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1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane(Tekst Jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Oświadczam, że projekt przebudowy sieci SN

– został sporządzony zgodnie z

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKTUJĄCY

Gdańsk 04.01.2017

Gdańsk 04.01.2017
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7. Opis techniczny
6.1.

Inwestor

Inwestorem niniejszego zadania jest Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp.z o.o.,
84-150 Hel, ul. Kuracyjna 1.

6.2.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci SN na trasie od
stacji transformatorowej T-9585 „KOGA” do stacji T-9586 „Hel-PORT”, po trasie LK
096003.

6.3.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
a) Wymianę odcinka linii kablowej nr 096003 typ HAKnFtA 3x70mm2 o długości ok.
322mb. od stacji transformatorowej T-9585 „KOGA”, pole nr 1, w kierunku stacji
transformatorowej T-9586 „Hel-PORT” na kabel 3xXRUHAKXS 1x120mm2 po trasie jak
na rys. E0 w wykopie otwartym i w istniejącym kanale kablowym.

6.4.

Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:
1. Zlecenia inwestora
2. Uzgodnień z właścicielem terenu
3. Wizji lokalnej w terenie
4. Polskie Normy
-

PN-E-08501 Tablice i znaki bezpieczeństwa,

-

N

SEP-E-0004

Elektroenergetyczne

i

sygnalizacyjne

linie

kablowe.

Projektowanie i budowa.
5. Podstawą techniczną opracowania są:
-

Uzgodnienia i wytyczne inwestora uzyskane podczas realizacji projektu,

-

Uzgodnienia branżowe,

-

Uzgodnienia z właścicielami gruntów dotyczące przebiegu proj.linii,

-

Mapa do celów informacyjnych,

-

Katalog do projektowania linii kablowych „TeleFonika kable S.A.” – sierpień
2006.
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Stan istniejący – inwentaryzacja

Na działce nr 479/2 w miejscowości Hel istnieje stacja transformatorowa T-5958
„KOGA” z której z pola nr 1 odchodzi kabel HAKnFtA 3x70mm2. Istniejący kabel ułożony został
w ziemi wzdłuż ulicy Maszopów i doprowadzony został do stacji transformatorowej T-9586
„Hel-PORT” znajdującej się na działce 181.

6.6.

Projektowany zakres prac – rys. nr E0

Przebieg trasy kabla przewidzianego do wymiany pokazuje rys E0.
Projektuje się wymianę kabla HAKnFtA 3x70mm2 pomiędzy stacjami T-9585 „KOGA”
a T-9586 „Hel-PORT” na kabel 3xXRUHAKXS 1x120/50mm2. Kabel należy wprowadzić do
dotychczasowych pól w obydwu stacjach.
Kabel układać w istniejącym kanale kablowym(w okolicach stacji T-9585 KOGA) oraz
w wykopie otwartym, na minimalnej głębokości 0,9m, częściowo w osłonie rury DVKØ160 o
łącznej długości 126m. Ułożenie kabla bezpośrednio w ziemi (wykop otwarty) dopuszcza się
w przypadku jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych przypadkach kabel układać na
warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie układać kabla bezpośrednio na dnie
wykopu kamienistego lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić kabel, np. ostry żwir, ani
bezpośrednio zasypywać go ziemią. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości
co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm,
następnie przykryć folią koloru czerwonego szerokości 30 cm. Kabel oznakować opaskami
kablowymi, co 10m oraz zawsze na obu końcach przepustu kablowego. Opaska powinna
zawierać informacje o ilości i przekroju żył ułożonego kabla, o trasie wykonanej linii kablowej,
właścicielu i roku jej wykonania. Ułożony kabel przed zasypaniem podlega etapowemu
odbiorowi przez Inwestora i inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę.
Ze względu na prowadzenie kabla w pasie drogi ulicy Maszopów o łącznej długości
około 148m konieczne będzie przywrócenie nawierzchni drogi do stanu pierwotnego.

Skrzyżowania sieci SN z istniejącą infrastrukturą.
W miejscach skrzyżowań projektowanego kabla energetycznego z istniejącymi
urządzeniami podziemnymi głębokość ułożenia limitowana będzie głębokością usytuowania
krzyżowanego obiektu oraz wytycznymi zawartymi w Polskiej Normie i Normach Branżowych.
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8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
INWESTOR:

Zarząd Portu Morskiego Hel KOGA Sp. z o.o.
ul. Kuracyjna 1
84-150 Hel

OBIEKT:
„Przebudowa sieci SN 15kV”

Hel, nr 173/11, 173/12, 173/19, 181, 466/5, 468, 479/1, 479/2,
480/1, 570, 571/4.
Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochronny zdrowia” określa
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
z 2004r. nr 120. Nr 120.1126)

SPORZĄDZIŁ:
mgr inż. Tomasz Jezierski
ul.Inżynierska 9;80-298 Gdańsk

Gdańsk 04.01.2017

(Dz.U.

Przebudowa sieci SN

str.21

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
Inwestycja obejmie swoim zakresem następujące roboty budowlane:
•

Wykonanie wykopu pod projektowany kabel SN 15kV.

•

Wymiana istniejącego kabla SN.

•

Zasypanie wykopu pod kabel z warstwowym zagęszczeniem gruntu, przy
wykorzystaniu zagęszczarki mechanicznej i przywróceniem nawierzchni do stanu
poprzedniego.

•

Podłączenie kabla SN do rozdzielnic SN w istniejących stacjach transformatorowych.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane, znajdujące się w obszarze wykonywanych prac:
•

W pobliżu: linie kablowe SN, nn,

•

Istniejące stacje transformatorowe,

•

Istniejąca droga asfaltowa.

Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi

Podstawowymi elementami mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi są:
•

W pobliżu: linie kablowe SN, nn,

•

Istniejące stacje transformatorowe,

•

Istniejąca droga asfaltowa.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Prace mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
•

Wykonywanie wykopu dla projektowanych kabli, stwarzające zagrożenie upadku,
przysypania ziemią, uszkodzenia istniejącej sieci technicznej itp.

•

Układanie kabla w wykopie.

•

Prace związane z transportem i rozładunkiem materiałów budowlanych oraz możliwym
ryzykiem przygniecenia, a także związane z pracą sprzętu transportowego.
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Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do prac należy zwrócić uwagę pracowników na możliwe zagrożenia,
jakie niosą za sobą poszczególne prace. Należy wymienić i sprawdzić dostępność środków
ochrony dla: prac wysokościowych, na wypadek pożaru, prac z ciężkimi elementami
konstrukcyjnymi bądź prefabrykowanymi, prac z ręcznym sprzętem elektromechanicznym –
ryzyko uszkodzeń ciała, porażeń prądem elektrycznym. Należy wskazać drogi ewakuacyjne,
wyznaczyć osoby odpowiedzialne za asekurację, przypomnieć podstawowe zasady BHP,
numery telefonów do służb ratowniczych.
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom.
Wymagania szczegółowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed dostępem
osób postronnych do stanowisk pracy należy określić zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych”.
Prace wykonywane będą zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym przez
właściciela linii Energa–Operator S.A. Oddział w Gdańsku. Przed rozpoczęciem prac monterzy
zostaną dopuszczeni do pracy przez odpowiednie służby Energa-Operator S.A.
Jeżeli prace nie prowadzone będą w systemie PPN (Praca Pod Napięciem) to przed
przystąpieniem do prac na liniach elektroenergetycznych sprawdzić brak napięcia. W
przypadku prac w systemie PPN przed przystąpieniem do prac sprawdzić stan wyposażenia
ochronnego monterów.
Niebezpieczeństwo pożaru nie występuje. W przypadku użycia otwartego ognia,
stanowisko pracy musie być zaopatrzone w podręczny sprzęt gaśniczy.
Należy skontrolować ważność świadectw kwalifikacji oraz zaświadczeń lekarskich
dopuszczających pracowników do prowadzenia określonych robót budowlanych.
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9. Uwagi końcowe
1. Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić użytkowników terenu oraz instytucje
użytkujące urządzenia inżynierskie w rejonie budowy.
2. Roboty kablowe należy wykonywać ręcznie i zgodnie z normą, w szczególności:
a)

Trasa sieci SN winna zostać wytyczona przez geodetę;

b)

kabel SN układać w ziemi na głębokości 90cm, w osłonie rury DVK-160;

c)

zachować przepisowe odległości kabli od istniejącego uzbrojenia podziemnego,
napotkane urządzenia podziemne traktować jak urządzenia czynne;

d)

wykop kablowy należy zasypywać i zagęszczać warstwami co 20cm, stopień
zagęszczenia uzgodnić z właścicielem terenu i wykonawcą naprawy nawierzchni.

3. Po zakończeniu prac odbudować nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczęcia robót,
nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegają odbudowie na szerokości
wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu. Po zakończeniu budowy sieci SN
wykonać pomiary izolacji kabli. Z wymienionych wyżej pomiarów należy sporządzić
protokoły. Pomiary musi wykonać uprawniony elektryk.
5. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane przez aktualne
przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo z
aprobatami technicznymi.
6. Przed rozpoczęciem prac ich wykonawca winien zapoznać się z treścią opisu
technicznego, wszystkich rysunków i załączników do dokumentacji, a w razie
niejasności należy zwrócić się z zapytaniami do inwestora.

10. Zbiorcze zestawienie materiałów do demontażu
Linia kablowa SN:
−

Kabel HAKnFtA 3x70

– długość około 322m

−

Głowice kablowe

– 6 szt

Odcinek od - do

Ist.T-9585-Ist.T-9586

Długość kabla
W kanale kablowym
W budynku na drabinkach

W rurze ochronnej DVKØ160

Bezpośrednio na słupie
W stacji transf.
Podejście do złącza kablowego
Przepust drogowy w rurze 160(przewiert ster.)

Beton
Płytki chodnikowe 30x30
Polbruk
Płyty betonowe
Asfalt
Trylinka

Folia czerwona

Oznaczniki kablowe

Głowica kablowa MVTI

Głowica kablowa K400TB

Konstrukcja wsporcza pod głowicę

Osłona termokurczliwa

Uszczelnienie przepustu kablowego SN

Wykopy
(szer.0,8m)

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
kpl
szt.
szt.
kpl.
szt.
kpl.

283,0
301,0
283,0
133,0
12,0
0,0
126,0
0,0
12,0
0,0
0,0
133,0
0,0
0,0
77,6
0,0
118,4
0,0
133,0
31,0
3,0
3,0
1,0
6,0
2,0

283,0
301,0
283,0
133,0
12,0
0,0
126,0
0,0
12,0
0,0
0,0
133,0
0,0
0,0
77,6
0,0
118,4
0,0
133,0
31,0
3,0
3,0
1,0
6,0
2,0

1xXRUHAKXS 1x120/50/20kV x 1,04
903

Podsypka piaskowa szerokości 0.4m i głębokości 0.1m

Bezpośrednio w wykopie

Razem:
Długość wykopu o głębokości 0,9m

3xXRUHAKXS 1x120/50/20kV
Całkowita długość linii kablowej

Typ i przekrój kabla
Trasa linii kablowej
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11. Zbiorcze zestawienie materiałów do budowy

Rozbiórka i naprawa powierzchni
(szerokość wykopu 0,8m)
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