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MOST WANTOWY JU¯ GOTOWY

Z udzia³em wicepremiera
Marka Pola uroczycie oddany
zosta³ do u¿ytku podwieszany
most nad Martw¹ Wis³¹. Jest to
jeden z najistotniejszych elementów Trasy Sucharskiego,
która w przysz³oci po³¹czy drogê z Warszawy z gdañskim portem i centrum miasta.

W uroczystoci, która odby³a siê 9
listopada br., uczestniczyli tak¿e wojewoda pomorski Jan Ryszard Kurylczyk, prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz oraz dyrektor Oddzia³u Pó³nocnego Generalnej Dyrekcji Dróg
Publicznych Franciszek Rogowicz.
Gdañski most nosiæ bêdzie imiê Jana
Paw³a II. Ods³oniêcia pami¹tkowej tablicy dokona³ wiêc metropolita gdañski Tadeusz Goc³owski.
Za zaproszenie na uroczystoæ
otwarcia mostu wantowego, w specjalnym licie, podziêkowa³ prezydent RP
Aleksander Kwaniewski. Wa¿ne obowi¹zki pañstwowe nie pozwoli³y mu na
przybycie. Prezydent RP ¿yczy³ Gdañskowi "dalszych tak nowoczesnych inwestycji, a wykonawcom kolejnych
udanych projektów".
Potê¿na inwestycja sk³ada³a siê z
trzech ogromnych zadañ. W ramach
pierwszego z nich firma Drogomex SA

z Warszawy wybudowa³a, licz¹ce 310
metrów d³ugoci, dojazdy do mostu od
strony ulicy Wosia Budzisza wraz z wiaduktem nad ulic¹ Sienn¹. Prace rozpoczê³y siê pod koniec lipca 1999 roku, a
zakoñczy³y w padzierniku 2001 roku.
Kolejne zadanie obejmowa³o budowê mostu o d³ugoci 372 metrów przez
Martw¹ Wis³ê. Wykona³y go firmy
Demathieu Et Bard i Mosty £ód. Na
plac budowy firmy wesz³y na pocz¹tku sierpnia 1999 roku, a zakoñczy³y
prace równie¿ w padzierniku 2001
roku. Trzecie zadanie polega³o na wybudowaniu 1, 253 km dojazdów do mostu, wraz z omioprzês³ow¹ estakad¹,
z drugiej jego strony, czyli od ulicy
Elbl¹skiej. Wykonawc¹ by³o Gdañskie
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych
SA w Gdañsku. Prace trwa³y od koñca
lipca 1999 roku do padziernika 2001
roku.
Most podwieszony nad Martw¹ Wis³¹ ma 99 metrów wysokoci, 372 metry d³ugoci oraz 20,31 metra szerokoci. Zalicza siê on do obiektów klasy
"A", co znaczy, ¿e ma nonoæ bez
ograniczeñ. Ka¿da z obu jezdni na
mocie ma 7 metrów szerokoci, a oba
chodniki po 0,75 metra szerokoci. Do
konstrukcji mostu zu¿yto ponad 20 tysiêcy metrów szeciennych betonu
(pale, podpory, p³yty i pylon), ponad
4 tony stali, prawie 8 km materia³ów

izolacyjnych i ponad 7,5 km wantów,
czyli lin z siedmiodrutowych wi¹zek.
Trasa Sucharskiego od mostu przez
Martw¹ Wis³ê poprowadzona bêdzie
nasypem, a dalej pobiegnie pod wiaduktami ulicy Elbl¹skiej. Zapewni ona
bezkolizyjne po³¹czenie drogi z Warszawy z portem i centrum miasta.
Budowa Trasy Sucharskiego jest
wspó³finansowana przez Bank wiatowy. Pokrywa on po³owê kosztów robót budowlano-monta¿owych. Drug¹
po³owê (wraz z kosztami przygotowania zadañ, podatkiem VAT, nadzorem
inwestorskim) pokrywa strona polska
z dotacji bud¿etowych przekazywanych poprzez Urz¹d Miejski w Gdañsku.
Akt erekcyjny zwi¹zany z budow¹
mostu wmurowano w jeden z pali 21
wrzenia 1999 roku.

JAK STO LAT TEMU

Ostatni zmodernizowany odcinek ulicy Obroñców
Westerplatte w Gdañsku Oliwie, pomiêdzy ulicami
Schopenhauera i Polanki, oddany zosta³ do eksploatacji 19 listopada.
Prace modernizacyjne objê³y wykonanie nowego uzbrojenia
podziemnego, przebudowê przystanków tramwajowych w obrêbie skrzy¿owania ulic Obroñców Westerplatte i Wita Stwosza, a przejazd tramwajowy na tym skrzy¿owaniu wy³o¿ono
nowoczesnymi p³ytami gumowymi znacznie poprawiaj¹cymi
komfort przejazdu przez torowisko.
Przebudowa ca³ej ulicy, rozpoczêta w grudniu ubieg³ego roku,
kosztowa³a 4 miliony z³otych.

