NOWY MOST W TORUNIU
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Minął kolejny miesiąc budowy nowego mostu w Toruniu
Co słychać na toruńskiej budowie?

Po zamontowaniu łuków mostu na wezgłowiach w dalszym ciągu trwają intensywne prace na tym obiekcie inżynierskim. Budowniczowie montują płyty pomostu ustroju nośnego mostu. Elementy pomostu są wytwarzane w płockiej wytwórni konstrukcji stalowych
i drogą wodną docierają na toruńską budowę. Każdy z dostarczonych elementów ma 10
metrów długości. Na budowie są one scalane w fragmenty liczące 30 metrów długości i
podwieszane przy użyciu lin i siłowników hydraulicznych do wieszaków zamontowanych
na przęsłach mostu.
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Docelowo zostanie zamontowanych 19 takich pomostów, z czego 3 przy podporach
głównych mostu i po 8 między wzdłuż każdego przęsła. W czerwcu wykonawca zamontował ich 8. Realizację prac montażowych zaplanowano w terminie do końca
sierpnia.
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Kolejni mieszkańcy zwiedzili budowę mostu
W czerwcu na budowie mostu dwukrotnie gościli mieszkańcy Torunia i nie tylko.
Uczestnicy spotkań mieli okazję zobaczyć miejsca na co dzień dla nich niedostępne. W
kaskach, kamizelkach, z aparatami fotograficznymi i kamerami spacerowali w sobotnie
przedpołudnie po estakadzie prawobrzeżnej, Żółkiewskiego oraz schodzili do tunelu
znajdującego się na placu Daszyńskiego.

Budowę mostu odwiedziło około 400 osób. Wśród nich byli najmłodsi mieszkańcy Torunia, których zachwyciły przede wszystkim koparki, dźwigi i olbrzymie przęsła mostu.
Uczestnicy tych niecodziennych spotkań wyrażali swój podziw i uznanie dla wykonawcy,
inżyniera projektu i projektanta. Na kolejne spotkanie Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
zaprasza już wkrótce.
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Krótka historia budowy
Plac Daszyńskiego
Sierpień 2011 r.
Czerwiec 2013 r.

Wyspa centralna z główną podporą mostu w nurcie rzeki Wisły
Wrzesień 2011 r.

Lipiec 2013 r.

Teren budowy estakad lewobrzeżnych
Listopad 2010 r.

Czerwiec 2013 r.
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Przejście podziemne w ciągu ul. Rypińskiej
Lipiec 2011 r.

Marzec 2013 r.

Wiadukt nad koleją
Wrzesień 2011 r.

Czerwiec 2013 r.

Okolice ronda Łódzka
Maj 2011 r.

Czerwiec 2013 r.
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Media o moście



Z mostu skorzystamy być może pod koniec roku. Cała inwestycja pochłonie ok.
700 mln zł, z czego 327 mln zl będzie pochodzić z unijnej dotacji z programu
„Infrastruktura i Środowisko”.
Gazeta Pomorska 19.06.2013 r.



Kolejna inwestycja ma również związek z budową mostu. Pas ogródków działkowych na Rudaku, zajęli drogowcy zostanie zrekompensowany poprzez budowę
około 100 nowych ogrodów przy ul. Poznańskiej 296a.
Nowości 20.06.2013 r.



Budowa mostu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców
miasta, ale i nie tylko. Największym zainteresowaniem cieszył się montaż łuków
mostu, już osadzonych nad Wisłą. Wiszą już na nich też tak zwane wieszaki. Do
nich będzie montowana płyta nośna mostu.
Nowości 24.06.2013 r.



Strabag już finiszuje prace na pl. Daszyńskiego. Nowy węzeł drogowy na trasie
wschodniej ma być gotowy latem.
Gazeta Pomorska 25.06.2013 r.
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Konstrukcje mostowe dla odważnych

Most Hussaini, Pakistan

Most Royal George, Kolorado

Most wiszący w Parkyu Narodowym Kukum , Ghana

Szklany most 1430m nad ziemią, Chiny

Titlis Cliff Walk, Szwajcaria

Tsing de Bemataha, Madagaskar
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Projekt pn.: „Budowa mostu drogowego w Toruniu
wraz z drogami dojazdowymi”
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
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