
D.01.03.02 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY  
                     PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące usunięcia 
kolizji elektroenergetycznych przy przebudowie dróg. 
 
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. związanych z inwestycji: „Przebudowa  
ul. Budowlanych w Lisowie” 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie: 
- przełożenie istniejących linii kablowych kolidujących z przebudowywaną drogą 
- zabezpieczenie istniejących linii kablowych przebiegających pod przebudowywaną drogą 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z 
osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
1.4.2. Trasa kablowa – pas terenu w którym są ułożone jedna lub więcej linii kablowych. 
1.4.3. Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe na które linia została 
zbudowana. 
1.4.4. Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia 
lub zakończenia kabli. 
1.4.5. Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
1.4.6. Przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry. 
1.4.7. Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego 
innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
1.4.8. Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią 
kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. Jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 
1.4.9. Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do 
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 
elektrycznego. 
1.4.10. Mufa kablowa – to element osprzętu kablowego elektroenergetycznej linii kablowej 
służący do połączenia dwóch odcinków kabla w taki sposób, aby ich wytrzymałość 
elektryczna i mechaniczna w miejscu połączenia była nie mniejsza niż kabla. 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Projektem wykonawczym, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta  
w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inżyniera. 
2.2. Zastosowane materiały. 
Przy zabezpieczeniu sieci elektroenergetycznej należy stosować materiały i urządzenia 
zgodne z projektem wykonawczym. 
2.2.1. Piasek 
Piasek do układania kabli w ziemi, podbudowy chodników i wykonywania fundamentów pod 
stopy i maszty oświetleniowe powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 
2.2.2. Folia ostrzegawcza 
Folię ostrzegawczą PCV stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Należy używać folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubości 
0,5 – 0,6 mm, gat. I. Folia powinna spełniać wymagania BN-80/6112-28. 
2.2.3. Rury na przepusty kablowe. 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych 
mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na 
przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy 
liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone 
warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. Na przepusty 
kablowe dla kabli oświetleniowych należy zastosować rury wykonane z polietylenu klasy PEH 
o średnicach zgodnie z Dokumentacją Projektową. Rury stalowe powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-80/H-74219. 
 
2.3. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności  
i zgodności z danymi producenta. 
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy 
przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez inżyniera (dozór techniczny 
robot). Materiały nie spełniające wymagań nie będą użyte. 
 
2.4. Składowanie materiałów na budowie 
Rury na przepusty kablowe mogą być składowane na placu budowy w miejscach nie 
narażonych na działanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej  
z zastosowaniem przekładek z drewna.  
Piasek składować w pryzmach na placu budowy. 

 



3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu: 
- koparka, 
- zagęszczarki wibracyjno-spalinowej, 
- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów i elementów 
Wykonawca powinien korzystać z następujących środków transportu: 
- samochodu samowyładowczego, 
- samochodu dostawczego. 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami technicznymi 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów, oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Trasowanie 
Wytyczenie należy wykonać zgodnie z warunkami projektowymi, zgodnie z podanymi 
współrzędnymi geodezyjnymi. Dopuszczalna odchyłka w stosunku do podanych 
współrzędnych wynosi 0,3m 
5.2. Wykonanie rowów kablowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności współrzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny 
warunków gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna być dobrana w 
zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wydobyty 
grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane 
w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą 
z odpadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,8m. Szerokość rowu powinna być nie 
mniejsza niż 0,4m i nie mniejsza niż obliczona według poniższego wzoru: 

S= Sd + (n-1)*a + 20 [cm] 
gdzie: 
n – ilość kabli w jednej warstwie 
Sd – średnice zewnętrzne kabli w warstwie 
a – odległości pomiędzy kablami według tabeli pkt 5.3.9. 
Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20cm i zagęszczać ubijakami 
ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,97 
według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować 
uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu 
fundamentu lub kabla, należy rozplanować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez 
kierownika budowy. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku. 
5.3. Układanie kabla 
Układanie kabla wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 
Linie kablowe należy układać w odległości 0,5m od granic działek i krawędzi jezdni. W 
przypadku braku możliwości zachowania odległości minimalnych, kabel należy układać w 
rurach osłonowych. 



Kable należy układać na dnie rowu kablowego jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z 
piasku grubości minimum 10cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie 
należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15cm, przykryć foliami ostrzegawczymi z 
tworzywa sztucznego i zasypać gruntem. 
Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do 
szybkiego odbioru robot ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. 
Odległość ułożenia kabli od pni istniejącego zadrzewienia powinna wynosić co najmniej 
1.5m, a w przypadku drzewostanu podlegającego ochronie odległość tę należy uzgodnić z 
kompetentnymi władzami terenowymi. 
Wymagane jest zagęszczenie gruntu warstwami o grubości 0,2m do uzyskania współczynnika 
Is 3 = 0,97, dla odcinków poza korpusem drogi i Is 3 = 1,03 w obrębie korpusu drogowego. 
Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 1% długości 
wykopu. 
5.4. Temperatura otoczenia i kabla 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0C – w przypadku 
kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii 
kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. Rurociąg cieplny, nie powinien 
przekraczać 5C. 
5.5. Zginanie kabli 
Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 15-krotna zewnętrzna średnica kabla. 
5.6. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym 
W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym terenu, kabel należy zabezpieczyć rurami ochronnymi PE o długości minimum 
1,5m, typie i średnicy wewnętrznej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przy zabezpieczeniu kabla na skrzyżowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu należy 
zwrócić uwagę, aby rura ochronna założona na kablu wystawała minimum 0,50m po obu  
stronach krzyżowania uzbrojenia podziemnego. 
5.7. Układanie kabla w rurach ochronnych 
W jednej rurze ochronnej powinien być ułożony tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa 
wiązka kabli jednożyłowych. 
Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna 
rury ochronnej nie była mniejsza niż 1,5 krotna zewnętrzna średnica kabla. 
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się 
o krawędzie otworów. 
Wprowadzania i wyprowadzania powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie 
uszczelnień z materiałów włóknistych, np. Sznurka konopnego lub pianki uszczelniającej. 
Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we 
wnętrzu rur ochronnych. 
5.8. Zapas kabla 
Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 4% długości rowu, 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się 
pozostawienie zapasu kabla 2,0m. W przypadku wciągania kabli do przepustów pod ulicami, 
zapas kabla powinien wynosić połowę podanej wyżej wartości z dodaniem 2,0m. 
 
 



5.9. Oznaczenie linii kablowych 
5.9.1. Oznaczniki kablowe 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i miejscach 
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod 
ulicami. 
Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
- symbol i numer ewidencyjny kabla, 
- oznaczenie kabla, 
- znak użytkownika, 
- rok ułożenia kabla. 
5.9.2. Oznaczenie trasy 
Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z 
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego dla kabli nN i koloru czerwonego dla kabli SN. 
Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5mm. Szerokość folii powinna być taka, aby 
przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20cm. 
Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, a 
w przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy ułożonych 
kabli, krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie 
po obu stronach. 
5.10. Odległości między kablami ułożonymi w ziemi 
Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli ułożonych 
bezpośrednio w ziemi zamieszcza poniższa tabela. 

 
 
5.11. Odległości między kablami ułożonymi w ziemi od innych urządzeń 
Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych 
ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych zamieszcza poniższa 
tabela. 



 

 
 
2) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej 
3) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej. 
 

5.12. Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami 
Rodzaj ochrony kabla przed uszkodzeniami oraz długość ochrony kabla przy skrzyżowaniu z 
rurociągami, drogami kołowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami, podaje 
poniższa tabela. 
 

 
 

 
 
 
 
 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inżyniera należy 
dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów 
regulujących. W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa 
cechowania. 
6.2. Linia kablowa 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robot kablowych należy przeprowadzić następujące  
pomiary: 
- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 
nadmiaru ziemi. 
Wszystkie elementy robot, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
6.3. Sprawdzanie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i ochronnych oraz zgodności faz należy wykonać przy 
użyciu przyrządów pomiarowych przeznaczonych do tego typu pomiarów. Wyniki 
sprawdzenia należy uznać za dodatnie, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli 
poszczególne fazy (żyły) na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
6.4. Pomiar rezystancji izolacji 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy 
uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 
- 20 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV, 
- 50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
nasyconego, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami 
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 
- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300. 
6.5. Próba napięciowa izolacji 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie 
próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę 
napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. W przypadku linii kablowej 
o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla 
każdej żyły. 
Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 
- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów 
przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego 
kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E-90300, 
- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 μA/km i nie wzrasta 



w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza 
się wartość prądu upływu 100 μA. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Szczegółową 
specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykopy pod kable, 
- ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 
7.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 
PZJ, 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 
ew. PZJ, 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robot właścicielom urządzeń, 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu, 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robot będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 



- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m linii kablowej obejmuje 
odpowiednio: 
- wyznaczenie robot w terenie, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopy pod kable, 
- zasypanie kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 
- układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 
- podłączenie zasilania, 
- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. N SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 
2. N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
3. PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne prowadzenia po montażowych badań odbiorczych. 
4. PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania 
 
 
 
 
 


