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Remont mostu coraz bliżej

[1]
Rozbudowa mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego to najważniejsza inwestycja gminna
realizowana w roku 2020. Na przełomie kwietnia i maja rozpoczną się prace remontowe.
Remont mostu drogowego i budowa podpór pod most tymczasowy rozpocząć ma się w drugim
kwartale tego roku. W pierwszym etapie prac, wyremontowana zostanie nawierzchnia mostu oraz
zostaną wyczyszczone i pomalowane elementy, które znajdują się nad jezdnią. Rozpoczęcie tych
prac poprzedzi ustawienie przeprawy tymczasowej. Miastu udało się pozyskać zgodę Ministra Energii
na nieodpłatne użyczenie z rezerw strategicznych konstrukcję składanego mostu drogowego typu
DMS-65 wraz z kompletem podpór. Pozyskano także zgodę Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił
Zbrojnych na wykonanie usługi transportu, montażu i demontażu konstrukcji mostu tymczasowego
przez wojsko.
Trwają pracę na ul. Przybyszewskiego [2], która będzie drogą dojazdową do mostu tymczasowego.
Budowa dróg dojazdowych ruszy lada moment. Wykonawcy przejęli już place budowy i organizują
zaplecze inwestycji. Drogi dojazdowe mają być gotowe w maju. Więcej o zaawansowaniu prac tutaj
[3]. Montaż mostu tymczasowego powinien zająć ok. dwóch miesięcy. Prace związane z inwestycją,
zgodnie z planem, zakończą się na początku czwartego kwartału 2021 roku.
W trakcie trwania remontu most im. Piłsudskiego będzie dostępny, w ograniczonym zakresie, dla
pieszych i rowerzystów. W drugim półroczu 2020 r. po moście, ruchem wahadłowym, kursować
będzie komunikacja miejska i pojazdy służb ratunkowych (jeden pas naprzemiennie).
Wykonawcą prac związanych z remontem mostu zostało konsorcjum firm [4]: INTOP Warszawa Sp.
z o.o. (Lider Konsorcjum) i EURO-DARMAL Sp. z o.o. z Kamiennej Góry (Partner Konsorcjum).
Wybrane w przetargu konsorcjum będzie miało do zrealizowania szeroki zakres prac:
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poszerzenie tzw. półek z ciągami pieszymi i rowerowymi do 4,2 m, co pozwoli na rozdzielenie
ruchu pieszego i rowerowego z każdej strony mostu
lokalne naprawy istniejącej płyty pomostu
wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji stalowej pomostu (podłużnice, stężenia
wiatrowe, blachy węzłowe)
wykonanie nowego wyposażenia na obiekcie (kapy chodnikowe, nawierzchnia jezdni i
chodników, odwodnienie, oświetlenie, iluminacja, bariery drogowe)
przebudowa przyczółków mostu (wykonanie nowych skrzydełek, rozbiórka i odtworzenie
ścianek żwirowych, wykonanie strefy za przyczółkami, wykonanie płyt przejściowych)
przebudowa sieci zlokalizowanych na obiekcie
przebudowa i infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną inwestycją
zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej i projektowanej konstrukcji stalowej
oczyszczenie i uporządkowanie terenu pod obiektem
budowa punktów widokowych
budowa zejścia na Kępę Bazarową
budowa zejścia na Bulwar Filadelfijski z windami dla rowerzystów i osób o ograniczonej
możliwości poruszania się
Na realizację przedsięwzięcia miasto stara się pozyskać środki zewnętrzne [5] z tzw. środków
rezerwy subwencji ogólnej. Decyzja o przyznaniu i wysokości subwencji powinna zapaść w maju tego
roku [6].
Organizacja ruchu podczas rozbudowu mostu im. Józefa Piłsudskiego. [7]
Wszystkie informacje dotyczące remontu i modernizacji mostu znaleźć można stronie internetowej
remontmostu.mzd.torun.pl [8].
[7]fot. Błażej Antonowicz
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