Projekt státusz jelentés – 2010. augusztus 31.

1. Munkakörülmények
A jelenlegi állapot szerint a folyamatos munkavégzés biztosított.
2. Építési munkák, a kivitelezés jelenlegi állása
2.1. Közmővek, közmőkiváltások
A hídon, a szárnyhídon valamint a budai és a pesti oldalon – a parti pillérek és a
hídfık térségében – a közmővek kiváltása és áthelyezése, a kábelek emelése a
korrózióvédelmi és hídépítési munkákkal párhuzamosan folyamatosan készül.
2.2. Az építési munkák elırehaladása
Pesti oldal:
Pesti parti pillér déli oldal: A déli oldali szélesítés szerkezetépítési munkálatai
elkészültek.
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szerkezetépítési munkálatai. (Támfalak építése, aluljáró szélesítése)
Pesti parti nyílás: Befejezıdött az új vb. pályalemez szigetelése, a szigetelésvédı
öntött aszfalt is elkészült.
Budai oldal:
Budai parti pillér, déli oldal: Elkészültek a déli oldali szerkezetépítési munkálatai.
Budai hídfı, déli oldal: Elkészültek a déli oldal szerkezetépítési munkálatai.
Budai parti nyílás: Az új vb. pálya lemez betonozása elkészült, a szigetelés és az
öntött aszfalt is elkészült.
A déli oldalon folynak a hídszerkezet alatt a merevítı rácsozat beépítési munkálatai
az I.-II. és az V.-VI. nyílásban. Jelenleg az I.-IV-V.-VI. nyílásokban folyik az acél
pályatáblák elhelyezése.
Az északi oldalon a III.-IV.-V. nyílásokban folyik a kezelıjárdák, kábeltálcák építése.
Az acélszerkezet felújítása ütemezetten halad, folyamatban van a szárnyhíd hídfı
kıburkolat építése, valamint a hírközlı kábelek felfüggesztése.
A közelmúltban történt tőzesettel kapcsolatban a Vállalkozó tájékoztatása szerint
egy 8x2,5 m-es állvány szakasz sérült, a javítással kapcsolatos teendıkrıl a tervezı
intézkedett. Az okok feltárása folyamatban van.
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A két hídfél összekapcsolása
Az esıs idıjárás hátráltatja a korrózióvédelmi munkák befejezését, tekintettel arra,
hogy ehhez a munkafolyamathoz száraz idıre van szükség. A munkálatok
elhúzódása egyelıre nem veszélyezteti a híd decemberi, ideiglenes forgalomba
helyezését. A két hídfél összekapcsolásának idıpontja a jelenlegi ütemezés szerint
2010. október végére – november elejére tehetı.
2.3. Korrózióvédelem
Az I-II. és V-VI. nyílásban folyamatban vannak a korrózióvédelmi munkálatok.
3. Tervezések, tervellátottság
A restaurálási és kutatási tervek, minták készítése, zsőrizése folyamatban van. A
korlát mintadarabok öntésének elıkészítése megkezdıdött.
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