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Solicitare de informații privind așternerea gazonului între liniile de tramvai

Stimată doamnă, stimate domn
Având în vedere că pe Calea Rahovei, Șos. Progresului și Calea Vitan autoritățile locale au așternut
gazon peste prisma de balast a căii de rulare a tramvaielor
Ținând cont de incidentele din 20 și 25 septembrie în care tramvaiele au răscolit gazonul montat între
șinele de tramvai, cauzând mai multe blocaje în circulația tramvaielor pe linia 32
În baza legii 544/2001, Asociația „Metrou Ușor” vă adresează următoarele întrebări:
1. Autoritățile locale au primit acceptul STB pentru a monta gazon peste prisma de balast
a infrastructurii pentru tramvaie? Dacă da, care sunt fundamentele tehnice care au stat
la baza acordării acceptului respectiv?
2. Calea de rulare montată pe prismă de balast presupune activități de mentenanță specifice,
cum ar fi burarea prismei de balast pentru a corecta planeitatea căii de rulare; STB are
capacitatea tehnică și logistică să realizeze astfel de activități de mentenanță. Cum se va
realiza mentenanța prin burare a prismei de balast pe liniile acoperite de gazon?
3. Deszăpezirea liniilor de tramvai în București este realizată de către STB cu vagoane de tip
„perie” care afânează zăpada și gheața și o aruncă în lateral (spre deosebire de plugurile
rutiere care doar împing zăpada). A fost studiat impactul unei intervenții de deszăpezire
cu un vagon „perie” peste gazonul astfel montat? Dacă da, care este acesta?
4. Ce măsuri va lua STB pentru prevenirea blocajelor cauzate de așternerea gazonului între
linii?
Asociația „Metrou Ușor” așteaptă cu interes răspunsurile la întrebările de mai sus.
Cu deosebită considerație,
Asociația „Metrou Ușor”
01.10.2018

