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Projekt budowlany

Opis techniczny

do projektu budowlanego branży drogowej

Dla:

Budowy ul. Pasteura wraz ze skrzyżowaniem z ul. Białoprądnicką 

z infrastrukturą techniczną.

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie  biura architektonicznego : B2 Studio Sp z o.o Sp.k.ul. Wrocławska 37a,

   30-011 Kraków,

1.1 Koncepcja wielowariantowa

1.2  Umowa  z  Zarządem  Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu  z  dnia  2017-06-09  nr

776/ZIKIT/2017 

2. Przedmiot inwestycji - cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy ul. Pasteura w Krakowie wraz ze

skrzyżowaniem  z  ul.  Białoprądnicką.  Zakresem  opracowania  objęto  działki  o  numerach

ewidencyjnych  535,536/5,  30/1,  531/4,  3/2  położonych  w  Krakowie,  jednostka  ewidencyjna

Krowodrza obręb 0042.

3. Przyjęte parametry geometryczne.

Ulica Pasteura:

Ulica dojazdowa klasy D:

Jezdnia o szerokości 5.0  m 

Chodnik przy jezdniowy o szerokości 2.0 m

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych w układzie równoległym o wymiarach 2.5x6.0m

Bezpiecznik o szerokości 1.0 m.

plac nawrotkowy w formie trapezu o szerokości 12.5 m

Ulica Białoprądnicka:

ulica o szerokości jezdni jak w stanie obecnym

- chodniki szerokości 2.0 m

- pochylnia dla niepełnosprawnych o szerokości 1.2 m

Skrzyżowanie Białoprądnicka-Pasteura:

mini rondo:

- wyspa centralna o promieniu R=4.0 m

- jezdnia o szerokości 5.0 m

 

ALTRANS Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu; 
30-133 Kraków ul. Juliusza Lea 114   
 

 

czerwiec 2017
strona
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- wyłukowania krawężników promieniami łuków R=6.0 m

Zjazdy:

- szerokości 5.0 m z wyłukowaniem krawężników promieniami łuków R= 5.0 m

- w dostosowaniu do szerokości istniejących bram ze skosami 1:1

Skrajnia wysokościowa drogi 4.5 m

skrajnia wysokościowa chodnika 2.5 m

4. Stan istniejący.

Ulica Pasteura zlokalizowana jest w Krakowie w jednostce ewidencyjnej Krowodrza obręb

0042.Przebiega na kierunku północ-południe. Od strony południowej przylega do istniejącej

ulicy  Białoprądnickiej.  Od  strony  północnej  jest  ulicą  ślepą.  Na  końcu  ulicy  jest  brama

wjazdowa do istniejącego przedsiębiorstwa. Ulica posiada jezdnię o nawierzchni betonowej.

Od strony zachodniej jest istniejący chodnik z płyt betonowych 50x50 o szerokości 1.75 m 

o  nawierzchni  zniszczonej,  częściowo  porośnięty  trawą.  Bezpośrednio  za  chodnikiem  jest

ogrodzenie

 z elementów prefabrykowanych. Od strony zachodniej w niewielkiej odległości od jezdni jest

zlokalizowane ogrodzenie terenów kościelnych – stalowe ze słupkami betonowymi. W części

środkowej jest zlokalizowany zjazd z kostki brukowej betonowej na tereny kościelne. 

W sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Białoprądnicką jest istniejące wejście na tereny kościelne.

Bezpośrednio  przy  skrzyżowaniu  z  ul.  Białoprądnicką  po  stronie  przeciwnej  (  strona

wschodnia  ul.  Pasteura)  są  istniejące  dwa  zjazdy  do  posesji.  Nawierzchnia  zjazdów  jest

gruntowa.

Ulica Pasteura jest ulicą ślepą, na zakończeniu ulicy brak jest nawrotki.

Ulica posiada sieci uzbrojenia technicznego takie jak : napowietrzna  i skanalizowana :sieć

energetyczna i teletechniczna, oraz kanalizacja sanitarna i wodociągowa.

Ulica  Białoprądnicka  posiada  jezdnię  o  nawierzchni  asfaltowej.  Wzdłuż  jezdni  występują

chodniki o nawierzchni z płyt betonowych. Chodniki są przy jezdniowe lub za pasem zieleni

( skarpa) wzdłuż ogrodzenia kościelnego ( na działce kościelnej).Do jezdni przylegają zjazdy 

o nawierzchni gruntowej lub z kostki brukowej betonowej. W bezpośrednim sąsiedztwie ul.

Pasteura występuje pojedyncze zadrzewienie. Ulica Białoprądnicka posiada sieci uzbrojenia

podziemnego takie jak teletechniczna, energetyczna ( w tym oświetleniowa) wodociągowa.
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5. Warunki geotechniczne-kategoria geotechniczna

Dla  potrzeb  niniejszego  opracowania  została  opracowana  opinia  geotechniczna  przez  firmę BGG

„GEOSERVICE” w maju 2017 roku.

Zgodnie z powyższą dokumentacją stwierdzono , że pod warstwą jezdni z betonu cementowego o

grubości  30  cm  występuje  nasyp:  piasek  gliniasty  przewarstwiony  tłuczniem,  piskiem  średnim,

żwirem  w  stanie  twardo  plastycznym.  Pod  warstwą  nasypu  występuje  grunt  rodzimy  :  piasek

gliniasty,  a  pod warstwą pisku  występują  żwiry.  W wykonanych otworach nie  nawiercono wody

gruntowej.

Warunki gruntowe zostały określone jako proste, warunki wodne – dobre. Grunty nasypowe zostały

zakwalifikowane do gruntów kategorii G4. Inwestycję w zakresie budowy drogi należy zaliczyć do

 I kategorii geotechnicznej. 

6. Stan projektowany.

6.1 Sytuacja

Ulica  Pasteura  została  zaprojektowana  o  szerokości  jezdni  5.0  m,  Na  końcu  ulicy  została

zaprojektowana  nawrotka  w  formie  placu  o  kształcie  zbliżonym  do  trapezu.  Poprzez  nawrotkę

zaprojektowano dojazd do projektowanej zabudowy. Na końcu jezdni pozostawiono wjazd na teren

istniejącego przedsiębiorstwa. Po stronie wschodniej jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości 

2.0 m- lokalnie 2.75 ( w dostosowaniu do projektowanego zagospodarowania terenu sąsiedniego). Po

stronie  zachodniej  (  od  strony  kościoła)  zaprojektowano  miejsca  postojowe  dla  samochodów

osobowych w układzie  równoległym o wymiarze stanowiska 2.5  x  5.0  m w formie dwóch zatok

postojowych (  dla  5  samochodów i  4  samochodów).  Za  miejscami  postojowymi zaprojektowano

bezpiecznik o szerokości 1.0 m. Przeprojektowano istniejący zjazd do kościoła. Po stronie przeciwnej

zaprojektowano trzy zjazdy do projektowanej zabudowy. Włączenie do jezdni ulicy Białoprądnickiej

zaprojektowano w formie mini ronda. Wyspę środkową zaprojektowano o promieniu 4.0 m. Jezdnia

mini ronda została zaprojektowana o szerokości 5.0 m.

Wyłukowania przecięcia krawędzi jezdni zaprojektowano przy pomocy promieni łuków R=6.0 m.

Bezpośrednio  z  ronda  zostały  zaprojektowane  zjazdy  do  istniejących  posesji  w  formie  jednego

podwójnego zjazdu.
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Chodniki zaprojektowano w dostosowaniu do istniejących ciągów pieszych. Z uwagi na istniejący ciąg

pieszy,  który  przebiega  w  niewielkim  nasypie  wzdłuż  ul.  Białoprądnickiej,  wzdłuż  istniejącego

ogrodzenia terenów kościelnych, w rejonie skrzyżowania zaprojektowano schody i pochylnię.

6.2 Rozwiązanie wysokościowe.

 Wpływ na rozwiązanie wysokościowe mają: rzędne wysokościowe terenu istniejącego na zakresach

robót, rzędne projektowanego terenu od strony zachodniej- projektowana zabudowa mieszkaniowa

zgodnie z MPZT oraz WZ.

Jezdnia ul. Pasteura została zaprojektowana w spadku podłużnym zbliżonym do spadku istniejącego

w przedziale od ok. 0.5 % do ok. 1.%, spadek poprzeczny daszkowy 2 %. Spadek poprzeczny na

chodniku i miejscach postojowych 2 %  w kierunku jezdni.

Spadek podłużny dojazdu do zabudowy 0.5% do 4 % .

Spadek pdłużny ul. Białoprądnickiej  jak w stanie obecnym. 

Mini rondo ukształtowane w spadku 0.5 do 4 % w kierunku jezdni ronda.

Spadek podłużny chodników przyulicznych jak spadek podłużny jezdni.  Spadek podłużny chodnika

oddalonego od jezdni zieleńcem do 5 %. Dla pokonania różnicy wysokości zaprojektowano stopnie

terenowe  (4  stopnie  o  odkryciu  12  cm  i  szerokości  stopnia  36  cm)oraz  pochylnię  dla

niepełnosprawnych o szerokości 1.2 m ze spadkiem ok. 6 %.

Krawężniki zaprojektowano o odkryciu 12 cm, na przejściach dla pieszych 2 cm, na zjazdach 2 i 4 cm,

przy miejscach postojowych 4 cm. Na połączeniu nawierzchni zjazdu i chodnika 0-2 cm.

6.3 Odwodnienie

Odwodnienie  zostało  zaprojektowane  jako  powierzchniowe  do  projektowanych  studzienek

wodościekowych, które zostaną włączone do projektowanych przykanalików oraz do projektowanej

kanalizacji, co stanowi opracowanie branży sanitarnej.

6.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano dla warunków ruchu KR2 i podłoża gruntowego G4.

Przed wykonaniem nawierzchni  należy  wykonać rozbiórkę istniejącej  nawierzchni  jezdni  z  betonu

cementowego o grubości 30 cm oraz nawierzchnię istniejącego chodnika z płyt betonowych 50x50

 i istniejące  obrzeże.

Konstrukcja jezdni została zaprojektowana na podstawie Katalogu typowych nawierzchni podatnych 

i półsztywnych GDDKiA, dla warunków ruchu KR2 i podłoża gruntowego G4
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Konstrukcja jezdni ul. Pasteura:

* 4 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S

* 8 cm  - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W

* 22 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C50/30 ( Kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm)

* wtórny moduł odkształcenia E2 >=80 MPA

* 31 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

* 65 cm Razem

* wtórny moduł odkształcenia E2 >=25 MPA

Warunek mrozoodporności jest spełniony: wynosi 0.65 hz gdzie hz =1.0.

Konstrukcja miejsc postojowych i zjazdów ( KR1) oraz chodnika o wzmocnionej konstrukcji:

* 8 cm – kostka brukowa betonowa wibroprasowana np. Behaton koloru grafitowego

* 3 cm – podsypka z grysu 0/8 mm

* 20 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie

* 30 cm – warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

* 61 cm Razem

Konstrukcja chodnika:

* 6 cm - kostka brukowa betonowa

* 3 cm - podsypka z grysu 0/8 mm

* 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie

* 15 cm – podbudowa- dolna warstwa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie

* 39 cm Razem

Krawężniki betonowe lub kamienne 15/30 na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 i ławie z betonu 

cementowego C 12/15. Obrzeże betonowe 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu 

cementowego C 12/15. Ściek przykrawężnikowy z 2 rzędów kostki brukowej betonowej 

wibroprasowanej 20x10x8 cm. Przy przejściach dla pieszych pasy integracyjne o szerokości 80 cm.

Konstrukcja wyspy małego ronda:

* 10 cm- kostka brukowa betonowa np. typu Behaton koloru czerwonego

* 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* istniejąca podbudowa

Konstrukcja jezdni ul. Białoprądnickiej :

*  4 cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC S11

* zmienne- warstwa wiążąco – wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W
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* istniejąca podbudowa

6. 5 Roboty ziemne.

 Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta pod nawierzchnię oraz wykonaniu 

niewielkich skarp i plantowaniu terenów zielonych.

Zgodnie z zaleceniami opinii geotechnicznej, prace ziemne należy wykonywać w okresie suchym, 

w celu uniknięcia zawodnienia gruntów. Należy zabezpieczyć wykopy w przypadku wystąpienia 

opadów atmosferycznych. Z uwagi na punktowe rozpoznanie zaleca się prowadzenie robót 

ziemnych pod nadzorem geotechnika.

6. 6 Uzbrojenie.

Przed wykonaniem nawierzchni należy wykonać i zabezpieczyć sieci uzbrojenia technicznego zgodnie

z odrębnymi opracowaniami branżowymi.

6.7 Ogrodzenie.

Istniejące ogrodzenie po stronie wschodniej ulicy Pasteura należy zdemontować.

Ogrodzenie zlokalizowane od strony Kościoła na skrzyżowaniu ulicy Pasteura z ulicą Białoprądnicką

należy przebudować do zakresu robót.

6.8 Zieleń.

Projektowane skrzyżowanie typu mini rondo koliduje z pojedynczym drzewostanem. Inwentaryzacja

zieleni z gospodarką istniejącą szatą roślinną stanowić będzie odrębne opracowanie branżowe.

Opracowała:

…………………………………………………

mgr inż. Ewa Dudek
Rp. Upr 94/93; MAP/BD/1581/01,

Konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg
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