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Opis techniczny
Do projektu budowlanego branży drogowej dla zadania pod nazwa:

„BUDOWA DROGI O KATEGORII GMINNEJ (UL. GRADOWEJ) KLASY DOJAZDOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SKRZYŻOWANIA
Z UL. BALICKĄ ORAZ BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”'
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1. Podstawa opracowania

1.1 Umowa o zastępstwo inwestycyjne realizacji inwestycji drogowej nr 1046/ZIKiT/2017 zawarta w dniu 07.08.2017r.

1.2 Mapa do celów projektowych w skali 1:500

1.3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

1.4 Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firmę Usługi Geologiczne GeoPrime ul. Lentza 2/83 31-312 Kraków

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie prawidłowej obsługi komunikacyjnej i dostępu do drogi publicznej

planowanej zabudowy wielorodzinnej oraz przyległych nieruchomości zlokalizowanych w rejonie drogi wewnętrznej

ul. Gradowej w Krakowie.

Zakresem  opracowania  objęto  budowę  nieprzelotowego  odcinka  ulicy  zakończonego  placem  do  zawracania  wraz

z jednostronnym chodnikiem oraz zjazdami na przyległe nieruchomości. 

3. Przyjęte parametry geometryczne

Klasa ulicy : D 1x2

Szerokość podstawowego pasa ruchu: 2,5m

Długość odcinka: 219,25m

Łuk poziomy o promieniu R=750,0m

Szerokość zjazdów: 5,0m

Wyłukowanie przecięcia krawędzi zjazdu publicznego i jezdni ul. Gradowej: R=5,0m

Skosy zjazdów indywidualnych: 1:1

Szerokość chodnika: 2,15m

Szerokość bezpiecznika: 0,5m

4. Stan istniejący

Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana  jest  w  dzielnicy  VI  Bronowice  w  Krakowie  w  miejscu  połączenia  drogi

wewnętrznej ul. Gradowej z drogą publiczną ul. Balicką w Krakowie. W stanie istniejącym ul. Gradowa posiada jezdnię

o szerokości  zmiennej  w zakresie ok.  2,0-6,0m i  o nawierzchni  bitumicznej  bez obramowania.  Chodniki występują

jedynie w rejonie połączenia z ul. Balicką i posiadają szerokość 2,0m i nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.

Po  zachodniej  stronie  ul.  Gradowej  znajdują  się  budynki  magazynowo-przemysłowe przeznaczone  do  wyburzenia,

natomiast po wschodniej stronie zlokalizowane są dwa budynki mieszkalne jednorodzinne oraz wjazd na teren PKP

służący jako dojazd do stacji SKA Kraków Młynówka.
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5. Stan projektowany

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowę drogi  gminnej  publicznej  klasy dojazdowej  w miejscu

lokalizacji drogi wewnętrznej ul. Gradowej w celu zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej i dostępu do drogi

publicznej planowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej po zachodniej stronie projektowanej

ulicy oraz przyległych nieruchomości po jej wschodniej stronie.

Projektowany odcinek  ulicy  przewidziano jako nieprzelotowy  z  placem do zawracania na jego końcu o wymiarach

12,5x12,5m. Projektowana jezdnia posiadać będzie szerokość 5,0m i nawierzchnię bitumiczną, a obramowanie jezdni

zaprojektowano z krawężnika kamiennego 15/30 o odsłonięciu h=12cm.

Wzdłuż zachodniej krawędzi jezdni na całej jej długości zaprojektowano chodnik o szerokości 2,15m i o nawierzchni

z kostki brukowej betonowej niefazowanej, natomiast wzdłuż wschodniej krawędzi zaprojektowano chodnik jedynie na

fragmencie (od ok. hm 0+54.00 do hm 1+00.00 w celu zapewnienia dojścia pieszego do budynków jednorodzinnych.

Ponadto planuje się budowę zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych na przyległe nieruchomości oraz do garaży

podziemnych realizowanych w ramach zabudowy kubaturowej.

Projektowane  zjazdy  posiadać  będą  szerokość  5,0m  i  nawierzchnię  z  kostki  brukowej  betonowej  o  odmiennej

kolorystyce  poza  zjazdem  nr  Z1  w  kierunku  stacji  SKA  Kraków  Młynówka,  którego  nawierzchnię  przewidziano

w dowiązaniu do stanu istniejącego tj. jako bitumiczny.

Na przecięciach krawędzi zjazdów publicznych z jednią ul. Gradowej zaprojektowano wyokrąglenia łukami kołowymi

o promieniach R=5,0m, natomiast w przypadku zjazdów indywidualnych zastosowano skosy 1:1.

W miejscu oddzielenia zjazdu od jezdni zaprojektowano krawężniki kamienne najazdowe 15/22 o odsłonięciu h=2 lub

4cm.

5.1 Konstrukcje nawierzchni

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:

A) Konstrukcja nawierzchni jezdni (KR2 i G2):

 4cm – warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego - AC 11 S

 8cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC 22 W

*wtórny moduł odkształcenia E2≥130MPa

 20cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm

*wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa

 30cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/63mm

*wtórny moduł odkształcenia E2≥50MPa

 grunt rodzimy / wymiana warstwy humusu na grunt niewysadzinowy

Razem – 62cm
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B) Konstrukcja nawierzchni zjazdu nr Z1 na teren PKP (KR2 i G2):

 4cm – warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego - AC 11 S

 8cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - AC 22 W

*wtórny moduł odkształcenia E2≥130MPa

 20cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm

*wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa

 30cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/63mm

*wtórny moduł odkształcenia E2≥50MPa

 grunt rodzimy / wymiana warstwy humusu na grunt niewysadzinowy

Razem – 62cm

C) Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej (KR1 i G2):

 8 cm – kostka brukowa betonowa wibroprasowana bezfazowa typu Behaton koloru czerwonego

 3 cm – podsypka grysowa

*wtórny moduł odkształcenia E2≥80MPa

 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm

 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/63mm

*wtórny moduł odkształcenia E2≥50MPa

Razem – 51cm

D) Konstrukcja nawierzchni chodnika / bezpiecznika:

 8 cm – kostka brukowa betonowa wibroprasowana bezfazowa typu Behaton koloru szarego

 3 cm – podsypka grysowa

 15 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm

 15 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/63mm

Razem – 51cm

*W  razie  nie  osiągnięcia  wymaganych  parametrów  grubość  warstwy  wzmocnienia  podłoża  należy  określić

doświadczalnie bezpośrednio na budowie. 

Warunek mrozoodporności dla KR2 i G2 wynosi 0,45 hz, a dla KR1 i G2 wynosi 0,40 hz  przy czym hz oznacza głębokość

przemarzania gruntów, przyjmowana zgodnie  z Polską Normą. 

Dla projektowanych konstrukcji nawierzchni warunek został spełniony.
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Wszystkie warstwy nawierzchni  należy wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami,  a  podłoże  pod nawierzchnię

zagęścić zgodnie z normą „Roboty Ziemne” –PN-S-02205/98.

Obramowanie  jezdni  zaprojektowano  z  krawężników  kamiennych  (granitowych)  15/30  o  odsłonięciu  h=12cm

układanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Obramowanie chodników zaprojektowano z obrzeża betonowego 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie

z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Oddzielenie zjazdów od jezdni zaprojektowano z krawężników kamiennych najazdowych 15/22 o odsłonięciu h=2 lub

4cm układanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z betonu cementowego C16/20 z oporem.

Ściek przykrawężnikowy zaprojektowano z dwóch rzędów kostki brukowej kamiennej 9-11 na ławie z betonu jak dla

przyległego krawężnika.
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