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3.4.1

TEHNIČNO POROČILO

1. UVOD
Investitor Občina Bovec namerava zgraditi nov most čez reko Sočo, na lokaciji obstoječega
lesenega mostu na zategah, ki povezuje zaselek Soča na desnem bregu, z zaselkom Črešnjica
na levem bregu Soče.
Obstoječi most na zategah je širine cca 2,5 m in ne omogoča normalnega prevoza osebnih vozil
na levi breg reke, zato želi investitor zgraditi enostavno, ekonomsko ugodno in učinkovito mostno
konstrukcijo, ki bo omogočala normalen prevoz osebnih in dostavnih vozil preko reke, hkrati pa
bo omogočila tudi dostop intervencijskih vozil ter zimsko pluženje snega.
Zaradi navedenega je bila izbrana in usklajena čista, prevozna širina mostu velikosti 3,00 m ter
teža kritičnega intervencijskega vozila 160 kN, skladno z določili EC-2.

2. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA
Obstoječi most je bil zgrajen leta 1915 za potrebe avstro-ogrske vojske. Gredna konstrukcija in
vmesni opornik je leta 1926 porušila narasla voda Soče. Ostala sta samo krajna opornika iz
kamenja in betona. Kasneje je bil most izveden kot viseč z uporabo vrvi starih vojaških žičnic.
Na vsakem bregu Soče sta zadaj za starima obrežnima opornikoma in krilnimi zidovi v brežini
vkopani še sidrišči za vse (zgornje in spodnje) nosilne vrvi.
Nad krilnimi zidovi pa sta še dva para 1 m visokih armiranobetonskih pilonov, ki podpirata glavne
nosilne poligonalne vrvi, vanju pa so usidrane tudi ograjne vrvi.
Prekladna konstrukcija dolžine 23 m in širine 2,5 m je sestavljena iz dveh krajnih glavnih
poligonalnih vrvi fi 28 mm, ki na tretjinah razpona podpirata dva jeklena okvirja in 7 ravnih spodnjih
nosilnih jeklenih vrvi fi 22 mm, ki slonijo na obeh krajnih opornikih ter na obeh okvirjih. Na teh
vrveh so prečno položene hrastove podnice debeline 6 cm, nad njimi pa dva robna hrastova
trama, prereza 10 cm / 6 cm.
Za ograjo služi 6 jeklenih vrvi. Dve zgornji, preseka fi 28 mm kot držaja in še štiri polnilne ograjne
vrvi fi 18 mm. Za večjo togost mostu skrbita dve poligonalni vrvi fi 18mm, ki sta položeni obratno
od glavnih, da pritiskata okvirja navzdol ter ju prednapenjata. Spodaj pod podom je še 10 prostih
vrvi fi 18mm, ki so nekoč podpirale pod bivših visečih brvi.
Obstoječa mostna konstrukcija ob prehodu pešcev ali vozil znatno niha in njena uporaba ne daje
prijetnega občutka uporabniku, pri čemer je njena skupna nosilnost omejena in ne omogoča
prehoda težjih vozil, hkrati pa je s svojo širino 2,5 m tudi omejeno funkcionalna.
Obenem so jeklena nosilna konstrukcija ter prečne lesene deske v zelo slabem stanju in so
potrebne temeljite obnove.
Oba krajna opornika s krili sta masivni betonski konstrukciji, na katerih je videti sledove propada,
saj sta mestoma razpokana, s poškodovano površino in ponekod se kaže tudi zelo slaba kvaliteta
obstoječega betona, oziroma mestoma skozi zunanjo betonsko oblogo izdanja notranji polnilni
prodni zasip.
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3. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE - OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA
• Geološko-geomehanski eaborat o pogojih temeljenja mostu čez Sočo v Soči pod Rožem
(pri Črešnjici), izdelal Geo-Trias, družba za geološki inženiring d.o.o., marec 2016.
•

4.

Geodetski načrt.

GEOTEHNIČNI PODATKI
(povzetek iz geološko – geotmehanskega elaborata)

4.1 Opis terena in sestava tal
Lokacija načrtovane gradnje leži v Soški dolini, približno 8,5 km zahodno od Bovca, na nadmorski
višini približno 480. Dolina na tem območju poteka v smeri zahod – vzhod in je ob dnu široka
približno 150 m. Na severni strani je dolina omejena s pobočjem Bavškega Grintavca, na južni
strani pa leži Črni vrh. Lokacija leži v Triglavskem narodnem parku (državno zavarovano
območje), z naravno vrednoto Soča s pritoki (id. št.: 294).
Pobočje Grintavca je v zgornjem delu oblikovano v naklonu do 45°, melišča v spodnjem delu pa
so v naklonu do 32°. Na desnem bregu (severna stran) je dno doline oblikovano v 3 terase, med
katerimi je približno 4 m višinske razlike, dno struge pa je približno 6 m pod nivojem najnižje
terase.
Na levem bregu (južna stran) sta spodnji terasi erodirani, tako da je najnižja terasa na koti cca
491 m. Med teraso in strugo je 13 m višinske razlike.
Obstoječi most je širok 2,5 m, z razponom 22,5 m. Končni podpori mostu segata v strugo za
približno 4 m na vsaki strani.
Teren je, na lokaciji načrtovane gradnje, močno razgiban (brežine struge reke Soče). V širši
okolici je teren delno urbaniziran (stanovanjski objekti, državna cesta, lokalne ceste in poti) in
delno pripada kmetijskim površinam.
Dominantni vodotok na tem območju je reka Soča. Struga je v spodnjem delu široka 18 m do 20
m, v zgornjem delu pa približno 50 m do 55 m.
Geološka zgradba širše okolice je kompleksna. V tektonskem smislu pripada obravnavano
ozemlje Julijskim Alpam, dolina Soče pa je na tem območju pogojena s Soškim prelomom.
Gorovje na severni in južni strani gradijo v glavnem dachsteinski apnenci z vmesnimi plastmi
dolomita (zgornji trias T32+3). To je skladnat in plastnat apnenec, plasti pa generalno vpadajo
proti jugu, jugozahodu in jugovzhodu.
Spodnje dele pobočja prekrivajo melišča, katerih debelina lahko presega 10 m.
Dno doline zapolnjujejo ledeniške morene in aluvialne naplavine. Material ledeniške morene je
nesprjet, slabo sortiran, z granulacijo od drobnega peska do večjih kosov in blokov apnenca.
Glede na to, da so večji kosi apnenca že delno zaobljeni, menimo, da je material pretransportiran.
V tem primeru je težko ločiti moreno od fluvioglacialnih sedimentov.
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Aluvialni sedimenti predstavljajo najmlajše sedimente reke Soče. Ti predstavljajo prode v strugi
reke in neposredni bližini.
Teren je globalno stabilen.
Geološko zgradbo terena smo določili na osnovi pregleda brežin struge in sondažnega razkopa
na desnem bregu, na gorvodni strani mostu:
0,00 m – 3,40 m

[UN] umetni nasip: slabo sortiran prod in pesek, gradbeni
odpadki.
3,40 m – 4,70 m
[GP] slabo granuliran prod s peskom in meljem, posamezni
prodniki do 30 cm. Material je nevezan, v rahlem do srednje
gostem gostotnem stanju.
4,70 m – 5,20 m
[SW - GW] dobro granuliran pesek sveto sive do svetlo rjave
barve s posameznimi prodniki do 15 cm. Material je v gostem do
zelo gostem gostotnem stanju.
Globina karbonatne podlage nam ni znana, ocenjujemo jo na največ 5 m pod dnom struge Soče.
Temelj obstoječega mostu sega do globine 4,5 m.

4.2 Določitev osnovnih geomehanskih karakteristik temeljnih tal
Strižne karakteristike nekoherentnih materialov na območju temeljev mostu smo določili na
osnovi pregleda materiala v sondažnem razkopu in na osnovi podatkov iz arhiva Geotrias-a.
Material

Slabo granuliran prod [GP]
Dobro granuliran prod [GW]

Prostornin.
teža

Kohezija

Strižni kot

ϒ
[kN/m3]
18 - 19
18 - 19

c

ϕ
[°]

2

[kN/m ]
0
0

30 - 32
36 - 38

Modul
elastičnosti
ME
[kN/m2]
15.000 – 20.000
30.000 – 40.000

4.3 Pogoji temeljenja objekta
Predlagamo, da se končne podpore mostu temelji v plast peščenih prodov [SW-GW], ki na lokaciji
sondažnega razkopa, nastopa v globini 4,75 m. Pri globini temelja 5,5 m bi dosegli dno struge
Soče.
Začasne vkopne brežine, višine več kot 5 m, so lahko v slabo granuliranih, srednje gostih prodih
(GP) oblikovane v naklonu največ 1: 1,35 (36°). V dobro granuliranih, zbitih prodih (GW) začasne
vkopne brežine lahko oblikovane v naklonu do 1: 1(45°).
V kolikor bo globina temeljenja segala pod nivo reke Soče, bo izkop za temelje potrebno nekoliko
razširiti in izkopati jarek za potopno črpalko.
Ob izkopu bo potrebno preveriti geološko zgradbo tal pod temelji. Predlagamo da se izvede
sondiranje terena z lahkim dinamičnim penetrometrom (DPL).
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Pred betoniranjem bo potrebno tla izravnati in uvaljati. Zbitost materiala je potrebno preveriti z
meritvami (dinamično ploščo). Material pod temelji mora biti uvaljan na modul stisljivosti Mv= 80
MPa, oz. Evd= 60 MPa, oz. Ev2= 120 MPa. Glede na predvideno geološko zgradbo, menimo da
bo to izvedljivo.
Izkope temeljev naj pregleda geolog – geomehanik.
Pri zasipavanju temeljev predlagamo, da se zasip izvaja v plasteh po 30 cm do 50 cm, zasipni
material pa se sproti zbija – uvalja. S tem omogočimo mobilizacijo pasivnega zemeljskega pritiska
po obremenitvi temeljev in preprečimo kasnejše posedanje vozišča okoli temelja.

•

Izkopna dela bodo potekala v zemljinah in kamninah:
Gradbeni odpadki, prod, peščen prod
100 %

3. izkopne kategorije

4.4 Uporaba obstoječih krajnih opornikov za podpiranje nove konstrukcije
V kolikor se za podpiranje jeklene konstrukcije novega mostu uporabijo obstoječi masivni krajni
oporniki, za katere ocenjujemo, da so temeljeni predvidoma cca 1,50 m pod koto obstoječe struge
na stiku z opornikom, in za katere smatramo, da so temeljeni na trdni in nepodajni podlagi, saj na
njih ni videti nikakršnih poškodbe, ki bi bile posledica posedanja tal ali erozije tal, težav s
temeljenjem ne bo.
Višina obstoječega terena na levem in desnem bregu Soče, na kateri se obstoječi most priključuje
na teren znaša med 483,50 do 484,30 m.
Okvirna kota struge Soče na stiku s steno obstoječega krajnega opornika znaša za desni breg
cca 480,6 m, za levi breg pa cca 479,0 m.
Koto temeljenja obstoječega desno-brežnega krajnega opornika ocenjujemo na cca 478,50 m,
koto temeljenja levo-brežnega opornika pa na cca 477,30 m.
Ob upoštevanju izbrane končne višine terena na prehodu ceste z objekta na teren na cca 485,0
m, pomeni, da bo končna višina opornikov cca 6,5 m na desnem bregu, oziroma 7,70 m na levem
bregu, kar pomeni, da bodo kontaktne napetosti v tleh cca 130 kN/m2 oziroma 154 kN/m2.
Glede na obstoječe stanje se bo višina opornikov na obeh bregovih povečala za 1,0 m, kar
pomeni, da se bodo kontaktni tlaki glede na obstoječe stanje povečali za 20 kN/m2.
Teža jeklene konstrukcije s svojo skupno maso cca 13 t (130 kN) in obtežbo karakterističnega
vozila skupaj povzroči dodatne tlake do največ 10 kN/m2.
Tako lahko računamo, da bodo maksimalni kontaktni tlaki pod temelji znašali največ 140 kN/m2
oziroma 165 kN/m2.
Specifična mejna nosilnost tal je qf= 319 kPa. Projektni odpor tal bi v tem primeru bil qp= qf/1,4=
228 kPa.
Ocenjujemo, da bodo posedki milimetrskega velikostnega reda (največ 5 mm). Deformacije se
bodo izvršile sočasno z gradnjo objekta.
Modul vertikalne reakcije tal je v tem primeru kv= 17.200 kN/m3 in modul horizontalne reakcije tal
kh= 12.900 kN/m3.
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5. OPIS NOVEGA MOSTU
Novi most bo stal na istem mestu kot obstoječi. Zasnovan je kot jeklena prostoležeča palična
konstrukcija razpona 24,0 m. Raster vertikalnih elementov je 1,50 m. Svetla širina vozišča na
objektu znaša 3,00 m. Most poteka v premi. Računska nosilnost znaša 16 ton za karakteristično
vozilo, skladno z EC-2.
Nosilno jekleno konstrukcijo mostu tvorita dva jeklena robna palična nosilca višine 1360 mm, s
tlačnim pasom iz pravokotnih cevi 250/150/10 mm, nateznega pasu iz kvadratnih cevi 160/160/10
mm ter vertikal iz kvadratnih cevi 100/100/8 mm. Bočno oporo tlačnemu pasu tvorijo poševne
kvadratne cevi 100/100/8 mm, ki povezujejo zgornji tlačni pas in prečnike, vroče valjane profile
IPE 220, ki tvorijo primarno nosilno voziščno konstrukcijo in so na spodnji strani privarjeni na oba
vzdolžna palična nosilca.
Na prečnikih je postavljena sekundarna voziščna nosilna konstrukcija iz UPE100 profilov na
razmiku cca 475 mm, na katere se položi lesena voziščna konstrukcija.
Vsi elementi nosilne jeklene konstrukcije mostu so izbrani iz škatlastih vroče valjanih ali tipskih
vroče valjanih profilov kvalitete S235 J2 in zaščitenih proti koroziji z vročim cinkanjem min 110
µm ter finalno opleskani.
Na sekundarnih vzdolžnih jeklenih nosilcih sloni voziščna konstrukcija iz lesenih plohov dolžine
3,14 m, širine 25 cm in debeline 6 cm.
Paličja skupaj z razporami in gredami tvorijo ob voziščni površini prazen prostor, primeren za
vodenje komunalnih in drugih vodov. Razpore, ki podpirajo zgornji tlačen pas so postavljene na
vsako drugo gredo. Vrh jeklene ograje (zgornji pas) bo oblečen v leseno oblogo.
Jeklena konstrukcija bo zaradi prevoza in potrebe po vročem cinkanju sestavljena iz več delov,
ki se bodo na gradbišču sestavili skupaj. Spoji med elementi paličja enega sestava so varjeni in
polno nosilni. Spoji, ki so namenjeni sestavi konstrukcije paličja na mestu izgradnje, so vijačeni.
Na licu mesta sestavljena jeklena konstrukcija mostu se bo dvignila v enem kosu in se postavila
na predpripravljena ležišča na krajnih opornikih.
Obstoječe krajne opornike bomo konstrukcijsko ojačali tako, da jih bomo v celotni višini
obbetonirali z novo AB steno debeline 30 cm na čelni strani krajnega opornika (potreba po čim
manjšem posegu v obstoječi svetli profil struge) ter steno debeline 50 cm na mestih krilnih zidov
ter kril. Nova betonska obloga bo temeljena na predvideni koti temeljenja obstoječih opornikov in
sicer cca 150 cm pod obstoječim terenom. S tem bomo preprečili erozijske učinke visokih deročih
vod reke Soče.
Betonska obloga obstoječih krajnih opornikov prehaja v krilne zidove, katerih razmik se veča z
oddaljenostjo od mostu. Obložne stene krajnih opornikov s krilnimi zidovi se višinsko zaključijo
na koti obstoječega terena in sicer na desnem in levem bregu na višini 484,20 m.
Na nivoju voziščne konstrukcije, na koti cca 485,00 m, ki bo na območju mostu širine 3,00 m se
kot robni konstrukciji cestišča izvedeta dva nizka podporna zida L oblike prečnega prereza in
skupne višine cca 1,60 m, z debelino stene 30 cm ter širino temelja 110 cm višine 40-45 cm, ki
sta v prečni smeri po potrebi povezana z AB gredo 80/40 cm. Zidova sta temeljena cca 80 cm
pod koto vrha obložnih krilnih zidov.
Oba zidova sledita liniji roba cestišča skladno s predvideno razširitvijo. Na obeh zidovih se
izvedeta AB robna venca širine 65 cm, na katerih se v območju krajnih opornikov postavi lesena
varnostna ograja, skladno s TSC 07. V robnem vencu se vgradi tudi betonski robnik dimenzij
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15/25 cm.
Na levem bregu Soče poteka rob cestišča na dolvodni strani tik ob obložnem zidu, zaradi česar
se podporni zid nadaljuje kar iz obložnega zidu brez izvedbe dodatnega temelja, pri čemer se
izvede dodatno prečno AB povezavo s pasovnim temeljnim nosilcem 80/40 cm.

6. POPLAVNA VARNOST OBJEKTA:
Ker se obstoječi objekt nahaja v območju visokih vod reke Soče, smo niveleto novega objekta
dvignili na koto vozišča na mostu z višino 485,00 m n.v.
V območje struge reke Soče z izgradnjo novega objekta sicer ne posegamo izrazito, vendar
izvedemo zaščitno oblogo obstoječih krajnih opornikov v debelini po 30 cm na čelu opornikov, s
čemer se za toliko zoži pretočni vodni profil reke.
Zaradi navedenega smo v okviru Hidrološko-hidrotehničnega elaborata (poseben elaborat) izvedli
hidravlično analizo vodotoka v širšem območju mostu in analizirali obstoječe stanje visokih vod
ter novo predvideno stanje po izgradnji novega mostu.
Iz omenjenega hidrotehničnega elaborata je razvidno, da se gladina poplavnih vod s povratno
dobo 100 let v obstoječem stanju nahaja na višini 483,19 m n.v., po izvedbi novega mostu pa se
bo gladina Q100 dvignila na koto 483,26 m n.v., torej za 7 cm.
Z dvigom nove konstrukcije na koto vozišča 485,00 m n.v. pa se bo najnižja točka premostitve z
novim jeklenim mostom nahajala na koti 484,62 m n.v., kar pomeni, da je zagotovljena varnostna
višina pod mostom v velikosti 1,36 m.

7. POSEGI V STRUGO VODOTOKA MED GRADNJO OBJEKTA:
Zaradi predvidene zasnove novega mostu bodo posegi v strugo vodotoka reke Soče minimalni in
bodo omejeni zgolj na kratek čas obbetonaže čela obstoječih krajnih opornikov na robu korita
reke.
Z odločitvijo, da za novi most uporabimo kar obstoječe krajne opornike, ki jih z AB oblogo zgolj
utrdimo in povežemo, smo omejili posege v območje struge na najmanjšo možno mero in čas
njihovega trajanja omejili na najkrajše možno obdobje.
Na ta način z utrditvijo obstoječih opornikov ne bomo kazili ali spreminjali naravnega izgleda
struge in bomo v korito posegali zgolj na njegovem robu, pri čemer bomo izvedli lokalni izkop ob
obstoječih opornikih do globine 1,50 m pod terenom, pri čemer bomo začasen varovalni nasip
okrog mesta izkopa obložili z glinenim nabojem, na dno izkopa pa položili oblogo iz PE
neprepustne folije deb. 2 mm, s čemer bomo preprečili dotok vode v gradbeno jamo. Hkrati bomo
po potrebi črpali vodo iz dna izkopa, v koliko predvidena zaščita ne bo popolnoma izolirala
gradbene jame od okolne vode.
Po zaključeni obbetonaži krajnih opornikov bomo temelje erozijsko zaščitili s kamni v betonu in
sicer v višini spodnjih 100 cm, zgornji del izkopa v višini 50 cm pa bomo zapolnili z naravnim
površinskim materialom, odvzetim iz struge ob izkopu. S tem bomo vzpostavili naravno stanje
struge tudi na lokaciji izkopov.
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8. ELEMENTI NOSILNE KONSTRUKCIJE TER OPREMA OBJEKTA:
Prehodne plošče
Prehodne plošče na objektu oziroma na krajnih opornikih niso predvidene, saj je teren na
celotnem območju krajnih opornikov pod cestiščem ustrezno utrjen in predvideni nasip plitev.
Zaradi tega ni potrebe po izvedbi prehodnih plošč skladno tehničnimi smernicami TSC.
Oporniki in krila
Obstoječi krajni oporniki in krila bodo obdani z AB stensko oblogo v debelini min. 30 cm oz. 50
cm. Obstoječi nakloni kril se bodo ohranili.
Hidroizolacija objekta
Na zasutih betonskih površinah ni predvidena izvedba klasične hidroizolacije, pač pa so temelji
in krajni oporniki s krili izvedeni po principu »bele kadi«.
Za izvedbo po principu »bele kadi« uporabimo vodotesni beton ustreznega razreda omočljivosti
PV-II. Vse delovne stike in prekinitve betonaže se varuje z ekspanzijskim gumijastim tesnilnim
trakom, ki se ga pritrjuje na otrdeli beton z ustreznim lepilom.
Asfaltna voziščna konstrukcija
Asfaltna konstrukcija na vozišču pred in za mostom, se izvede med ograjnimi L zidovi in sicer v
ustrezni sestavi, da se zagotovi njena primerna nosilnost pri predvideni prometni obtežbi in sicer
v naslednji sestavi:
-

Bitumenski beton AC 16 surf B70/100 A4
Tampon 0/32 mm - drobljenec
Kamnita greda 0/63 mm – drobljenec
Nasutje

….
….
….

6 cm
20 cm
30 cm

Jeklena konstrukcija
Celotna jeklena konstrukcija se izvede iz jekla kvalitete S235 J2 in sicer iz izbranih vroče valjanih
škatlastih ali tipskih profilov I in U oblike.
- spodnji pas:
- zgornji pas:
- vertikale:
- diagonale:
- razpore:

škatlast profili kvadratnega prereza 160/160/10 mm
škatlast profil pravokotnega prereza 250/150/10 mm
škatlast profil kvadratnega prereza 100/100/8 mm. Raster vertikal je 1,50 m
osno.
škatlast profil kvadratnega prereza 100/100/8 mm. Diagonale so spojene na
spodnji in zgornji pas.
škatlast profil kvadratnega prereza 100/100/8 mm. Raster razpor je 3,0 m
osno.

- grede:
IPE 220. Raster gred je 1,50 m.
- sekundarna podkonstrukcija vozišča: profili UPE 100. Raster profilov UPE je 45 cm.
- zavetrovanja: Diagonalna povezja so iz polnih okroglih profilov RD premera 16mm.
Diagonalna povezja so vijačena na spodnji pas grede.
- vezna sredstva: Vijaki kvalitete 8.8, polno nosilni zvari.
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Protikorozijska zaščita jeklene konstrukcije (AKZ)
Vsi elementi nosilne jeklene konstrukcije mostu bodo zaščiteni proti koroziji z vročim cinkanjem
min debeline 110 µm ter finalno opleskani v barvi, izbrani v lestvici RAL.
Celotni AKZ nanos (osnovni vroči cinkan nanos ter finalni oplesk) morata ustrezati sistemski
protikorozijski zaščiti za predvideno korozijsko agresivnost okolja razreda C4 po SIST EN ISO
12944-2 ter ob upoštevanju srednje trajnosti (razred M, doba trajanja 5-15 let) skladno s
standardom SIST EN ISO 12944-1.
Skupna debelina protikorozijskega nanosa (cinkov nanos in finalni oplesk skupaj) mora ustrezati
predpisani debelini s strani proizvajalca sistemske zaščite za izbrani sistem zaščite.
Pred zaščito z vročim cinkanjem je potrebno elemente konstrukcije očistiti skladno s SIST EN
ISO 8501-1, do predpisane stopnje čistosti za potrebe cinkanja ter s pripravo površine za dobro
sprijemnost cinkovega nanosa.
Pred pričetkom izvedbe protikorozijske zaščite izvajalec izdela poseben Elaborat protikorozijske
zaščite, ki ga mora predložiti investitorju, proizvajalcu premazov, odgovornemu projektantu in
strokovnemu nadzoru v pregled in pisno potrditev. Elaborat protikorozijske zaščite mora poleg
izbranega sistema protikorozijske zaščite vsebovati tudi opis načina izvedbe protikorozijske
zaščite in plan kontrole kvalitete njene izvedbe. Pred pričetkom izvedbe protikorozijske zaščite je
potrebno v profile izvrtati luknje po navodilih cinkarne.
Barvni odtenek finalnega opleska jeklene konstrukcije mostu
Skladno z zahtevo mnenje dajalca Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Nove Gorice, ki je v
svojem Kulturno varstvenem mnenju podal zahtevo po izvedbi finalnega opleska jeklene
konstrukcije mostu v sivi mat barvi, smo predvideli barvni odtenek finalnega opleska jeklene
konstrukcije mostu v RAL 7035.
Gre za svetlo sivi premaz jeklene konstrukcije, ki bo barvno uglašen tudi z leseno oblogo voziščne
konstrukcije mostu ter leseno oblogo ročaja mostne ograje v sibirskem macesnu, odpornem na
atmosferske vplive.
Nadvišanje jeklene konstrukcije mostu
Jeklena konstrukcija mostu se izvede z nadvišanjem v sredini razpetine v velikosti 3,6 cm, kar
ustreza pomikom konstrukcije za pogosto obtežno kombinacijo.
Glede na to, da se bo zaradi potreb po cinkanju v vzdolžni smeri konstrukcija mostu razdelila v 3
varjene enote z dolžino cca 8,0 m, je smiselno krajna segmenta mostu izvesti v predvidenem
nagibu z ravnim sredinskim segmentom.
Lesena voziščna konstrukcija
Lesena vozišča konstrukcija bo izvedena iz lesenih plohov dolžine 3,14 m, širine 25 cm in
debeline 6 cm, ki se bodo privijačili na sekundarno jekleno konstrukcijo s po 6 nerjavnimi
samoreznimi vijaki M6 s polkrožno glavo.
Leseni plohi bodo montirani na nosilno leseno konstrukcijo z medsebojnim razmikom 10 mm.
Plohi morajo biti izvedeni iz obstojnega lesa II. kategorije, odpornega na atmosferske vplive, kot
npr. sibirski macesen.
Ležišča in dilatacije
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Vgrajena bodo 4 sidrana elastomerna ležišča dimenzij 200/150/71 mm s projektno nosilnostjo Nd
> 240 kN ter debelino elastomera večjo od 32 mm kot npr. Mageba elastobloc, Tip C Nd=286 kN.
Ležišča morajo biti opremljena z zaščito proti prahu, ploščico proizvajalca z osnovnimi podatki ter
merilnima skalama za pomike na notranji in čelni strani ležišča.
Posebne dilatacije na objektu niso predvidene. Zaključek krajnega opornika se izvede z jeklenim
kotnikom T 140/80/6 mm, zaključek lesene voziščne konstrukcije na mostu pa s kotnikom L50/5
mm.
Dilatacijska špranja med obema kotnikoma mora znašati minimalno 25 mm na vsaki strani mostu.
Vsi vgrajeni zaščitni kotniki morajo biti protikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem v minimalni
debelini nanosa 80 µm.
Vidne betonske površine
Površine so neobdelane in v naravni barvi betona. Površina mora biti enotne barve in brez
madežev. Opažne plošče naj bodo enako velike in enake oblike.
Vse vidne robove je potrebno posneti s trikotno letvijo 2 x 2 cm.
Kamnita obloga krajnih opornikov
Skladno z zahtevo mnenje dajalca Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Nove Gorice, ki je v
Kulturno varstvenem mnenju podal zahtevo po izvedbi kamnite obloge vseh betonskih površin,
smo predvideli izvedbo kamnite obloge na vseh obložnih zidovih obstoječih krajnih opornikov ter
izvedbo kamnite obloge nižjih podpornih zidov L oblike ob cestišču dostopne ceste.
Kamnita obloga se izvede v skupni debelini 25 cm, pri čemer je širina zidanega kamna 20 cm, 5
cm med betonsko steno in kamnito oblogo pa je predvideno za izvedbo kvalitetnega sidranja
kamnite obloge v betonske stene krajnih opornikov in krilnih zidov po ustreznem detajlu
projektanta.
Velikost posameznih kamnov v vidni površini obloge 20 – 40 cm x 20 – 40 cm z debelino kamenja
20 cm. Kamni obloge so na 5 straneh »fino« klesani, šesta (zaledna) ploskev pa je grobo klesana.
Za kamnito oblogo se uporabi svetlo siv apnenec, ki po barvi čim bolj ustreza pretežnemu delu
kamnitega nanosa reke Soče, odloženega vzdolž struge.
Komunalni vodi
Čez objekt bosta potekala obstoječa komunalna voda in sicer vodovod na gorvodni strani ter TK
kabel na dolvodni strani prečnega prereza mostu. Oba voda bosta ustrezno zaščitena in položena
na prečnike na zunanji strani vzdolžnih nosilcev mostu.
Ograje
Dodatne varnostne ograje na mostu niso predvidene, saj njihovo vlogo prevzemata kar oba
glavna nosilna palična nosilca mostu.
Da bi preprečili neposreden udarec vozila ali samega cestnega pluga neposredno v nosilne
elemente mostu, je nad voziščno konstrukcijo v višini 15 cm predvidena montaža zaščitnega
jeklenega kotnega profila debeline 10 mm, ki bo prevzel funkcijo zaščitnega robnika pred udarcem
kolesa vozila ali pluga za pluženje snega.
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Odvodnjavanje
Zaradi zelo redkega prometa ter manjše dolžine krajnih opornikov in »prepustnosti« voziščne
konstrukcije (razmik med plohi znaša 10 mm) urejen sistem odvodnje na mostu ni predviden.
Meteorna voda z mostu in cestišča nad krajnimi oporniki (opremljeno z AB robniki oz. robnimi
venci) se bo stekala na most in od tam v strugo reke Soče.

9. MATERIALI
BETONI:
• beton hodnikov in robnih vencev C30/37, XC4, XD3, XF4, PV-II, Dmax 32 mm
• beton obložnih zidov in zidov ob vozišču C30/37, XD2, XF2, PV-II, Dmax 32 mm
• beton temeljev C25/30, XC2, PV-I, Dmax 32 mm,
• podložni beton C12/15
ARMATURA:
• jeklo B500(B), krovni sloj 4 cm
JEKLO:
• konstrukcijsko jeklo S235 J2, zaščiteno proti koroziji z vročim cinkanjem min. debeline
110 μm
• vsi zvari so polnonosilni debeline 0,70 x tmin
VIJAKI:
• kvaliteta 8.8

10. STATIČNI RAČUN
Računska analiza mostu je izvedena skladno z veljavnimi standardi z uporabo računalniškega
programa SCIA Engineering. Upoštevali smo obremenitve zaradi lastne teže, vetra, potres in
prometno obtežbo. Prometna obtežba ni podana skladno s standardom ampak je prilagojena
zahtevi naročnika. Računsko smo most obremenili z vozilom mase 16 ton, kar zajema
intervencijska vozila, avtomobile, traktorje in manjša tovorna vozila. Obtežba s snegom v analizi
konstrukcije ni upoštevana, saj je njena vrednost manjša od prometne obtežbe.
Vplive na konstrukcijo smo združili v kombinacije obtežb ob upoštevanju predpisov standarda
SIST EN 1991. V programu smo nato preverjali nosilnost in stabilnost konstrukcije kot celote ter
njenih posameznih elementov.

11. SEZNAM UPOŠTEVANIH PREDPISOV:
SIST EN 1991, SIST EN 1992, SIST EN 1993, SIST EN 1994, SIST EN 1995, SIST EN 1996,
SIST EN 1998,

12. NAČIN IZGRADNJE
Za predvideno celotno konstrukcijo oz. objekt se predvidi razred izvedbe EXC 2.
Izvajalec gradbenih del mora pred pričetkom del izdelati detajlni tehnološki elaborat postopka
gradnje z vsemi varnostnimi ukrepi. Pri tem mora upoštevati smernice oziroma pogoje vseh
pristojnih soglasodajalcev in predpise s področja varstva voda.
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Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega
prostora. Investitor oz. izvajalec mora na lokaciji posega v vodotok zagotoviti prehodnost
vodotoka za ribe oziroma načrtovati posege v rob struge potoka tako, da čim manj moti naravni
tok in življenje v njem.
Med gradnjo in po njej se na območju vodnega zemljišča ali v sami strugi vodotoka ne sme
odlagati nobenega materiala, ki se uporablja pri gradnji.
Gradbena dela, ki so potrebna za izvedbo ureditvenih del na območju struge vodotoka, se izvajajo
tako, da bo preprečeno onesnaževanje vode s strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v
gradbeništvu. Med gradnjo mora biti preprečeno izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih
škodljivih in/ali strupenih snovi v vodotoke, podzemni vodonosnik ali na območje vodnega
zemljišča.
Objekt se bo v prvi fazi izvajal na robovih struge reke Soče, katere gladina lahko razmeroma hitro
naraste. Čas poseganja v strugo je sicer časovno omejen na kratko obdobje na začetku gradnje
in sicer za čas utrditve obstoječih krajnih opornikov, vendar mora izvajalec dela načrtovati tako,
da lahko pravočasno odstrani iz območja vodnega zemljišča vse delovne pripomočke, ki jih
uporablja pri delu na območju struge Soče.
Najprej bo izvajalec moral odstraniti obstoječo premostitveno konstrukcijo, kar bo izvedel skladno
z načrtom rušitev. Odstranil bo tudi vse tiste elemente mostu, ki so za obnovo mostu oziroma novi
most neuporabni in kazijo izgled prostora.
Po odstranitvi obstoječe prekladne konstrukcije mostu, se pristopi k sanaciji oz. utrditvi krajnih
opornikov. Način dela v okviru utrditve opornikov je enak za vsakega izmed obeh obstoječih
krajnih opornikov.
Najprej se izvede izkop ob obstoječem oporniku do predvidene globine temelja obstoječe
konstrukcije t.j. cca 1,50 m pod terenom. V kolikor se izkaže, da je globina obstoječega opornika
večja, bo potrebno izkop poglobiti.
Po izvedenem izkopu do globine obstoječih temeljev se površina obstoječih opornikov skupaj s
krilnimi zidovi opere z vodnim curkom pod visokim pritiskom do cca 400 bar. Na mestih, kjer je
betonska površina obstoječih opornikov poškodovana in se na površini kaže srednja kamnita
polnitev opornikov, dela izvedejo z zmanjšanim pritiskom, tako, da se odstrani zgolj morebitno
zelenje oz. posamezne rastline.
Sledi vgradnja sider z vrtanjem lukenj φ18 mm do globine cca 40 cm, polnitev lukenj s cementno
malto in vgradnjo sider φ14; vgradi se 2φ14/m2 površine krajnih opornikov oz. krilnih zidov.
Sledi postavitev armature obložnih zidov s temelji in betonaža le-teh. Nato se izvedejo AB zidovi
L oblike pod voziščno konstrukcijo in nad obložnimi krilnimi zidovi z robnimi venci ter povezovalne
grede krilnih zidov. Na mestih ležišč jeklene konstrukcije se izvede povezovalna AB plošča z
ustreznimi ležiščnimi blazinami.
Na krajne opornike se postavijo ležišča nove mostne konstrukcije, ki se montirajo po geodetski
zakoličbi centra ležišč za vsako ležišče posebej. Ležišča se postavijo na točno določeno višino s
podlivanjem z neskrčljivo cementno malto visoke tlačne trdnosti.
Sledi montaža nove jeklene konstrukcije mostu. Le-ta se izdela v delavnici in se na mestu
vgradnje sestavi in sicer na desnem bregu Soče, na terasi pod glavno cesto. Po sestavi jeklene
konstrukcije, se le-to dvigne z avtodvigalom in postavi v končno pozicijo.
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Po postavitvi nove jeklene konstrukcije na ležišča se izvedejo zaključna dela s postavitvijo lesenih
varnostnih ograj in končno ureditvijo terena ob mostu z dostopno cesto.

13. IZDELAVA IN MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE
Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu z zahtevami projektne
dokumentacije in v skladu z določili slovenskega standarda: SIST EN 1090-2:2008+A1:2012
“Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih
konstrukcij”, v katerem so navedene splošne zahteve za izdelavo in montažo jeklenih nosilnih
konstrukcij, narejenih iz vroče valjanih, vroče obdelanih, varjenih in hladno oblikovanih jeklenih
izdelkov. V okviru izdelave in montaže jeklenih konstrukcije je potrebno upoštevati tudi druge
standarde, ki jih krovni standard SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 uvaja, oziroma se na njih
sklicuje.
V skladu z objavo v evropskem uradnem listu je po 1.7.2014 potrebno obvezno upoštevati tudi
določila harmoniziranega standarda: SIST EN 1090-1:2009+A1:2012 “Izvedba jeklenih in
aluminijastih konstrukcij – 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij”.
Torej elemente jeklene nosilne konstrukcije lahko izdela le proizvajalec s certifikatom kontrole
proizvodnje po navedenem standardu in za izdelane elemente izda Izjavo o lastnostih in CE
oznako.
Za predvideno konstrukcijo se predvidi razred izvedbe EXC 2.
Pred pričetkom izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije mora izvajalec izdelati
delavniške načrte, ki morajo biti potrjeni s strani projektanta gradbenih konstrukcij. Podlaga za
izdelavo delavniških načrtov je izdelana PZI projektna dokumentacija.
Izdelava
Sledljivost materiala mora biti zagotovljena v vseh fazah izdelave in montaže konstrukcije.
Neoznačen ali neustrezno označen material se mora tretirati kot neustrezen.
Sestava in varjenje se mora izvajati v skladu s planom varjenja in sestave, ki ga pripravi izvajalec
jeklene konstrukcije.
Rokovanje in skladiščenje materiala in že izdelanih elementov konstrukcije se mora vršiti tako,
da ne pride do trajnejših deformacij in poškodb površin elementov. Preprečiti je potrebno
zadrževanje vode na skladiščenih elementih.
Pri izdelavi posameznih elementov jeklene konstrukcije je posebno pozornost posvetiti predvsem
dimenzijski kontroli posameznih elementov in izdelavi oziroma pripravi zvarnih žlebov.
Elementi jeklenih konstrukcij morajo biti izdelani v okviru predpisanih toleranc.
Vsi elementi jeklenih konstrukcij morajo biti ustrezno označeni v skladu s projektom montaže, ki
ga izdela izvajalec jeklene konstrukcije.
Med izdelavo in montažo jeklene konstrukcije mora biti s strani izvajalca zagotovljena stalna
merska in geodetska kontrola. Za vse faze izdelave in montaže morajo biti izdelani ustrezni merski
protokoli.
Kontrola kvalitete
Pri izdelavi in montaži nosilne jeklene konstrukcije je potrebno upoštevati tudi določila še vedno
veljavnega jugoslovanskega pravilnika (ni bil razveljavljen): Pravilnik o tehnični predpisih za
pregled in preizkušanje nosilnih jeklenih konstrukcij (Ul.SFRJ 6/65), ki je podlaga za izdajo t.i.
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Zaključnega poročila s strokovnim mnenjem, s katerim zunanji strokovni nadzor kontrole kvalitete
izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije, ki naj bi ga izvajala nevtralna institucija oziroma
strokovnjak za jeklene konstrukcije, potrdi, da je jeklena nosilna konstrukcija izdelana in
zmontirana v skladu z zahtevami projektne dokumentacije in veljavnih Pravilnikov in standardov.
Pred pričetkom izdelave in montaže izvajalec ob upoštevanju zahtev projektne dokumentacije in
veljavnih Pravilnikov in standardov izdela:
• Delavniško dokumentacijo,
• Plan kontrole kvalitete in preizkušanj,
• Elaborat protikorozijske zaščite,
• Projekt montaže in
• Elaborat varstva pri delu.
in jih nato dosledno uporablja pri izdelavi in montaži. Dokumenti se predložijo v potrditev
naročniku, nadzoru in strokovnemu nadzoru.
Izvajalec mora med samo izdelavo in montažo nosilne jeklene konstrukcije pripraviti ustrezno
kontrolno dokumentacijo, ki se nanaša na dejansko izdelane elemente konstrukcije, postopke
montaže in končno zgrajeno konstrukcijo in iz katere je razvidno, da so se dela izvajala v skladu
s projektno dokumentacijo in da so dela izvedena kvalitetno (med kontrolno dokumentacijo sodijo
potrdila o kvaliteti osnovnega, dodajnega in spojnega materiala, varilni postopki, spričevala o
usposobljenosti varilcev, varilski in montažni dnevnik, merski protokoli, rezultati kontrol kvalitete
zvarov, rezultati geometrijskih kontrol, rezultati kontrol protikorozijske zaščite, zapisniki, izjave...).
Kontrolno dokumentacijo mora izvajalec sproti posredovati zunanjemu strokovnemu nadzoru v
pregled in potrditev.
Za vsako spremembo in popravilo je potrebno pridobiti pisno soglasje projektanta in strokovnega
nadzora.
Kontrolo kvalitete izdelave in montaže jeklene konstrukcije izvaja izvajalec jeklene konstrukcije v
skladu s planom kontrole kvalitete, ki ga predhodno izdela izvajalec in potrdi zunanji strokovni
nadzor. Kontrola naj se izvaja v skladu s točko 12 standarda SIST EN 1090-1 in SIST EN 10902:2008.
POZOR:
Vse kontrole dimenzij ter oblik posameznih konstruktivnih elementov in merskih protokolov
posameznih sklopov jeklenih konstrukcij morajo ustrezati dimenzijskim tolerancam, ki jih
predvideva standard EN 1090-2 za zahtevani razred izvedbe EXC 2.
Ultrazvočna ali radiološka kontrola zvarov, ter kontrola s penetranti ali magnetnimi delci, mora
biti skladna z določili standarda EN 1090-2 za zahtevani razred izvedbe EXC 2.

14. UPOŠTEVANJE POGOJEV PRISTOJNIH SOGLASODAJALCEV
Vsi predvideni posegi se bodo izvajali na brežinah reke Soče in v območju obstoječih opornikov
mostu čez Sočo. Potekali bodo skladno s pravilniki in zakoni, ki veljajo v teh območjih ter skladno
s projektnimi pogoji in smernicami soglasodajalcev:
• Rekonstrukcija mostu je načrtovana tako, da se ne poslabšuje stanja vodotokov oziroma se
ne preprečuje izboljšanja njihovega stanja. Ohranja se zgradba in delovanje vodnega in
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•
•

•

•

•

•

•

•

obvodnega ekosistema.
Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne sme zajemati vode iz vodotokov.
Načrtovana je odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli odpadkov na
primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na območju vodnega zemljišča ali v sami strugi
vodotoka ne sme odlagati nobena vrsta materiala, ki se uporablja pri gradnji.
Gradbena dela se izvajajo tako, da je preprečeno onesnaževanje površinskih in podtalnih voda
s strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Med gradnjo mora biti preprečeno
izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih ali strupenih snovi v vodotoke,
podzemni vodonosnik ali na območje vodnega zemljišča. V času izvajanja načrtovane
rekonstrukcije je treba preprečiti padanje okruškov in malte ter kakršnokoli izcejanje
cementnega mleka, goriva, maziv in ostalih nevarnih snovi, ki se uporabljajo v gradbeništvu,
v reko Sočo.
Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč, ki lahko negativno vplivajo na kakovost vode
in vodni režim, se zaradi drsti rib ne izvajajo med 1.10. tekočega in 15. 5. naslednjega leta,
oziroma so v tem obdobju dovoljena dela v okviru izvedbe načrtovanih objektov le, v
kolikor to ne bo vplivalo na kakovost vode in vodni režim v reki Soči (npr. dela na
kopnem, ki ne povzročajo kaljenja vode).
V času izvajanja načrtovanih posegov bo potrebno kontinuirano spremljati povečanje kalnosti
oz. motnosti vode na območju, kjer se bodo izvajali posegi. Kaljenje potokov mora biti omejeno
na čim krajše časovno obdobje in ne sme neprekinjeno trajati več kot 3 dni.
V primeru odstranjevanja zarasti na brežinah Soče, bo odstranjena vegetacija v isti rastni
sezoni nadomeščena z novo, in sicer z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami, ki so na
obravnavanem območju že prisotne.
V skladu z Zakonom o vodah se bodo upoštevale vse prepovedi in omejitve, ki se nanašajo
na plazljiva območja. Na plazljivem območju se ne bo posegalo v zemljišče tako, da bi se
zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča, zato se ne
bo izvajalo nikakršnih zemeljskih del, ki bi povzročila dodatno zadrževanje vode, zamakanje
zemljišča ali razbremenitev podnožja zemljišča.
Med izvajanjem gradbenih bo z ustreznimi ukrepi zagotovljeno, da bodo preprečeni škodljivi
vplivi na vode, vodni režim, poplavno varnost, na predvideno gradnjo in okolje nasploh.
Nova Gorica, marec 2019
mag. Miran Lozej, univ.dipl.inž.grad.
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