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Skanska jest liderem polskiej branży
budowlanej. Wykonujemy obiekty
kubaturowe, drogowe, mostowe
i hydroinżynieryjne. Działamy też
jako deweloper. Realizujemy
projekty z zakresu Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego, takie jak
autostrada A1 – kluczowy projekt

Informacja prasowa

Zmiany w organizacji ruchu na Obwodnicy Torunia
Toruń, 19 sierpnia 2009 r.

21 sierpnia br. wprowadzone zostaną
zmiany w organizacji ruchu na obwodnicy
Torunia. Są one związane z budową autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy - Czerniewice, którą realizuje Skanska-NDI. Zmiany będą wprowadzane etapami i potrwają
ponad 2 lata.

drogowy Europy. Zatrudniamy ok.
6 tys. osób. Jesteśmy najcenniejszą
firmą budowlaną w Polsce (wg
rankingu Newsweeka i A.T. Kearney). W 2008 r. zajęliśmy pierwsze
miejsce w rankingach: „Firma dla
Inżyniera” oraz „Idealny Pracodawca” według inżynierów i studentów. Skanska to także najlepiej
zarządzana marka w polskim
budownictwie według
Marketing & More.
Wśród naszych najważniejszych
realizacji są Złote Tarasy, most
Tysiąclecia we Wrocławiu, zbiornik
wodny Świnna Poręba oraz stadion
piłkarski w Kielcach. Jesteśmy
częścią Grupy Skanska zatrudniającej 60 tys. osób w Europie, Stanach
Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej. W 2008 roku Grupa Skanska
wykazała przychody w wysokości
143,7 mld SEK (61,8 mld zł).

Pierwszy etap zmian, związany z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 10 (Toruń-Warszawa)
i drogi wojewódzkiej nr 552, rusza 21 sierpnia.
W związku z włączeniem DK 10 w przyszły węzeł autostradowy Lubicz, zmieniony zostanie jej dotychczasowy przebieg. Ponadto, od godziny 20-tej zamknięty
zostanie fragment drogi wojewódzkiej nr 552, na odcinku od skrzyżowania z DK 10 do skrzyżowania z obwodnicą Torunia (droga ekspresowa S 10).
Ruch samochodów na trasie Warszawa-Gdańsk, odbywający się do tej pory drogą nr 552, zostanie poprowadzony przez obrzeża Torunia. Objazd przebiegać
będzie DK 80 (ul. Szosa Lubicka), ul. Olimpijską i DK 15
(ul. Olsztyńska). Zamknięty fragment drogi nr 552 będzie dostępny jedynie do dojazdu dla mieszkańców.
W rejonie przebudowywanego skrzyżowania może
zostać jednorazowo wprowadzony ruch wahadłowy.
W tym czasie obwodnica Torunia będzie otwarta
na całym odcinku i ruch na trasie Gdańsk-Łódź będzie
przebiegał bez zakłóceń.

NDI
NDI SA jest czołową polską firmą
dewelopersko-realizacyjną, posiadającą wieloletnie doświadczenie
w organizacji i realizacji inwestycji
na rynku nieruchomości i rynku
projektów infrastrukturalnych.
NDI świadczy kompleksowe usługi
obejmujące wszystkie fazy rozwoju
projektu inwestycyjnego. W szczególności firma specjalizuje się

- Od kilku tygodni jezdnia obwodnicy Torunia była
sukcesywnie zawężana w taki sposób, by wyznaczyć
na niej pas technologiczny dla samochodów i maszyn
budowlanych – mówi Michał Fendrych, Kierownik Robót odpowiedzialny za organizację ruchu. — Zostały
również wyodrębnione dwa punkty wyjazdów z budowy i w tych miejscach wprowadzone zostały ograniczenia prędkości do 60 km/h. Wyjazdy znajdują się na
144 i 149 kilometrze przyszłej autostrady.

w organizacji (w tym organizacji
finansowania), nadzorze i realizacji
inwestycji na rynku nieruchomości
komercyjnych - biurowych, hotelowych, handlowych - oraz inwestycji
w obszarze infrastruktury miejskiej
i transportowej, działając jako:
Deweloper, Generalny Wykonaw-

- Wszystkie wprowadzane przez nas zmiany w organizacji ruchu związane są z budową autostrady A1,
której częścią będzie w przyszłości obwodnica Torunia
– mówi Marian Korolko, Menedżer Zespołu Obwodnicy Torunia i Węzła Lubicz. - W ramach kontraktu obwodnica zostanie wyremontowana i dostosowana do

parametrów autostrady, co oznacza remont istniejącej
oraz dobudowę drugiej jezdni, w tym budowę mostów przez Wisłę i Drwęcę. W tej chwili trwają intensywne prace przy budowie nowej jezdni.
Na przełomie listopada i grudnia tego roku planujemy
wprowadzić na obwodnicy Torunia drugi etap zmian
w organizacji ruchu. Będzie on polegał na zamknięciu
fragmentu obwodnicy o długości 1,340 km - na odcinku od DK 10 do drogi wojewódzkiej nr 552 oraz łącznic istniejącego węzła spajającego obwodnicę
z DK 80. Wprowadzony zostanie objazd na trasie Łódź
-Gdańsk, a ruch poprowadzony będzie przez przebudowane do tego czasu skrzyżowanie DK 10 i drogi
wojewódzkiej nr 552.
Kolejny etap zmian to początek 2010 roku kiedy to
przełożymy ruch w obrębie mostu przez Drwęcę
z czynnej lewej jezdni obwodnicy na jezdnię prawą.
Kilka miesięcy później ruch niemal na całej obwodnicy
zostanie przełożony na budowaną obecnie prawą nitkę. Ruch prawą jezdnią będzie się odbywał aż do momentu oddania autostrady.
W tej chwili przy budowie A1 zatrudnionych jest bezpośrednio 800 osób. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z poprzedniego odcinka zakładamy, że
łącznie z dostawcami i podwykonawcami, w szczycie
realizacji będzie pracowało ok. 4 tysięcy osób.
Budowa odcinka Nowe Marzy-Czerniewice to bezpośrednia kontynuacja, realizowanej również przez
Skanska - NDI, inwestycji z Rusocina do Nowych Marzów. W grudniu 2007 r., z niemal rocznym wyprzedzeniem przekazaliśmy klientowi północne 25 km A1.
W październiku 2008 r., tym razem prawie 3 miesiące
przed kontraktowym terminem, zakończyliśmy budowę 65 km pomiędzy Swarożynem a Nowymi Marzami.
Udział Skanska w tym kontrakcie wynosi 80%. Klientem Skanska-NDI jest Gdańsk Transport Company firma, która od 1997 r. posiada koncesję na budowę
i eksploatację 152 km A1 z Rusocina do Czerniewic.
Udziałowcami GTC są: Skanska Infrastructure
Development (30%), Laing Roads Ltd. (29,69%),
NDI Autostrada (25,31%) oraz Intertoll Infrastructure
Development (15%).

ca, Inwestor, Konsultant Inwestycyjny i/lub Zarządca Nieruchomości.
Kapitał firmy jest w całości polskim
kapitałem prywatnym
Stałymi partnerami biznesowymi
NDI są między innymi: największy
polski bank PKO Bank Polski SA,
grupa Starwood Hotel & Resorts
Worldwide (operator sieci Sheraton) oraz największa belgijska
grupa budowlana i deweloperska
NV Besix.

www.skanska.pl, www.ndi.com.pl

Prace stabilizacyjne na obwodnicy Torunia

