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1.  PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

Realizimi i këtij projekti do të bëhet mbi bazën e standarteve dhe kushteve teknike CNR dhe ato Shqiptare, 

si dhe të konsultuara me normat e vendeve të tjera. Projekt zbatimi për objektin "RIKONSTRUKSIONI I 

RRUGËS KRASTË - GIZAVESHT", BASHKIA LIBRAZHD-është përgatitur në përputhje me kërkesat e klientit. 

1.1 Vendndodhja 

Zona ne studim perfshihet ne Njesine Administrative STEBLEVE. 

Një paraqitje e përgjithshme e pozicionit gjeografik të objektit "RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS KRASTË - 

GIZAVESHT", BASHKIA LIBRAZHD"-, jepet në vizatimin e planimetrik me ortofoto si më poshtë: 

 

 

 

 

Projekt zbatimi i projektuar nga ana jonë është në përputhje me gjendjen aktuale dhe kërkesat e zonës për 

urbanizimin e saj dhe kthimin në kushte optimale jetese. Më poshtë jepet përshkrimi i projekt-zbatimit të 

përgatitur. 

Rruga është projektuar duke marrë në konsideratë kryesisht parametrat gjeometrikë ekzistues të zonës në 

studim, si dhe kufizimeve të tjera në zonë (objekte, shtylla, etj). Ështe parashikuar ndërtimi dhe 

rikonstruksioni i plotë i rrjetit rrugor, ndriçimit rrugor dhe linjave rezervë.  
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1.2 Gjendja Ekzituese 

Projekti eshte studiuar, hartuar dhe perpunuar ne baze te detyres se projektimit. Nevoja e nderhyrjes ne 

kete zone behet e domosdoshme per shkak te gjendjes ekzistuese e cila ka mungese te aksesimit ne gjithe 

gjatesine e tij. Zona ka mungese te trotuareve, ndricimit dhe shesheve te lojrave. Si nje zone e cila ka 

prespektive zhvillimi ne te ardhmen, e ben te domosdoshme nderhyrjen. 

Per hartimin e projektit te kesaj pedonale ne radhe te pare u inspektua gjendja ekzistuese e rrugëve dhe te 

gjithe elementeve te infrastruktures qe lidhen me te. 

Gjëndja e infrastrukturës në këtë segment rrugor paraqitet: 

• Kanalizimet e ujrave të zeza 

Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza nuk ekziston. 

• Kanalizimet e ujrave të bardha 

Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të bardha nuk ekziston.  

• Rrjeti ujësjellësit 

Ka rrjet ujësjellësi. 

• Rrjeti ndriçimit rrugor 

Ka mungesë të ndricimit 

• Gjelbërimi 

Ekziston gjelbërimi i lartë 

• Mobilim urban 

Në këtë hapsirë të marë në studim, mungojnë kënde lojërash për fëmijë për banorët e zonës. Të 

shikohet mundësia e realizimit të tyre. 

Objekt i projektit do të jetë sistemimi dhe rehabilitimit i zones, duke e kthyer atë në pedonale me të gjithë 

elementët urbanë me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës së komunitetit të kësaj zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto të gjendjes ekzistuese 
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1.3 Infrastruktura rrugore 

1.4 Shtresat Rrugore  

Është vlerësuar dhe përcaktuar që shtresat rrugore për rrugët e amortizuara të ndërtohen tërësisht të reja. 

Këtë e përforcon akoma më tepër edhe fakti që në trup të rrugës do kryhen një sërë gërmimesh për rrjetet 

nëntokësore inxhinierike, pra trupi aktual do dëmtohet akoma më tepër. 

Ndërsa për rrugët që paraqiten pjesërisht të amortizuara, ku paketa e trupit të rrugës është kompakte dhe 

e qëndrueshme, është vlerësuar dhe përcaktuar që të trajtohen me rikonstruksionin e tyre, duke 

rikonstruktuar trotuaret, kunetat anësore, dhe riasfaltimin e rrugëve (paketa asfaltike). 

Nga vlerësimet e formacioneve gjeologjike të trupit të rrugëve dhe intensitetit të trafikut për rrugët që do 

të projektohen është përcaktuar dimensionimi i shtresave rrugore si më poshtë. 

Llogaritja e shtresave rrugore është bërë me metodën CBR, sipas manualeve të AASHTO-s dhe “Pavement 

Design Catalogue 2001”. 

Parametrat për secilin nga akset janë si më poshtë: 

 

Dimensionimi i shtresave rrugore: 

• Paketa e parashikuar e shtresave tipi 1 (rikonstruksion): 

- Asfaltobeton   3 cm  

- Binder    5 cm 

- Stabilizant    15 cm 

- Çakëll    30 cm 

- Çakëll    60 cm 

 

 

1.5 Llogaritja e shtresave rrugore 

Llogaritja e shtresave rrugore është bërë me metodën CBR, sipas manualeve të AASHTO-s dhe “Pavement 

Design Catalogue 2001”. Rezultatet e CBR së tabanit të rrugës janë bazuar në testet laboratorike të kryera 

nga ana e Projektuesit duke i aplikuar një faktor sigurie për të marrë në konsideratë variacionet gjeologjike 

të zonës.  

Shtresat rrugore të projektit janë modeluar si dysheme elastike me tre shtresa. Deformimet dhe forcat në 

pikat kritike janë llogarituar bazuar në modelin elastik linear. Për të marrë në konsideratë të gjitha aspektet 

e sjelljes së paketës rrugore, janë konsideruar tre lloje forcash kryesore që shfaqen gjatë përsëritjes së 

vazhduar të forcave ciklike të trafikut: 

• Deformimet vertikale në shtypje mbi shtresën e nën-bazës, e cila mund të shkaktojë deformim të 
nën-bazës dhe të rezultojë në çedime të përhershme në sipërfaqen e rrugës; 

• Forca ose deformime horizontale nën shtresën asfaltike e cila mund të shkaktojë plasaritje dhe 
dëmtim të thellë të shtresës bituminoze; dhe 

• Deformime të dyshemesë në brendësi të paketës asfaltike. 
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Deformimet brenda paketës asfaltike mund të shmangen duke përmbushur kërkesat në Specifikimet 

Teknike, por trashësia e shtresave granulare dhe bituminoze duhet përzgjedhur duke ndjekur një përqasje 

analitike në mënyrë që forcat dhe deformimet e krijuara në pikat kritike të jenë brenda normave të lejuara. 

Sikurse tregohet në figurën më lart, pikat A dhe B janë pikat kritike për deformimet në tërheqje (εh). Në 

projektimin e shtresave do të konsiderohet vlera maksimale e deformimit në këto pika. Pika C është vendi 

kritik i deformimit εz dhe vendi ku ky deformim arrin vlerën maksimale. 

Sipërfaqet bituminoze shfaqin plasaritje në sipërfaqe, në rastet kur vlerat e deformimit në tërheqje 

tejkalojnë norma të caktuara. Sipas manualeve të AASHTO-s, në projektim janë konsideruar forcat aksiale 

standarte prej 80kN, e shprehur si çift dy-rrotash, ku secila rrotë ushtron një forcë prej 20kN, me hapësirë 

aksi 310mm, ndërsa presioni i ushtruar nga goma është konsideruar 0.56 MPa.  

Standarti ndërkombëtar AASHTO, bazuar në eksperiencat e mëparshme dhe duke ndjekur një përqasje 

analitike për projektimin e shtresave rrugore, ka krijuar një seri udhëzimesh për projektimin e rrugëve. 

Kjo përqasje për projektimin e shtresave rrugore mund të përdoret për shtresa të nën-bazës me CBR nga 

2% deri në 10%, si dhe për trafik llogaritës nga 1msa deri në 150msa, duke konsideruar një temperaturë 

mesatare vjetore të paketës rrugore 35oC. Parametrat e nevojshëm për përftimin e shtresave rrugore janë 

CBR (përftuar nga testet gjeologjike) dhe llogaritja e intensitetit të trafikut, e cila jepet në vijim.  

Vlerat e përftuara më pas interpolohen nga grafikët përkatës, të cilët jepen për intensitet trafiku prej 1, 2, 

3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100 dhe 150msa. Për intensitete midis këtyre vlerave, pranohet interpolimi linear. Për 

vlera të trafikut mbi 150msa, mund të përdoren vlerat e përftuara nga grafiku për 150msa, por duke marrë 

masa shtesë për zgjatjen e jetëgjatësisë së paketës rrugore sipas normave të tjera përkatëse. 

 

Llogaritja e intensitetit të trafikut – Paketa e shtresave (tipi 1) 

Intensiteti i trafikut llogaritet me anë të ekuacionit të mëposhtëm: 

𝑁 =
365 ∗ [(1 + 𝑟)𝑛 + 1]

𝑟
∗ 𝐴 ∗ 𝐷 ∗ 𝐹 

Ku:  k = 2, numri i korsive të lëvizjes (pranojmë rruge me dy sense lëvizjeje) 

 A = 240, numri i automjeteve në ditë në vitin e parë të përdorimit 

 r = 7.5%, rritja vjetore e numrit të automjeteve 

 n = 15, periudha e shfrytëzimit e pranuar nga Projektuesi 



 

  

RAPORTI TEKNIK 

 

 

 

Raporti Teknik Faqe 10/12 

 

 F = 2.5, faktori i shkatërrimit për aksin standard, marrë në konsideratë për mjetet komerciale 

 CBR = 4%, për nënshtresat e bazamentit 

 D = 0.75, faktori i shpërndarjes së automjeteve 

 

Faktori i shpërndarjes së automjeteve është pranuar D = 0.75, duke iu referuar tabelës së mëposhtme: 

Koefiçienti i 

shpërndarjes së 

automjeteve 

Rrugë me një 

korsi 

k = 1 

Rrugë me dy korsi 

k = 2 

Rrugë me tre 

korsi 

k = 3 

Rrugë me 4 korsi 

k = 4 

D 1.00 0.75 0.55 0.40 

 

Nga sa më sipër, trafiku llogaritës ka vlerën N = 4.29 msa. 

 

Dimensionimi i shtresës rrugore, referuar grafikut të treguar më lart, do të ketë një trashësi afërsisht 

615mm. Përbërja dhe trashësia e secilës shtresë është marrë nga interpolimi i grafikëve përkatës nga 

“Pavement Design Catalogue 2001”.  
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Referuar interpolimit nga grafikët dhe tabelat e treguara më lart, pranojmë paketën e shtresave si më 

poshtë: 
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- Asfaltobeton   3 cm  

- Binder    5 cm 

- Stabilizant    15 cm 

- Çakëll    30 cm 

- Çakëll    60 cm 

 

1.6 Plan-Organizimi i Punimeve të Ndërtimit 

Para fillimit të punimeve, nga ana e Kontraktorit të përzgjedhur do të paraqitet tek Supervizori i objektit 

Plan-Organizimi për kantierin e ndërtimit. Plan-Organizimi i Punimeve të ndërtimit është i lidhur ngushtë 

me disponibilitetin e shoqërisë ndërtimore (Kontraktorit) në lidhje me makineritë, fuqinë punëtore, 

teknologjitë ndërtimore, etj. Gjatë përgatitjes së Plan-Organizimi të punimeve të ndërtimit të merren 

parasysh Specifikimet Teknike, Grafiku i Punimeve dhe udhëzimet e Projektuesit të dhëna në projekt. 

 

 

1.7 Sinjalistika Rrugore 

Sinjalistika e rrugës në projekt përfshin sinjalistikën vertikale dhe horizontale. Sistemi i qarkullimit të rrugës 

kryesisht do të trajtohet me dy sense lëvizjeje. Për rrugën është hartuar një skemë e plotë qarkullimi.  

Sinjalistika Horizontale është e përbërë nga:  

• Vija gjatësore (vijëzimet do të bëhen me bojë bikomponente pastë sipas përshkrimit në preventiv, 
kjo për arsye të jetëgjatësisë sa më të madhe të sinjalistikës horizontale të rrugës); 

• Vija tërthore; 

• Vendkalime këmbësorësh; 

• Shigjeta drejtuese; 

• Shkrime dhe simbole; 

• Në të gjithë rrugën do të bëhet vijëzimi. Vijezimi perbehet nga dy vija të pandërprera te vendosura 
respektivisht në dy anët e rrugës në fund të asfaltit (buzë kunetave) me gjerësi 15cm dhe një vijë e 
ndërprerë në ndarjen e korsive; 

• Shigjetat e drejtimit të levizjes, të cilat do të vendosen në çdo korsi dhe para çdo kryqëzimi, për të 
bërë një orientim sa më të mirë të lëvizjes së mjeteve. 

Sinjalistika Vertikale do të përbëhet nga tabelat, të tipeve si më poshtë: 

• Tabelat Detyruese; 

• Tabelat Treguese; 

• Tabelat Paralajmëruese. 

Pozicionet dhe lloji i sinjalistikës horizontale dhe asaj vertikale janë të detajuara në planimetrinë përkatëse. 

Të gjitha tabelat do vendosen në ane te tratuarit dhe do te fiksohen me beton M-250. 

 

1.8 Gjelbërimi dhe mobilimi urban 

Janë parashikuar pozicione të reja për VGM në zonat që preken nga zona në studim. Gjithashtu, janë 

parashikuar kosha mbeturinash të montuara në shtyllat e ndriçimit rrugor. Pozicionimi përfundimtar dhe 

përzgjedhja e detajuar e materialeve duhet të koordinohet me Klientin dhe me entet përkatëse gjatë fazës 

së zbatimit të punimeve. 


