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Ljubljanska obvoznica poka po šivih,

a njena širitev bi promet le še povečala

Dars z resnimi načrti, za javni

p otniški promet pa samo študije

Pri izdelavi teh novih strokovnih po-

dlag bo sodeloval tudi Gregor Pretnar,

ki je s kolegom Tomažem Guzljem že

leta 2009 pripravil študijo o širitvi lju-

bljanske obvoznice, v kateri sta napo-

vedala, da se bodo do leta 2020 na ve-

čini odsekov obvoznice v konicah vile

počasne kolone.

Pretnar pravi, da bodo v novi študiji

preizkusili tudi, kaj bi se moralo zgo-

diti v javnem potniškem prometu, da

ne bi potrebovali širitve ljubljanske

obvoznice. »Verjetno bosta obdelana

dva scenarija: enega bomo naredili na

podlagi realnih načrtov Slovenskih

železnic in LPP za prihodnost in jih

vključili v napovedi o prometu na ob-

voznici, enega pa bomo zastavili tako,

da bomo poskusili odgovoriti na hi-

potetično vprašanje, koliko ljudi bi

morali s cest spraviti v javni promet,

da ne bi bilo treba širiti obvoznice, in

koliko bi to stalo,« pojasnjuje Pretnar.

V p ra šanje bo bržčas na koncu res

hipotetično, saj ni pričakovati, da bi

imela država resne alternative širitvi

ljubljanskega obroča. V zadnjih letih

sta bili namreč narejeni vsaj dve štu -

diji, kaj bi bilo treba narediti za pove-

čanje učinkovitosti javnega potniške -

ga prometa. Oktobra 2009 je družba

Omega consult za Ljubljansko urbano

regijo izdelala strokovne podlage za

urejanje javnega prometa v regiji, ko-

nec leta 2013 pa že prej omenjena

družba PNZ študijo o potrebnih izbo-

ljšavah ljubljanskega železniškega vo-

zlišča v okviru evropskega projekta

R A I L H UC .

Od takrat se na področju javnega

p otniškega prometa v regiji ni zgodilo

nič bistvenega. Ljubljanska občina je

sicer podaljšala nekaj prog LPP v so-

sednje občine in uredila nekaj parkiri-

šč  P+R na obrobju mesta, medtem ko

je država na področju naložb v želez -

niško infrastrukturo zatajila. Medtem

ko se Dars pripravlja na širitev zahod-

ne obvoznice in tlakuje teren za njeno

celotno širitev, smo šele po desetletju

usklajevanj pred tem, da bo direkcija

za infrastrukturo uredila novo želez -

niško postajališče na Dolgem mostu.

D ržavni prostorski načrt za lju-

bljansko železniško vozlišče bi mora-

li na ministrstvu za okolje in prostor

sprejeti že leta 2012, tri leta po objavi

sklepa o začetku njegove priprave.

Pet let kasneje tega ključnega doku-

menta še ni, zadnje napovedi govori-

jo o letu 2022, torej deset let po že

tako precej ležerno zastavljenem ro-

ku. Enako velja tudi za državni pros-

torski načrt za tivolski lok, ki bi lah-

ko glavno železniško postajo razbre-

menil vsaj tovornega prometa s pri-

morskega proti gorenjskemu koncu

in ga kot enega ključnih projektov

omenja tudi študija RAILHUC. Vlada

naj bi državni prostorski načrt potr-

dila leta 2019, projekt pa naj bi bil

končan šele leta 2021.

Problem tranzitnega

prometa na obvoznici

»Razvoj Slovenije v zadnjih desetletjih

je bil izključno motorni. In ta trend se

bo očitno nadaljeval. Širili bomo avto-

cesto proti Vrhniki, sledil bo ljubljan-

ski obroč in tako dalje. Dars ima ute-

čen sistem, imajo dovolj denarja in

vedo, kaj hočejo. Njih ne zanima, kaj

se bo dogajalo z razvojem že l e z n i ce,

oni so zadolženi za avtoceste in s tem

se tudi ukvarjajo,« opozarja prometni

načrtovalec Andrej Cvar, ki ne podpi-

ra širitve ljubljanske obvoznice.

» Opažamo sindrom Los Angelesa,

kjer so stalno povečevali zmogljivost

cest, a to ni prineslo nobene reši t ve.

Nasprotno, bolj ko so ceste širili, bolj

je bil promet neznosen. V zadnjem

času so se odločili, da bodo vzpostavi-

li več hitrih pasov, ki pa so za avtomo-

biliste plačljivi. Na teh pasovih so

predvideli tudi javni potniški promet

in zgodilo se je, da so ga začeli ljudje

množično uporabljati. In to v mestu,

ki je tako navezano na svoje avtomo-

bile,« pravi Cvar.

Pretnar meni, da so napovedi, kako

bo šestpasovna obvoznica pritegnila

le še več prometa, malo populistične.

»V nekaterih mestih gotovo ši r i tev

dvopasovnice v štiripasovnico prite-

gne več prometa, problem obvoznice

pa je vseeno drugačen, saj gre v veliki

meri tudi za tranzitno cesto. Lokalni

promet se po mojem mnenju zaradi

širitve v šestpasovnico ne bo povečal.

Tranzitni promet pa bo rasel ne glede

na to, ali imamo mi štiripasovnico ali

šestpasovnico,« je prepričan Pretnar.

Sogovornika se strinjata, da na lju-

bljanski obvoznici tranzitni promet

igra veliko vlogo, zato Cvar pogreša

dolgoročni premislek, kako ta promet

speljati stran od Ljubljane: »Ljubljan-

ska obvoznica je bila narejena kot

mestna cesta, zdaj pa prevzema

ogromne količine tranzitnega prome-

ta, ki bo mesto prej ali slej zadušil.«

Pretnar ravno zaradi tranzitnega pro-

meta misli, da je širitev obvoznice

n e i zo g i b n a .

»Lahko govorimo, da ne bomo širili

obvoznice in bomo vlagali v javni pot-

niški promet, vendar to na tranzitni

in tovorni promet ne bo imelo nobe-

nega vpliva. Tudi razmišljati, da se

bodo ljudje, ki bodo čakali v koloni na

obvoznici, nenadoma samo zaradi te-

ga odločili za javni potniški promet,

je naivno. Prej bi bilo treba narediti

javni potniški promet privlačnejši,«

pravi Pretnar.

O grin:

Zasvojeni smo z avtocestami

Ostri kritiki širitve ljubljanske obvoz-

nice so seveda tudi v nevladnih okolj-

skih organizacijah in organizacijah, ki

se ukvarjajo s trajnostno mobilnostjo.

Svojih stališč ne skriva niti ljubljanski

p o džupan Janez Koželj: »Prepričan

sem, da širitev obvoznice dolgoročno

ne bo razrešila problemov naraščanja

tranzitnega prometa mimo Ljubljane,

ampak jih še pospeševala. Tranzitne

tokove vendar lahko obvladujemo s

tem, da jih preusmerjamo na nove

obvozne ceste na zunanjem obroču

ali na oprtne vlake. Veliko lahko dose-

žemo že z učinkovitejšim elektron-

skim krmiljenjem preusmerjanja ozi-

roma prerazporejanja prometnih to-

kov.« Koželj predlaga tudi, da se naj-

prej poskusi povečati prepustnost

razcepov (kar Dars načrtuje – več v

okvirčku) in pridobiti dodatne pasove

z oženjem obstoječih pasov.

Preureditev in razširitev vseh razce-

pov bi po njegovem mnenju v največji

meri prispevala k pretočnosti obroča,

podobno kot rekonstrukcije križišč.

»Z zoževanjem pasov pa dosežemo

tudi zmanjšanje hitrosti, kar bi bilo

treba storiti že zaradi razmeroma ve-

likega števila avtocestnih priključkov

kot tudi zaradi vse večje obremenje-

nosti stanovanjskih naselij ob zahod-

ni in severni obvoznici s prevelikim

hrupom,« pravi Kože l j.

Še ostrejši je  Matej Ogrin, predsed-

nik okoljevarstvene organizacije CI-

PRA, ki meni, da je širitev ljubljanske

obvoznice dokaz o popolnem porazu

prizadevanj za trajnostno mobilnost v

regiji, če so bila ta sploh kdaj iskrena.

»Kljub našim in opozorilom preosta-

lih nevladnih organizacij pred več kot

desetimi leti in vsako leto doslej smo

v Sloveniji odtlej večinoma gradili av-

toceste in hkrati obljubljali vlaganja v

trajnostno mobilnost. Zato smo danes

v vrhu kilometrov avtocest na prebi-

valca v EU in hkrati razmišljamo o

novih avtocestah in širitvi obstoječih.

To me spominja na močnega odvisni-

ka, ki mu niti največji odmerek ni več

dovolj … Gradimo drugo cev Kara-

vank, obeta se draga in okoljsko ter

prostorsko zelo sporna gradnja 3. raz-

vojne osi po Savinjski dolini, zdaj pa

še širitev obvoznice… Se je kdo vpra-

šal, kje so meje?« opozarja Ogrin. ×

.....................................................................

Peter Pahor

.....................................................................

a Nadaljevanje s strani 1

.....................................................................

V Darsu načrtujejo tudi

druge ukrepe na obvoznici

Odsek Brdo–Kozarje je najbolj obremenjen del ljubljanske obvoznice, ki ga v povprečju prepelje več kot 74.000 vozil na dan. F Bojan Velikonja

Spomladi prihodnje leto naj bi v Dar-

su izvedli ukrepe, s katerimi bodo

povečali pretočnost razcepov Malence

in Kozarje. Ocenjena vrednost ukre-

pov za oba razcepa je približno tri

milijone evrov, od tega približno dve

tretjini za Malence, kjer je narejen

projekt za posebni pas, ki bo vodil iz

smeri predora Golovec na izvoz Lju-

bljana jug. Pripravljeni so tudi projek-

ti za tretji pas skozi galerijo Strmec

na vzhodni obvoznici. »Cilj je, da bi

po končanem projektiranju v dogled-

nem času, predvidoma še v prihod-

njem letu, začeli gradbena dela. Po

novem bi bila na kraku, ki povezuje

vzhodno in južno obvoznico, dva pa-

sova: skrajno desni vozni pas bi bil

namenjen izključno vozilom, ki so na-

menjena iz predora Golovec na izvoz

Ljubljana jug, levi pas pa bi se na-

daljeval v pas za prepletanje vozil z

vzhodne ljubljanske obvoznice in do-

lenjske avtoceste. Pri tem bi bilo tre-

ba izvozno progo priključka Ljubljana

jug izvesti dvopasovno,« pojasnjuje

Koler. Na odseku Brdo–Kozarje je

med drugim predvideno podaljšanje

obstoječega zaviralnega pasu čez Gra-

d aščico, vzpostavitev dveh prometnih

pasov na kraku priključka, ki z zahod-

ne obvoznice vodi na primorsko avto-

cesto, ter v nadaljevanju podaljšanje

obstoječega pospeševalnega pasu in

njegova združitev z obstoječim zavi-

ralnim pasom priključka Brezovica.


