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Mosty Drammen

Zanim w ostatnich dziesięciole-
ciach XX wieku świat stał się przy-
stępny także dla mieszkańców Eu-
ropy Wschodniej, Norwegia jawiła 

się nam jako kraj leżący na północnym krańcu świata – suro-
wa ziemia skalistych wybrzeży, fiordów, lodowców i zorzy po-
larnych. Ojczyzna nieustraszonych żeglarzy i odkrywców lo-
dowych pustkowi. Z lektur poznawaliśmy podboje walecz-
nych Wikingów, wyprawy arktyczne, połowy wielorybników 
i pasjonujące wyścigi do biegunów: północnego i południo-
wego – ostatnich lądów, na których nie stanęła jeszcze wtedy 
noga człowieka. Gdy próby norweskiego badacza polarnego 
Fridtjofa Nansena (1861–1930), podejmującego wyprawy 
statkiem „Fram” na wody Arktyki i dalej do bieguna północne-
go saniami z zaprzęgiem psów (1893 r.) nie zakończyły się 
powodzeniem, udostępnił on w tym celu swój statek młod-
szemu o 11 lat krajanowi Roaldowi Amundsenowi (1872–
1828) – znanemu już wtedy polarnikowi, który w latach 1903–
1906 przepłynął Ocean Arktyczny wzdłuż północnego wy-
brzeża Kanady z Grenlandii do Cieśniny Beringa. Rozpoczęty 
przez Amundsena w 1910 r. rejs „Framem” na wody Arktyki 
też miał wieść przesmykiem morskim między Ameryką i Azją, 
a ponieważ w tamtych czasach nie było jeszcze kanału Pa-
namskiego, by się tam dostać zdecydował opłynąć Amerykę 
Południową. Nieco wcześniej, w kwietniu 1909 r., na biegun 
Północny wyruszyli Amerykanie: Robert Peary i Frederick 
Cook i w końcu roku ogłosili zdobycie celu. Choć późniejsze 
badania (1996 r.) dowiodły, że nie stanęli na biegunie, lecz 
dotarli na odległość zaledwie 32 km od niego, jednak wtedy 
nikt nie kwestionował ich sukcesu. Wiadomość ta dotarła do 
Amundsena przy południowym skraju podróży, gdy zdążał 
w kierunku przylądka Horn. Wówczas zdecydował zmienić 
pierwotne zamierzenie i ruszyć na biegun południowy. Zawia-
domił o tym Roberta Scotta, kierownika wyprawy brytyjskiej, 

która od poprzedniego roku podążała w tym samym kierunku 
i ubiegł go, docierając tam 14 grudnia 1911 r. Niestety, wypra-
wy na Antarktydę zakończyły się dla nich obu nieszczęśliwie. 
Scott nie wrócił już z lodowej pustyni, choć wcześniej dotarł 
do bieguna, gdzie zastał namioty norweskiego konkurenta. 
Amundsen zaginął tam kilkanaście lat później, gdy wyruszył 
ratować polarników po katastrofie sterowca „Italia”.

Ciągły kontakt Norwegów z morzem, żeglowanie nieomal 
od kołyski sprawiło, że i we współczesnych nam czasach wy-
pływali w rejsy morskie, śledzone przez wszystkich z wyjąt-
kowym zainteresowaniem. Powszechne emocje budziły wy-
prawy Thora Heyerdahla: 

tratwą „Kon-Tiki” z drewna balsy z Callao w Peru na wyspy • 
Polinezji w 1947 r., podczas której przepłynął 7 tysięcy kilo-
metrów w 101 dni, 
papirusową łodzią „Ra” w 1969 r. i identyczną łodzią „Ra II” • 
w następnym roku w poprzek Atlantyku – z Maroka na Bar-
bados,
trzcinową łodzią „Tygrys” z Iraku w kierunku ujścia Indusu • 
w 1971 r., której rejs, po przepłynięciu ponad 4 tysięcy kilo-
metrów, uniemożliwiły niepokoje polityczne.
Wszystkie te dawne zachwyty i rozbudzone lekturami w wy-

obraźni obrazy można dziś porównać z autentycznymi eks-
ponatami, odwiedzając w Oslo: „Viking ship museum”, mu-
zeum statku polarniczego „Fram” i muzeum tratwy „Kon Tiki”. 
Stąpając po pokładzie „Frama” i mając „Kon Tiki” na wycią-
gnięcie ręki można poczuć się odkrywcą obcych lądów.

Wiekowe zbratanie Norwegów z morzem, morze odpłaciło 
im sowicie. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku w norweskim 
szelfie Morza Północnego odkryto złoża ropy naftowej i gazu 
ziemnego, co sprawiło, że Norwegia stała się obecnie jednym 
z trzech najbogatszych krajów świata. Tutejsze stocznie nie 
tylko nie zaprzestały budowy statków, lecz wytwarzają też 
morskie platformy wiertnicze, zaś Norwegowie w ciągu jedne-
go pokolenia zmienili sposób życia – z surowych drwali, ryba-
ków i pasterzy stali się zamożnymi mieszczanami. Dziś prze-
mieszczają się nie tylko statkami, ale przede wszystkim sa-
mochodami. Przybysze – podobnie. Bo choć podróżowanie 
po Norwegii statkami i promami wpływającymi w głąb fiordów 
ma nadal wyjątkowy urok, to i zwiedzanie od strony lądu do-
starcza wspaniałych wrażeń. Dochody z wydobycia ropy 
i gazu umożliwiły inwestycje drogowe, na jakie dotychczas 
nie było stać biednego do niedawna kraju. Budowa dróg, tu-
neli, a zwłaszcza mostów zmieniła jego wygląd w ciągu kilku 
dziesięcioleci. Szczególnie spektakularnie wyglądają nowe 
przeprawy przez fiordy. Oznaką zachodzących zmian niech 
będą dwa mosty: pierwszy – drewniany, napotkany w mia-
steczku, w którym szosa wiodła już po sąsiednim, nowym 
moście (fot. 1) i drugi, będący efektem współczesnych prze-
mian – nowy most łukowy Svinesund nad Iddefiordem, uwa-
żany dziś za najpiękniejszy most łukowy na świecie (fot. 2).
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Fot. 1. Stary mostek drewniany 
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Budowa przepraw przez norweskie fiordy stwarza proble-
my poważniejsze, niż występujące w naszym mostownictwie. 
Duże głębokości morskich zatok zniechęcają do budowy 
podpór w wodzie dalej od brzegów, a niemałe szerokości 
wodnej przeszkody wymagają dużych rozpiętości przęseł. 
Jak z tego wybrnięto? Ponieważ skaliste brzegi z łatwością 
przejmują reakcje poziome, dlatego tam, gdzie przestrzeń 
między brzegami udaje się przekroczyć jednym łukiem, bu-
dowane są mosty łukowe (fot. 2, 3), nieraz o rekordowej roz-
piętości. Tam zaś gdzie jest to niemożliwe – rozpinane są 
mosty podwieszone lub wiszące (fot. 4). 

Mosty svinesund przez Iddefiord na granicy ze Szwecją
Stary most Svinesund powstał w latach 1939–1946 i jest 

nadal użytkowany przez pojazdy o masie do 3,5 t. Cztero-
pasmowy most z kamienia i betonu rozpoczęto budować 
wiosną 1939 r., lecz zaprzestano prac podczas wojny i oku-
pacji kraju. Gdy był bliski ukończenia, wysadzono materia-
łem wybuchowym jego łuk od strony Szwecji. Uroczyste 
otwarcie odbyło się 15 czerwca 1946 r. 

Nowy most Svinesund powstał na drodze europejskiej E6 
łączącej Oslo z Göteborgiem, Malmö i Kopenhagą, niecały 
kilometr na zachód od dawnego, który od tej pory zyskał 
przydomek „starego”. Długość nowego mostu wynosi 
704 m. Ustrój nośny tworzą dwa dźwigary stalowe zespolo-
ne z pomostem żelbetowym, między którymi, w osi mostu, 
podtrzymuje je pojedynczy, sztywny łuk żelbetowy rozpię-
tości 247 m, o przekroju skrzynkowym. Wyniesienie zworni-
ka łuku – 92 m nad wodą, pomostu – 55 m. Pionowe wie-
szaki łuku zakotwiono w poprzecznicach pomostu. Zapro-
jektowany i wykonany został w latach 2003–2005, przez 
firmę Bilfinger Berger. Łuk budowano metodą nawisową, 
betonując co tydzień segmenty o objętości 60 m3. Segmen-
ty środkowej części pomostu spławiano na barkach i uno-
szono w górę.

Na moście zamontowano specjalny system odladzania 
i odśnieżania. 

Most Gjemnessund o długości 1257 m ma 21 przęseł, 
z których główne, o rozpiętości 623 m jest wyniesione 43 m 
ponad poziom wody. Pylony mają wysokość 108 m. Otwar-
ty został w 1992 r. Beton konstrukcji pokryto powłoką za-
bezpieczająca przed niszczeniem, na skutek szkodliwego 
działania odchodów morskich ptaków (sól i amoniak nisz-
czące beton).

Nic to niezwykłego, bo podobne układy znane są po-
wszechnie, ale są tu też rozwiązania unikalne – mosty o pod-
porach pływających z żelbetowych, szczelnych skrzyń, zato-
pionych w wodzie, której wypór utrzymuje je na powierzchni 
(fot. 5 i 6).

Nie mniej widowiskowy od nich, choć znacznie mniejszy 
jest most morski wzniesiony na Drodze Atlantyckiej (1983–
1989). Droga ta łączy niewielkie skaliste wysepki morskie – 

Fot. 2. Nowy most Svinesund

Fot. 3. Dawny most Svinesund 

Fot. 4. Most wiszący Gjemnessund wiodący do Kristiansund 
Fot. 5. Most Bersøysund na podporach pływających; długość mostu 
933 m, głębokość fiordu do 320 m
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szkiery i jest zalewana falami podczas sztormów. Prowadzi 
z miasta Kristiansund zrazu tunelem, a następnie po siedmiu 
mostach, z których ponoć zdarza się widzieć przepływające 
morzem wieloryby i foki. Jeden z tych mostów, o przęśle za-
krzywionym w pionie i w planie – prowadzi do nikąd. Ogląda-
ny i fotografowany wzdłuż drogi, sprawia wrażenie narciar-
skiej skoczni, gdy dalsza jego część chowa się za widoczną 
połową (fot. 7).

Przedstawienie imponujących mostów przez norweskie 
fiordy wypełniłoby niemały album, lecz poprzestańmy na 
tych kilku fotografiach, by zamieścić tu też mosty z Drammen 
– miasteczka niegdyś znanego z najstarszego browaru 
w Norwegii, a dziś słynącego z mostów (rys. 1, 2). 

Rys. 1. Położenie mostów przez Drammenselva w Drammen: 1 – most 
Ypsilon, 2 – most Øvre Sund, 3 – most Brammensbrua bybro, 4–9 – 
mosty przez wyspę u ujścia Drammenselva, 10 – most klapowy 
Landfalløya

Rys. 2. Węzeł komunikacyjny na wyspie, u ujścia rzeki do Drammen-
fiordu 4 – most miejski z prawego brzegu na wyspę, 5 – Holmenbrua 
z wyspy na lewy brzeg, 6 – stary, kratowy most kolejowy przy prawym 
brzegu, 7 – nowy, blachownicowy most kolejowy, 8 – dwutorowy most 
kolejowy z przęsłami belkowymi i łukowymi z wyspy na lewy brzeg,  
9 – most autostradowy Drammensbrua

Dawniej była to niewielka mieścina leżąca u wypływu rzeki 
Drammenselva do fiordu Drammen, zabudowana niskimi 
domkami, których dachy ocieplano warstwą ziemi i darni. Za-
pewne różniąca się na niekorzyść od innych, czystych mia-
steczek skandynawskich, bowiem dopiero przed półwieczem 
zamknięto tutejsze zakłady celulozowe i papiernicze. Lecz 
także dziś, choć zaludniła się znacznie i zapełniła nowocze-
sną, przeszkloną architekturą, stając się szóstym co do wiel-
kości miastem Norwegii, też niewarta byłaby dłuższego po-
stoju, zwłaszcza że w tutejszym, wiekowym Aass Brewery 
produkcja napojów bezalkoholowych wyparła warzenie 
piwa… gdyby nie spektakularne efekty aktywności miejsco-
wych władz. Za ich prężne działania w dziedzinie ochrony 
środowiska i rozwoju obszarów miejskich, miasteczko to 

Fot. 6. Most Nordhordland (1994 r.) długości 1610 m, w części pływa-
jący, w części podwieszony do jednego pylonu w celu zapewnienia 
przepływu statków

Fot. 7. Storseisundet brua – most „do nikąd” na Drodze Atlantyckiej
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Najbardziej widowiskowym z nich 
jest Ypsilon Brua – podwieszona kład-
ka dla pieszych o charakterystycznym 
kształcie litery „Y” w planie. Łączy ona 
brzegi Drammenselva w miejscu, 
gdzie wzdłuż lewego brzegu biegnie 
bulwar nadrzeczny, a z prawego do-
chodzi ulica prostopadła do rzeki (fot. 
8). Pylon ustawiony w rzece, w miej-
scu rozwidlenia pomostu, podtrzymu-
je na cięgnach długie przęsło biegną-
ce w poprzek nurtu, w osi ulicy prawo-
brzeżnej i dwa krótsze – usytuowane 
skośnie do lewobrzeżnego bulwaru. 
Powstał w ten sposób układ komuni-
kacyjny, jaki znamy z miejsc, gdzie 
piesi skracając sobie drogę, wydeptu-
ją ścieżki ścinające narożniki trawni-
ków. Umieszczenie rozstajów dróg na 
kładce nad rzeką przywodzi wspo-
mnienie o zawłaszczaniu w średnio-
wieczu mostów na potrzeby mieszkal-
nictwa i handlu – wznoszeniu na nich 
budynków i targowisk. 

Nieco powyżej kładki jest nowy most 
Øvre Sund brua. Zadziwia kształtem fi-

larów podtrzymujących jezdnie samochodowe i biegnący 
obok szeroki pomost dla rowerzystów. Duże obciążenie sa-
mochodami jest w nim przekazywane przez betonowe przęsła 
na masywną część filarów, a mniejsze od niego obciążenie 
cyklistami – przez doczepiony wspornikowo pomost ortotro-
powy. Lekkość pomostu stalowego podkreślono oparciem na 
słupkach stalowych w kształcie wrzecion połączonych prze-
gubowo z przęsłami i filarami (fot. 9). Niespotykanego kształtu 
jest też wiadukt prowadzący na ten most: z jednej strony 
utwierdzony w masywnym przyczółku, z drugiej – oparty prze-
gubowo na łożyskach (fot. 10).

W dole rzeki, u jej ujścia do fiordu rozłożyła się duża wy-
spa, która niegdyś była zapewne miejscem przeładunku to-
warów spławianych wodą: rzeką i morzem oraz transporto-
wanych lądem: koleją i drogami. Dziś ten komunikacyjny 
węzeł tak się zapętlił, że ruch lądowy przebiega tu po mo-
stach aż w trzech poziomach (rys. 2):

Fot. 8. ypsilon brua – kładka zbudo-
wana w 2007 r., wielokrotnie nagra-
dzana

Fot. 10. Wiadukt wjazdowy na most Øvre SundFot. 9. Most Øvre Sund

zdobyło od 2003 r. sześć nagród krajowych i dwie międzyna-
rodowe – więcej niż jakiekolwiek inne miasto w Europie. Go-
spodarność włodarzy najłatwiej docenić po wyglądzie oto-
czenia rzeki, której brzegi stały się teraz spacerową prome-
nadą, miejscem uprawiania sportów oraz podziwiania 
mostów. 
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dołem jeżdżą samochody w ruchu lokalnym, z prawego • 
brzegu na wyspę (fot. 11) i dalej mostem Holmenbrua na 
lewy brzeg,
nad nimi wiodą tory po dawnych mostach stalowych i po • 
zbudowanych w styk nowych mostach kolejowych (fot. 11 
i 12),
górą poprowadzono autostradę A18 najdłuższym w Nor-• 
wegii mostem Drammenbrua (fot. 13).
Imponujący to węzeł komunikacyjny, ale nie wyczerpuje 

wszystkich przepraw przez rzekę w mieście.

Most autostradowy drammensbrua na trasie A18 jest 
najdłuższym mostem Norwegii – 41 przęseł o rozpiętości 
do 60 m, łącznie 1892 m. Wyniesiony w górę ponad inne 
krzyżujące się z nim mosty, do 11 m ponad lustro wody 
w rzece, był budowany w dwóch etapach. Pierwszą połowę 
przeprawy ukończono w 1975 r., drugą, równoległą, też 
dwupasową – w 2005 r. Ponieważ dawny most miał podpo-
ry prostopadłościenne na szerokość przęseł, a w nowym 
zaproponowano podparcie na okrągłych, smukłych słu-
pach, zdecydowano przy okazji wymienić dawne podpory 
na identyczne jak w nowym moście. Prace te zakończono 
w 2006 r. Wtedy też, w celu poprawienia estetyki, okryto 
przęsła z zewnątrz błyszczącą blachą. 

Nieco powyżej wyspy przerzucono wieloprzęsłowy most 
Brammensbrua bybro, od 1936 r. łączący dwa centra miasta. 
Jeszcze dalej w górę rzeki odtworzono w 1999 r. stary most 
klapowy Landfalløya, który istniał tam od 1867 r. (fot. 14). 
Choć dziś jego ruchome przęsło prowadzi do nikąd, bo obok 
zbudowano nowy most przez rzekę, to zrekonstruowanie 
niegdysiejszego świadczy o mostowych upodobaniach raj-
ców miejskich. Po trosze także o braku pietyzmu w odtwo-
rzeniu dawnej budowli, bowiem konia z rzędem temu, kto 
uzasadni istnienie pod pierwotnym, ruchomym przęsłem kla-
powym zastrzałów wspierających drewniane belki mostu. 
Wszak poziome osie obrotu ustroju nośnego usytuowane są 
w poziomie szczytu słupów, ale też i w poziomie pomostu! 

W przeglądarce internetowej można wypatrzeć w pobliżu 
mostu klapowego szereg niewielkich, uroczych mostków 
o wygiętej w łuk niwelecie, prowadzących przez oczka wod-
ne i kanały w parku na prawym brzegu rzeki. Fotografowa-
ne latem są zatopione w bujnej zieleni, a zimą – zasypane 
śniegami.

 
Aby w pełni docenić osiągnięcia magistratu Drammen 

w dziedzinie drogownictwa, trzeba jeszcze wspomnieć o tu-
nelu Bragernes, odciążającym ruch w centrum miasta, 
a przede wszystkim o słynnym tunelu Spirallen w kształcie 
korkociągu, który jest europejskim ewenementem. Zaiste, 
niemało to jak na szybko rozwijającą się aglomerację, mają-
cą przecież wiele innych potrzeb do urzeczywistnienia. Po-
zazdrościć jej takich włodarzy. ■Fot. 13. Drammensbrua

Fot. 11. Most drogowy ruchu lokalnego przez wyspę. Za nim mosty 
kolejowe: nowy – blachownicowy i stary – kratownicowy

Fot. 12. Dwutorowy most łukowy łączący wyspę z lewym brzegiem rzeki

Fot. 14. Dawny most klapowy Landfalløya w górze rzeki (fot. Google 
Earth)


