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Jedno z najbogatszych miast Niemiec 
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Leży nad rzeką Neckar



Wpływ projektów infrastrukturalnych na ekologię  i 
funkcjonowanie miast na przykładzie projektu „Stuttgart 21”.

• Miasto Stuttgart leżące w dolinie rzeki Neckar w Niemczech, stolica kraju 
związkowego Badenia-Wirtembergia. 

• Z powodu położenia w dolinie otoczonej górami w mieście funkcjonuje  od 1866 
roku  dworzec kolejowy czołowy co oznacza wydzielenie dużej części miasta na 
infrastrukturę kolejową .   Projekt „Stuttgart 21” zakłada odzyskanie w sercu  
miasta 100 hektarów powierzchni dla rozwoju miasta po przez budowę  nowego 
dworca kolejowego przelotowego  i zmianę kierunku ruchu  pociągów : będą  
przejeżdżać w kierunku poprzecznym względem obecnego.

• W pierwszej części referatu przedstawiono  projekt „Stuttgart 21”  i powiązany z 
nim projekt modernizacji  linii kolejowej  Wendlingen –Ulm  z naciskiem na 
najciekawszą  część  technologiczną tj .  drążenie   25 tuneli o łącznej  długości 64 
km w różnych warunkach geologicznych  . 

• W drugiej części opracowania przedstawiono wpływ projektu Stutgart 21  na 
zmianę życia zwykłych mieszkańców miast i regionu , argumenty  ekologów 
protestujących  przeciw projektowi  i argumenty  gospodarzy miasta  mówiących 
między innymi    oszczędności CO2 70 ton rocznie .

https://pl.wikipedia.org/wiki/Neckar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kraje_zwi%C4%85zkowe_Niemiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Badenia-Wirtembergia


Plan koncepcyjny projektu Stuttgart-Ulm



Projekt urbanistyczny przebudowy dworca i jego otoczenia 



Plan wycinki drzew – punkt sporny projektu Stuttgart 21”.



Plan  odzyskania terenu dla miasta



Obecna organizacja ruchu w obrębie dworca

1. Sercem projektu „Stuttgart 21” jest oczywiście dworzec główny Stuttgart . 
2. Obecnie jest to 8 peronów czołowych naziemnych i ok 50 zwrotnic i 16 torów. 
3. Po zrealizowaniu projektu będą to 4 przelotowe perony i  8 torów. 
4. Zostanie zwiększona prędkość  poruszania się pociągów z obecnych 30/40 km/godz. do 

60-100 km/godz. 
5. W szczycie  ruchu regionalnego pomiędzy godziną 7.00 a 8.00 dworzec będzie mógł 

odprawić o 30% pociągów więcej  niż obecnie, aktualnie to jest 37 pociągów  a po 
przebudowie  wzrośnie do 49. Uciążliwe spóźnienia  zostaną zredukowane o połowę



Przebudowa dworca kolejowego 



Przebudowa okolic dworca 



Przebudowa okolic dworca 

Raz do roku mieszkańcy zapraszani są do zwiedzania budowy 



Przebudowa okolic dworca 



Linia kolejowa  Stuttgart -Ulm



Przekrój geologiczny linii Stuttgart -Ulm



Przekrój geologiczny linii Stuttgart -Ulm

Zagrożenia geologiczne dla drążenia  tunelu TBM-em 



Przekrój poprzeczny Fildertunnel



Albvorlandtunnel

Widok ogólny budowy : 



Albvorlandtunnel

Widok placu budowy tunelu „Albvorlandtunnel” od strony
komory startowej . Fot . Arnim Kilgus



Wiercenie tunelu 

TBM-my w komorze startowej , o kobiecych imionach : Sibylle i Wanda 



Albvorlandtunnel

Plac składowy tubingów : każdy ma osobny numer i pasuje tylko w jedno miejsce 



TBM – jak działa  ?

•

1. Czoło urobku

2. Tarcz tnąca

3. Komora z urobkiem

4. Przegroda

5. Siłowniki hydrauliczne

6. Pompa śrubowa

7. Podajnik

8. Obudowa tunelu

Film  TBM; https://www.youtube.com/watch?v=3xaDFaxv-Ag&t=278s

https://www.youtube.com/watch?v=3xaDFaxv-Ag&t=278s


Cel użycia chemii budowlanej  w  tunelu 



TBM od wnętrza

Zdjęcia : Tadeusz Wasąg



Jak działa TBM ?



Portal startowy Albvorlandtunnel

Konstrukcja wsporcza tubingów, wentylacja tunelu , instalacje 
odbioru urobku i zasilania w chemie  



Wiadukt kolejowy nad doliną Filstal

Wizualizacja Filstalbrücke :długość 485 m, wysokość 85 m  



Most kolejowy nad doliną Filstal

Przekrój poprzeczny  mostu: dwa niezależne dźwigary skrzynkowe sprężone  



Wiadukt kolejowy nad doliną Filstal

Etapy budowy                Technologia nawisowego betonowania z
tzw.awanbekiem



Most kolejowy nad doliną Filstal

Schemat szalunku przestawnego w fazie betonowania i po
rozszalowaniu w gotowości do przejazdu  



Most kolejowy nad doliną Filstal

Stan budowy 18 sierpień 2018 ;Połączenie mostu z tunelem  
zdjęcia T.Wasąg



Most kolejowy nad doliną 

Stan budowy 10 lipiec 2018 ; zdjęcia T.Wasąg



Most kolejowy na doliną Filstal

Stan budowy 21.09.2020  w budowie północny wiadukt.
Zdjęcia Armin Kilgus



Inwestor, mieszkańcy , ekolodzy i protesty  

Na niespotykaną dotąd skalę  Inwestor stara się dotrzeć z informacją  różnymi kanałami  do 
mieszkańców Stuttgartu. W wieży dworca kolejowego utworzone zostało specjalne centrum 
informacyjne z wizualizacjami, filmami,  modelem TBM-a  przewodnikami. Inwestorzy chcą 
ocieplić swój wizerunek i co roku organizują dzień otwarty na których zwykli mieszkańcy mogą 
wejść na budowę  wraz z przewodnikiem.

Mimo oczywistych zalet dla społeczności miasta  i regionu  Projekt Stuttgart 21  
wzbudził  największe protesty społeczne w historii Niemiec. Skale protestów można porównać 
jedynie do demonstracji przeciwko elektrowniom atomowym  w latach 70-tych ubiegłego 
wieku

Protesty przeciw projektowi  „Stuttgart 21” 13.08.2010



Inwestorzy a mieszkańcy , ekolodzy  i  protesty  

Skąd te ogromne protesty mieszkańców i całej społeczności ekologów?
( dla kontrastu: Bawarią-Wittenbergą  rządzą dzisiaj „Zieloni” którzy na fali tamtych protestów  przeciwko 
energii atomowej wyrośli na partię ). Otóż są cztery   powody;
1. - wg relacji zwykłych mieszkańców  nikt nie wierzy w ograniczenie ilości wjeżdżających samochodów 

do centrum  miasta 
2. - ogromne utrudnienia w czasie budowy; kilkuletni stały korek w mieście  powiększa smog w mieście i 

dla mieszkańców chętnie poruszających się rowerem jest to wręcz zagrażające zdrowiu 
3. - ogromne koszty budowy to obciążenie dla budżetu miasta i regionu, również  współfinansującego 

inwestycję U21  z podatków pracowników m. in. Siemensa i Mercedesa 
4. - konieczność wycięcia kilkudziesięciu starych drzew w obrębie  dworca głównego

Kto ma rację? Historia odpowie na to pytanie

Starcia demonstrantów z policją na ulicach Stuttgartu 30.09.2010



Historia planu urbanistycznego rozwoju Stuttgartu inwestycji za 10 mld €  

1. W 1994 odbyła się   pierwsza oficjalna  prezentacja  koncepcji projektu.
2. W  1997 roku biuro Trojan z Darmstadt wygrało konkurs na projekt 

urbanistyczny, który był bardzo długo dyskutowany przez mieszkańców, 
stowarzyszenia  i architektów.

3. Do  1980 roku w miejscu obecnej dzielnicy Europa była zajezdnia pociągów 
towarowych  i  myjnia 

4. W 2001 miasto odkupuje od kolei  grunt 
5. W 2003 nabiera mocy plan inwestycyjny przebudowy 16 hektarów 
6. 2.02. 2010 rozpoczęcie budowy 
7. 30.08.2010 podczas ogromnej demonstracji przeciwników projektu zostaje 

rannych ponad 100 uczestników protestu 
8. 20.10-30.11. 2011 postepowanie arbitrażowe zakończone kompromisem 
9. W lutym 2020 odbyła się  pięćsetna tzw. poniedziałkowa demonstracja 
10. Aktualny planowany termin  zakończenia to rok 2025.



MC-Bauchemie   Sp z o.o..

Prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej  Tadeusz Wasąg

http://www.mc-bauchemie.pl/


TBM – jak działa  ?

• https://www.herrenknecht.com/en/products/
productdetail/epb-shield

https://www.herrenknecht.com/en/products/productdetail/epb-shield


Wszelkie informacje o Stowarzyszeniu 
znajdziecie Państwo na stronie

www.spchb.pl

Zapraszamy! 

Dziękuję za uwagę!


