Magazyn Salzgitter Mannesmann Line Pipe dla Klientów i Partnerów
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Projekt PGE Arena Gdańsk
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nasyceniu kolorów w sposób umożliwiający ‘grę świateł’ na całej fasadzie oraz
odpowiednią luminację i przeźroczystość
dachowej części konstrukcji.

odbędą się mecze tych mistrzostw. Położony nad Bałtykiem Gdańsk jest również
stolicą województwa pomorskiego. Już
od czasu Hanzy miasto było znane jako
centrum handlowe a port i tereny stoczniowe odgrywają do dziś dużą rolę. Nowo
budowany stadion w Gdańsku został
uznany przez UEFA za najlepszy projekt w
przygotowaniach do mistrzostw Europy,
a w fazie grupowej swoje mecze będzie
tutaj rozgrywać prawdopodobnie niemiecka drużyna.

Gdańsk i EURO 2012
Czternaste mistrzostwa Europy w piłce
nożnej odbędą się w Polsce i na Ukrainie
w dniach od 08.06.2012 do 01.07.2012.
Gdańsk, jako szóste co do wielkości
miasto Polski liczy 445.000 mieszkańców
i będzie jednym z ośmiu miast, w których

Gdańsk został nominowany jako jedno z
ośmiu miejsc przyszłych rozgrywek piłkarskich Mistrzostw Europy 2012 w Polsce i na
Ukrainie. Na arenie piłkarskiej wartej 480 mln
złotych (około 120 mln euro) zaplanowane
są trzy mecze eliminacyjne i jeden mecz
ćwierćfinałowy.

Gdańsk z nowym stadionem piłkarskim PGE Arena przygotowuje się do
Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012. Dzięki przejrzystości i lekkości
projektu architektonicznego oraz jego sile bursztynowego światła,
powstaje w pełni identyﬁkowalny symbol, przy pomocy którego miasto
chce w XXI wieku kontynuować swoją bogatą historię.

PGE Arena Gdańsk
Ukończenie budowy: 2011-09-02
Liczba miejsc dla widzów ogółem: 42.000
Loże dla VIP-ów: 52
Powierzchnia gruntu: 393.000 m2
Powierzchnia zabudowana: 15.891 m2
Powierzchnia brutto: 237.939 m2
Klub: Lechia Gdańsk

Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o.
ul. Poznańska 41, PL 62-400 Słupca
Telefon: +48 (63) 27 43 800, +48 (63) 27 43 801
Faks: +48 (63) 27 43 808, +48 (63) 27 43 809
www.salzgitter-mannesmann.pl, E-mail: slp@salzgitter.pl
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Czteropasowe łączniki w kształcie
sierpa zostały zamontowane w
dwóch etapach: najpierw fasada
została połączona obiegającymi
profilami stalowymi, potem nastąpił
montaż wznoszących się nad
trybunami elementów dachu.
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Nowa arena piłkarska powinna pomóc w ożywieniu dzielnicy Letnica

»PGE-Arena Gdańsk jest twórczym
wyzwaniem, które symbolizuje początek
nowoczesnej Polski w Europie«

Nowa budowa ‘PGE Arena’ została oceniona przez UEFA
jako najlepszy projekt przygotowań do Mistrzostw Europy.

  Wojtek Grabiankowski,
  Prezes Zarządu, Udziałowiec RKW Architektur+Städtebau
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N

owa arena piłkarska będzie początkiem przyszłego, urbanistycznego i ekonomicznego rozwoju
całej dzielnicy miasta. Na obszarze 30
hektarów, obok stadionu, powstają od
maja 2009 również nowe centra handlowe
i hotel. Koncepcja architektoniczno-budowlana biura RTKW Architektur+Städtebau wzoruje się na formacji bursztynu, który można znaleźć na bałtyckich
plażach. W koncepcję tą włączają się
również ciekawie i harmonijnie solitery,
które będą pobudzać dzielnicę Letnica do
nowego życia.
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Kolorowy jak ‘złoto Bałtyku’
Pierwotna nazwa stadionu brzmiała ‘Baltic
Arena’. W grudniu 2009 polska firma
PGE zapewniła sobie prawa do nazwy
powstającego obiektu. Okrągłe, wyszlifowane przez wodę kamienie, piasek i
morskie powietrze, dały pomysł dla formy
nowego stadionu. Bursztyn, złoto Bałtyku,
zainspirował projektantów w kwestii kolorów. Błyszcząca otulina stadionu składa
się z sześciu różnorodnie zabarwionych
modułów, które w połączeniu stanowią
harmoniczną i współgrającą całość. Idąc
ku górze, staje się ona coraz bardziej

transparentna, dzięki czemu nie zaciemnia
płyty boiska. Koszt budowy szacowany
jest na 480 milionów złotych (około 120
mln euro), a na nowym stadionie mają być
miejsca dla 42.000 widzów. Na PGE Arena Gdańsk zaplanowane są trzy mecze
eliminacyjne i jeden mecz ćwierćfinałowy
Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012.
Gospodarzem stadionu jest grająca w
ekstraklasie Lechia Gdańsk.
Konstrukcja nośna jak statek
Filigranowa konstrukcja nośna przypomina, w analogii do historii miasta, starą

tradycję budowania statków. Polska
spółka Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Sp. z o.o. wspólnie z Salzgitter
Mannesmann Line Pipe GmbH dostarczyła do firmy Energomontaż Południe
S.A. z Katowic ogółem około 2.500 ton
gorącowalcowanych rur konstrukcyjnych
spawanych wzdłużnie w technologii HFI.
Dostawy rur okrągłych obejmowały szeroki zakres średnic oraz grubości ścianek
i realizowane były w długościach ścisłych
w zakresie od 6,7 m do 12 m. Następnie, w procesie gięcia na zimno, rurom
nadano odpowiednie promienie krzywizn

i przygotowano je do dalszego spawania
wykonując skomplikowane przestrzenne
cięcia konturowe plazmą. Konstrukcje
dachu tworzą ogółem 82 czteropasowe
łączniki w kształcie sierpa, skierowane
koncentrycznie ku środkowi stadionu. Ich
wysokość od podstawy do powierzchni
dachu wynosi 38 m, a cała konstrukcja
wznosi się 45 m powyżej miejsc siedzących. Obiegające profile stalowe łączą
poszczególne elementy tworząc stabilną konstrukcję nośną fasady i dachu.
Elementy te zostały wyłożone panelami
z poliwęglanu o różnej intensywności i
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