Projekt státusz jelentés – 2010. április 30.

1. Munkakörülmények
A jelenlegi állapot szerint a folyamatos munkavégzés biztosított.
2. Építési munkák, a kivitelezés jelenlegi állása
2.1. Közmővek, közmőkiváltások
A hídon, valamint a budai és pesti oldalon – a parti pillérek és a hídfık térségében –
a közmővek kiváltása és áthelyezése a hídépítési munkákkal párhuzamosan
folyamatosan készül.
2.2. Pesti oldal
A szerkezetépítési közül a pesti part északi oldalán április hónapban folytatták a
szélesítés vasbeton munkálatait. A falak és a födémek elkészültek.
A pesti part déli oldalán a CFA cölöpök visszavésése folyamatban van.
A hídfı északi oldalán elkészült a vasbeton támfal és befejezıdtek a szigetelési
munkák.
A parti nyílás esetében a monolit vasbeton pályalemez elkészült. A szigetelési
munkák májusban kezdıdnek.
2.3. Budai oldal
A budai parti északi oldalon a parti pillér szélesítésének vasbeton szerkezeti munkái
folynak (vasbeton falak, födémek vasszerelése, zsaluzása, betonozása).
A budai parti déli oldalon a cölöpösszefogó gerenda I. ütemének betonozása
megtörtént.
A hídfı északi oldalán folyamatban van a vasbeton szerkezet és az aluljáró födém
szélesítése.
A budai parti nyílásban elkészült a pályalemez betonozása és készül a meglévı HÉV
aluljáró fölötti vasbeton szerkezet.
2.4. Meder híd
A "G" jelő pályatáblák és a pillérek melletti záróelemek elhelyezése minden nyílásban
elkészült. Néhány járdakonzol („I” jelő elem) kivitelezése még folyamatban van.
A sarufészkek kialakítása elkészült, a saruzsámoly gyártása folyamatban van.
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A szárnyhídi csatlakozásnál a vasbeton lemez betonozása elkészült.
Az északi oldali szigetelési munkálatok megkezdıdtek. A védı bevonatok
kivitelezése a minısítések elvégzése után kezdıdhet meg.
A villamos sínvályú északi oldali lemeze elhelyezésre került.
Megkezdıdött a déli oldali rácsozat beépítésének elıkészítése.
3. Tervezések, tervellátottság
A korlátok terveinek NKH általi engedélyeztetése folyamatban van. A hatósági
állásfoglalás megszerzéséig a Lebonyolító a terveket nem tudja jóváhagyásával
ellátni.
Az I. és II. tervezési ütemhez kapcsolódó kiegészítı dokumentációkat a tervezı
folyamatosan szállítja.
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