
Olten ma nowy punkt orientacyjny: most Aare, który został oddany do użytku 
w kwietniu 2013 jako część projektu "Olten Region Relief" (Entlastung Region 
Olten, ERO). Dzięki wizualizacji 3D firmy, którym zlecono zarządzanie 
projektem, mogły pokazać że główne połączenia schematu statycznego 
spełniają wszystkie wymagania dotyczące montażu zbrojenia i elementów 
sprężających, pomimo swoich minimalnych wymiarów. Projektanci 
zdecydowali się na śmiałe podejście do koncepcji nowego mostu Aare: 
Przęsło o szerokości nieco poniżej 104 metrów, rozciąga się nad rzeką bez 
podpór pośrednich. Właśnie dlatego ta propozycja w maju 2005 roku wygrała 
konkurs, w którym zgłoszono w sumie aż 69 projektów. Zespół, który zajął 
pierwsze miejsce składał się z firm inżynieryjnych Bänziger Partner AG 
(Baden) oraz ACS-Partner AG (Zurych), a także architekta Eduardo Imhofa 
(Lucerna) i architektów krajobrazu David i von Arx (Solura). Okręg Solura 
zlecił im zarządzanie projektem oraz nadzór nad budową nowego mostu.

Most składa się z jednoprzęsłowej belki wspornikowej o przekroju korytowym. 
Obie główne podpory tworzą jednocześnie system bocznych barier 
ochronnych i dźwiękoszczelnych, rozpiętych nad rzeką Aare o szerokości 
88,5 metra. Podpory są połączone z portalem tunelu za pomocą sprężonych 
żagli żelbetowych, przez co konstrukcja portalu stanowi część schematu 
statycznego mostu. Około 40 metrów przylegającej obudowy tunelu 
równoważy naprężenia w konstrukcji portalu. 

Żelbetowe poszycie obejmuje obszar wlotu tunelu i zapewnia dźwiękoszczelny 
oraz trwały system stabilizujący. Sprężone belki poprzeczne są usytuowane 
pomiędzy głównymi podporami mostu, podpierającymi płytę jezdni. Działają 
one jak proste belki o rozpiętości pomiędzy 13,60 a 17,50 metra.

Planowanie przeprowadzono w modelu 3D programu Allplan już na etapie 
tworzenia projektu konkursowego. Podobnie jak w późniejszej fazie realizacji, 
firma inżynierska Bänziger Partner AG opracowała rysunki szalunkowe, 
podczas gdy firma ACS-Partner AG była odpowiedzialna za analizę statyczną i 
przygotowanie projektów zbrojenia oraz sprężania. Jak wyjaśnia Rudolf Vogt, 
współwłaściciel firm ACS-Partner, most Aare był pierwszym projektem, który 
on i jego pracownicy opracowali w 3D: "Patrząc wstecz, mogę powiedzieć że 
był to idealny projekt do wykorzystania modelowania 3D jako podstawy 
zarówno do projektów szalunków jak i zbrojenia oraz sprężania." Podkreśla 
jednak jak ważne jest aby projektanci, którym powierzono to zadanie, posiadali 
dobrą orientację w przestrzeni: "Ponieważ wprowadzenie przestrzennych 
konstrukcji do dwuwymiarowych projektów wymaga wysokiego poziomu 
zrozumienia" na podstawie swoich doświadczeń podsumowuje Rudolf Vogt. 
Aby wymiana danych 3D pomiędzy obiema firmami inżynierskimi działała 
perfekcyjnie, ustawienia oprogramowania musiały zostać skoordynowane na 
samym początku.

ALLPLAN INŻYNIERIA W PRAKTYCE
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"Po spełnieniu tych warunków, całość będzie działać perfekcyjnie." wyjaśnia 
Rudolf Vogt.

"Z allplanowskim podejściem do modeli 3D, byliśmy w stanie 
zagwarantować poprawność geometrii szalunku, zbrojenia, 

sprężania i starannie tworzyć wszystkie komponenty."
Rudolf Vogt, członek zarządu firmy ACS-Partner AG

Największym wyzwaniem dla projektu zbrojenia i sprężania był najwyższy 
punkt konstrukcji: Belki podłużne (działające jako połączenie z obudową 
tunelu), podpora kątowa (stojąca na przyczółku) oraz żelbetowy żagiel 
(podtrzymujący najdłuższą podporę mostu) łączą się w tym miejscu po obu 
zewnętrznych stronach. Te części konstrukcji są nie tylko zbrojone, ale 
również sprężane i połączone w węźle, który staje się elementem o 
największych naprężeniach w całej konstrukcji. Pomimo wysokiego poziomu 
naprężeń, projektanci chcieli zachować możliwie jak najmniejsze wymiary. W 
związku z tym byli zobowiązani udowodnić słuszność zaproponowanego 
projektu węzła inwestorowi oraz inżynierowi sprawdzającemu. "Dzięki 
wizualizacji w modelu 3D mogliśmy udowodnić poprawność wybranych 
wymiarów węzła razem ze zbrojeniem i sprężaniem." wyjaśnia Rudolf Vogt. 
Ponadto, na placu budowy został wykonany przykładowy element w celu 
sprawdzenia czy wszystko będzie działać w ostatecznej wersji. "Nasz wniosek 
dotyczący wykonalności został zatem potwierdzony również na budowie." 
dodaje Rudolf Vogt.

Dla inżyniera Rudolfa Vogta, jedna rzecz jest jasna: "Przy takim stopniu 
skomplikowania konstrukcji, projekty zbrojenia oraz sprężania mogły zostać 
sprawdzone wyłącznie w modelu 3D." Tylko dzięki przestrzennej 
reprezentacji istnieje możliwość obejrzenia odpowiedniej części konstrukcji w 
celu wykrycia brakującego zbrojenia lub nieprawidłowej długości połączeń. 
Ale nie tylko Rudolf Vogt docenia korzyści płynące z modelu 3D; dzięki 
przestrzennej wizualizacji projektów, również montaż zbrojenia na budowie 
był zarządzany w znacznie lepszy sposób. "Pojedyncze detale 
zostały odtworzone w 3D zarówno dla rysunków szalunkowych jak i zbrojenia 
oraz projektów sprężania, dzięki czemu uzyskano bardzo dobre wyniki." 
relacjonuje Rudolf Vogt.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Cel: Projekt konstrukcji - od koncepcji do wdrożenia
Zastosowane oprogramowanie: Allplan Inżynieria
Organizacje projektowe:
© Bänziger Partner AG, Baden (kierownik projektu)
© ACS-Partner AG, Zurych
© David & von Arx Landschaftsarchitektur, Solura
Inwestor:
© Amt für Verkehr und Tiefbau (Departament Transportu i Budownictwa), 

okręg Solura
Dane projektu:
©  Rozpoczęcie projektu: 2005
©  Rozpoczęcie budowy: 2008
©  Zakończenie: 2014
©  Długość: 140.00 m
©  Szerokość: 15.60 m
© Powierzchnia mostu: 2200 m²
©  Wysokość nad rzeką Aare: około 5 m
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