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1. ĮVADAS

Projekto pavadinimas: Pėsčiųjų tako, laiptų ir pėsčiųjų tilto kapitalinis remontas ir panduso
nauja statyba Kelmės m.
Projekto užsakovas: Kelmės rajono savivaldybės administracija
Statybos vieta: Kelmės m., Kelmės r. sav.

Statinys

Statinio naudojimo paskirtis

Pėsčiųjų tiltas

Ypatingasis

Pėsčiųjų takas ir laiptai Kiti inžineriniai statiniai
Pandusas

Statybos rūšis

Statinio kategorija

Nesudėtingas I gr.

Kapitalinis remontas
Kapitalinis remontas
Nauja statyba

Projektiniai pasiūlymai parengti remiantis projektavimo užduotimi, projektavimo sąlygomis,
geodeziniais ir geologiniais tyrinėjimais, teritorijos vizualine apžiūra, statinio (pėsčiųjų tilto) esamos būklės vertinimo ataskaita.

2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI
Konstrukcijų dalis parengta vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais:
- LR Statybos įstatymas;
- LR Miškų įstatymas;
- LR Teritorijų planavimo įstatymas;
- LR Atliekų tvarkymo įstatymas;
- Atliekų tvarkymo taisyklės;
- STR 1.01.05:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
- STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys;
- STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas;
- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė;
- STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį
dokumentą padarinių šalinimas;
- STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas;
- STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga;
- STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
- STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga;
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- STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo;
- STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas;
- STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas;
- STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
- ST 121895674.205.01.01:2014 Betonavimo darbai;
- STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai;
- STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;
- STR 2.05.05 2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas;
- STR 2.05.21 2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai;
- LST EN 1992-1-1 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios
ir pastatų taisyklės;
- LST EN 1997-1 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės;
- ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės;
- STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai;
- LST EN 1536:2010+A1:2015 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai;
- LST EN 1993-1-1 Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir
pastatų taisyklės;
- Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos
aprašas;
- STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms".
3. ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS
3.1.Geografinė vieta
Tvarkomas ruožas yra Kelmės mieste, pėsčiųjų tiltas (1 pav.) per Kražantės upę ir pėsčiųjų
takas, jungiantis tiltą su šaligatviu Kaštonų gatvėje (2 pav.). Takas ir tiltas jungia Kelmės miesto
gyvenamąją teritoriją su miesto sporto – poilsio zona (stadionu, žaliąja zona). Tvarkomas ruožas yra
valstybinėje žemėje.

0334–TDP–PP–AR

Lapas

Lapų

Laida

4

10

O

UAB „Plentprojektas“

Aiškinamasis raštas

1 pav. Remontuojamas pėsčiųjų tiltas

2 pav. Remontuojamas pėsčiųjų takas

3.2. Esami statiniai
Kaštonų g. ir žaliąją zoną jungia pėsčiųjų takas bei pėsčiųjų tiltas per Kražantės upę.
Dabartinio pėsčiųjų tako plytelės susmegę ir suskilę, borteliai išsikraipę, kai kur jų nėra. Šalia
tako einantis betoninis vandens nuvedimo latakas baigiasi ties betonine pralaida po taku, tačiau pra0334–TDP–PP–AR
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laida galimai sugriuvusi ir užsikimšusi, todėl neatlieka vandens praleidimo funkcijos. Laiptai ištrupėję, suskilę, metaliniai turėklai išsikraipę ir surūdiję. Tarp šaligatvio Kaštonų g. ir pėsčiųjų tilto yra
apie 8 m peraukštėjimas, tačiau nėra patogaus priėjimo prie pėsčiųjų tilto judėjimo negalią turintiems žmonėms.
Pėsčiųjų tilto apžiūros ataskaitoje nustatyta, kad tilto būklė yra labai bloga. Reikia kaip galima
greičiau atlikti tilto kapitalinį remontą. Tilto gelžbetoninių gaminių per mažas apsauginis betono
sluoksnis, daug kur nutrupėjęs, koroduoja armatūra. Ant tilto ir prietilčiuose nėra vandens
nuleidimo įrenginių, kiaura hidroizoliacija ir deformaciniai pjūviai. Nesutvirtinti šlaitai.
Esama tako, laiptų ir tilto situacija neatitinka galiojančių normatyvinių dokumentų.
3.3. Kultūros paveldas, saugomos teritorijos
Artimiausias kultūros paveldo objektas – rašytojo B. Laucevičiaus–Vargšo paminklas (kodas
15713) – nuo tvarkomos teritorijos nutolęs apie 200 m.
Artimiausias kultūros paveldo teritorija – Kelmės vandens malūnas (kodas 2163) - nutolusi
apie 60 m. Kapitaliai remontuojamas pėsčiųjų tiltas patenka į šios teritorijos vizualinės apsaugos
pozonį. Kadangi nebus keičiamas tilto tipas ir išoriniai matmenys, statybos darbai vizualinės apsaugos pozoniui įtakos neturės.
Artimiausia Natura 2000 teritorija (BAST teritorija, ES kodas LTKEL0021) yra Žukiškės
miškas Kelmės r. savivaldybėje, nuo tvarkomos teritorijos yra nutolęs per 5,0 km.
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3 pav. Kultūros paveldo objektai, teritorijos ir apsaugos zonos

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
4.1.Pėsčiųjų tiltas
Ant tilto esantys turėklai nuvalomi nuo esamų dažų sluoksnio ir korozijos produktų ir padengiami nauja dažų sistema.
Sena gelžbetoninė danga ir hidroizoliacija ant tilto išardomos ir įrengiama nauja tilto danga iš:
išlyginamojo betono sluoksnio, 2 sluoksnių hidroizoliacijos dangos, apsauginis betono sluoksnio ir
epoksido dangos su smėlio pabarstu. Įrengiami deformaciniai pjūviai.
Betono ir armatūros pažaidos suremontuojamos. Tilto gelžbetoninės konstrukcijos padengiamos hidrofobizuojančia danga.
Šlaitas ties pirma atrama sutvirtinamas šlaitų tvirtinimo plokštėmis. Ties tilto pirma atrama
įrengiami vandens nuleidimo latakai.
Ties tilto šešta atrama sutvarkomas pažeistas tilto ir tako dangos susijungimas.
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4.2.Pėsčiųjų takas

Išardoma dalis Kaštonų g. šaligatvio ir asfalto dangos, pėsčiųjų takas link tilto, laiptai, metaliniai turėklai.
Įrengiamas pėsčiųjų takas nuo šaligatvio Kaštonų g. (sutvarkant kelis metrus šaligatvio), laiptai su plieniniais turėklais bei plieninis pandusas šalia tako ant metalinių sraigtinių pamatų. Visi
darbai atliekami valstybinėje žemėje. Darbų metu nebus iškeliami ar rekonstruojami jokie inžineriniai tinklai. Artimiausi tinklai yra butinių nuotekų vamzdis ir ryšių kabeliai po Kaštonų g.
Nuo laiptų, esančių šalia tilto, į šiaurę esantis šlaitas sutvirtinamas priešeroziniu dembliu, kadangi gruntai čia silpni, be to, atliekami grunto kasimo darbai norint suformuoti reikiamus nuolydžius. Šlaito nuolydis neturi būti statesnis kaip 1:1,5.
Pėsčiųjų tako sprendiniai
Įrengiami pėsčiųjų tako dangos konstrukcijos sluoksniai:


Betoninės trinkelės 200x100x60 mm

0,06;



Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų fr.0/5 (dulkių kiekis iki 5%)

0,03;



Skaldos pagrindas iš nesurištojo mišinio fr.0/45 (Ev2≥80 MPa)

0,15;



Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,0·10-5 m/s

0,16;



Karjerinis žvyras fr.0/32 (Ev2≥45 MPa) k≥1,0·10-5 m/s

0,24;



Geotinklas PP 40/40 kN/m;



Neaustinė geotekstilė GRK3;



Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,0·10-5 m/s;



Esami gruntai (Ev2<45 MPa).

Įrengiami Kaštonų g. šaligatvio atkarpos dangos konstrukcijos sluoksniai:


Betoninės trinkelės 200x100x60 mm

0,06;



Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų fr.0/5 (dulkių kiekis iki 5%)

0,03;



Skaldos pagrindas iš nesurištojo mišinio fr.0/45 (Ev2≥80 MPa)

0,15;



Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,0·10-5 m/s

0,16;



Karjerinis žvyras fr.0/32 (Ev2≥45 MPa) k≥1,0·10-5 m/s

0,24;



Geotinklas PP 40/40 kN/m;



Neaustinė geotekstilė GRK3;



Esami gruntai (Ev2<45 MPa).
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Laiptai
Įrengiamų laiptų konstrukcijos sluoksniai:


Betoninės trinkelės 200x100x60 mm



Trinkelių klijai;



Gelžbetoninis laiptų pagrindas iš C30/37-XC4-XF4 betono ir S500B armatūros 0,12;



Skaldos pagrindas iš nesurištojo mišinio fr.0/45 (Ev2≥45 MPa)



Esami gruntai (Ev2<45 MPa).

0,06;

0,30;

Gelžbetoninis laiptų pagrindas laiptų apačioje ir viršuje remiasi į gręžtinius polinius pamatus
apjungiantį rostverką. Rostverkas ir pamatai įrengiami iš C25/30-XC2 betono, armuoto S500B armatūra. Polinių pamatų skersmuo – 0,4-0,5 m, ilgis – 4,0 m. Gręžtiniai pamatai įrengiami naudojant
ištisinio sraigtinio gręžimo (CFA) technologiją, kadangi geologiniai tyrimai parodė silpnus gruntus
ir aukštą gruntinio vandens lygį, todėl ši polių įrengimo technologija yra tinkamiausia.
Plieniniai turėklai įrengiami iš S235J2 plieno, statramsčiai tvirtinami varžtais ant plieninių
sraigtinių pamatų. Pamatų ilgis – 1,3-1,6 m. Laiptų turėklų ranktūriai nudažomi raudona
(RAL3026) ir statramsčiai balta (RAL9016) spalvomis.

Vandens nuvedimas
Paviršinis vanduo nuo šalia pėsčiųjų tako ir ant šlaito ties pėsčiųjų tiltu surenkamas į betoninį
vandens lataką, įrengiamą ant betoninio pagrindo.
Gruntinis vanduo surenkamas į drenažo vamzdį , įrengiamą po visu pėsčiųjų taku nuo Kaštonų g. iki pėsčiųjų tilto.
Paviršinis ir gruntinis vanduo nuvedamas į Kražantės upę.
4.3.Pritaikymas žmonėms su negalia
Projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms".
Šaligatvio Kaštonų g. ir pėsčiųjų tilto dangų aukščių skirtumas yra apie 8 metrai. Patogesniam
ir greitesniam žmonių su judėjimo negalia judėjimui įrengiamas plieninis pandusas nuo šaligatvio
iki tilto prieigų (4 pav.). Visa panduso konstrukcija plieninė, įrengiama ant plieninių sraigtinių pamatų. Panduso danga – presuotos plieninės grotelės, kurių akutės dydis 33,33x11,11 mm.
Įspėjamieji paviršiai ant panduso prieš ir už kiekvieno nuolydžio pasikeitimo įrengiami pagal
STR 2.03.01:2001. Įspėjamoji danga – epoksidinės dervos su stiklo pluoštu plokštelės su taškeliais,
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tvirtinamos prie dangos varžtais. Įspėjamieji paviršiai pėsčiųjų take įrengiami iš betoninių trinkelių
su taškeliais.
Bendras panduso ilgis – 129,5 m. Pandusas suskirstytas į juostas, ne ilgesnes kaip 9,0 m (6,09,0 m), su nuolydžiu, ne didesniu kaip 8,33 % (7,22-8,33 m). Tarp juostų įrengiamos ne mažiau
kaip 1,50 m ilgio ir pločio aikštelės be nuolydžio. Nekeičiant panduso krypties poilsio aikštelės ilgis
1,50 m, plotis – 1,20 m. Viso panduso danga įrengiama be skersinio nuolydžio. Abipus panduso
juostų įrengiamas bortelis ne mažiau 5,0 cm. Turėklai įrengiami su porankiais 0,90 ir 0,70 m aukštyje.
Pėsčiųjų tako laiptai įrengiami 40 cm pločio ir 12 cm aukščio. Abipus laiptų įrengiami plieniniai turėklai, kurių ranktūriai yra 0,75 ir 0,95 m aukštyje. Prieš ir už kiekvienų laiptų įrengiami įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių su taškais.

4 pav. Principinis panduso sprendinys
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