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DZIENNIK ZACHODNI (HTTP://WWW.DZIENNIKZACHODNI.PL/) STREFA BIZNESU (HTTP://WWW.DZIENNIKZACHODNI.PL/STREFA-BIZNESU/)
WIADOMOŚCI (HTTP://WWW.DZIENNIKZACHODNI.PL/STREFA-BIZNESU/WIADOMOSCI/) Biurowce KTW. w Katowicach: Budowa przy Spodku trwa miesiąc...

Biurowce KTW. w Katowicach: Budowa przy Spodku trwa miesiąc LIPIEC 2016

(http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/g/biurowce-ktw-w-katowicach-budowa-przy-spodku-trwa-miesiac-lipiec-2016,10451026,19599648/)

Plac budowy KTW 25 lipca 2016

(http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/g/biurowce-ktw-w-katowicach-budowa-przy-
spodku-trwa-miesiac-lipiec-2016,10451026,19599652/)
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Tak budowane są biurowce KTW przy Spodku w Katowicach. 120 kursów ciężarówek dziennie, 50 robotników, spory wykop, zarys ściany szczelinowej: oto, co dzieje
się w lipcu 2016 na budowie KTW, biurowców przy Spodku.

Minął już miesiąc, odkąd na placu budowy przy Spodku w Katowicach, w miejscu dawnego DOKP rozpoczęła się budowa biurowców KTW. Co się tak dzieje po koniec

lipca 2016?

Zaawansowane są roboty przy konstrukcji ściany szczelinowej. zakończono prace związane z przekładaniem sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej. na placu

budowy jest ponad 50 pracowników, a ciężarówki wykonują 120 kursów dziennie – tak można opisać plac budowy KTW w skrócie.

W pierwszym miesiącu robót wykonane zostały przekładki sieci wodociągowej, gazowej i elektrycznej. Rozpoczęto również budowę ścian szczelinowych, które

wyznaczą obszar płyty fundamentowej pod cały kompleks biurowy .KTW. Zaawansowanie prac związanych z konstrukcją ściany szczelinowej wynosi ok. 35 proc.

Docelowo jej obwód wyniesie 330 m przy maksymalnej głębokości wykopu 26 m.

Na obecnym etapie każdego dnia na budowie .KTW I pracuje średnio ponad 50 osób. Budowa ściany szczelinowej jest prowadzona równolegle z głębokimi

wykopami i wywozem zbędnej ziemi. Ciężarówki obsługujące budowę, wykonują codziennie ok. 120 kursów wywożąc ok. 1,2 tys. m szesc. ziemi. Wykopy pod

fundamenty obu biurowców docelowo wymagają wydobycia ok. 85 tys. m szesc. urobku.

Rozpoczęta w połowie lipca 2016 budowa ściany szczelinowej kompleksu .KTW potrwa około dwóch miesięcy. W najbliższym czasie realizowane będą także prace

związane z budową przyłączy do powstającego obiektu.

(http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/g/biurowce-ktw-w-katowicach-budowa-przy-
spodku-trwa-miesiac-lipiec-2016,10451026,19599656/)
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Cały proces budowy .KTW I potrwa 24 miesiące, w tym przez najbliższe 6 miesięcy powstaną trzy kondygnacje podziemne przeznaczone głównie na parking. Do

realizacji tej części inwestycji Strabag wykorzysta ok. 25 tys. m szesc. betonu i 3 tys. ton stali. Oprócz technologii ścian szczelinowych, zostaną dodatkowo wykonane

elementy konstrukcji poprawiające stabilność posadowienia budynku. Kolejnym krokiem będzie budowa żelbetonowej konstrukcji części nadziemnej.

HISTORIA BUDOWY .KTW W KATOWICACH

Budowa zaczęła się na przełomie czerwca i lipca 2016, choć plac budowy został przejęty niemal miesiąc wcześniej. Przy Spodku w miejscu DOKP powstaną dwa

wieżowce, jeden o wysokości 66, a drugi - 133 metrów. Obecnie powstaje niższy wieżowiec. Zaprojektowali je architekci z pracowni Medusa Group. Inwestorem zaś

jest rma TDj Estate, a wykonawcą - Strabag.

*Transformersy zniszczą Katowice. Tak to ma wyglądać ZDJĘCIA (http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/katowice/a/prezydent-katowic-chce-zniszczenia-
miasta-w- lmie-transformers-6-poparl-akcje-spolecznikow,10371160/)  
*Miss Polski 2016 OTO FINALISTKI Zobacz zdjęcia (http://www.dziennikzachodni.pl/styl-zycia/luzik/a/miss-polski-2016-poznaj- nalistki-zdjecia,10342539/)  
*Wakacje za granicą: Tych krajów unikaj i nie jedź. MSZ ostrzega. Są zaskoczenia (http://www.dziennikzachodni.pl/polska-i-swiat/a/wakacyjne-wyjazdy-2016-tych-
krajow-lepiej-nie-odwiedzaj-msz-odradza,10174182/)  
*Najlepsze baseny w województwie śląskim [TOP 10 BASENÓW] (http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/g/najlepsze-baseny-w-wojewodztwie-slaskim-top-
10-basenow,10375246,19379594/)  
*W pełni wyposażone mieszkanie w centrum Katowic może być Twoje! Dołącz do graczy loterii "Dziennika Zachodniego"
(http://www.slaskplus.pl/artykul/9461357,zasady-loterii,id,t.html?utm_source=DZ&utm_medium=link-artykul-1306&utm_campaign=loteria-dz)
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(http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/komunikaty/pisemny-przetarg-nieograniczonyna-sprzedaz-nieruchomosci-zabytkowej,98176/)

Przetarg na elewację budynku biurowca - SECO/WARWICK S.A
(http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/komunikaty/przetarg-na-elewacje-budynku-biurowca-secowarwick-sa,97433/)

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice
(http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/komunikaty/burmistrz-gminy-i-miasta-proszowice,81702/)
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Burmistrz Darłowa ogłasza przetarg
(http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/komunikaty/nieruchomosci/burmistrz-darlowa-oglasza-przetarg,79461/)

Burmistrz Dziwnowa ogłasza przetarg
(http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/komunikaty/nieruchomosci/burmistrz-dziwnowa-oglasza-przetarg,79463/)

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości, że zamierza...
(http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/komunikaty/starosta-szamotulski-podaje-do-publicznej-wiadomosci-ze-zamierza-sprzedac-w-trybie-

przetargu-ustnego,79033/)

Zobacz więcej (http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/komunikaty/)

CZY TA J  TA KŻE

Trwa budowa nowego dworca autobusowego w Piekarach [ZDJĘCIA]

(//emisja.contentstream.pl/_/ctr/?

u=http%3A%2F%2Fwww.dziennikzachodni.pl%2Fstrefa-

biznesu%2Fwiadomosci%2Fa%2Ftrwa-budowa-nowego-dworca-autobusowego-

w-piekarach-zdjecia%2C10450932%2F&e=csLXNM9DjMyQVif_-PxYXuSV-

HZ8NY4KLI1F5RLOENk0yLKG0ygIhrpDiR6vZS4EWrQlURo-

fgmsxjcNpei4ZglOPmNdm7m2KKf0EqYxtJNVf-

V1rQTdGTl4fMG6MfmTp4EZI9Fuahe0LYmX4ABnaWq1kxgpwWA3i26W2Z45TERcNfkAVckCDAQptCjwzJd_BRa1PWLeEs7lJCrtbM2278ZLLfPBB9SDY9-

AH0sB8AAz2DFwmvobYr2QEIGYeL3ypK0pHOskNRlRgKPW5dlLcNNEVA7LMUNodjCFA11nupabC1nk92oFF2U3G99JqModihDnedBBqwFTo_TYORssL_0jreCAAyzFftUA9rrugxDUvwVbkKFxeirEICGSlcGa4juvfTW6w_0KG6j2pCxid4qVwhMp4JtH_ivzJAtpvO7FT9BEQiSWPnZzQ3TcKlYWw3C-

yKuK0kA5lcp-

kpd8Es37K1_rbWs1sw7rIx9whHg%3D&ref=%2F%2Fwww.dziennikzachodni.pl%2Fstrefa-

biznesu%2Fwiadomosci%2Fa%2Fbiurowce-ktw-w-katowicach-budowa-przy-

spodku-trwa-miesiac-lipiec-2016%2C10451026%2F)

Sprawdź oferty pracy dla studentów i absolwentów kierunków technicznych.
Wyślij CV i zacznij przygodę!
REKLAMA

(//emisja.contentstream.pl/_/ctr/?

u=http%3A%2F%2Fwww.ericpol.pl%2Fkariera%2Foferty-

pracy%2F%3Futm_source%3DAdkontekst%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DCS_ericpol%26utm_term%3Dwww.dziennikzachodni.pl%26utm_content%3Dcs_kontekstowa&e=xqSCYQ-

wOzVMJTNt3qKqTaXMBueI8sQbVWZTfvOzVpHLtLPRyB414n4gr5QnHWufz2xFwh4RuQeDOGy1A3atGZTJ92dsG84WNRmi1Fv24XFFcRuPNzZLo1_qtkKYM8LLhTRlHAi9c2RVI-

6hKdrETQqhQQ9KqX3yIT35h1EC5lkJ05Cbjj3uS0iMNJ5l7HyzXN4ampashE_79GGDUiy5IMh7O4K2gHO-

CFcGgmAHuqQLuU88Q15aEFYGlNBBscnEg73amF_It9Q_GmwE-

iodqLJrLh7nlwVlUSk51qejIMAFdn-

8jHXQLoT94n4NlHf0lvT35UG5PHZ8GVTPwbCXnxYMjBxW4FDen7ScpDWSeCtdCclTgDnzfuYNzQu0-

CMS89 JGe0UQu3rfagnqo-

Sc3MHNEdXZoSaUc_Ae0En82PVXWu_cX8H_27TCagFObBHZOA_J81_ksvInvQ8bzBLw%3D%3D&ref=%2F%2Fwww.dziennikzachodni.pl%2Fstrefa-

biznesu%2Fwiadomosci%2Fa%2Fbiurowce-ktw-w-katowicach-budowa-przy-

spodku-trwa-miesiac-lipiec-2016%2C10451026%2F)

Najlepsza działka w Katowicach. Oto .KTW, inwestycja przy Spodku

(//emisja.contentstream.pl/_/ctr/?

u=http%3A%2F%2Fwww.dziennikzachodni.pl%2Fstrefa-

Galeria Libero w Katowicach. Oto jak będzie wyglądał plac przed i układ
drogowy WIZUALIZACJE

(//emisja.contentstream.pl/_/ctr/?

u=http%3A%2F%2Fwww.dziennikzachodni.pl%2Fstrefa-
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Materiały podobne

MARIA OLECHA-LISIECKA, 29 LIPCA 2016

Czas na lotnictwo w Gliwicach

(http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/gliwice-miasto-nowych-technologii-i-motoryzacji-teraz-czas-na-lotnictwo,10426736/)

28 LIPCA 2016

Los kopalni Makoszowy nadal niepewny

(http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/a/los-kopalni-makoszowy-nadal-niepewny-rzad-zapewnia-ze-pomoze-w-ratowaniu,10455550/)

IWONA MAKARSKA, 27 LIPCA 2016

Trwa budowa nowego dworca autobusowego w Piekarach [ZDJĘCIA]

(http://www.dziennikzachodni.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/trwa-budowa-nowego-dworca-autobusowego-w-piekarach-zdjecia,10450932/)
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Powrót do góry ■

Polska Press Sp. z o.o. (http://polskapress.pl) informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie Dziennik Zachodni podlegają ochronie. Dowiedz się więcej

(http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/561093,prawa-autorskie,id,t.html). 

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej (http://www.polskatimes.pl/artykul/563209,licencja-na-artykuly-publikowane-w-portalach-polskapressepl,id,t.html).
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