Przedostatnia umowa na A1 podpisana
Utworzono: poniedziałek, 17, wrzesień 2018 10:49 Ilona Hałucha

Podpisano umowę na realizację
odcinka autostrady A1 od Kamieńska do Radomska. Do sfinalizowania budowy
całego ciągu od Tuszyna do Częstochowy, a tym samym uciąglenia A1 od Gdańska
do granicy z Czechami, brakuje jeszcze tylko jednej umowy.

Odcinek Kamieńsk - Radomsko (tzw. odcinek C) o długości ok. 16,7 km zaprojektuje
i zbuduje konsorcjum firm: Strabag i Budimex. Wartość podpisanej umowy 573,1
mln złotych, a czas realizacji to 32 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych: 15
grudnia - 15 marca).
Istniejąca dwujezdniowa droga zostanie gruntownie przebudowana. Kierowcy będą
mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Betonowa nawierzchnia
oznacza większą trwałość. Ocenia się, że bez poważniejszych zabiegów
remontowych trasa powinna służyć 30-40 lat.
Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i buduj” obejmuje budowę autostrady A1
w śladzie istniejącego odcinka DK1 Kamieńsk - Radomsko. Strabag jako lider
konsorcjum będzie odpowiadał za całość realizacji robót drogowych i obiektów
mostowych.
W ramach kontraktu powstanie dwujezdniowy odcinek (po trzy pasy ruchu dla
każdej jezdni) autostrady o długości 16,7 km o nawierzchni betonowej, 16 obiektów
mostowych i 3 MOP-y. W ciągu drogi zostaną przebudowane kolizje z siecią gazową,
wodną, energetyczną i telekomunikacyjną. Dodatkowo powstaną przejścia dla
zwierząt i przepusty o funkcji ekologicznej.
- Strabag buduje już 2 odcinki autostrady A1 w ciągu obwodnicy Częstochowy, a pod
koniec lipca jako partner konsorcjum podpisaliśmy kontrakt na budowę kolejnego,
16-kilometrowego odcinka A. Zdajemy sobie sprawę, że ta arteria komunikacyjna
ma szczególne znaczenie dla polskich kierowców i jak bardzo jest przez nich
oczekiwana. Dołożymy wszelkich starań, aby odcinek C powstał na czas i miał
niezawodną jakość – powiedział Wojciech Trojanowski, członek zarządu Strabag Sp.
z o.o.
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To już czwarta umowa z pięciu na odcinki od Tuszyna do Częstochowy. Na terenie
województwa śląskiego trwa też budowa pozostałych odcinków A1, od węzła
Częstochowa Północ (wraz z obwodnicą) do Pyrzowic.
A1 od Tuszyna do obwodnicy Częstochowy będzie miała ok. 81 km, łączny koszt
realizacji to ok. 3,7 mld zł (w tym m.in.: prace budowlane, odszkodowania za
nieruchomości, nadzór).
Na 2019 r. zaplanowano oddanie do ruchu autostrady A1 w województwie śląskim.
Trasa od obwodnicy Częstochowy do Pyrzowic, o długości ok. 57,7 km i łącznej
wartości ok. 2,6 mld zł (w tym m.in.: prace budowlane, odszkodowania za
nieruchomości, nadzór), została podzielona na 4 odcinki realizacyjne:
Odcinek F - Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia, ok. 21,3 km,
Odcinek G - Częstochowa Blachownia - Częstochowa Południe, 4,7 km,
Odcinek H - Częstochowa Południe - Woźniki, ok. 16,7 km,
Odcinek I - Woźniki - Pyrzowice, ok. 15,2 km.
Źródło: GDDKiA, Strabag
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