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RELACION TEKNIK 

 

PËR SEGMENTIN RRUGOR “ Kthes e Saukut – Bregu i Lumit, Lot 1 + 

pjeserisht Lot 2) me gjatësi 4.84 km 

 

Segmenti i mësipërm fillon tek rrethrrotullimi i TEG me koordinata  X- 4570810, Y -403985.3 

dhe përfundon në afërsi të Repartit të Helikopterëve në Farkë me koordinata  X-4573994, Y-

406137.4. 

Rruga është e konceptuar si rrugë e kategorisë B-2 e modifikuar, me dy korsi kalimi për secilin 

sens lëvizjeje dhe me trafikndarëse ndërmjet dy karrexhatave. 

Aksi Kryesor ka parametrat: 

2*4.5 m  asphalt + 2 m brez i gjelbër trafik ndarëse +2*4.5 me asphalt +2*1m kunetë.   

Rrugët hyrëse dhe dalëse në rrugën kryesore kanë gjërësi të hapsirës së kalimit prej 6 m. 

Gjatësia totale e rrugës është 4140 m përgjatë së cilës ka 3 nyje kryesore. 

Mbikalimi në piketën 19 bën të mundur lidhjen e rrugës së re  me aksin ekzistues të Saukut. 

Përgjatë rrugës janë ndërtuar dhe murë mbajtës dhe pritës të cilët konsistojnë në mure 

gravitacionalë dhe në mure të armuar. 

Gjatë këtij segmenti janë ndërtuar edhe tombino të përmasave e formave të ndryshme në 

funksion të largimit të ujrave dhe kalimit të tyre nën trupin e rrugës. 

Fillimi i segmentit prej 700 m, pjesë e Lot 2 është në shtratin e përroit të shkalles, në hyrje të 

repartit të helikopterëve dhe më pas kalon në fushën e Farkës. 

Segmenti nga Piketa 195 ne piketën 208 përfshin punimet e zgjerimit të rrugë dhe shtimit të 

rampave për hyrje dalje në rrugën e unazës.  
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Në piketën 208 deri në 228, në krahun e majtë e të djathtë të rrugës kryesore, zhvillohen rampat 

dhe rrugët dytësore që komunikojnë midids tyre me mbikalimin e piketës 218. Ato shërbejnë për 

realizimin e trafikut local, nëpërmjet rrethrrotullimeve për hyrje dhe dalje në rrugën kryesore të 

Unazes. 

Kjo pjesë e lidhjes  me Lot 2, pjesa e mbikalimit me gjatesi totale 0.7 km. dhe eshte ne periudhë 

garancie difekte.  

Segmenti me dy karrexhata është i plotësuar me sinjalistikën vertikale dhe horizontale. 

 

Ing. Ariana  Hasani 
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