
 

 
     
     

 

Tisková informace 

Společnost PORR získala zakázku v Norsku v hodnotě 
85 mil. eur 

Most, který vydrží 100 let 

Vídeň, 24. 5. 2022 – Bývalé dělnické město Drammen v Norsku získá zásadní stavební vylepšení. A bude se na 

něm významně podílet PNC Norge, dceřiná společnost rakouské PORR AG. Ta byla pověřena odstraněním starého 

mostu přes řeku Drammenselva a postavením krásného městského mostu na jeho místě a vytvořením nového 

volnočasového zařízení na nábřeží. Obzvláště důležitá přitom je ochrana ohrožených druhů.  

Pro norské město Drammen je to největší stavební zakázka v historii. Bývalé dělnické město s přibližně 

100 000 obyvatelkami a obyvateli se nachází přibližně 30 minut jízdy autem od Osla u ústí řeky Drammenselva, ve 

které žije spousta lososů. Nyní získá zásadní stavební vylepšení – a dopřeje si za přibližně 85 mil. eur nový městský 

most.  

Karl-Heinz Strauss, předseda představenstva PORR AG, vysvětluje: „Městský most představuje centrální prvek 

v prostředí města Drammen a je velmi důležitý pro jeho charakter. Společnost PORR zde uplatní své odborné znalosti 

v oblasti stavby mostů.“  

Kompletní rekonstrukce v Drammenu 

Od roku 2025 povede přes řeku Drammenselva elegantní bílý most. Bude tvořit důležitou součást městské osy mezi 

hlavním náměstím a nádražím. Ocelový most o délce 180 m bude o 19,4 m širší než dosavadní most a bude se po něm 

moci jezdit autem a na kole i chodit pěšky.   

„Starý most byl postaven v roce 1936 a byl konstruovaný pouze na 50 let. Je tedy nejvyšší čas ho vyměnit. Náš most 

bude postavený minimálně na 100 let,“ říká Karl-Heinz Strauss. Tato nová stavba přitom představuje klíčový prvek 

kompletní rekonstrukce města Drammen. Mimo jiné bude zrenovováno centrum města, doprava bude přeložena mimo 

něj a novou podobu získá promenáda na nábřeží a nádraží.  

Práce na vodě 

Nejprve se zbourá stávající most, ve vodě se provede demolice základů. Potom se bude na dvou plovoucích pracovních 

plošinách, z nichž každá má rozměry 20 x 20 m, pracovat na nových základech mostu a ložiskách. Nakonec se 

nainstalují ocelové díly. Pro dokončení projektu se provede kompletní úprava povrchů. Díly na ocelový most budou do 

Norska dopraveny z nové výroby ocelových konstrukcí společnosti PORR přes moře nákladními loděmi – lodní přeprava 

představuje efektivní a ekologickou alternativu k pozemní dopravě.  

Nesmí se rušit lososi 

Norská společnost pro správu železniční infrastruktury Bane NOR provádí v bezprostřední blízkosti stavby rekonstrukci 

kolejiště a přechodu pro chodce. Tato spousta styčných bodů je proto výzvou. „Projekt z našeho pohledu přináší ještě 



 

 
     
     

 

další výzvu – a sice ochranu ohrožených druhů,“ vysvětluje Karl-Heinz Strauss. „Ta představuje právě v Norsku 

mimořádné téma a pro stavební firmy platí velmi přísné požadavky. Například nesmíme od května do září pracemi ve 

vodě rušit táhnoucí lososy.“ Kromě lososů v řece Drammenselva žije 42 různých druhů ryb. „Otevření mostu je 

naplánováno až na srpen 2025, aby měli lososi v letních měsících dostatek času nerušeně se třít.“ 

Typ projektu: Stavba mostu / ocelová stavba / demolice 

Rozsah výkonů: Novostavba městského mostu v Drammenu a demolice stávajícího mostu. Novostavba 

bude stát na dvou základech v řece a nosná konstrukce bude z oceli. Doplňující práce 

na úpravě povrchu a instalace volnočasového zařízení na nábřeží. 

Zadavatel: Komuna Drammen 

Zhotovitel: PNC Norge AS 

Období výstavby: Květen 2022 až duben 2026, dokončení mostu v srpnu 2025 

Objem zakázky: 859 mil. NOK (přibližně 85 mil. eur) 

 
Nový městský most v Drammenu © Degree of Freedom, SAHAA, Knight Architects, Norconsult og Asplan Viak 

Tiskovou informaci včetně obrazového materiálu ve vysokém rozlišení máte k dispozici ke stažení na webu PORR 

Newsroom. 
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