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Naukowcy na moście

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi nie ma znaczącego wpływu na dolinę rzeki Wisły -wynika ze wstępnych badań toruńskich i bydgoskich
naukowców, którzy od 1,5 roku obserwują faunę i środowisko w okolicy budowanego
mostu.
Programy badawcze, które realizują uczelnie są wynikiem porozumienia, jakie Miejski
Zarząd Dróg w Toruniu zawarł z naukowcami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy we wrześniu 2011 roku.
- Wyniki badań są pozytywną weryfikacją zarówno zapisów raportu środowiskowego
jak i decyzji środowiskowej wydanej dla tej inwestycji. Po raz kolejny utwierdziłem się
w przekonaniu, że budowa mostu drogowego w Toruniu pod względem środowiskowym jest prowadzona bezpiecznie. Zapisy decyzji środowiskowej, które były wielokrotnie kwestionowane są prawidłowe, a niezależne wyniki badań naukowych tylko
to potwierdzają -powiedział na spotkaniu Włodzimierz Ciepły, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska.
Badania naukowe na toruńskim moście będą realizowane do końca września 2014 roku.
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Rozmowy o moście
Nowy łukowy most drogowy przez Wisłę w Toruniu był bohaterem
spotkania w Dworze Artusa.
Z ekspertami od toruńskiej przeprawy – projektantami inż. Pawłem Iwańskim
i inż. Krzysztofem Wąchalskim oraz Andreasem Adamcem, dyrektorem technicznym
wykonawcy mostu (firma Strabag) można było porozmawiać w poniedziałek
tj., 29 kwietnia br., w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu.
Skomplikowane obliczenia mostowe, osadzanie łuku na podporach mostu z dokładnością
do milimetra, odporność wyspy centralnej na działanie wody – to tylko niektóre z kwestii
poruszanych podczas „Rozmów o moście”.
Tematyka związana z największą toruńską inwestycją zgromadziła wielu słuchaczy, wypełniając po brzegi Salę Wielką Dworu Artusa.
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W oczekiwaniu na transport i montaż drugiego łuku
Na budowie toruńskiego mostu ruszyła operacja podnoszenia
i scalania drugiego łuku.
Całe przedsięwzięcie realizowane jest na placu montażowym, który zlokalizowano na
prawym brzegu Wisły. Na terenie, który ma około 270 x 150 metrów stanęła prawie 50metrowa wieża montażowa. To na nią zostały wciągnięte i połączone dwa elementy łuku,
który w całości waży 2,7 tys. ton. Konstrukcja podnoszona była z prędkością 6 m na godzinę. Od budowniczych wymagało to dużej precyzji i dokładności. Co chwilę sprawdzano stan konstrukcji i naprężenie lin do momentu, aż łuki zostały wciągnięte na wysokość
ponad 30 metrów.
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Przypomnijmy, że taka sama operacja miała miejsce w przypadku pierwszego łuku, który
jest już zamontowany na wezgłowiach. Rozpoczęto na nim montaż wieszaków za pomocą, których będzie przymocowana płyta nośna mostu. Wieszaki montowane są co 10
metrów. Na każdym przęśle zostanie zamontowanych po 46 wieszaków. W sumie na toruńskim moście będą zainstalowane 92 rurowe wieszaki. Montaż odbywa się po obu
stronach każdego przęsła. Wieszaki nie są jednakowej długości. Najkrótszy z nich ma 2,8
metra, a najdłuższy mierzy 38,5 metra.
Operację transportu i montażu kolejnego, południowego łuku zaplanowano w maju.

www.most.torun.pl

Łuk na Wiśle
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Media o moście



Grupa członków stowarzyszenia „Retro Traktor” odwiedziła plac budowy nowego toruńskiego mostu. - Inwestycja w Toruniu jest ogromna. Pierwszy stalowy
łuk mostu był transportowany na plac budowy Wisłą - opowiada Michał
Piotrowski, prezes Klubu „Retro Traktor” - Gdy stoi się tuż obok nowego mostu
widać jego wielkość
Czas na Golub Dobrzyń 23.04.2013 r.



Po południowej stronie Szosy Lubickiej, w sąsiedztwie zaplecza budowy
powstaje konstrukcja drogi a przy pl. Daszyńskiego chodniki i ścieżki rowerowe
Gazeta Wyborcza 22.04.2013 r.



Trwają także prace na sztucznej wyspie na Wiśle, na której stoi podpora mostu.
Układane są tzw. kamienne materace. Mają chronić centralną podporę mostu
przed oddziaływaniem wody
Nowości 12.04.2013 r.



- Już na tym etapie można stwierdzić, że budowa przeprawy nie ma znaczącego
wpływu na dolinę Wisły, a w szczególności na jej środowisko przyrodnicze—
mówi Wiesław Tomaszewski, który koordynuje mostowe projekty badawcze
Gazeta Pomorska 08.04.2013 r.



W ubiegłym tygodniu największa inwestycja w dziejach naszego miasta weszła
w decydującą, najbardziej widowiskową fazę. Wykonawca mostu zamontował
pierwszy z dwóch łuków
Teraz Toruń 04.04.2013 r.
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