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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- zlecenia Inwestora 

- aktualizowana mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- wizja w terenie

- koncepcja drogowa

- dokumentacja projektowa odcinka pierwszego inwestycji

2. Zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje   projekt   budowlany branży drogowej odcinka ul. Powstańców w Krakowie,

wykonany  na  podstawie  umowy  nr  1031/ZIKIT/2016  z  dnia  24  sierpnia  2016r.wraz  z  aneksami  i

porozumieniem.

3. Lokalizacja i stan istniejący

Planowana inwestycja zlokalizowana jest pomiędzy ul. Piasta Kołodzieja, linią kolejową a działką nr 269

obr.1 jednostka ewidencyjna Nowa Huta.

Istniejący teren częściowo jest własnością osób fizycznych, na razie nie zagospodarowany a częściowo

stanowi  istniejącą  drogę  gruntowo-tłuczniową,  zlokalizowana  wzdłuż  wykopu  kolejowego.  Szerokość

drogi  istniejącej  jest  zmienna  do 7,0m. w przedmiotowym rejonie zlokalizowana jest sieć kanalizacji

ogólnospławnej oraz sieć energetyczna (napowietrzna).

4. Stan projektowany

4.1.Sytuacja

Projekt układu drogowego obejmuje odcinek o długości około 147m od zakresu inwestycji pn.: Budowa ul.

Powstańców w Krakowie, odcinek pierwszy zaprojektowany w ramach przywołanej umowy.

Na całej długości odcinek ul. Powstańców posiada szerokość 6,0m (po 1 pasie 3,0m w każdym kierunku

ruchu). 

Trasa drogi to odcinki proste oraz łuki kołowe o promieniach R=450 i 500m. 

Różnicę wysokości między poziomem pobocza a terenem istniejącym pokonano poprzez ukształtowanie

skarpy o nachyleniu 1:1,5. Ulica Powstańców została ograniczona krawężnikami granitowymi 20x30cm

na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z

dwóch rzędów kostki betonowej. Po stronie południowej   zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości

3,0m  oddzieloną od krawędzi jezdni zieleńcem o szerokości 1,0m poza ścieżką zaprojektowano chodnik
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o szerokości  2,5m.  Ścieżka  rowerowa oddzielona  jest  od  chodnika  dwoma rzędami  kostki  brukowej

betonowej koloru czerwonego z różnica wysokości 2cm.

Krawędzie ścieżki rowerowej i chodnika ograniczone są obrzeżami betonowymi na podsypce piaskowo-

cementowej i ławie betonowej z oporem.

W hm  0+55,31 zaprojektowano zjazd  indywidualny  na teren inwestycji  Inwestora. Zjazd  o szerokości

6,0m, włączenie poprzez  skosy 1:1.  Zjazd został  wyniesiony do poziomu ścieżki  i  chodników. Skosy

najazdowe  na  wyniesionym  zjeździe  zaprojektowano  w  stosunku  1:10  (na  długości  1,0m  różnica

wysokości 10cm). W obszarze zjazdu oddzielenie ścieżki rowerowej i chodnika z dwóch rzędów kostki

będzie realizowane bez różnicy wysokości. Nawierzchnia ścieżki w obrębie zjazdu i na długości  10,0m

przed i za zjazdem w kolorze czerwonym. 

Ze  względu  na  fakt,  iż  aktualnie  nie  projektuje  się  dalszego  odcinka  budowy  ul.  Powstańców,  aby

umożliwić ewentualny przejazd samochodów na dalszy odcinek drogi gruntowej zaprojektowano odcinek

przejściowy (na zakresie dostosowany do gabarytów istniejącej  drogi  gruntowej).  Odcinek ten należy

wykonać z 40cm warstwy tłucznia klinowanego klińcem.

Chodnik  oraz   ścieżka   rowerowa   w   obszarze   zjazdu   zachowują   ciągłość   w     nawierzchni

z pozostałymi odcinkami.

Na długości projektowanego odcinka brak przejścia dla pieszych oraz brak jakichkolwiek barier

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Spadki podłużne nie przekraczają 4%.

4.2. Rozwiązanie wysokościowe

Wysokościowo  cały   układ   komunikacyjny    dostosowano   do   stanu istniejącego drogi gruntowej ( w

części wschodniej) oraz do dokumentacji projektowej części pierwszej inwestycji.

Spadki  podłużne drogi  wynoszą  3 i  4%, załom wyokrąglono łukiem o promieniu  R=1850m. Spadek

poprzeczny daszkowy o wartości 2% - daszkowy

Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej i chodnika 2% w kierunku jezdni. Pochylenie  podłużne zjazdu

3% na wyniesieniu w kierunku jezdni.

Szczegóły rozwiązania wysokościowego przedstawiono na rys.nr D-3.
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4.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. nr 4, przyjętą dla drogi zbiorczej KR3 ( jak na odcinku

pierwszym)

DROGA:

- 4 cm warstwa ścieralna SMA 11s

- 5 cm warstwa wiążąca AC16W

- 7 cm podbudowa zasadnicza AC22P

- 20 cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa 0/31.5mm CBR>80%

- 24cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31.5mm CBR>60%

- 25cm warstwa  ulepszonego  podłoża  z  mieszanki  niezwiązanej  z  kruszywa  0/63  CBR>20%  +

geowłókniny drogowa

- 85 cm Razem

CHODNIK:

- 8 cm kostka betonowa brukowa

- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa

- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 

- 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm 

- 48cm Razem

ŚCIEŻKA ROWEROWA:

- 5 cm warstwa ścieralna AC8S

- 19 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 

- 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm 

- 46cm Razem

WYNIESIONY ZJAZD – CHODNIK:

- 8 cm kostka betonowa bezfazowa typu Holland koloru szarego

- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa

- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 

- 30 cm podbudowa  pomocnicza  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  0/63mm  +

geowłóknina

- 61cm Razem
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WYNIESIONY ZJAZD – ŚCIEŻKA ROWEROWA:

- 5 cm warstwa ścieralna AC8S

- 26 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 

- 30 cm podbudowa  pomocnicza  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  0/63mm

+geowłóknina

- 61cm Razem

UWAGI:

 Konstrukcję nawierzchni parametrami dowiązano do projektu odcinka pierwszego

 Szczegóły konstrukcji nawierzchni zostaną podane na etapie projektu wykonawczego.

5. Odwodnienie

Przewiduje  się  grawitacyjne  odprowadzenie  wód  opadowych  z  całego  terenu,  poprzez  studzienki

wodościekowe i  dalej  do  projektowanego odcinka  kanalizacji  opadowej  Ø400 i  dalej  do  istniejącego

kolektora.

Podejścia kanalizacji opadowej od studzienek do projektowanej sieci projektuje się z rur PVC  klasy S

Wavin

Rury  PVC należy ułożyć  zgodnie  z  instrukcją  producenta,  na podsypce piaskowej  grub.15cm,dobrze

zagęszczonej, następnie zastosować obsypkę ochronną rury do wys.30cm ponad górne obrzeże rury,

również odpowiednio ją zagęszczając. 

Zasyp wykopu wykonać gruntem kl. II zagęszczonym do Is = 93%. 

Włączenia rur PVC do studzienek betonowych wykonać stosując tuleje ochronne z uszczelką.

Studzienki  kanalizacyjne  wykonać  szczelne  z  kręgów  betonowych  łączonych  na  uszczelkę  z

prefabrykatów firmy „Kaprin” lub podobnych. Wszystkie  studzienki  zaopatrzyć we włazy żeliwne ,typu

ciężkiego. Posadowienie studzienek wykonać zgodnie z PN-84/B-03264. 

6. Uzbrojenie

W ramach projektów branżowych zostanie wykonany projekt oświetlenia ulicznego (lokalizacja słupów

przedstawiona na sytuacji).

Opracował:

Ewa Płomińska
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