawstwa i 
eksploatacji obiektów budowlanych [2]. 

W fazie planowania ryzyko objawia się jako: 
– ryzyko zakresu projektu, odnoszące się do możliwości zawarcia 

w ramach dysponowanego terenu przewidywanych, według ba-
dań marketingowych, zakresów działalności, 

– ryzyko kosztów przedsięwzięcia, głównie związane z trudnością 
oszacowania kosztów prac rozbiórkowych obiektów po byłym – 
zakładzie przemysłowym,  

– ryzyko terminów realizacji, związane głównie z urzędowymi 
procedurami administracyjnymi, jak też procedurami przetargo-
wymi, 

– ryzyko wymagań jakościowych, związane z przyjęciem klasy 
jakości obiektu budowlanego, a w konsekwencji jakości proce-
sów technologicznych w toku których on powstaje, 

– ryzyko dostosowania rozwiązań architektonicznych do przewi-
dywanych funkcji dla obiektu budowlanego, 

– ryzyko rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych obiektu budow-
lanego, 

– ryzyko technologiczności procesów budowlanych. 
Wykonawstwo zadań budowlanych w projekcie inwestycyjno-

budowlanym niesie ryzyko  w związku z możliwością ujawniania się 
zagrożeń wraz z postępem prac budowlanych. W tym zakresie 
przewiduje się następuje rodzaje ryzyka: 
– ryzyko identyfikacji konstrukcji rozbieranych obiektów, niosące 

za sobą dobór technologii rozbiórkowych, 
– ryzyko właściwości podłoża gruntowego i stosunków wodnych, 

związane z trafnością przewidywań w tym zakresie na poziomie 
prac projektowych – fundamentów i konstrukcji nośnej obiektów 
budowlanych, 

– ryzyko technologiczne zastosowanych rozwiązań w zakresie 
robót budowlanych, 

– ryzyko organizacji robót budowlanych, 
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– ryzyko konsolidacji procesów technologicznych i biznesowych, 
– ryzyko płynności finansowania zadań budowlanych, 
– ryzyko bezpieczeństwa pracowników, wynikające z naturalnej 

złożoności i charakteru prac budowlanych oraz szybkiego tem-
pa robót. 
W fazie utrzymania projektu można zauważyć zagrożenia im-

plikujące szereg ryzyk, w tym m.in.: 
– ryzyko sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania obiek-

tem wraz z podsystemami zapewnienia bezpieczeństwa poża-
rowego, włamaniowego, komunikacji wewnętrznej oraz spraw-
ności instalacji wewnętrznych i przyłączeniowych, 

– ryzyko trwałości zastosowanych do budowy obiektu materiałów i 
wyrobów, 

– ryzyko zmienności stosunków gruntowo-wodnych podłoża 
obiektu, wynikające z możliwości inwestycyjnych w otoczeniu 
obiektu i ich wpływu na zachowanie się podłoża gruntowego, 

– ryzyko funkcjonalności zastosowanych rozwiązań architekto-
nicznych, związane ze zmianami trendu w projektowaniu obiek-
tów tego typu, 

– ryzyko pozycji konkurencyjnej projektu na tle powstających 
nowych substytutów. 
Wdrożenie zarządzania ryzykiem w projekcie najlepiej rozpo-

cząć od analizy wszystkich procesów, tj. procesów zarządzania, 
podstawowych technologicznych procesów wytwórczych, procesów 
pomocniczych, obsługowych, informacyjnych, kontrolnych i innych. 
Kolejno można przejść do analizowania przebiegu zadań na po-
szczególnych stanowiskach roboczych i dokonać diagnozy proble-
mów mogących wywoływać sytuacje ryzykogenne. W definiowaniu 
ryzyka na poziomie projektu, obok zagrożeń tkwiących w procesach 
zarządzania projektem, trzeba wziąć pod uwagę ryzyka na poziomie 
stanowisk i procesów oraz określić charakter relacji ryzyka na 
wszystkich poziomach. 

Można zauważyć, że dwoma filarami instrumentarium zarzą-
dzania ryzykiem w projekcie są:  
– systematyczne badanie problemu ryzyka w kolejnych fazach 

projektu, 
– budowanie kompleksowej strategii ochrony osiągnięcia celu 

projektu na podstawie wszelkich dostępnych informacji. 

3.2. Ryzyko przedsięwzięć drogowych w perspektywie jego 
uczestników 

Wrażliwość na ryzyko określonego obszaru działalności może 
być postrzegana jako jego podatność na oddziaływanie czynników 
zakłócających. Konieczne jest  jednak rozpatrywanie ryzyka z per-
spektywy poszczególnych uczestników projektu. Podczas realizo-
wania procesu budowlanego każdy z jego członków ponosi pewne 
ryzyko. Wyartykułować trzeba szczególnie źródła ryzyka odnoszące 
się do inwestora i wykonawcy robót budowlanych. 

Inwestor ponosi głównie ryzyko związane z projektowaniem 
oraz z wykonawstwem robót budowlanych. Dotyczy ono zwłaszcza 
czasu wykonania poszczególnych etapów budowy. Każde opóźnie-
nie powoduje najczęściej zmianę kosztów oraz terminów połączo-
nych z realizacją i zakończeniem robót. Szczególnie niekorzystne 
jest wystąpienie opóźnienia w dokończeniu robót budowlanych, czy 
też wystąpienia innych niezgodności podczas realizowania prac.  

Inwestor ponosi też ryzyko związane ze zwiększeniem się 
kosztów realizowanej budowy. Ponosi odpowiedzialność w razie źle 
sformułowanej umowy, szczególnie w zakresie kosztów przedsię-
wzięcia.  

Wysoki poziom ufności oszacowań inwestorskich winny za-
pewnić [9]: 
– dopracowana wizja zamierzenia inwestycyjnego - w jak naj-

mniejszym stopniu zmieniana w czasie trwania fazy realizacji, 

– przeprowadzanie przetargu w momencie posiadania pełno-
branżowego projektu wykonawczego z ustalonymi wszystkimi 
rozwiązaniami szczegółowymi i detalami, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót, wszystkich uzgodnień z gesto-
rami sieci, 

– rzetelna dokumentacja geologiczna (warunków gruntowo-
wodnych), 

– dokładna informacja na temat przebiegu istniejących sieci i 
uzbrojenia terenu. 
Ponadto inwestor ponosi ryzyko związane z lokalizacją inwe-

stycji. Ryzyko może wynikać także z działania osób trzecich. Pod-
czas procesu budowlanego może wystąpić brak społecznej akcep-
tacji, protesty czy sprzeciwy ze strony społeczności lokalnej w okre-
sie wdrażania oraz realizowania inwestycji. Inwestor ponosi ryzyko 
polityczne. Połączone ono jest z dokonaniem zmian w sferze polity-
ki powiązanej z rozwijaniem się przedsięwzięć o danym charakte-
rze, czy dotyczącej zmiany przepisów prawnych. Podczas procesu 
może zaistnieć ryzyko finansowe. Mogą zaistnieć zatory płatnicze, 
czy zmiana wysokości stóp procentowych oraz kursowych. Ponosi 
on również ryzyko powiązane z uzyskaniem przychodów z tej inwe-
stycji. Inwestor ponosi ryzyko techniczne dotyczące niedostatecz-
nego kontrolowania jakości robót oraz postępu prac. Ponosi on 
również inne ryzyka. Są one przeważnie związane z rozstrzyganiem 
sporów związanych z realizacją przedmiotu budowy oraz z obo-
wiązkiem podejmowania działań dotyczących poprawy stanu śro-
dowiska naturalnego.   

Wykonawca ponosi pewne ryzyko podczas procesu budowla-
nego. Ryzyko wykonawcy powiązane jest z prowadzeniem własnej 
działalności gospodarczej. Ryzyko rynkowe połączone jest szcze-
gólnie z dostępnością środków finansowych na realizowanie przed-
sięwzięcia. Wpływa ono skutecznie na wysokość kosztów, ilość, 
jakość oraz termin dostarczania środków niezbędnych do prawidło-
wego zrealizowania przedsięwzięcia. Ryzyko dotyczy także nieko-
rzystnego zarządzania zasobami ludzkimi, materiałami budowlany-
mi, czy sprzętem budowlanym. Zła organizacja prac, nieterminowe 
ich wykonywanie powoduje wystąpienie problemów z końcowym ich 
wykonaniem. Wykonawca ponosi także ryzyko wynikające z decyzji 
podejmowanych przez inwestora. Dotyczy ono szczególnie wpro-
wadzania wszelkich zmian powiązanych z dokonaniem wyboru 
wykonawcy w wyniku przetargu, czy też z powodu rezygnacji inwe-
stora z wykonania przedsięwzięcia, albo z poszerzenia zakresu 
realizowanych prac. Niekorzystnie sformułowana umowa, brak 
zachowania odpowiedniej precyzji podczas jej tworzenia może 
spowodować dokonanie zmian podczas realizowania prac. Wyko-
nawca ponosi także ryzyko podczas współpracy z dostawcami oraz 
podwykonawcami. Związane jest ono najczęściej z niemożnością 
dostarczenia zakontraktowanych usług o odpowiedniej jakości. 
Ponosi on również ryzyko zwiększenia się kosztów materiałów 
wykorzystanych w procesie budowlanym.  

Ponosi on również ryzyko z powodu posiadania przez pracow-
ników nieodpowiednich kwalifikacji połączonych z dostępnością 
oraz jakością nakładów, albo też składników majątkowych niezbęd-
nych do wykonania przedsięwzięcia. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za wykorzystanie złej jakości materiałów budowlanych, czy 
niedotrzymanie odpowiednich standardów wykonania robót budow-
lanych. Odpowiada on również za problemy dotyczące zakresu i 
organizacji prac podwykonawców a szczególnie terminowości, 
wydajności czy braku płynności finansowej ze strony podwykonaw-
ców.    

Ryzyko wykonawcy wynika również z poziomu jakości projektu 
technicznego. Dotyczy ono szczególnie wprowadzania rozwiązań w 
dokumentacji projektowej, czy wykorzystania nowej, nietypowej 
technologii. Ponosi on ryzyko związane z wystąpieniem braków, czy 
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błędów w dokumentacji technicznej. Ryzyko wykonawcy wynika 
również z aspektów finansowych. Dotyczy szczególnie niedotrzy-
mania przez inwestora terminów rozliczeń finansowych za wykona-
ne etapy prac. Czasem powodem takich niekorzystnych decyzji są 
zatory płatnicze, czy przejściowa zła kondycja finansowa inwestora. 
Wykonawca ponosi ryzyko, które wynika z działań realizowanych 
przez osoby trzecie. Ponosi również ryzyko polityczne, prawne, czy 
też wynikające ze spraw sądowych. Wykonawca ponosi ryzyko 
wynikające z zadziałania siły wyższej. Może ono powstać w razie 
wystąpienia przez długi okres czasu ulewnych deszczy, wezbrań 
powodziowych, huraganów, czy uderzenia pioruna. Niesprzyjające 
warunki pogodowe przedłużają wykonanie w terminie zaplanowa-
nych robót. Wykonawca ponosi również ryzyko techniczne. Dotyczy 
ono szczególnie pojawienia się firmy konkurencyjnej, zmiany cen na 
rynku, czy nawet pojawienia się nowych trendów rynkowych. Ponosi 
on ryzyko związane ze złym doborem technologii, materiałów, czy 
wykorzystywanego sprzętu. Wykonawca ponosi również ryzyko z 
powodu źle rozpoznanych warunków dotyczących realizowania 
inwestycji, a szczególnie warunków gruntowych, czy wodnych. 
Ponosi on ryzyko wynikające z awarii używanego sprzętu, czy też to 
spowodowane stratami finansowymi wynikającymi z przestojów oraz 
ryzyko katastrofy budowlanej. Ponosi on również ryzyko powiązane 
z lokalizacją przedsięwzięcia, które ma wpływ na dostępność terenu 
przeznaczonego do realizacji obiektu. Dotyczy to szczególnie ryzy-
ka związanego ze stanem prawnym danej nieruchomości.   

4. DROGI KOŁOWE W ŚWIETLE WYMAGAŃ  
ŚRODOWISKOWYCH  

Działalność gospodarcza i powiązany z nią transport zaspoka-
jają szereg ludzkich potrzeb. Niestety towarzyszy temu emisja 
zanieczyszczeń do gleby, wody czy powietrza. Przyglądają się temu 
międzynarodowe instytucje, m.in. Światowa Organizacja Zdrowia 
(ang. World Health Organization, WHO) czy Europejska Agencja 
Środowiska (ang. European Environment Agency, EEA).   

Organizacje proekologiczne podejmują też działania w zakresie 
zwalczania hałasu, który jest traktowany jako zanieczyszczenie 
środowiska i stanowi jego istotne zagrożenie.  

W rozwiązywaniu przebiegu i konstruowania dróg kołowych 
muszą być brane pod uwagę czynniki środowiskowe z uwzględnie-
niem normy ISO 14040:2009 [10]. Definiuje ona cykl życia jako 
kolejne i powiązane ze sobą etapy tworzenia i funkcjonowania 
wyrobu, od pozyskania lub wytworzenia surowca z zasobów natu-
ralnych, produkcji/wznoszenia (w przypadku obiektów budowlanych) 
poprzez fazę eksploatacji aż do ostatecznej likwidacji. Badanie 
cyklu życia obiektu polega na szacowaniu kosztów ponoszonych 
przez wszystkich jego interesariuszy.  

Analiza środowiskowego cyklu życia koncentruje się na fizycz-
nych cechach produktu i aspektach środowiskowych powiązanych z 
realizacją poszczególnych faz jego cyklu życia. Środowiskowa 
ocena cyklu życia integruje aspekty środowiskowe oraz ekonomicz-
ne [8]. 

Ponadto warto przy okazji budowy dróg brać pod uwagę ekolo-
giczność rozwiązań projektowych.  

Wśród istotnych urządzeń ochrony środowiska, obecnych w 
budowanych autostradach można wymienić zbiorniki retencyjne. 
Stanowią one urządzenia zabezpieczające środowisko przed zanie-
czyszczeniami spływającymi z autostrady. Mówi o tym § 60 rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002  r. w spra-
wie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad 
płatnych [13]: 
1. Wody opadowe z pasa drogowego autostrady odprowadzane 

do odbiorników wodnych lub do ziemi powinny spełniać wyma-

gania określone w przepisach dotyczących ochrony środowi-
ska. 

2. Wody z kanalizacji można odprowadzać do odbiornika rowem 
odpływowym lub kolektorem. W celu oczyszczenia odprowa-
dzanej wody może być stosowany rów trawiasty, o pochyleniu 
podłużnym dna nieprzekraczającym 0,5%. W zależności od po-
trzeb w rowie tym należy stosować przegrody. Wodę z kolekto-
ra należy odprowadzić do odbiornika wodnego przez urządze-
nia oczyszczające. 

3. Jeżeli ze względu na ochronę środowiska nie ma możliwości 
odprowadzenia nieoczyszczonej wody z urządzeń odwadniają-
cych, stosuje się urządzenia zabezpieczające środowisko 
przed zanieczyszczeniami spływającymi z autostrady. 

4. Urządzeniami, o których mowa w ust. 3, mogą być w szczegól-
ności: zbiornik retencyjno-infiltracyjny… 

Wykonawstwo i utrzymanie tych budowli powinno przebiegać 
ze szczególną starannością.  

 

 
Rys. 1. Zbiorniki retencyjne ZB 16A i ZB 16B przy autostradzie A2 
na odcinku od Strykowa do Konotopy 
Źródło: fotografia własna - 7 stycznia 2016 r. 

 
Ruch drogowy jest niewątpliwie główną przyczyną hałasu, a 

tendencja wzrostowa wymusza konieczność kontynuowania działań 
zmierzających do redukcji hałasu i jego skutków [1].  

Trzeba wskazać, że oceny środowiskowe przedsięwzięć dro-
gowych dają odpowiedzi w zakresie potrzeby stosowania ekranów 
akustycznych. Określają warunki, jakie muszą być spełnione pod 
względem środowiskowym, aby dana inwestycja mogła zostać 
zrealizowana. Oceny środowiskowe nie wymagają analizy rozwią-
zań zabezpieczeń akustycznych ani w formie ukształtowania prze-
biegu tras drogowych ani w zakresie szczegółów konstrukcyjno-
materiałowych ekranów akustycznych. Jednak trzeba zauważyć, że 
spełnienie wymagań środowiskowych może odbywać się z wyko-
rzystaniem różnych wariantów w powyższym zakresie. Wybór wa-
riantu, spełniającego wymagania środowiskowe, może mieć różne 
skutki ekonomiczne, istotne dla interesariuszy zaangażowanych w 
poszczególnych fazach cyklu życia budowlanego projektu inwesty-
cyjnego branży drogowej [6].  

Analiza techniczno-ekonomiczna stosowania środków redukcji 
hałasu drogowego winna być dokonywana zgodnie z ideą środowi-
skowej oceny cyklu życia (ang. Life Cycle Assessment - LCA) [10].   

LCA może stanowić metodyczne ujęcie analizy techniczno-
ekonomicznej wariantowych rozwiązań środków redukcji hałasu 
drogowego.  

Zastosowanie środków redukcji hałasu drogowego wiąże się 
wydatkami w kolejnych fazach cyklu życia obiektów drogowych. Ich 
koszt jest zwykle znaczny, szczególnie w fazie budowy czy przebu-
dowy odcinków drogowych. Na przykład koszt wznoszenia ekranów 
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akustycznych w czasie przebudowy 3 odcinków drogi krajowej S7 
stanowił odpowiednio 9,06%, 4,77% i 7,21% kosztów całkowitych 
budowy odcinka [7].  

 

 
Rys. 2. Hybrydowe ekrany akustyczne (zestawy solarne), Włochy 
Źródło: fotografia własna - 8 sierpnia 2016 r. 

PODSUMOWANIE 

Sukces projektu inwestycyjno-budowlanego, także obejmują-
cego przedsięwzięcia budownictwa drogowego, jest uwarunkowany 
dobrą współpracą wszystkich jego interesariuszy. Warunkiem 
współdziałania interesariuszy na rzecz osiągnięcia celu projektu jest 
jednoznaczne rozumienie pojawiających się problemów, co oznacza 
dobrą komunikację. W szczególności ważne są informacje dotyczą-
ce zagrożeń w obrębie poszczególnych atrybutów projektu, czyli 
komunikacja ryzyka.  

Podczas realizowania projektu inwestycyjno-budowlanego 
pewne zdarzenia mogą spowodować zmiany terminów wykonywa-
nych zadań. Mogą także zmniejszyć, albo też znacznie powiększyć 
koszty, czy też mieć wpływ na realizowanie założonego wcześniej 
zakresu projektu, jak również jego wymagań jakościowych. Ryzyko 
podczas zarządzania projektem powiązane jest z faktem, iż pod-
czas realizowania projektu każdy z jego uczestników realizuje okre-
ślone zadania. Uczestnicy mogą więc mieć wpływ na tworzenie 
sytuacji ryzykogennych, a także mogą na nie zareagować. Mogą 
także wykonywać działania, które zwiększają, albo też redukują 
ryzyko.  

Podkreślić należy, że komunikacja ryzyka warunkuje efektywne 
zarządzanie ryzykiem. Określenie ryzyka oraz umożliwienie zarzą-
dzania jego wielkością w projekcie ma zawsze na celu doprowa-
dzenie do takiej wartości podejmowanego ryzyka, która pozwala na 
zabezpieczenie finansowe ewentualnej straty, akceptowalnej przez 
właściciela projektu. 
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Problems of implementation of building road projects 

The article deals with contemporary problems connected 

with realization of construction projects in road construction. 

The specificity of these undertakings was described. BIM has 

been identified as an innovative tool for managing road pro-

jects. The risks were described in the project implementation 

and addressed to individual stakeholders. Road environmen-

tal problems have also been addressed in terms of protection 

against pollution from highways and noise. 
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