Terminal pasa¿erski
w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka

Nazwa projektu:
Budowa nowego terminalu
pasa¿erskiego wraz
z niezbêdn¹ infrastruktur¹
techniczn¹
w Porcie Lotniczym
Rzeszów - Jasionka
Klient:
Port Lotniczy
Rzeszów – Jasionka Sp. z o.o.
36-002 Jasionka 942
Lokalizacja:
Jasionka
woj. podkarpackie
Czas realizacji:
wrzesieñ 2010 – grudzieñ
2011
Wartoœæ kontraktu:
79 mln z³ netto
Generalny wykonawca:
Skanska S.A.
ul. Gen. J. Zaj¹czka 9
01-518 Warszawa
tel. + 48 22 561 30 00
faks + 48 22 560 83 01
www.skanska.pl
e-mail: info@skanska.pl
Nagrody:
1. miejsce w konkursie
„Buduj bezpiecznie 2011”
rzeszowskiego Okrêgowego
Inspektoratu Pañstwowej
Inspekcji Pracy

Powierzona do realizacji Skanska inwestycja obejmowa³a budowê nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu o czterech kondygnacjach, z charakterystycznym
³ukowym dachem. W ramach kontraktu wykonaliœmy
równie¿ przy³¹cza sieci wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, ciep³owniczych, energetycznych i teletechnicznych oraz ogrodzenie, oœwietlenie, tereny zielone
i ci¹gi piesze. To pierwszy terminal pasa¿erski, jaki
Skanska wybudowa³a w Polsce. Prace budowlane
zrealizowaliœmy w ci¹gu zaledwie 15 miesiêcy
i zakoñczyliœmy 10 dni przed terminem wynikaj¹cym
z umowy.
Czêœciowo podpiwniczony obiekt z 3 kondygnacjami
naziemnymi i jedn¹ podziemn¹ mieœci prawie 250
pomieszczeñ i zosta³ wyposa¿ony w ruchome schody,
6 dŸwigów osobowych, dŸwig do obs³ugi baga¿u
ponadnormatywnego oraz dwie mniejsze windy
na potrzeby ulokowanych na pierwszym piêtrze lokali
gastronomicznych.
W wystroju wnêtrza przewa¿aj¹ ró¿ne odcienie
szaroœci, ocieplone œciennymi i sufitowymi elementami
wykoñczeniowymi w kolorze buku.

Efektowny ³ukowy strop nad hallem g³ównym przypomina czaszê spadochronu. Zosta³ on wykoñczony
tzw. wyspami akustycznymi, czyli prostok¹tnymi
drewnopochodnymi p³ytami, które jednoczeœnie
pe³ni¹ funkcjê dekoracyjn¹ i poprawiaj¹ akustykê
obiektu. Sufit wyspowy umo¿liwia odpowiednie
rozproszenie i poch³anianie dŸwiêków, co ma wp³yw
na czytelnoœæ komunikatów podawanych przez
g³oœniki.
Z lotu ptaka terminal kszta³tem przypomina literê „T”,
szersz¹ czêœci¹ zwrócon¹ w stronê p³yty postojowej.
W elewacji zewnêtrznej dominuje aluminium i szk³o.
Konstrukcja budynku zaprojektowana zosta³a jako
stalowy szkielet ramowy uzupe³niony konstrukcj¹
¿elbetow¹ monolityczn¹. Fasadê budynku stanowi
konstrukcja s³upowo-ryglowa wykonana z aluminium
i mocowana systemowo do konstrukcji stalowej
wsporczej. Przykrycie dachu w czêœci centralnej
stanowi dach ³ukowy, zaœ przykrycie skrzyde³
wschodniego i zachodniego p³askie stropodachy.

Dane techniczne:
powierzchnia u¿ytkowa
obiektu: 14 tys. m2
kubatura: 90 tys. m3
Parter:
hall g³ówny
strefa biletowo – baga¿owa z 17 stanowiskami
check–in
pomieszczenia dla rodziców z dzieæmi, informacyjne, kasowe, komercyjne, pomocy medycznej
i sanitarne
kasa op³at celnych
stanowisko potwierdzenia dokumentów uprawniaj¹cych do zwrotu
VAT
pomieszczenia kontroli
celnej baga¿u
w obecnoœci pasa¿era
i odbioru baga¿u zgubionego „lost&found”
strefa kontroli dokumentów dla pasa¿erów
przylatuj¹cych
hala przylotów z dwoma
karuzelami do odbioru
baga¿u
Pierwsze piêtro:
strefa kolejkowania
do kontroli bezpieczeñ-stwa
pasa¿erów odlatuj¹cych
cztery stanowiska gate
poczekalnie z widokiem
na p³ytê lotniska
kaplica lotniskowa
Business Lounge dla pasa¿erów ze strefy Schengen i Non Schengen
restauracja i bary
pomieszczenia komercyjne w strefie wolnoc³owej
miejsce odpoczynku dla
pilotów
pomieszczenia dla rodziców z dzieæmi, sanitarne, dla tzw. pasa¿era
niebezpiecznego
(agresywnego) i dla
osób, które nie uzyska³y
zgody na wjazd na teren
RP
Drugie piêtro:
pomieszczenia pod dzia³alnoœæ komercyjnohandlow¹
ogólnodostêpny taras
widokowy: wewnêtrzny
o pow. 96 m2 i zewnêtrzny o pow. 98 m2
Kondygnacja podziemna:
sortownia baga¿u z taœmoci¹gami za³adowczymi oraz roz³adowczymi
pomieszczenia techniczne i magazynowe
pomieszczenia
piêciostostopniowej
kontroli baga¿u
rejestrowanego

Jednym z najciekawszych elementów budowlanych,
stanowi¹cym równie¿ wa¿ny i eksponowany element
architektoniczny, jest ³ukowy dach terminalu. Stalow¹
konstrukcjê dachu wykonaliœmy z ponad 3500 elementów, z których ¿aden nie jest powtarzalny, w tym
ponad 1000 elementów giêtych. W osi œrodkowej
budynku zamontowany zosta³ g³ówny dŸwigar ³ukowy
o rozpiêtoœci ponad 60 m.
Dach wykonaliœmy w technologii tzw. r¹bka stoj¹cego
z profilowanych arkuszy blachy aluminiowej o szerokoœci 40 cm i d³ugoœci do 70 m. Arkusze blachy prefabrykowano bezpoœrednio na palcu budowy przy
pomocy specjalnie do tego przeznaczonego urz¹dzenia, tzw. roolformer'a, z którego podawane by³y bezpoœrednio na dach i tam rozk³adane. Dziêki zaciœniêciu
specjalnie wyprofilowanych r¹bków dwóch s¹siednich
arkuszy blachy przy pomocy specjalnej zwijarki
uzyskuje siê zarówno stabilne mocowanie do tzw.
klipów, jak i szczelnoœæ. Ponadto, przy tej technologii
i takiej geometrii na ca³ym dachu nie wystêpuj¹
³¹czenia poprzeczne blach, ani koniecznoœæ
przewiercania pokrycia dachu, co ma wp³yw zarówno
na efekt wizualny, jak równie¿ na wzglêdy u¿ytkowe –
do minimum ograniczone zosta³o ryzyko wystêpowania przecieków.
Równie wa¿nym architektonicznie elementem decyduj¹cym o odbiorze wizualnym obiektu jest wspornikowy okap dachu wykonany z kompozytowych paneli
aluminiowych zamontowanych do konstrukcji
stalowej (maksymalny wysiêg okapu przekracza 8 m).
Imponuj¹cy gmach nowego terminalu ma czterokrotnie wiêksz¹ powierzchniê od starego obiektu.

190 tys. m3 kubatury i 14 tys. m2 powierzchni u¿ytkowej
pozwol¹ na potrojenie liczby odprawianych pasa¿erów - do 700 pasa¿erów w ci¹gu godziny, a w skali
roku nawet do 1,5 mln podró¿nych. Mo¿liwa bêdzie
jednoczesna obs³uga pasa¿erów z czterech samolotów. Dodatkowo, gabaryty budynku umo¿liwi¹ scentralizowanie w jednym obiekcie obs³ugi pasa¿erów
przylatuj¹cych i odlatuj¹cych z podrzeszowskiego
lotniska, co dotychczas nie by³o mo¿liwe ze wzglêdu
na infrastrukturê portu.
W przysz³oœci obiekt w Jasionce bêdzie mo¿na rozbudowaæ o kolejne modu³y, gdyby okaza³ siê niewystarczaj¹cy do obs³ugi ruchu lotniczego.
Dziêki inwestycji poprawi siê komfort obs³ugi pasa¿erów oraz zwiêkszy siê przepustowoœæ portu i liczba
obs³ugiwanych po³¹czeñ. Lotnisko w Jasionce jest
jedynym miêdzynarodowym portem lotniczym
na Podkarpaciu, dlatego te¿ powstanie nowego
terminalu ma strategiczne znaczenie dla dalszego
rozwoju podrzeszowskiego lotniska i ca³ego regionu.

