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Most dla ludzi, łączy to co najważniejsze
– to hasło, które promuje najważniejszą od kilku-
dziesięciu lat inwestycję w Toruniu. Projekt nowe-
go mostu zakłada budowę przeprawy przez Wi-
słę na wysokości ul. Wschodniej. Jego konstruk-
cja nawiązuje do architektury istniejących mo-
stów drogowego i kolejowego. – Przez jedyny ist-
niejący most drogowy im. Piłsudskiego w Toruniu 
przejeżdża codziennie blisko 40 tysięcy pojazdów 
na dobę. Nowy most wraz z drogami dojazdowy-
mi ma odciążyć stary obiekt, poprawić płynność, 
przejezdność i bezpieczeństwo ruchu drogowego 

b
u

d
o

w
n

i
c

t
w

o

fot
. P

iot
r K

ijo
ws

ki

13 kwietnia 2012 wylewa-
ne były ostatnie dwa z 34 
filarów estakad E3 i E4 na 
lewym brzegu Wisły

Betonowania mostu
w zapachach piernika
Budowa mostu w Toruniu, najbardziej wyczekiwana inwestycja 
od kilkudziesięciu lat, osiągnęła w marcu 2012 roku półmetek. 
– Ze względu na rozpiętość najdłuższego przęsła – 270 m – nasz 
most będzie trzecim w Polsce po moście Solidarności w Płocku, 
i planowanym moście Krasińskiego w Warszawie – mówi Barbara 
Tyrankiewicz, kierownik Biura Realizacji Projektu Mostowego. Most 
budowany w Toruniu to także jedyny znany mi obiekt na świecie, 
przy którym podczas betonowania roztacza się zapach… pierników 
produkowanych w sąsiednich zakładach „Kopernika”.
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– tłumaczy Barbara Tyrankiewicz, kierownik Biura 
Realizacji Projektu Mostowego. Budowany obiekt 
uchroni miasto przed paraliżem komunikacyjnym 
i wpłynie pozytywnie na komfort jazdy kierowców. 
Wybudowany niedaleko Torunia most przez Wisłę 
w ciągu autostrady A1 niestety nie odciążył zna-
cząco miasta, gdyż wielu kierowców nie chce pła-
cić za przejazd.
Realizacja mostu w Toruniu ma podnieść atrakcyj-
ność ekonomiczną Torunia i regionu kujawsko-po-
morskiego. Ma także zaaktywizować lewobrzeżny 
Toruń, w którym ruszyła budowa mieszkalnictwa.

32 miesiące
Koszt „Budowy mostu drogowego w Toruniu wraz 
z drogami dojazdowymi” został oszacowany na 
około 700 mln zł i jest współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013. Wsparcie UE sięgnie 
327 mln zł.
Historia realizacji inwestycji sięga 2005 roku, kie-
dy to podpisano umowę na wykonanie dokumenta-
cji projektowej i na nadzór autorski. Projekt wyko-
nało konsorcjum firm: ARCADIS Warszawa, PONT 
PROJEKT Gdańsk, Biuro Inżynierskie DAMART 
Szczecin i KONTRAKT Biuro Projektowo-Konsul-
tingowe Gdańsk. Podmiotem odpowiedzialnym za 
realizację inwestycji jest Toruń – miasto na pra-
wach powiatu, w imieniu którego występuje Miej-
ski Zarząd Dróg w Toruniu. 14 października 2010 
roku zawarto umowę z Generalnym Wykonawcą 
Robót – konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. (Pol-
ska), Strabag AG (Austria) i Hermann Kirchner Pol-
ska Sp. z o.o. Obiekt ma powstać w ciągu 32 mie-
sięcy – do lipca 2013 roku. 

9 obiektów inżynierskich
Pod hasłem „most w Toruniu” nie kryje się budowa 
prostej przeprawy przez rzekę. To zespół 9 obiek-
tów inżynierskich, węzły drogowe, skrzyżowania 
i przebudowanych 11 ulic. Budowa mostu nie za-
trzymała ruchu w mieście. Cała trasa z prawego 

na lewy brzeg Wisły wraz z mostem i estakadami 
nad terenami zalewowymi będzie miała 4100 me-
trów długości. Podążając z prawego brzegu, mamy 
po kolei:
– tunel w ciągu ulicy Wschodniej pod placem Da-

szyńskiego 120 m
– estakada w ciągu ulicy Żółkiewskiego – 300 m
– E1 i E2 estakady prawobrzeżne na terenach za-

lewowych – 600 m
– most przez Wisłę o długości 540 m
– E3 i E4 estakady lewobrzeżne na terenach zale-

wowych – 830 m
– przejście podziemne pod trasą w ciągu ulicy Ry-

pińskiej
– wiadukt nad koleją – 110 m.
Głównym i najważniejszym elementem przedsię-
wzięcia jest budowa mostu. Konstrukcja nowej 
przeprawy przez Wisłę nawiązuje do architektu-
ry istniejących mostów drogowego i kolejowego. 
Będzie to most podwieszany o konstrukcji stalo-
wej o długości 540 metrów. Zbudowany będzie 
z dwóch przęseł łukowych, każde o długości 270 
metrów. Oparty na jednej podporze w nurcie rzeki. 
Dzięki użyciu nowoczesnych rozwiązań konstruk-
cyjnych obiekt mostu oraz towarzysząca mu infra-
struktura w minimalnym stopniu ingeruje w środo-
wisko naturalne, ponadto gwarantuje zachowanie 
żeglowności na Wiśle.

Beton monitorowany
Budowa mostu pochłonie ogółem 65 tysięcy me-
trów sześciennych betonu, w  tym sam most – 
18 tys. m3. Podczas robót palowych wbito 4 tysią-
ce pali prefabrykowanych, z czego 1500 pod fila-
ry mostu. Przy inwestycji zostanie wykorzystanych 
18 tys. ton konstrukcji stalowych. 
Inwestycję obsługuje węzeł betoniarski firmy Stra-
bag, który został ulokowany na lewym brzegu Wi-
sły. Wyposażony jest w mieszalnik o objętości 
3 m3, a jego wydajność sięga 120 m3 na godzinę. 
Węzeł jest przystosowany do pracy w najbardziej 
ekstremalnych warunkach. Ma własne zasilanie 
w energię elektryczną i własny zbiornik wody. Od 

Barbara Tyrankiewicz, kie-
rownik Biura Realizacji Pro-
jektu Mostowego

Fragment estakad E3 i E4 
na lewym brzegu Wisły
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Przy realizacji inwestycji stosowane są betony klasy 
B30, B40 i B60. Parametry wbudowanego betonu są 
monitorowane na bieżąco przez specjalistów z Politech-
niki Łódzkiej pod kierownictwem prof. Artema Czkwia-
niańca. Po zimie prace budowlane ruszyły pełną parą. 
Gdy gościliśmy na budowie 13 kwietnia, trwało wła-
śnie wbudowywanie mieszanki betonowej w ostatnie 
dwa z 34 filarów estakad E3 i E4 na lewym brzegu Wi-
sły. Najbardziej newralgicznym punktem inwestycji jest 
plac Daszyńskiego. To część tętniącego życiem 200 ty-
sięcznego miasta. Właśnie w tym miejscu pracom be-
toniarskim towarzyszą zapachy piernika z pobliskich za-
kładów „Kopernika”. W maju rozpocznie się montaż 
konstrukcji stalowej estakad. Obecnie na placu budowy 
trwa scalanie elementów łuków mostu, które jesienią br. 
zostaną wsparte na trzech podporach głównych. Jeże-
li nic nie stanie na przeszkodzie, to nowy most zostanie 
oddany do użytku w lipcu 2013 roku.

Piotr Piestrzyński

obiektów betonowanych na prawym brzegu węzeł 
dzieli odległość około 11 km, a czas dojazdu be-
tonomieszarek sięga 40 minut. Na prawym brze-
gu znajduje się także rezerwowy węzeł firmy Be-
tor. Wykonawca dysponuje 10 betonomieszarka-
mi o pojemności 9 m3 każda. Beton podawany jest 
trzema pompami o wysięgu 32, 36 i 42 metry. 
Zima 2012 roku nieznacznie zatrzymała prace. 
Na budowie w Toruniu zaczęła się po 20 stycz-
nia i trwała do drugiej połowy lutego. Betonowanie 
było niemożliwe, gdy temperatura zewnętrzna spa-
dała poniżej minus 5 stopni Celsjusza. Przy śred-
nich dobowych temperaturach od +5˚C do –5˚C 
wykonawca nagrzewał betonowane elementy dmu-
chawami i przykrywał plandekami. By podawać 
beton, trzeba było osiągnąć temperaturę +15˚C. 
Dodatkowo ogrzewane były kruszywo i woda na 
węźle betoniarskim. Beton opuszczający węzeł 
miał 16-17˚C. 

Węzeł betoniarski firmy 
Strabag został ulokowany 
na lewym brzegu. Rezerwo-
wy węzeł firmy Betor znaj-
duje się w prawobrzeżnym 
Toruniu

Betonowanie płyt przejścio-
wych pod drogę przy esta-
kadzie na placu Daszyń-
skiego. Tu betonowaniom 
towarzyszą zapachy pier-
nika z pobliskich zakładów 
„Kopernika”
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