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M Ű S Z A K I   L E Í R Á S

Felsőörs, Köveskút pusztai út felújítási és engedélyezési terve

Tervszám: F1603


I. ELŐZMÉNYEK, AZ ÉPÍTÉS CÉLJA, A TERVEZÉSI MUNKA LEÍRÁSA

Előzmények

Felsőörs Község Önkormányzat tervezési megbízása alapján Társaságunk készíti a „Felsőörs, Köveskút pusztai út felújítási és engedélyezési tervét”
 
Az építés célja

A beruházás célja, hogy a Köveskút pusztai út mellett lévő mezőgazdasági területek, illetve az itt telephellyel rendelkező cégek jó minőségű szilárd burkolaton tudják megközelíteni ingatlanjaikat. 

A tervezési munka leírása

A tervezési munka kezdetén Mérföld Kft.-vel szabatos geodéziai felmérést végeztünk. A felmérést helyszíni szemléink során pontosítottuk.

A tervezés során figyelembe vettük a jelenlegi aszfalt burkolatú és zúzottkő burkolatú út hossz-szelvényi kialakítását, illetve a kapubehajtók magassági elhelyezkedését.  


II. JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE

A tervezési terület a 7219. sz. Alsóörs – Veszprémi országos közút és a 73. sz. országos közút között helyezkedik el kelet-nyugati irányban. A kezdőszelvénytől a 0+774 km sz.-ig 3,00-3,20 m széles aszfaltos burkolat található, melynek széles letöredezett, felülete tönkrement, rendkívül kátyús. A 0+774-1+120 km sz. között nincs kiépített, burkolt út, ezért itt építési engedélyt kell kérni a szilárd burkolat kiépítésére. Ezen a szakaszon található több cég telephelye is. Az 1+120 km sz.-től a végszelvényig (73. sz. országos közútig) kátyús, hullámos felületű aszfaltos burkolatú út van. 
 
III. TERVEZÉSI ALAPADATOK

Út jellege:							külterületi
Útkategória: 						gazdasági út, mezőgazdasági bekötő út
Burkolatszélesség:			3,00 m 
Tervezési sebesség: 			vt= 30 km/óra
Koronaszélesség: 				6,00 m


IV. VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS

Vízszintes vonalvezetés:
A tervezési szakasz kezdete a 7219. sz. országos közút ingatlanhatára. A kezdőszelvénytől a 764,7 szelvényig egyenesen halad az út a meglévő nyomvonalon. A burkolat szélessége 3,00 m, a padka szélessége 1,00, mely a 759,7 szelvénytől 5,00 m hosszon 1,50 m szélességre változik. A 764,7 szelvényt követően R=80,0 m sugarú jobb, majd bal ívvel fordul a meglévő zúzottköves burkolatú út irányába. A 0+774 km sz.-től kezdődik a teljes pályaszerkezet kiépítése, az engedélyezési szakasz. Itt az Önkormányzat megadta a távlati tervezett telekhatár helyét a 0119/27 hrsz.-ú ingatlannál, melyet a tervezés során figyelembe vettünk. A távlati telekalakítás miatt csak R=18,0 m sugarú jobb ív fért el a 0+993,4-1+021,1 km sz. között. Az 1+098,7 szelvényig egyenesen halad, majd R=25,0 m sugarú bal ívvel a meglévő aszfaltos burkolatú szakaszhoz csatlakozik. Innen a meglévő kátyús felületű út vonalvezetésének megfelelően halad. A 73. sz. főúthoz az 1+339,9 km sz.-ben csatlakozik. 

Magassági vonalvezetés:
Tervezés során figyelembe vettük a jelenlegi terepviszonyokat, bevágási szelvény kialakítását kerültük, hogy a meglévő közművezetékeket ne kelljen kiváltani. 
Mivel a 0+000-0+774 km sz. közötti szakaszon a meglévő aszfaltos burkolatú út felújítását terveztük, így itt az eredeti pályaszintet csak a minimum 5,0 cm vastagságú mart aszfaltos kiegyenlítéssel és a 6,0 cm-es aszfalt kopóréteg vastagságával emeltük. A 0+774-1+120 km sz. között a hossz-szelvény kialakításakor arra törekedtünk, hogy a meglévő telephelyi bejárók átalakítás nélkül használhatóak legyenek. Az új burkolat építéses szakaszon először 1,29%-os emelkedést terveztünk, majd a 0+788,7-0+864,8 szelvények között R=350 m sugarú homorú lekerekítéssel emelkedik a vonalvezetés. 0+864,8 szelvénytől 3,69%-os a burkolat emelkedése, majd a 0+891,1 szelvénytől R=150 m sugarú domború lekerekítéssel eléri a burkolat a legmagasabb pontját, majd csökken a magassága. A burkolat hosszesése 2,04%-al esik, R=80 m sugarú lekerekítést követően újból emelkedik a vonalvezetés 0,93%-al az 1+094,4 km sz.-ig. Ezt követően egy R=70 m sugarú domború lekerekítés  következik, majd a végszelvényig 3,12%-os és 2,52%-os eséssel követi a meglévő burkolat esésviszonyait. 

A tervezéssel érintett szakasz hossza: 1339,9m 
Ebből az építési engedéllyel érintett szakasz 0+774-1+120 km sz. között 346 m.  

V. KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS, PÁLYASZERKEZET

A tervezett burkolat szélessége 3,00 m.  
A padka szélessége a felújítással érintett szakaszokon a 0+000-0+774 és 1+120-1+339,9 km sz. között 1,00 m, az építési engedélyezési szakaszon a 0+774-1+120 km sz. között 1,50 m.
A szelvényezés szerinti jobb oldalon a 0+000-0+790 km sz. között meglévő feliszapolódott árok van, melyet ki kell tisztítani. A 0+790-1+105 km sz. között a szelvényezés szerinti jobb oldalra terveztünk nyílt földárkot. 1+105 szelvénytől a végszelvényig nem szükséges árok. 

Pályaszerkezet (0+000-0+774 km sz. és 1+120-1+139,9 km sz. között):
												-    6,0 cm AC-16/F aszfalt kopóréteg
	Min. 5,0 cm vtg. mart aszfalt kiegyenlítés
	Meglévő burkolat 


Pályaszerkezet (0+774-1+120 km sz. között):
												-    6,0 cm AC-16/F aszfalt kopóréteg
	7,0 cm AC-22 aszfalt alapréteg

20,0 cm M56 burkolat alapréteg
20,0 cm védőréteg 


VI. ÚTCSATLAKOZÁSOK, KAPUBEJÁRÓK

Útcsatlakozás csak a kezdőszelvényben és a végszelvényben található. A kezdőszelvényben a 7219. sz., a végszelvényben a 73. sz. országos közúthoz csatlakozik a tervezett út.  
Kapubehajtót külön nem terveztünk, a magassági kialakítás figyelembe vette azok helyzetét. A 0+903 km sz.-ben terveztünk egy 6,0 m hosszú átereszt a jobb oldali árokba, hogy az úttól északra eső terület is megközelíthető legyen.    
 
VII. VASÚTI-, VAGY EGYÉB PÁLYAKERESZTEZÉSEK

Jelen terv nem érint vasúti keresztezést. 

VIII. FORGALOMTECHNIKA, ÚTTARTOZÉKOK

A kezdőszelvényben és a végszelvényben egy-egy elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát kell kihelyezni. Ezeket belterületi, kategória szerinti mérettel, fényvisszaverő fólia bevonattal, betontömbbe ágyazott alumínium cső oszlopra kell elhelyezni.

Útburkolati jeleket nem kell festeni.   

IX. VÍZELVEZETÉS, MŰTÁRGYÉPÍTÉS

A szelvényezés szerinti jobb oldalon a 0+000-0+790 km sz. között meglévő feliszapolódott árok van, melyet ki kell tisztítani. A 0+790-1+105 km sz. között a szelvényezés szerinti jobb oldalra terveztünk nyílt földárkot. 1+105 szelvénytől a végszelvényig nem szükséges árok. Az összegyűjtött csapadékvíz a 0+335 km sz.-ben lévő átereszen keresztül jut el a befogadó árokba. A 0+903 km sz.-ben terveztünk egy 6,0 m hosszú átereszt a jobb oldali árokba, hogy az úttól északra eső terület is megközelíthető legyen.    


X. KÖZMŰVEK ÉS EGYÉB KERESZTEZÉSEK

A tervezés során ügyeltünk arra, hogy a meglévő közművezetékek feletti takarási mélység ne csökkenjen és így közmű vezetéket ne kelljen kiváltani. 
A tervezés folyamán az érintett terület összes közmű kezelőjével, vagy üzemeltetőjével egyeztetünk, nyilatkozatukat megadták. Közműkezelők nyilatkozatában foglaltak betartása kötelező érvényű.
A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt a munkaterület átadásra az összes közműkezelőt meg kell hívni.

XI. KÖZVILÁGÍTÁS

Az út külterületi jellege miatt közvilágítás nem szüksége.  

XII. HÓFÚVÁS ELLENI VÉDELEM

A tervezés során a hó elleni védelemre mű építését nem tartottuk indokoltnak.

XIII. TALAJVÉDELEM

Az építési területről a humuszréteget el kell távolítani. A humuszos termőréteg megőrzéséről gondoskodni kell.

XIV. IDEGEN TERÜLET-IGÉNYBEVÉTEL, ÉRINTETT ÉPÜLETEK - ÉPÍTMÉNYEK

Az építéssel érintett területek Felsőörs Község Önkormányzatának tulajdonában vannak. 

XV. EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

A tervben szereplő magassági adatok a Balti alapsíkra vonatkoznak.

XVI. MUNKAVÉDELMI TERVFEJEZET

A műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és jelen terv készítése során a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, műszaki előírások figyelembevételével készült. A tervdokumentációt a kivitelezés megkezdése előtt felül kell vizsgálni, szükség esetén a magassági módosításokat végre kell hajtani..

Az építés során alkalmazandó építési technológiák:
A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben lévő és a munkafázisra vonatkozó munkavédelmi szabályokat, a kivitelező munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat.

A műszaki terv közúti létesítmény kivitelezésére vonatkozik, ezért az építés, bontás, rakodás, anyagszállítás, anyagtárolás során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés szabályait be kell tartani. 

A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg, a munkahely átadása egyben az üzemeltető kezelői nyilatkozata is a munkavégzés megkezdhetőségére.
 
A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz forgalmi rendjének biztosításáért a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt és elhelyezett közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, berendezések (jelzőtáblák, korlátok, fényjelző készülékek, stb.) elhelyezéséért a kivitelező vállalat a felelős.

A kivitelező vállalat köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának megfelelő közúti elkorlátozási tervet készíteni és annak bevezetéséhez a közút kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.

A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra vonatkoznak.
A munkaterület fogalmába az effektív építési területen kívül beletartoznak mindazon területek, szállítási útvonal, amelyeket az építés érdekében kivitelező vállalat igénybe vesz.

A kivitelezés helyéhez legközelebb eső távbeszélő állomás: az építési szakasz környezetében lévő postai nyilvános telefon.

Legközelebbi segélynyújtó hely: az építési szakasz környezetében lévő háziorvosi rendelő illetve Veszprém városi kórház.


Veszprém, 2016. május hó.




							  Pál Ilona					    tervező
    KÉ-K-20-0595


