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VASÚTI TERVEZÉSEK
Az UTIBER Kft. tervezői osztályához tartozó feladatok szerves részét képezi
a vasúthálózat felújítási és korszerűsítési munkáinak tervezése. Foglalkozunk
a vasút gerincét alkotó vasúti pálya építés-előkészítésének minden fázisát
lefedő tervezéssel.Vasúti pályatervező osztályunk jelentős tapasztalattal rendelkezik koncepciótervek, megvalósíthatósági tanulmányok, tanulmánytervek,
engedélyezési- és kivitelezési tervek, megvalósulási tervek elkészítésében,
valamint a tervezői művezetés is szervesen hozzátartozik tevekénységükhöz.
Ezen felül tervezői csapatunk számos állomásrekonstrukciós projekt, vasúti
átjáró, illetve elővárosi vasúti létesítmény tervezésében is részt vett.

VASÚTI BERUHÁZÁSOK LEBONYOLÍTÁSA
Vállalatunk a vasúti beruházások lebonyolításának feladatát is ellátja. Mérnök
csapatunk zöldmezős és meglévő kötöttpályás infrastruktúra fejlesztéseknél,
valamint rekonstrukcióknál komplex, minden szakirányra kiterjedő mérnöki
bonyolítói tevékenységet lát el, a megvalósíthatósági tanulmányoktól egészen
a használatbavételi engedélyekig.

KELENFÖLD – SZÁZHALOMBATTA VONALSZAKASZ
Engedélyezési és tender tervek elkészítése
9 km két vágányú vasúti pálya
2+4 állomás
Tervezési sebesség 120, 160 km/h
Villamos felsővezeték 24 km hosszban

SZÁZHALOMBATTA – PUSZTASZABOLCS VONALSZAKASZ
Engedélyezési és tender tervek elkészítése
28 km két vágányú vasúti pálya
3 állomás
Tervezési sebesség 160 km/h

MISKOLC – NYÍREGYHÁZA VONALSZAKASZ
88 km vasúti pálya - 65 km két vágányú, 23 km egy vágányú
11 állomás
Tervezési sebesség 160 km/h
Villamos felsővezeték 88 km hosszban, oszloptranszformátorok

BUDAPEST – HATVAN VONALSZAKASZ
56,3 km két vágányú vasúti pálya

SZÉKESFEHÉRVÁR – BOBA VONALSZAKASZ
20 km két vágányú vasúti pálya
2 állomás
Tervezési sebesség 120, 160 km/h

VASÚTI TERVEZÉSEK

BIATORBÁGY – TATA VONALSZAKASZ
Döntés előkészítő tanulmányterv
Geodéziai felmérés
Geotechnikai szakvélemény

SZÉKESFEHÉRVÁR – BOBA VONALSZAKASZ
20 km két vágányú vasúti pálya
2 állomás
Tervezési sebesség 120, 160 km/h
Villamos felsővezeték 13 km hosszban, oszloptranszformátorok

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - SZEGED TRAMTRAIN
Az Utiber Kft. tervezési szakaszához tartozó főbb létesítmények
(1559+00 és 1772+00 szelvények között):
–	Engedélyezési és kiviteli tervek
–	21,3 km kétvágányú, nagysebességű dízelvontatású, 100 km/h
nagysebességű pálya
–	1 újonnan épülő híd (Tisza-híd)
–	Szeged-Rókus állomás páratlan oldal, Hódmezővásárhely állomás
páros oldal, Algyő vasútállomás, Kopáncs állomás
–	Sártó és Baktó elágazás
–	Biztosítóberendezés fejlesztése a 135. sz. vasútvonalon. A villamoshálózat és
a fővonal közti átmenet biztosítása KÖFE és Vetra rendszerek segítségével.
–	P+R és B+R parkolók Algyőn

BUDAPESTI 1-ES VILLAMOSVONAL MEGHOSSZABBÍTÁSA
–	1730 m villamospálya 49E1 (vagy egyenértékű) vágányfelépítménnyel
Edilon-Corkelast betonvályúban
–	Füvesített terület a sínszálak között
–	Meglévő villamosvégállomás átépítése a Fehérvári úton
-	2 közbülső 56 mh. sk+26 cm magas akadálymentes villamosmegálló

VASÚTI MŰSZAKI ELLENŐRZÉSEK

SZAJOL – PÜSPÖKLADÁNY VONALSZAKASZ
70 km-es szakasz felújítása

VASÚTI MŰSZAKI
ELLENŐRZÉSEK

2 vágány
Villamos felsővezeték

GYOMA – BÉKÉSCSABA VONALSZAKASZ
40 km-es szakasz felújítása
2 vágány
Villamos felsővezeték

KELENFÖLD – SZÁZHALOMBATTA VONALSZAKASZ
9 km két vágányú vasúti pálya
2+4 állomás
Tervezési sebesség 120, 160 km/h
Villamos felsővezeték 24 km hosszban

SZÁZHALOMBATTA – PUSZTASZABOLCS VONALSZAKASZ

ZALALÖVŐ – BAJÁNSENYE VONALSZAKASZ

28 km két vágányú vasúti pálya

19 km új vasútpálya építése

3 állomás

1 vágány

Tervezési sebesség 160 km/h

Villamos felsővezeték
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