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Michał Brancewicz

Targ Sienny i Rakowy to teren położc
lry w centum Gdańska. Kompleks han
dlowousltlgowobiurcwy, który tam po
wstanie, nosi nałvę Forum Radunia.
Obecnie trwaj ą prace zńązule z przy -
gotowaniem terenu pod realizację tej
inwestycji. Chodzi nr.in.: o budowę
ścian wwykopie kolejowym międzry
ul, Hucisko a al. Armii Kraiowęj, któ-
ry zostanie przykryty betonową pły-
tą, a na niej powstanie część obiektów.

Proj ekt zagospodarowania tego
atrakcyjnego terenu wzbudza spore
kontrowersje.

Parking przy uI.3 Maja
Jedną z nichjest koncepcia zabudowy
calości od shony ul. 3 Mąia- Chodzi o bu-
dowę wielopoziomowego parkingu.
W pĄektach sprzed dwóch lat bryła
obiektu przy skrryżowaniu z al. Armii
Krajowej bardziej przlpomina biuro-
wiec, j ednak na kolej nych wi zualiza-
ci ach pojawia się j uż pięttołly parkin$.

- Rejon ul. 3 Maja i Nowe Ogrody
cierpią na deficyt miejsc parkingo-
wych. a tam koncenl ruje się szeregi
obiektów publicznych. Parking posłu-
żywięc nie ty'ko do obsługi centrum
handlowego, ale także znajdujących
się w pobliżu szpitali, sądów, proku-
ratury i Urzędu Miejskiego - przeko-
nuje Wesław Bielawski, zastępca pre-
zydenta Gdańska ds. polityki prze-
strzennej. - Parking będzie zaczs,na|
cia .lnniarn nrl rlrllłtipi lłnnrirroncnii

trojmiast*" *ż*tfr.tr:l

i il"p-lfi*"ę"n 
p" -ĘlP -"F-"g"T.l-,|r-,r*il,l",ll[ i a

iwzbudza spore kontrowersje. Wyjaśniamy najwazniejsze kwestie auiązaneztąinwestycją
a bezpośrednio na płycie znajdzie się
poziom usługowy.

Jednak tak naprawdę będzie tam
wejście tylko do jednego dużego loka-
]u usługowego, Na dalszrym odcinku
pĘ,ta, która przykrl.je wykop kolejo-
wy. będzie znacznie wl.niesiona po-
nad teren ul, 3 Maja, co uniemożliwi
powslanie kolej nych lokali.

Na wcześniejszej wizualizacji par
kingząimowal ok.l/3 długości uI.3 Ma-
.ia i końcryl się mniej więcej na wystl-
kości skrzyżowania z ul. Ro aczew-
skiego, a obok znajdował się koleiny
budynek. Z aktualnych wizllalizacji
i rysuŃówwlnika, że z.ostanąonepo-
łączone wjedną bryłę.

Odciążyć Śródmieście
Budowa Forum Radunia niesie ze so-
bą także poważne zmianywukładzie
drogowym. W ramach irrwestycji
ma powstać m.in. nowe Podwale
Grodzkie, które będzie bie$o pod Hu-
ciskiem w poziomie terenu kolejowe-
go ipołącąlze sobą terenydworcowe
z ul. Ttlruńską, oraz nowe wiadukty
w cią u al. ArmiiKra.iowej.

wptąrsżości ma powstać także coś
nawńrringu (żw. obwiedni), kórypoz-
woliodciązyćkilkagłównychulicwSnrd-
mieściu. Ring miałbypotstać z połącze
nia rozbudowanej ul, 3 Mają kolejnych
etapów Nowej Wa}owej i budorły Nowej
Sandomierskiej. - Ogpaniczeńe ruchu
na Wa}ach Jagiellońskich oraz Podwa]u
C rodzkim i Przedmiejskim sprawi, że
F'orum Radunia stanie się elementem
śiqrcon l\,/Tiq<tc nnnqrltn nnnrrnli zinte

grować tereny dworcowe ze Starym
i CJówry.rn Miastem oraz,,prryŁliryć"
Dolne Miasto - pr4rmaje Jan lbsiedow-
ski z Biua Projektów Budorłryrictwa I(o
munalnego prtljekhrjącego uldadkomu-
nikacylny związany z inwesrycją.

Takte r o rwiązania dałyby w p rzy-
szłości możliwość zlikwidołvania esta-
kady stanowiącej lewoskręt z ul. Oko-
powej w Podwale Przedmiejskie. Wa-
runkiem, bytak się stało, będzieprze-
dłużenie Nowej Wałowej dtl wylotu
na Warszawę 1u|. Elb|ąska).

Przejścia podziemne
Wramach inwestycji pojawią się tak-
że nowe przejścia podziemne, ale to
ńe oznacza, że naziemne będą likwi-
dowane. Przebudowie ulegnie prze.i-
(r.ip nnrl \Vcłcmi _Tcoipllnńskimi qf łn+

ńące przedłużenie Dnrgi l(ńlewskicj,
która będziejednym z dwóch głów-
nych ciągów pieszych nowego cen-
trum. Od strony BramyVĄrąynrrei na-
dal posiadać będzie on schody, ale
z drugiej stronypozwoliw5{ść na te-
ren Forum Radunia od strony tunelu.

Tunel pod Huciskiem powstanie
w ciągu nowego Podwala Grodzkiego
i połączy skwer Niemena (oko]ice bu-
dlmku rady miasta) z parkienr Marii
Konclpnit,kiej. który znajduje się w są-
siedztwie Forum Radunia. Przejście
w poziomie ulicy również zclstanie za-
chowane. Kolejny tunel zostanie wy-
budowanypod ul. okopową i po}ączy
nowypr4lstane.k SKM Gdańsk Sród-
mieście z Urzędem Marszałkowskim.

Drugim ciągiem pieszym będzie
azvnne)4 óar|z nq rlnhe nrzei(cie

wzdłuż kanału Raduni. Dzięki niemu
powstanie także naziemne połączenie
dla pieszych idącychw kierunku Hu-
ciska od strony Biskupiej Góry.

Węzeł integracyjny
Na wiadukcie w ciągu al. Armii Krajo-
wej powstanie duą, węzeł przesiadko-
wy łącząry komunikacj ę tramwajową,
autobusową i kolejową (na dole znaj-
dzie się budowarrywłasnie peron SKM),
Powstanie węzła nie oznaczajednak
zmnieiszenia liczby prrystaŃów. - Te.

które są dzisiaj na Okopowej i Hucisku,
pozostaną, a dojdą nowe. Jeden prry
węźle Groddecka [skrzyżowanie Ar-
mii Iftajowej i 3 Maja - red.] oraz drugi
w dalszej części Okopowei na wysokcr
ści kościoła św. Trojcy i ul. Tłlruńskiej
w miejscu nowego przejścia podziem-
nego - wyjaśnia Marek Nakonieczny,
architekt z Gdańskiej Pracowni Urba-
nistycznej Alter Polis, reprezentujący
konsorcjum Multi Development.

Po stanm wiadukcie Armii Krajo-
wej jeździć będą tlko poiazdy komu-
nikacji miejskiej. Dla ruchrr samocho-
dowego wybudowane zostaną dwa nt>

we, po północnei i południowej stro-
nie obecnego.

Ternrin zakończenia irrwestycji był
już kilkakrotnie przekładany.

- Całość zostanie zrealizowana naj-
prawdopodobniej w 2022 r. Wcześniej,
bo do końca 2017 roku, ma powstać
część inwestycji z centrum handlo-
wlłn, biuranni i gastronomią orazCen-
trum Dziedzictwa Historyczne$o Mia-
str Gdańske - zrnnwirdr Riplrwski w

Budowa Forum Radunia niesie poważne zmiany w ukladzie drogowym


