
KONSTRUKCIJE 

 

Št. odseka Arhivska št. Vrsta dokumentacije Šifra priloge Prostor za črtno kodo 

1088 3944.00 004.2160 T.1.1  
     

 

Železniški nadvoz KR0100 
Lesce, R1-209/1088 

Tehnično poročilo 

Pooblaščeni inženir Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad. (IZS G-0187) 

Projektant   Matjaž Beltram, univ. dipl. inž. grad. (IZS G-4229)  

Številka načrta 190349-2 

Številka projekta 190349 

Vrsta projekta PZI   

Kraj in datum Ljubljana, 5. avgust 2020 

Številka dokumenta 371190349-2-TP 

Različica 1.1 

 

 

 
ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana 
T +386 (1) 474 10 00, F +386 (1) 474 10 01, info@elea.si, www.elea.si 





NAČRT ŠT. 190349-2 | PROJEKT ŠT. 190349 | DOKUMENT ŠT. 371190349-2-TP | RAZ. 1.1 

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. Poročilo se lahko reproducira samo v ce loti. Stran 2 od 18 

Kazalo 

1 SPLOŠNI PODATKI .................................................................................................................................. 4 

1.1 Opis objekta .................................................................................................................................................. 4 

1.1.1 Prometna zasnova ........................................................................................................................................ 5 

1.1.2 Arhitekturno krajinska zasnova .................................................................................................................... 5 

1.2 Podloge za projektiranje ............................................................................................................................... 6 

1.3 Predpisi in standardi ..................................................................................................................................... 6 

1.4 Geološko-geomehanske osnove ................................................................................................................... 6 

1.4.1 Geološka zgradba temeljnih tal .................................................................................................................... 6 

1.4.2 Temeljenje objekta ....................................................................................................................................... 7 

1.5 Hidrološko-hidravlične osnove ..................................................................................................................... 7 

2 KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA IN OKOLICE ................................................................................ 9 

2.1 Temeljenje .................................................................................................................................................... 9 

2.2 Krajni oporni steni in krilni zidovi ................................................................................................................. 9 

2.3 Podporne konstrukcije ................................................................................................................................. 9 

2.4 Prekladna konstrukcija ............................................................................................................................... 10 

2.5 Varovanje izkopa ........................................................................................................................................ 10 

2.5.1 Delavni plato za izvedbo pilotov ................................................................................................................. 11 

2.5.2 Brizgan beton med piloti ............................................................................................................................ 11 

2.5.3 AB povezovalne grede ................................................................................................................................ 11 

2.5.4 Širok odkop brežin ...................................................................................................................................... 11 

2.6 Nasipi in prehodne plošče .......................................................................................................................... 11 

2.7 Ureditev prostora in brežin ob objektu ...................................................................................................... 11 

2.8 Hidroizolacije .............................................................................................................................................. 12 

2.9 Vozišče ........................................................................................................................................................ 12 

2.10 Rege ............................................................................................................................................................ 12 

2.11 Opaži, obdelave in obloge vidnih betonskih elementov ............................................................................ 13 

2.12 Robni venec s hodnikom ............................................................................................................................ 13 

3 OPREMA OBJEKTA ............................................................................................................................... 14 

3.1 Odvodnjavanje in kanaliziranje .................................................................................................................. 14 

3.2 Napeljave preko objekta............................................................................................................................. 14 

3.3 Ograje ......................................................................................................................................................... 14 

3.4 Merilni čepi ................................................................................................................................................. 14 

4 MATERIALI ........................................................................................................................................... 15 

5 FAZNOST, TEHNOLOGIJA GRADNJE IN UREDITEV GRADBIŠČA ............................................................. 16 

5.1 Faznost in tehnologija gradnje objekta ...................................................................................................... 16 



NAČRT ŠT. 190349-2 | PROJEKT ŠT. 190349 | DOKUMENT ŠT. 371190349-2-TP | RAZ. 1.1 

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. Poročilo se lahko reproducira samo v ce loti. Stran 3 od 18 

5.2 Ureditev gradbišča ...................................................................................................................................... 17 

5.3 Pogoji za izvedbo ........................................................................................................................................ 17 

5.3.1 Zagotavljanje in kontrola kvalitete ............................................................................................................. 17 

5.3.2 Armiranobetonski elementi konstrukcije ................................................................................................... 18 

6 ZAKLJUČNE OPOMBE ........................................................................................................................... 18 
 



NAČRT ŠT. 190349-2 | PROJEKT ŠT. 190349 | DOKUMENT ŠT. 371190349-2-TP | RAZ. 1.1 

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. Poročilo se lahko reproducira samo v ce loti. Stran 4 od 18 

1 SPLOŠNI PODATKI 
Predmet tehničnega poročila je podvoz KR0100 zgrajen v okviru rekonstrukcije ceste R1-209/1088 med rondojem 

na izvozu avtoceste in križiščem Lesce. Podvoz služi kot izven nivojsko križanje ceste R1-209/1088 in enotirne 

železniške proge Ljubljana – Jesenice. Stanje obstoječega objekta je slabo, zato je predvidena rušitev in gradnja 

novega, širšega objekta v gabaritu štiripasovne ceste. 

 

Splošni podatki 

Objekt: Podvoz KR0100 

Cesta: Lesce, R1-209/1088 v km 0,1 

Kot križanja: 85,4° 

 

 

Slika. 1: Situacija objekta 

1.1 Opis objekta 

Obstoječ podvoz je v zelo slabem stanju. Podvoz ima razpon 9,8 m in je širine 8 m. Armirano betonsko preklado 

sestavljajo vzdolžni nosilci in prečniki ter plošča. Ni razvidno ali so nosilci prostoležeči ali vpeti v krajna opornika s 

krili. Ograja je sestavljena iz armirano betonskih stebričkov in vodoravnih jeklenih cevi. Nad železniškimi tiri je 

nameščena dodatna varovalna ograja, spodnji del je iz polne pločevine, zgornji pa iz goste kovinske mreže. 

Brežine so poraščene, železniška proga pod objektom je urejena. Na betonskih elementi se vidijo razpoke, 

odpadanje ometa, posledice zamakanja, zmrzovanja, izloča se sol. Na nosilcih je poleg tega izpostavljena armatura, 

ki je tudi korodirana. Oprema objekta je v slabem stanju: robna venca in stebrički ograje razpadajo, jekleni 

profili so korodirani, asfalt je razpokan.  
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Predvidena je rušitev obstoječega podvoza ter gradnja novega objekta. Gradnja je razdeljena v dve fazi. V prvi 

se ob obstoječem podvozu, na severozahodni strani, zgradi polovico novega podvoza. Pred pričetkom gradnje 

druge faze se promet preusmeri prek novozgrajene polovice, nato se poruši obstoječ podvoz in na njegovem mestu 

zgradi drugo polovico novega objekta. Faznost gradnje je podrobno opisana v ločenem poglavju. 

Novi objekt je armirano betonska okvirna konstrukcija z vzporednimi krili. Objekt je plitvo temeljen. Zaradi faznosti 

gradnje je na obeh straneh na sredini objekta dodano krilo. Zunanja krila se nadaljujejo v podporne zidove, ki so 

samostojne konstrukcije in niso spojeni z podvozom. Preklada je sestavljena iz armiranobetonskih montažnih 

prednapetih T nosilcev z in-situ izvedeno tlačno ploščo. Med izvedbo tlačne plošče bodo prostoležeči nosilci služili 

tudi kot opaž, po vezanju betona pa bo objekt postal integralen momentni okvir. Celotna širina podvoza znaša 

20,32 m, svetli razpon pravokotno na oporni steni pa znaša 14,0 m. Vsa krila so dolžine 5,0 m in se nadaljujejo v 

podporne zidove. 

Podporni zidovi so nadaljevanje vseh štirih zunanjih kril in so ločeni od kril z dilatacijo, ter tako delujejo kot 

samostojna konstrukcija. Konstrukcija je sestavljena iz temelja, stene spremenljive debeline, ter zgornje konzole za 

potrebe podpiranja hodnika. Temelji so stopničeni. Vsi elementi podpornih zidov so izdelani na mestu. Dolžina 

posameznega podpornega zidu je približno 7,1 m. 

1.1.1 Prometna zasnova 

Prometno tehnične karakteristike: 

Geometrijska značilnost Opis 

Stacionaža na R1-209/1088: v km  0,1+72,56 

Horizontalni potek ceste: prema 

Vertikalni potek ceste: Rkv=-2000m 

 

Karakteristični prečni prerez podvoza po osi ceste:  

Sestava prečnega prereza Širina 

Levi in desni hodnik 2,00 m 

Srednji hodnik 3,25 m 

Vozišče: 2 x 6,50 m 

Skupna širina: 20,25 m 

1.1.2 Arhitekturno krajinska zasnova 

Oblikovna zasnova objekta je sledila naslednjim ciljem: 

• Funkcionalnost objekta 

• Čim manjši vpliv gradnje na potek železniškega prometa 

• Čim boljša vključitev objekta v okolje in prostor 

• Maksimalno ohranjanje obstoječega okolja 

• Usklajenost objekta in opreme z ostalimi objekti na trasi. 
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1.2 Podloge za projektiranje 

Upoštevane podloge za projektiranje: 

[1] PZI Načrt rekonstrukcije ceste R1-209/1088 (EleaiC d.o.o.) 

[2] Geološko-geotehničen elaborat (EleaiC d.o.o.) 

[3] IZP načrt gradbenih konstrukcij za podvoza KR0100 (EleaiC d.o.o.) 

1.3 Predpisi in standardi 

Upoštevani predpisi in standardi: 

[1] Gradbeni zakon (GZ) 

[2] Tehnične specifikacije za premostitvene objekte v območjih železniških prog TSC 07 

[3] Tehnični standardi za gradbene konstrukcije SIST EN (Eurocode) 

[4] Vsi ostali v Republiki Sloveniji veljavni zakoni, tehnični predpisi, standardi in smernice, ki obravnavajo 

projektiranje in izgradnjo inženirskih objektov 

1.4 Geološko-geomehanske osnove 

V sklopu izvedenih geološko-geomehanskih preiskav so bile izvedene dve (2) geomehanski vrtini, skupne globine 

24 m, v katerih je bilo opravljenih 8 standardnih penetracijskih testov (SPT). Vse pridobljene rezultate opravljenih 

raziskav in njihova interpretacija so podani v GG elaboratu. 

Na območju so bile v letu 2016 izvedene geološke raziskave za potrebe temeljenja protihrupnih ograj. V ta namen 

se je na ožjem območju izvedlo sondiranje z dinamičnim penetrometrom. 

Obravnavano območje se v tektonskem smislu nahaja na območju Radovljiško – blejske kotline, ki jo zapolnjujejo 

kvartarni nanosi, ki so debeli preko 100 m. Preko obravnavanega ozemlja potekata dva večja (pokrita) preloma v 

dinarski smeri Zasipski in Kranjski prelom. 

Kvartarne nanose na Radovljiško – blejske kotline predstavljajo prodnati, fluvioglacialni, morenski in jezerski 

sedimenti, ki danes predstavljajo terasasto zgradbo ozemlja. Na obravnavanem območju nastopajo predvsem rečni 

sedimenti v terasah (mlajši zasip), ki sestoje peščenega proda, ki je mestoma pokrit ali pomešan z meljasto 

glinastimi sedimenti, ponekod je lahko sprijet v konglomerat.  

Peščeno prodnate zemljine uvršcamo med dobro vodoprepustne plasti, če vsebujejo glino ali so trdno sprijeti so 

slabše prepustni. 

Obravnavano območje ne leži v vodovarstvenem in poplavnem območju. 

Vrednosti projektnega pospeška tal na območju Lesc veljajo za tla vrste C  (globoki sedimenti gostega ali srednje 
gostega peska, proda ali toge gline globine nekaj deset do vec sto metrov, z vrednostmi hitrosti strižnega valovanja 
v zgornjih 30 m vs,30 180 - 360 m/s. (faktor tal S=1,15).  

1.4.1 Geološka zgradba temeljnih tal 

Na podlagi opravljenih terenskih in laboratorijskih preiskav na obravnavanem območju smo določili geomehanske 

karakteristike tal. V nadaljevanju podajamo pregled posameznih slojev. Na podlagi analiz vseh pridobljenih 

rezultatov, smo pripravili geološki model s priporočenimi karakteristikami za posamezen sloj.  
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Trasa ceste skoraj v celoti poteka v nasipu. 

 

SLOJ 0 Cestni nasip 

Geomehanske karakteristike nasipa podajamo na podlagi izvedenega testa DP (povzeto po Protihrupne ograje ob 

cesti R1-209/1088 Lesce-Bled, Geološko geomehansko poročilo, Geologija Idrija) 

− Prostorninska teža   = 19 kN/m3 (rahel nasip), 20 kN/m3 (utrjen nasip) 
− Kohezija   c' = 0 – 2 kPa 
− Strižni kot   ϕ'= 29 - 32° (rahel), 32 - 43° (utrjen) 
− Modul stisljivosti  ME = 10 - 15 MN/m2 (rahel) in 20 – 35 MN/m2 (utrjen) 

SLOJ 1 – Peščen prod (saGr; GR/GC) 

Geomehanske karakteristike nasipa podajamo na podlagi predhodnih preiskav in laboratorijskih preiskav 

− Prostorninska teža   = 19 kN/m3 
− Kohezija   c' = 0 kPa 
− Strižni kot   ϕ'= 34 - 40° 
− Modul stisljivosti  ME = 18 – 36 MN/m2 

 

Na osnovi izvedenih raziskav podajamo v spodnji preglednici geološko – geomehanske parametre za posamezne 

inženirsko geološke enote. Raziskave so pokazale, da tla sestavlja v vrhnjem delu humus in koreninski pokrov. Pod 

to plastjo ležijo peščeni prodi, ki so lahko lokalno zaglinjeni. Cesta poteka po cestnem nasipu iz peščenega grušča 

(saGr / NA 1). 

 

IG enota 
ϒ 

(kN/m³) 
c 

(kPa) 
ϕ 
(˚) 

Eoed 
(MPa) 

NA 1 19 - 32 20 

saGr 19 - 34 24 

 
 

1.4.2 Temeljenje objekta 

Objekt je temeljen na pasovnih temeljih debeline 150 cm in širine 5,25m. Ocenjen modul reakcije proda je 15.000 

kN/m3 na mestu obstoječega objekta, ter 10.000 kN/m3 na preostalem delu. 

1.5 Hidrološko-hidravlične osnove 

V geomehanskih vrtinah nivo podzemne vode ni bil dosežen. 
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2 KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA IN OKOLICE 

2.1 Temeljenje 

Objekt je temeljen na pasovnih temeljih debeline 150 cm in širine 5,26 m. Pasovna temelja potekata vzdolž stene 

opornika in pod vzporednimi krilnimi zidovi. Predpostavljen beton je C30/37 in rebrasta armatura B 500B. Izvedba 

temelja podvoza se izvede v dveh fazah. Armatura je na stiku povezana z mehanskimi spojkami. Za potrebe izkopa 

temelja, gradbena jamo varujemo deloma s krili obstoječega nadovza, deloma pa z AB pilotno steno. Izkop v bližini 

železniških tirov varujemo s torkretom. V bližini tirov je potrebno posvetiti posebno pozornost med opaženjem in 

samo gradnjo, da se ne posega v železniški prostor. Na tem mestu je predviden poseben opaž. 

Podporni zidovi so temeljeni na pasovnih temeljih širine 4,30 m. Temelji so stopničeni in sledijo naklonu brežine 

nasipa. Spodnji rob temelja najvišjega dela podpornega zidu se nahaja 1,5 m višje od spodnjega robu temelja 

podvoza. Debelina temelja se spreminja z višino podpornega zidu. Takoj ob krilnem zidu, kjer je višina zidu 

največja, je temelj debel 1,5 m, po skoku na sredini dolžine pa debelino temelja zmanjšamo na 0,8 m. Temelji 

podpornih zidov so postavljeni na tamponsko blazino debeline 50 cm. Predpostavljen beton je C30/37 in rebrasta 

armatura B 500B. Za potrebe izkopa temeljev, gradbeno jamo varujemo z AB pilotno steno. 

2.2 Krajni oporni steni in krilni zidovi 

Opornika sta izvedena iz AB stene in AB krilnih zidov, ki so temeljeni na pasovnih temeljih. Krajna opornika sta s 

prekladno konstrukcijo podvoza v končnem stanju togo povezana. Med fazo gradnje pa prednapeti nosilci 

predstavljajo prostoležeči sistem in na opornik nalegajo preko silomera, ležiščne podlage debeline 13mm. 

Celotna širina stene opornika znaša 19,62 m. V prvi fazi gradnje se izvede 8,68m opornika, ter robno in srednje 

krilo, v drugi fazi pa preostalih 10,94 m in preostalo robno krilo. Višina stene opornika se spreminja in sledi 

prečnemu sklonu ceste. V najvišji točki znaša 7,33 m.  Debelina stene opornika je 100 cm. Armatura opornika, ki se 

izvede v prvi fazi je z armaturo opornika naslednje faze povezana z mehanskimi spojkami. 

Dolžina kril znaša 5,0 m. Krila se nadaljujejo v podporna zidova, z njimi pa niso povezana. Debelina kril je 

enakomerna in znaša 0,60 m. Brežine ob krilih so izvedene v naklonu 1:1,5. Izvedba kril mora ustrezati TSC 07.108. 

Zaradi faznosti ima podvoz krili tudi na sredini opornika. Med fazo gradnje je njihova funkcija enaka funkciji 

zunanjih kril. Na vrhu zunanjih kril se izvede konzolo dolžine 2,0 m in debeline 0,4 m na kateri se izvede hodnik in 

robni venec. Nad srednjim krilom pa se v drugi fazi izvede konzolo dolžine 3,25m in debeline 0,6 m na kateri se bo 

izvedel hodnik v srednjem ločilnem pasu.  

V bližini tirov je potrebno posvetiti posebno pozornost med opaženjem in samo gradnjo, da se ne posega v 

železniški prostor. Na tem mestu je predviden poseben opaž. 

2.3 Podporne konstrukcije 

Podporni zidovi so izvedeni v AB izvedbi, in so temeljeni na stopničenih pasovnih temeljih. Celotna dolžina 

podpornega zidu se izdela v dveh fazah. Dolžina podpornega zidu je 7,1 m. Približno na sredini se izvede stopnica 

na temelju, kjer naredimo tudi delovno fazo. Delovni stik se obdela kot navidezna rega.  
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Zunanja stran stene se izvede navpično, zaledna stran pa poteka pod konstantnim naklonom. Minimalna debelina 

stene na vrhu je 40 cm in se z globino povečuje na 80 cm.  Pred zidom poteka zasip v naklonu. Stopničenje zidu in 

temeljev poteka, tako da je minimalni zasip pred zidom vedno vsaj 1,0 m nad koto zgornjega roba temelja. 

Hidroizolacija zasutih betonskih površin se izvede po principu »bele kadi« (vodotesni beton – PV II, tesnilni trakovi 

v delovnih stikih, omejitev maksimalne širine razpoke wmax=0,2 mm). 

Zgornji rob podpornega zidu po višini rahlo pada. Na vrhu se izvede konzola, ki podpira robni venec. Podporna 

konstrukcija je opremljena z robnim vencem, JVO – jem, in ograjo z vertikalnimi polnili oziroma proti hrupno 

ograjo. Konzola je širine 1,25 m. 

2.4 Prekladna konstrukcija 

Da bi bil vpliv gradnje na potek prometa po železniški progi čim manjši, je nov podvoz zasnovan v delno montažni 

izvedbi. Preklada je sestavljena iz armiranobetonskih montažnih prednapetih T nosilcev, integraliziranih z in-situ 

izvedeno tlačno ploščo.  

Na zgrajena krajna opornika se namesti montažne prednapete armiranobetonske T nosilce. Za ta namen se v 

nosilce vgradi sidra npr. Pfeifer Rd24. Montažni nosilci služijo kot opaž za izvedbo 20 cm debele plošče. Stike med 

nosilci se predhodno zatesni, da ne pride do izcejanja cementnega mleka oziroma betona. Sledi betoniranje 

stika med krajnima opornikoma in prednapetimi nosilci in plošče. Armatura se poveže s pomočjo mehanskih spojk. 

Po vezanju betona bo objekt postal integralen momentni okvir. 

Prednapeti T nosilci v osrednjem delu imajo pasnico širine 112,9 cm  in debeline 10 cm, stojino pa višine 40 cm in 

debeline 40 cm na spodnjem delu in 50 cm na mestu stika z pasnico. Zadnja dva robna nosilca imata nekoliko 

krajšo pasnico in sicer širine 95 cm. Skrajni nosilec ima rob pasnice oblikovan tako, da ta služi kot opaž pri 

betoniranju tlačne plošče. 

Vzdolžno se pasnica nosilca na obeh koncih zaključi cca 28 cm prej zaradi potrebe betoniranja območja med 

opornikom in nosilci. Nosilci premoščajo železnico v svetlem razponu 14,0 m. 

Za potrebe pritrditve opaža robnega venca se na robna dva nosilca pritrdi sidra npr. Pfeifer Rd16. 

Prednapeti nosilci so izvedeni iz betona C50/60, rebraste armature B500 B, ter napeti z 6-imi kabli za napenjanje 

EN 10138‐3‐Y‐1860S7‐15.7‐A. Predvideno je nadvišanje za 25 mm. Ploščo se izvede iz betona C30/37 in rebraste 

armature B500 B. 

2.5 Varovanje izkopa 

Za potrebe varovanja izkopa za izvedbo temeljev opornika in krilnih zidov bo potrebno odkopati obstoječi nasip do 

globine 8,5 m, pri čemer se upošteva zamenjava temeljnih tal pod temelji zidov v debelini največ do 0,5 m. 

Varovanje gradbene jame se izvede z AB uvrtanimi piloti φ80 v različnem rastru, razvidno iz situacije in globin 

skupaj s povezovalno gredo 18,0 m,  15,0 m ter 12,0 m. Piloti so iz betona kvalitete C30/37, izvede se jih najmanj 8 

m pod nivo izkopa. Med piloti se izvede brizgan beton, s katerimi se zagotovi stabilnost zemljine ter zaščiti prostor 

med piloti. Pilote se izvede tik ob obstoječem krilu obstoječega opornika, ki se ruši. Predno se prične z izvedbo 

pilotov, je potrebno s sondažnimi izkopi ter sondažnimi vrtinami preveriti točno geometrijo obstoječih krilnih zidov 

in izvedbo predvidenih pilotov za varovanje gradbene jame prilagoditi obstoječim betonom.  



NAČRT ŠT. 190349-2 | PROJEKT ŠT. 190349 | DOKUMENT ŠT. 371190349-2-TP | RAZ. 1.1 

Vse avtorske pravice, ki s pogodbo niso izrecno prenesene na naročnika, so pridržane. Poročilo se lahko reproducira samo v ce loti. Stran 11 od 18 

Pilote se v fazi izvedbe drugega dela opornika horizontalno pripne na novo izvedene krilne zidove na nasprotni 

strani cestišča, s čimer se prepreči prevelike deformacije pilotov in s tem nastanek poškodb na novo zgrajenem 

pasu ceste. Uporabi se armaturno palico φ40 v rastru 1,60m, ki se jo preko matice in podložne pločevine pričvrsti 

na zid. Na steni zidu se predvidi luknje.  

Statičen izračun za pilotno steno za varovanje izkopa je podan v statičnem poročilu. 

2.5.1 Delavni plato za izvedbo pilotov 

Za izvedbo pilotov bo potrebno ob obstoječem nasipu zgraditi nov nasip. Na obstoječemu nasipu se odstrani rastje 

in humus ter koreninski sestav in se ga stopniči ter dogradi s kvalitetnim nasipnim materialom, ki bo služil že za 

končni cestni nasip. Potrebna širina začasnega delavnega platoja znaša 6 m. 

2.5.2 Brizgan beton med piloti 

Vmesni prostor med piloti se na izkopni strani ščiti z brizganim cementnim betonom kvalitete C20/25, debeline 

najmanj 15 cm ter dvema plastema armaturne mreže Q283. Pri tem naj se z brizganim betonom poravna prostor 

med AB piloti hkrati pa se ga izvede tako, da ne sega v območje bodočega objekta. Mreža se na AB pilote pritrdi s 

sidrno armaturo φ12 mm. 

2.5.3 AB povezovalne grede 

AB piloti so na vrhu povezani z AB gredo dimenzij b/h=140/100 cm, oziroma b/h=140/100 cm, razvidno iz situacije, 

iz betona kvalitete C30/37.   

2.5.4 Širok odkop brežin 

Pravokotno na pilotno steno se za izvedbo temeljev opornika in krilnih zidov izvede začasni širok izkop brežin v 

naklonu 2:3, katerega je potrebno površinsko zaščiti s kvalitetnim polivinilom pred vremenskimi razmerami. 

2.6 Nasipi in prehodne plošče 

Na objektu so predvidene prehodne plošče. 

Zasipavanje in utrjevanje nasipa za opornimi stenami in krili se je izvajalo po plasteh v debelini 30 cm. Dreniranje 

zasipa se doseže z vgradnjo prepustnega zasipnega materiala. Izvede se tudi drenaža za krajnima opornikoma 

skladno z detajlom TSC 07.109 (slika 9a).  

2.7 Ureditev prostora in brežin ob objektu 

Brežine ob krilih potekajo v naklonu 1:1.5. Brežine se humusirajo in zatravijo z avtohtono vegetacijo. 
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2.8 Hidroizolacije 

Hidroizolacija prekladne konstrukcije se izvede z bitumenskim trakom. Lepljenje trakov poteka na predhodno 

pripravljeno površino. Podlaga mora biti oprana in obdelana tako, da se prepreči poškodbe trakov in omogoči 

kvalitetno sprijemnost. 

Sestava horizontalne hidroizolacije: 

• Sprijemna plast – osnovni premaz 

• Posip sprijemne plasti s posušenim kremenčevim peskom 

• Izravnava 

• Povezovalna plast 

• Vrhnja tesnilna plast z enojnimi varjenimi bitumenskimi trakovi 

 

Stene opornikov, krila in zidovi so izvedeni z vodo neprepustnim betonom po metodi bele kadi. 

Vsi detajli, ki se nanašajo na izvedbo horizontalne in vertikalne hidroizolacije se izvajajo v skladu s proizvajalcem in 

TSC 07.104. 

2.9 Vozišče 

Vozišče objekta je sestavljeno iz dveh plasti: 

 • Obrabni sloj kvalitete SMA 11 PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm 

 • Vezni sloj kvalitete AC 22 bin PmB 45/80-65 A1, A2 v debelini 6cm 

 • Zaščitni sloj kvalitete MA 11 PmB 25/55-65-A1 v debelini 3 cm 

 

Nad stikom prehodne plošče in objekta se na zaščitni plasti HI položi mrežo za armiranje asfalta v širini 2,0m. 

2.10 Rege 

Delavni stik oz. rega se izvede za lažjo in kvalitetnejšo izvedbo konstrukcije. Z njimi razdelimo celotno konstrukcijo 

na manjše delavne enote, ki se jih opaži in betonira v različnih fazah. 

Stiki, ki so narejeni z delavno rego: 

• Stik med temeljno ploščo in steno oz. krilom, stiki med oporniki in temelji zaradi faznosti (DELAVNA REGA PRI 

IZVEDBI »BELIH KADI«) 

• Stik med steno in prekladno konstrukcijo (DELAVNA REGA PRI IZVEDBI »ČRNE KADI«) 

• Stik med steno - prekladno konstrukcijo in konzolo za prehodno ploščo (DELAVNA REGA PRI IZVEDBI »ČRNE  

KADI«) 

Postopek izvedbe delavnih reg: 

Na predhodno otrdelo betonsko površino (ki ima vgrajeno jekleno pločevino za tesnenje) na katero se betonira 

naslednja faza, je potrebno očistiti z izpiranjem pod visokim pritiskom tako, da se s površine odstrani drobnozrnata 

mešanica agregata in cementnega kamna. Izprana površina mora biti ustrezno nahrapavljena (vidna groba zrna). V 
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očiščeni in navlaženi ravnini se nato izvede delavno rego oz. stik. Delavni stiki na obravnavani konstrukciji morajo 

biti v skladu z zahtevami konstrukcijskih reg (TSC 07.116). 

2.11 Opaži, obdelave in obloge vidnih betonskih elementov 

Vse vidne betonske površine morajo ustrezati visokim oblikovnim razmeram. Vsi detajli in postopki, ki se nanašajo 

na izvedbo se izvajajo v skladu s TSC 07.111 in standardom SIST EN 13670:2010. 

2.12 Robni venec s hodnikom 

Na obeh straneh podvoza se vozni pas zaključuje s hodnikom in robnim vencem. Hodnik je od nivoja asfalta preko 

robnika dvignjen za 7 cm, 50 cm od roba se nahaja jeklena varnostna ograja (H2/W4) in tako fizično preprečuje, da 

bi vozilo zapeljalo na hodnik. 

Celotna širina robnih hodnikov znaša 2,00 m, pri tem je svetla efektivna širina 0,75 m (hodnik za vzdrževanje). Na 

levem hodniku je pritrjena hrupna ograja, na desnem pa ograja za pešce. Robna hodnika sta v prečnem naklonu 4,0 

% proti robu asfalta. Stik med hodnikom in asfaltnim cestiščem se dilatira s trajno elastično bitumensko zmesjo v 

skupni širini 20‐25 mm. Prav tako se dilatira stik med pohodno površino hodnika in robnikom s trajno elastično 

bitumensko zmesjo v širini 5‐8 mm. Hodnik v srednjem ločilnem pasu je širine 3,25 m in ima strešni naklon, 4,0 % 

proti robu asfalta. 

Hodniki in venci so armiranobetonski in izdelani iz betona odpornega na mraz in sol. Površina armiranobetonskega 

hodnika je metličena. Robniki so granitni dimenzije 20/18 cm. 

V prvi fazi gradnje se nad vmesnim krilom in pilotno steno namesti betonsko varnostno ograjo (H2/W4), ki se jo 

sidra v ploščo. Po izgradnji preostalega dela podvoza v drugi fazi se BVO v tretji fazi odstrani. 
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3 OPREMA OBJEKTA 

3.1 Odvodnjavanje in kanaliziranje 

Meteorno vodo s cestišča podvoza se odvaja z vzdolžnim in s prečnim naklonom. Odvedena površinska voda se 

zbira v vtočnih jaških vgrajenih v koritnici na obeh straneh cestišča. 

Pronicajočo vodo, ki prehaja skozi asfaltno površino se odvaja s prečnim sklonom plošče proti vzdolžni drenaži 

cestnega nasipa. 

V preklado se vgradijo cevke za pronicujočo vodo, skupno 8 cevk. Vodo se kanalizira in odvede k oporniku, kjer so 

cev vodi ob oporniku do tli kjer je prost iztok. 

Izvedba in detajli odvodnjavanja površinske vode mora biti v skladu s TSC 07.105. 

Na krilih in opornikih se izvede barbakane ɸ100 mm v razmaku 1,5 m in v dveh nivojih. Za krili, opornikoma in 

podpornimi zidovi se položi drenažna cev ɸ250 mm s filterskim slojem. 

3.2 Napeljave preko objekta 

V vseh robnih hodnikih se predvidi 3 PVC cevi ɸ125 mm, v srednjem ločilnem pasu pa 6 PVC cevi ɸ125 mm. Preko 

objekta poteka JR. V srednjem ločilnem pasu je pritrjen steber JR, ob njem pa jašek dimenzij 350 x 350mm. 

Prestavitev SVTK naprav je obdelana v ločenem elaboratu. 

3.3 Ograje 

Na podvozu je postavljena jeklena varnostna ograja JVO (H2/W4). Na levem hodniku je pritrjena proti hrupna 

ograja. Na desnem hodniku pa jeklena ograja iz kvadratnih cevi z vertikalnimi polnili, višine 1,2 m. Ta tem mestu se 

vgradi tudi mrežno panelno ograjo. 

Na območju nad železnico je predvidena še dodatna varnostna panelna ograja, višine 2,0 m, v dolžini 12 m. 

V času gradnje se nad srednje krilo in gredo pilotne stene, na rob objekta izvedenega v prvi fazi namesti BVO 

(H2/W4), ki se ga sidra v ploščo. Po izgradnji preostalega dela podvoza v drugi fazi se BVO v tretji fazi odstrani. 

Izvedba in pritrjevanje ograje na robni venec poteka v skladu s TSC 07.103. 

3.4 Merilni čepi 

Za kontrolo pomikov se namesti 10 merilnih čepov. In sicer po 4 na vsak robni venec, ter po 2 merilna čepa na vsaki 

podporni zid. 

3.5 Ozemljitev 

Ozemljitev objekta je določena in prikazana v posebnem elaboratu. Armaturne palice je treba na mestu križanja in 

preklopov povezati z zvari ali križnimi spojkami. Glej tudi; »E.3 Elaborat zaščite pred blodečimi tokovi, CPS d.o.o., 

št. Načrta 1489/2020« in »3.4. načrt preureditve vozne mreže, Tiring d.o.o., št. Načrta 853/VM«. 
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4 MATERIALI  
Materiali uporabljeni na objektu so izbrani tako, da omogočajo zahtevano nosilnost, trdnost in trajnost 

konstrukcije tekom celotne projektne življenjske dobe. 

Prikaz vgrajenih materialov za nosilne betonske elemente: 

Element 
Kvaliteta 
betona 

Razred 
izpostavljenosti  

Dmax 
[mm] 

Krovni sloj 
[mm] 

Kvaliteta 
armature 

Kvaliteta 
kablov za 
prednap. 

Pasovni temelji: C 30/37 XC2, PV-II 32 50  B 500B  

Stene opornikov:  C 30/37 XD3, XF2, PV-II 32 50  B 500B  

Krila opornikov: C 30/37 XD3, XF2, PV-II 32 50  B  500B  

Prekladna plošča: C 30/37 XD2, XF3, PV-II 32 45  B 500B  

Venci in hodniki: C 25/30 XD3, XF4, PV-II 22 45/25  B 500B  

Montažni nosilec C 50/60 XD3, XF2, PV-II 16 45 B 500B Y1860 

 

Prikaz vgrajenih materialov za vozišče: 

Voziščni sloj na objektu Kvaliteta oz. oznaka sloja Dodatki  

Obrabna plast 4 cm: SMA 11 PmB 45/80-65  A2   … 

Nosilna plast 6 cm: AC 22 bin PmB 45/80-65, A1, A2  … 

Zaščitna plast HI 3 cm MA 11 PmB 25/55-65-A1  
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5 FAZNOST, TEHNOLOGIJA GRADNJE IN UREDITEV GRADBIŠČA 
Gradnja objekta in okolice mora potekati v smislu ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja 

in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  Za vse postopke, opremo, materiale in detajle, 

ki niso posebej navedeni, veljajo splošni in posebni pogoji investitorja ter ostale priznane tehnične norme, predpisi 

in standardi. 

5.1 Faznost in tehnologija gradnje objekta 

Da bi bil vpliv gradnje na potek prometa po železniški progi čim manjši, je nov podvoz zasnovan v delno montažni 

izvedbi. Krajna opornika se bosta izvedla klasično, medtem ko bo preklada sestavljena iz armiranobetonskih 

montažnih prednapetih T nosilcev, integraliziranih z in-situ izvedeno tlačno ploščo. Med izvedbo tlačne plošče 

bodo prostoležeči nosilci služili tudi kot opaž, po vezanju betona pa bo objekt postal integralen momentni okvir.  

Faznost je enaka faznosti na preostalem odseku ceste: 

1. FAZA (promet poteka po obstoječi cesti, gradnja objekta na mestu širitve ceste) – 100 dni: 

Ob obstoječemu podvozu se zgradi polovico novega podvoza. Gradnja prve polovice podvoza se prične z izkopom 

in gradnjo temeljev, krajnih opornikov, kril in podpornih zidov. Zaradi varovanja izkopa v območju obstoječega 

nasipa, po katerem poteka cesta, se bo izvedlo pilotno steno. Del izkopa varuje tudi krilo obstoječega podvoza. 

Izkop v bližini železniških tirov varujemo s torkretom. V bližini tirov je potrebno posvetiti posebno pozornost med 

opaženjem in samo gradnjo, da se ne posega v železniški prostor. Predviden je poseben opaž za opaženje 

opornikov in temeljev s katerim ne posegamo v želelznico. 

Na zgrajena krajna opornika se namesti montažne prednapete armiranobetonske T nosilce. Na nosilci se za 

potrebe dviga nosilca pritrdi sidra tipa npr. Pfeifer Rd24. Konservativno ocenjujemo, da je mogoče v eni uri 

namestiti 3 nosilce, iz česar sledi, da bodo vsi nosilci prve faze montirani v treh urah, pri čemer ni nujno, da 

montaža poteka neprekinjeno. 

Montažni nosilci služijo kot opaž za izvedbo 20 cm debele plošče. Stike med nosilci se predhodno zatesni, da ne 

pride do izcejanja cementnega mleka oziroma betona. Sledi betoniranje stika med krajnima opornikoma in 

prednapetimi nosilci in plošče. Armatura se poveže s pomočjo mehanskih spojk. 

Za izvedbo robnih vencev, ki bo trajala en teden, bo nujna izdelava zaščitne podkonstrukcije, ki se bo prek  serije 

jeklenih profilov pritrdila na spodnjo stran obeh robnih parov montažnih nosilcev. Za potrebo pritrditve se na 

spodnji rob robnih dveh nosilcev pritrdi sidra tipa npr. Pfeifer Rd16. Zaščitna podkonstrukcija ne bo posegala v 

obstoječ svetli profil nad železniško progo. 

Na objektu se izvede hodnike, cestišče in namesti vso opremo. 

 

2. FAZA (vmesna faza za izvedbo začasne navezave na krožišče, zapora leve strani smernega vozišča) – 3 dni: 

Promet se preusmeri na zunanja pasa obeh objektov, gradbišče predstavljata notranja pasa objektov. Na krilo 

podvoza in gredo pilotne stene se namesti BVO tipa H2W4, ki ima začasno funkcijo varovanja tekom 3. faze 

gradnje. BVO se sidra v preklado. 
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3. FAZA (popolna zapora obstoječe ceste, promet se preusmeri na novo cesto, rušitev obstoječega objekta in 

gradnja novega) – 105 dni: 

Po preusmeritvi prometa na nov objekt se prične z rušitvijo obstoječega objekta. Najprej se bo z rezanjem z 

diamantno jeklenico in dvigovanjem z avtodvigalom odstranilo preklado. Potrebnih bo več rezov, prvi bo vzdolžni, 

ki bo potekal po sredini objekta, s čimer bo preklada razdeljena na dva lažja dela (2 uri priprav, 8 ur rezanja). Med 

rezanjem je nujna zapora železniškega prometa. V naslednji fazi se v ploščo preklade izvrtajo luknje premera 

200 mm (od 4 do 8, odvisno od vrste avtodvigala). Za vrtanje lukenj, ki lahko poteka tudi, če je železniška proga 

pod prometom, so potrebne 3 ure, predhodno pa še 1 ura priprav. 

Sledi rezanje preklade ob obeh opornikih v prečni smeri, za kar sta potrebni dve ekipi. Najprej se odreže ena 

polovica, nato druga. Za odrez ene polovice preklade je potrebnih 8 h. Med rezanjem je potrebna zapora 

železniškega prometa in prisotnost avtodvigala za pridržanje in dvigovanje posameznih kosov. 

Zadnji korak rušitve vključuje izkope ter odstranitev krajnih opornikov in temeljev. 

Gradnja preostanka podvoza poteka na enak način kot gradnja prve polovice podvoza, le da so zaradi večje širine 

za namestitev montažnih nosilcev potrebne 4 ure (4-krat 1 ura), znotraj katerih je potrebna zapora železniškega 

prometa.  

 

4. FAZA in 5. FAZA (zapora leve strani smernega vozišča): - gradnja srednjega ločilnega pasu – 10 dni (7+3) 

Zadnji korak gradnje je izvedba konzole nad srednjim krilom in gredo pilotne stene, izvedba sredinskega ločilnega 

pasu in vzpostavitev končnega stanja prometne ureditve. Ta faza nima vpliva na železniški promet pod objektom.  

5.2 Ureditev gradbišča 

Gradnja objekta in okolice mora potekati v smislu ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja 

in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Gradbišče mora v celoti potekati znotraj DPN-ja. Med izvajanjem del je potrebno preprečiti morebitno 

onesnaževanje okolja zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. 

Med izvajanjem del je potrebno preprečiti morebitno onesnaževanje okolja zaradi transporta, skladiščenja ali 

uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. 

Po končani gradnji je potrebno vse površine prizadete med gradnjo ustrezno urediti oz. povrniti v obstoječe stanje. 

5.3 Pogoji za izvedbo 

Za vse postopke, opremo, materiale in detajle, ki niso posebej navedeni, veljajo splošni in posebni pogoji 

investitorja ter ostale priznane tehnične norme, predpisi in standardi. Po končani gradnji je potrebno vse površine 

prizadete med gradnjo ustrezno urediti oz. povrniti v obstoječe stanje. 

5.3.1 Zagotavljanje in kontrola kvalitete 

Zahteva se stalen strokovni nadzor. Izvajalec je pred pričetkom del dolžan pripraviti program tekoče kontrole, ki 

mora predpisati vrsto in pogostost preiskav. Program potrdi tehnična služba investitorja ali nadzora. 
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5.3.2 Armiranobetonski elementi konstrukcije 

Armiranobetonska konstrukcija se mora izvajati v skladu s standardom SIST EN 13670, medtem ko mora biti 

betonska mešanica v skladu s SIST EN 206-1 in SIST 1026. 

Pred pričetkom del na objektu je treba pripraviti projekt betona, ki mora upoštevati veljavne standarde in tehnične 

normative. Vsebovati mora vsaj naslednje: 

• sestavo betonskih mešanic, vključno s količinami in tehničnimi zahtevami za projektirane kakovostne 

razrede betona, 

• podatke o dodatkih k betonom, če so potrebni, 

• posebne zahteve (za vidne betonske površine, glede vodotesnosti ipd.), 

• načrt betoniranja in organizacije gradbišča ter podatke o potrebni opremi, 

• podatke o načinu transporta in vgrajevanja betonske mešanice, 

• navodila glede negovanja vgrajenega betona, 

• program kontrolnih preiskav sestavin betona, 

• program kontrole kvalitete betona, odvzemanja vzorcev in preiskav betonske mešanice ter betona po 

partijah, 

• načrt montaže elementov ter projekt odrov in podpornih stolpov. 

 

S pomočjo iglastih previbratorjev je potrebno zagotoviti kvalitetno vgradno sveže betonske mešanice. Po 

končanem betoniranju je potrebno beton ustrezno negovati. Pred in med vgradnjo svežega betona je potrebno 

kontrolirati in zagotavljati ustrezno krovno oz. zaščitno plast betona. 

6 ZAKLJUČNE OPOMBE 
V primeru kakršnih koli odstopanj, ki so navedene v tem projektu, se je potrebno predhodno posvetovati s 

projektantom gradbenih konstrukcij. 

 

Ljubljana, 5.08.2020 

 

Matjaž Beltram, univ.dipl.inž.grad. 
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