
3.30 0.20
ciąg pieszo-rowerowy

ul. Skotnicka
istniejąca jezdnia

E

+0,20+0,19

1:1,5

+0,13

F D

Typowy przekrój przez ciąg pieszo-rowerowy -
- ul. Skotnicka (odcinek E-E')

0.08
0.50

Typowy przekrój przez zjazd - ul. Skotnicka

D

5 cm

30 cm

Ciąg rowerowo-pieszy ul. Skotnicka

warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

D' Ciąg rowerowo-pieszy na zjazdach - ul. Skotnicka KR3

krawężnik betonowy 20x25

E

30 cm
 3 cm

Krawężnik

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm ława betonowa z oporem

obrzeże betonowe 8x30

F

30 cm
 3 cm

Obrzeże

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm ława betonowa z oporem

H Opornik kamienny

opornik kamienny 20x2020 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z betonu C12/15

3 cm
15 cm

C Konstrukcja zjazdów/ powierzchni wyniesnionej na zjazdach KR3

częściowa wymiana gruntu rodzimego słabonośnego i wbudowanie
warstwy stabilizacji cementem, w celu doprowadzenia podłoża do
kategorii nośności G1

zasypanie istniejącego rowu kruszywem mineralnym,
zagęszczonym mechanicznie do Is=1,0

typowo 2%

beton asfaltowy wbudowany mechanicznie

częściowa wymiana gruntu rodzimego słabonośnego i wbudowanie
warstwy stabilizacji cementem, w celu doprowadzenia podłoża do
kategorii nośności G1

częściowa wymiana gruntu rodzimego słabonośnego i wbudowanie
warstwy stabilizacji cementem, w celu doprowadzenia podłoża do
kategorii nośności G1

 8 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
 10 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
 29 cm

kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa - kolor czerwony8 cm
 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm

warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie20 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym

±0,00+0,04

0.80 0.20

ciąg rowerowo-pieszy

H

0.20

i%
1:10/
1:12

CHD'HC

+0,12+0,12+0,18+0,18
2%-3%

1.00

ul. Skotnicka
istniejąca jezdnia

l0.20
zgodnie z

 planem syt.
b3.00-3.30

zjazd
istn.

warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

I Humusowanie poboczy

warstwa humusu obsiana trawą w ilości 0,02-0,03 kg/m215 cm

I

gr
an

ica
 p

as
a

dr
og

ow
eg

o

gr
an

ica
 p

as
a

dr
og

ow
eg

o

5 cm beton asfaltowy wbudowany mechanicznie - barwienie z masy
chemoutrwardzalnej uszorstnionej kruszywem na kolor czerwony

±0,00
+0,13 +0,12

-0,01

3.50

K

K

K Ściek uliczny

ściek z dwóch rzędów kostki betonowej 10x20x10cm8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:43 cm
ława betonowa z betonu C12/1519-32 cm
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