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Inwestorem budowy obwodnicy jest Generalna 

Dyrekcja Dróg i Autostrad Oddział Szczecin, a wartość 

kontraktu wynosi ponad 430 mln zł i jest on współfinan-

sowany przez Unię Europejską oraz ze środków inwestora.

Cała obwodnica będzie miała długość 17,8 km i ma 

na celu wyprowadzić ruch tranzytowy przejeżdżający 

przez centrum Wałcza. Inwestycja obejmuje budowę 

wiaduktów, mostów, przepustów ekologicznych oraz 

estakad, w tym szczególną pod względem inżynieryjnym 

estakadę E-2. 

Obiekt E-2 a środowisko naturalne
Estakada przebiega przez las, nad jarem o głębokości 

kilku i szerokości kilkudziesięciu metrów. Na tym obsza-

rze występują bardzo niekorzystne warunki geologicz-

ne – bagna i słabonośne grunty organiczne. Są to rów-

nież tereny lęgowe dla różnych gatunków zwierząt, 

dlatego zamawiający, nie chcąc znacząco ingerować 

w środowisko naturalne, nie zdecydował się na popro-

wadzenie drogi na nasypie. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

obiekt pełni również funkcję przejścia dla zwierząt 

dołem, dając jednocześnie możliwość pozostawienia 

pod obiektem lokalnej drogi. 

Kanalizacja i rowy sprowadzają wody do ziemnych, 

otwartych zbiorników retencyjno- infiltracyjnych. 

Mają one za zadanie złagodzenie fali spływu przed 

skierowaniem wód do odbiornika oraz redukcję stężeń 

zanieczyszczeń. Do oczyszczania są wykorzystywane 

naturalne procesy. Zbiorniki posiadają przelewy awa-

ryjne oraz mają zapewniony dojazd dla ich okresowe-

go czyszczenia. Wody opadowe przed wprowadze-

niem do opisywanych zbiorników lub bezpośrednio 

do odbiorników będą podczyszczane w osadnikach 

lub piaskownikach. 

Parametry techniczne
Estakada według pierwotnego projektu miała zostać wy-

konana częściowo w technologii nasuwania podłużnego, 

a częściowo – w technologii betonowania wspornikowe-

Obiekt mostowy E-2 
pod Wałczem
w technologii nasuwania podłużnego

Małgorzata Nowak

PARAMETRY DROGI I OBIEKTU:

• Droga ekspresowa klasy technicznej S

• Jezdnia 2 x 3,5 m + pas awaryjny 2,5 m 

• Prędkość projektowa 100 km/h

• Kategoria ruchu KR5, 115 kN/oś

• Klasa obciążenia A

• Długość obiektu 760,49 m (L) i 764,91 m (P)

Źródło: materiały projektowe firmy YLE Inżynierowie Sp. z o.o.

E2 DK10. Wytwórnia segmentów ustroju nośnego. Październik 2017
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Na początku 
lutego w miej-
scowości Wałcz 
zakończył się 
ostatni etap 
realizacji ustroju 
nośnego esta-
kady E-2 projek-
towanej przez 
zespół YLE 
Inżynierowie 
Sp. z o.o 
na budowie 
obwodnicy 
Wałcza DK nr 10, 
realizowanej 
przez firmę Ener-
gopol-Szcze-
cin S.A. Jest 
to największy 
obiekt inżynier-
ski budowany 
w ramach 
tej inwesty-
cji – prawa, 
dłuższa nitka 
wspomnianej 
estakady liczy 
764,91 m, lewa 
– 760,49 m dłu-
gości. Prace 
wykonawcze 
na obwodnicy 
Wałcza mają 
zakończyć się 
jeszcze w tym 
roku.

go. Wykonawca od etapu przygotowania oferty przetar-

gowej współpracował z firmą YLE Inżynierowie sp. z o.o., 

która dostarczyła rozwiązania dla obiektów inżynierskich, 

dla których Zamawiający przewidział możliwość optymali-

zacji i w efekcie cały obiekt mostowy wykonano w tech-

nologii nasuwania podłużnego. Most ukształtowany 

jest w łuku poziomym o promieniu 1950 m, w spadku 

podłużnym.

− Wartość tego spadku to 1,79% − nie jest on bez 

znaczenia ze względu na technologię, która została 

zastosowana, ponieważ w tym momencie nasuwanie 

następuje z góry na dół, grawitacja nam sprzyja – mówi 

kierownik robót inż. Wojciech Walkowiak − Były mo-

menty podczas nasuwania, w których bardziej martwi-

liśmy się o hamowanie niż o siłę, którą trzeba zapewnić 

do nasunięcia.

Konstrukcja mostu składa się z 13 przęseł, z których 

najdłuższe liczą 61,3 m i posadowiona jest pośrednio 

z wykorzystaniem pali przemieszczeniowych typu Vibro-

-Fundex o średnicach od 510 do 660 mm. 

Jak podkreśla Wojciech Walkowiak, do posadowienia 

obiektu wykorzystano 11,5 km pali.

Łukasz Lendner 
Dyrektor GDDKiA Oddział Szczecin

Droga krajowa nr  10  jest jednym 

z  głównych szlaków transportowych 

w północnej części Polski. Droga ta jest 

szczególnie mocno obciążona ruchem 

pojazdów ciężarowych. Ostatnim 

większym miastem na tej całej trasie 

od Szczecina do Warszawy, pozbawio-

nym jakiejkolwiek obwodnicy, jest 

Wałcz. Miasto obecnie, szczególnie 

w okresie porannego i popołudniowego szczytu, jest sparaliżowane 

przez ruch samochodowy, na skutek mieszania się ruchu tranzytowego 

i wewnętrznego. Dużą rolę odgrywa również położenie samego Wałcza 

pomiędzy dwoma jeziorami, co ma bezpośredni wpływ na istniejący 

układ drogowy, który nie uległ zmianie od 1945 roku. Dlatego budowa 

obwodnicy Wałcza stała się palącą potrzebą i jedną z priorytetowych 

inwestycji drogowych w województwie zachodniopomorskim. Doku-

mentacja projektowa dla tego zadania została opracowana na zlecenie 

inwestora, ale przetarg umożliwiał optymalizację rozwiązań projekto-

wych (system „Optymalizuj i buduj”). Inwestycję o wartości 430,5 mln 

złotych realizuje firma Energopol-Szczecin S.A., która bierze udział 

również w  innych naszych kontraktach w  województwie zachod-

niopomorskim. Wykonawca skorzystał z  możliwości wprowadzania 

zmian w  dokumentacji projektowej, głównie w  zakresie obiektów 

inżynierskich. Gratuluję wykonawcy sprawnej realizacji budowy 

ustroju nośnego estakady E-2, co pokazuje, że optymalizacja rozwiązań 

projektowych daje zadowalające efekty. Pozostałe prace na obwodnicy 

również postępują i liczymy na to, że obserwowana intensyfikacja prac 

będzie coraz większa.Dzioby montażowe estakady E2 podczas przekraczania jaru. Sierpień 2017

Wytwórnia segmentów estakady E2 ze zbrojarnią z lotu ptaka. Październik 2017.
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Betonowanie etapu II segmentów 23P i 24L estakady. Grudzień 2017

Awanbeki po nasunięciu pierwszych segmentów estakady. Lipiec 2017.

Na takim posadowieniu umieszczone zostały filary w for-

mie dwóch słupów o przekroju kwadratowym zwieńczo-

nych ryglem. 

− Jest to obiekt szczególny, z uwagi na proces nasuwania 

jednego elementu na odległość 700 m przy rozpięto-

ściach przęseł wynoszących 61,3 m bez podpory pomoc-

niczej. Było to dla nas dużym wyzwaniem – zaznacza prof. 

Krzysztof Żółtowski, autor ostatecznego projektu.

Technologia wykonania
Pierwotny projekt zakładał budowę estakady nasuwanej 

długości około 500 m oraz obiekt żelbetowy, skrzynko-

wy w technologii nawisowej o rozpiętościach 75, 125 

i 75 m. Taki projekt estakady uzasadniano tym, że w miej-

scach, gdzie występowały najtrudniejsze warunki grunto-

we, trudno będzie wykonać podpory. Według zamierzeń, 

największe przęsło obiektu miało niejako „przekroczyć” 

owe newralgiczne miejsce bez konieczności stawiania 

podpór.

− Projekt pierwotny był oczywiście poprawny i właściwy. 

Projektant założył, że wystąpią problemy z posadowie-

niem podpory, jednak okazało się, że wykonawca posiada 

olbrzymie doświadczenie i siły własne, pozwalające 

na wykonanie fundamentów w tak trudnych warunkach – 

mówi inż. Piotr Żółtowski, współautor projektu wykonaw-

czego estakady.

Aby rozpocząć palowanie, należało najpierw wykonać 

platformy pod palownice. Umocowane pale zwieńczały 

oczepy żelbetowe, na których ulokowano podpory pod-

trzymujące ustrój nośny. W pierwszej kolejności stawiano 

na nim narożnik z deskowania, by następnie ulokować 

prefabrykat zbrojeniowy i po zamknięciu deskowania 

całość zabetonować. Dostawcą betonu na budowę była 

firma Lafarge Cement S.A. Estakada składała się z 25 seg-

mentów, a każdy z nich powstawał w ciągu tygodnia. 

Masa zbrojenia wbudowana w każdy segment wynosiła 

około 50 t. Betonowanie odbywało się w dwóch etapach, 

łącznie około 260 m sześciennych na jeden segment.

Obiekt jest wykonany w technologii nasuwania podłuż-

nego, która polega na tym, że elementy konstrukcyjne 

powstają na końcu wiaduktu za przyczółkiem, następ-

nie są doprężane kablami sprężającymi do segmentu 

mgr inż. Wojciech Walkowiak
Kierownik Robót Mostowych odpowiedzialny za Estakadę E-2

5 lutego 2018 roku został zakończony 

ważny etap w  postępie budowy 

obwodnicy Wałcza, czyli ostateczne 

nasunięcie ustrojów nośnych estakady 

E-2  na  podpory. Wprawdzie przed 

firmą Energopol-Szczecin S.A. jeszcze 

ponad 6  miesięcy pracy związanej 

z  wymianą łożysk i  wykończeniem 

obiektu, jednak już w tym momencie można powiedzieć, że największe 

wyzwanie związane z jego budową zostało pomyślnie ukończone. 

Funkcją obiektu jest przeprowadzenie drogi S10 nad przeszkodami 

naturalnymi, takimi jak: jar, tereny bagienne, las oraz umożliwienie 

swobodnej migracji zwierząt w kierunku poprzecznym do budowanej 

drogi ekspresowej. 

Estakada wzniesiona została na słabonośnych gruntach organicznych, 

wszystkie podpory posadowione są pośrednio na palach typu Vibro-

-Fundex zrealizowanych przez Wykonawcę przy użyciu sił własnych.

Pierwotny projekt zakładał wykonanie obiektu przy użyciu dwóch 

odmiennych technologii, a  mianowicie technologii nasuwania 

podłużnego i  betonowania nawisowego. W  wyniku optymalizacji 

przeprowadzonej przez firmę YLE Inżynierowie Sp. z o.o. na zlecenie 

firmy Energopol-Szczecin S.A. cały obiekt został dostosowany do wy-

konania go w technologii nasuwania podłużnego.

Zastosowanie ujednoliconej technologii do  budowy całej estakady 

niosło za sobą szereg korzyści:

• zmniejszenie zużycia podstawowych materiałów budowlanych, 

tj. betonu, stali zbrojeniowej i sprężającej,

• koncentracja robót szalunkowych, zbrojarskich i  betoniarskich 

w jednym miejscu, na wytwórni segmentów za przyczółkiem,

• ograniczenie ilości rusztowań i deskowania niezbędnych do budowy,

• minimalizacja robót budowlanych w obrębie ekologicznie warto-

ściowego obszaru pod estakadą,

• skrócenie czasu realizacji obiektu i wymierne oszczędności finan-

sowe.

Nie bez znaczenia jest to, że  jedenaście z trzynastu przęseł obiektu 

ma rozpiętość 61,3 m, co czyni je jednymi z najdłuższych realizowanych 

w tej technologii bez użycia podpór pośrednich. W przeciągu ostatnich 

12  miesięcy wykonano wszystkie główne elementy konstrukcyjne 

estakady, czyli fundamenty, podpory i  ustroje nośne, wbudowując 

w nie ponad 20000 m3 betonu.
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Awanbek – połączenie z konstrukcją.

Źródło: materiały projektowe firmy YLE Inżynierowie Sp. z o.o.
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Paweł Surman
Dyrektor Techniczny BBR Polska

Podobnie jak w  wielu poprzednich 

realizacjach, także i tu czynnie uczest-

niczyliśmy już na  wstępnym etapie 

prac projektowych. Dzięki temu został 

opracowany projekt technologiczny 

z  wykorzystaniem optymalnych do-

stępnych rozwiązań (m.in. w zakresie 

sprzętowym), który pozwolił zwięk-

szyć opłacalność przyjętej metody bu-

dowy. W związku z systematycznym zwiększaniem specjalistycznego 

sprzętu i zdobywaniem nowych doświadczeń, z roku na rok oferujemy 

naszym klientom szerszy zakres usług w zakresie nasuwania obiektów 

żelbetowych.

W  ostatnich latach, w  dobie poszukiwania oszczędności, rynek in-

frastruktury drogowo-mostowej stał się bardzo specyficzny i trudny, 

wymuszając na  Generalnych Wykonawcach niepoprawne relacje 

z podwykonawcami.

Firma Energopol-Szczecin do  realizacji estakady E-2  zaangażowała 

kierownika robót z kilkuletnim stażem w zakresie nasuwania obiektów 

żelbetowych, dla którego praca zespołowa była wartością nadrzędną. 

Otwartość, kreatywność i umiejętność czerpania z obopólnych wie-

loletnich doświadczeń kierowników robót z ramienia Energopolu-

-Szczecin i BBR Polska zaowocowała wdrożeniem wielu rozwiązań, 

które znacznie usprawniły cały proces nasuwania obiektu.

Wytwórnia segmentów ustroju nośnego

i zbrojarnia estakady E2 z lotu ptaka. Październik 2017

Nasuwanie prawej nitki estakady na podporę nr 9. Październik 2017

Wytwórnia segmentów ustroju nośnego, zbrojarnia i place prefabrykacji estakady E2. Październik 2017

poprzedniego i nasuwane na kolejne podpory za pomocą 

siłowników hydraulicznych. W przypadku estakady E-2 na-

suwanie odbywało się metodą lift and push. 

Za przyczółkiem pełniącym rolę podpory trakcyjnej, 

na której były zamontowane siłowniki hydrauliczne 

do nasuwania, wybudowana została wytwórnia segmen-

tów. Do wytwórni przynależą: hydraulicznie opuszczana 

forma szalunkowa, zbrojarnia, w której prefabrykowane 

są odcinki zbrojenia płyty dolnej i środników oraz miejsce 

prefabrykacji i składowania siatek zbrojeniowych.

Istotnym elementem stosowanej technologii były awan-

beki – stalowe konstrukcje odciążające, które pozwa-

lały wprowadzić elementy mostu na kolejne podpory. 

Ze względu na dużą rozpiętość przęseł obiektu, firma 

Energopol-Szczecin S.A. zdecydowała się wyprodukować 

własne awanbeki, które mają 39 m długości i 4,5 m wyso-

kości w najwyższym punkcie.

Inne obiekty w ciągu drogi S10
Poza estakadą E-2 w ciągu drogi S10 powstają również 

inne obiekty inżynierskie: 13 wiaduktów, 2 mosty, estaka-

da E-1, 4 obiekty łukowe w konstrukcji gruntowo-powło-

kowej oraz 16 przepustów ekologicznych, a także węzły: 

Wałcz Zachód, Wałcz Północ, Wałcz Wschód i Witankowo. 

O trwającej w regionie rozbudowie infrastruktury 

drogowej informuje Mateusz Grzeszczuk, rzecznik 

prasowy szczecińskiego oddziału GDDKiA:

− Według planu budowy dróg krajowych do roku 2023 

mamy zrealizować 300 km nowych dróg. Obecnie w realiza-

cji mamy 222 km dróg o wartości 5,3 mld złotych. Większość 

tych kontraktów już się toczy, jeśli chodzi o roboty budowla-

ne. Otrzymaliśmy wiele środków na prace przygotowawcze 

drogi S10 – uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej trasy, 

tak aby połączyć obwodnicę Wałcza ze Szczecinem przez 

obwodnicę Stargardu i dalej również Wałcz z Piłą. 
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