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W okresie 2000 -2010 na terenie województwa 

zachodniopomorskiego firma Budimex

zrealizowała 63 obiektów inŜynierskich.

Obecnie realizowanych jest 17 obiektów.



Realizacja obiektu na skrzyŜowaniu ulic 

Leszczynowej i Hangarowej



Obiekt o konstrukcji stalowej zespolonej z Obiekt o konstrukcji stalowej zespolonej z ŜŜelbetowelbetowąą

ppłłytytąą ustroju noustroju nośśnegonego



Konstrukcja piKonstrukcja pięęcioprzcioprzęęssłłowa, ciowa, ciąąggłła.a.

DDłługougośćść cacałłkowita obiektu: 170 mkowita obiektu: 170 m







Budowa wiaduktu Nr 1 nad 

ul. A. Struga w Szczecinie



Konstrukcja z dKonstrukcja z dźźwigarwigaróów zespolonych w zespolonych 

stalowostalowo--betonowych systemu VFTbetonowych systemu VFT



Długość całkowita: 51 m







Przy budowie Autostrady A6 przebudowano i 

wybudowano łącznie 27 obiektów inŜynierskich.

Budowa Autostrady A6



RozbiRozbióórki starego obiektu o konstrukcji rki starego obiektu o konstrukcji 

przegubowej (przegubowej (gerberowskiejgerberowskiej) dokonano metod) dokonano metodąą

wybuchowwybuchowąą..





Wybudowano nowy obiekt czteroprzęsłowy 

o konstrukcji skrzynkowej, spręŜonej.

Długość całkowita obiektu 164 m





RozbiRozbióórki drugiego obiektu dokonano metodrki drugiego obiektu dokonano metodąą cicięćęć

poprzecznych konstrukcji ppoprzecznych konstrukcji płłyty noyty nośśnej oraz gnej oraz głłowic filarowic filaróów.w.



Wybudowano obiekt szeWybudowano obiekt sześścioprzcioprzęęssłłowy o konstrukcji owy o konstrukcji 

stalowej zespolonej z stalowej zespolonej z ŜŜelbetowelbetowąą ppłłytytąą ustroju noustroju nośśnego.nego.

DDłługougośćść cacałłkowita obiektu 240 mkowita obiektu 240 m



MontaMontaŜŜu konstrukcji stalowej dokonano metodu konstrukcji stalowej dokonano metodąą

nasuwania.nasuwania.



Przy realizacji Autostrady A6 natrafiono na 

pozostałości z działań wojennych.







Budowa drogi Ekspresowej S-3 Szczecin –

Gorzów Wlkp. odcinek II, Pyrzyce - Myślibórz



Obiekt WEObiekt WE--PZPZ--3232

Typ konstrukcji Typ konstrukcji -- ciciąąggłły, spry, spręŜęŜonyony

PrzekrPrzekróój poprzeczny j poprzeczny –– skrzynkowyskrzynkowy

DDłługougośćść cacałłkowita: 142,4 mkowita: 142,4 m

SzerokoSzerokośćść cacałłkowita: 26,30 mkowita: 26,30 m



Zasadniczym utrudnieniem  przy realizacji obiektu  

było posadowienie konstrukcji wsporczej na 

specjalnych rusztach stalowych ze względu na 

zalegające torfy do głębokości 19 m





Obiekt PZObiekt PZ--3939

Obiekt zostaObiekt zostałł wykonany nad wiszarem torfowym wykonany nad wiszarem torfowym 

przy zachowaniu nienaruszalnoprzy zachowaniu nienaruszalnośści terenuci terenu



PiPięęcioprzcioprzęęssłłowa konstrukcja zespolona stalowoowa konstrukcja zespolona stalowo--ŜŜelbetowa elbetowa 

z podporami poz podporami pośśrednimirednimi



DDłługougośćść cacałłkowita obiektu:   175,00 mkowita obiektu:   175,00 m

SzerokoSzerokośćść cacałłkowita obiektu: 26,30 mkowita obiektu: 26,30 m









Budowa obejścia m. Goleniów w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 113



WielkopWielkopłłaszczowaaszczowa konstrukcja stalowa konstrukcja stalowa 

karbowana karbowana MULTIMULTI--PLATEPLATE MP 200 MP 200 –– VT29VT29



Powierzchnia otworu 48,29 mPowierzchnia otworu 48,29 m22



SzerokoSzerokośćść wiaduktu dowiaduktu dołłem liczona wzdem liczona wzdłłuuŜŜ toru toru 

wynosi 31,59 m.wynosi 31,59 m.




