SAJTÓKÖZLEMÉNY
Dunaföldvár omlásveszélyes partfalainak stabilizálása (Kálvária II. ütem)
2013. szeptember 9.
Dunaföldvár Város Önkormányzata több mint 381 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert a „Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak
stabilizálása” című pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A 401 millió
forintos összköltségvetésű projektben partfal stabilizációs és vízrendezési
munkák készülnek.
A projekt teljes egészének az a fő célja: hogy a Kálvária hegy eredeti közterületi és
lakóterületi funkcióit a fejlesztéssel az Önkormányzat helyre tudja állítani. Ezáltal
biztosítani lehet az önkormányzati törvényben előírt közszolgáltatásokat, mely a XXI.
századi infrastrukturális viszonyokat megteremti, így a Kálvária hegy Dunaföldvár teljes
értékű városrészévé válhat ismételten. A városszerkezeten belüli kiemelt elhelyezkedés, a
kegyeleti és turisztikai igények is a fejlesztés szükségszerűségét támasztják alá. A projekt
révén növekszik a stabilizált Dunai magas partszakasz hossza-, illetve a biztonságossá
tett városi belterület nagysága.
Másodlagos célként jelenik meg, hogy a Kálvária hegy kiemelt területének ismételt
birtokbavételével növekszik a Város népességmegtartó képessége és turisztikai vonzereje,
hiszen a rendezett környezet és a páratlan panoráma vonzza a letelepedni vágyókat,
illetve a turistákat egyaránt. Tehát a mostani fejlesztésekkel egy jövőbeli fejlődés alapjait
kívánja lerakni az Önkormányzat, egy későbbi más irányú fejlesztéshez (pl. turisztikai)
biztosítja az alapot.
A fejlesztés lényege a partfal-állékonysági feltételek biztosítása. A projekt keretében a
közutakat veszélyeztető partfalakat épített homlokfalas megtámasztó szerkezetekkel
(támfalakkal) stabilizáljuk. 451 m hosszban épülnek támfalak a Tabán u., a Felső Kálvária
u. és az Alsó Burgundia u. 9. mentén.
A károsodások egyik fő kiváltó oka a felszíni vízelvezetés megoldatlansága. A projektben a
Felső Kálvária u. az Alsó Kálvária u. és a Tabán u. nyomvonalon vápás vízelvezető épül.
A károsodások másik fő kiváltó oka a partfalakat gyengítő, nagy számú feledésbe merült
vájt pince jelenléte. Ezért a projekt nagy volumenű feltárási és tömedékelési munkát
irányoz elő.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes kivitelező az Alisca Bau Építőipari Zrt.
lett. A munkák jövő év szeptember végéig tartanak.
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