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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1.

PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS

Projektuotojas

Statytojas
Kompleksas

Statinio projektas

Objektai
Statinių kategorija
Statybos adresas
Statybos rūšis
Projektavimo etapas
Projekto dalis

SĮ “Kauno planas”
Kęstučio g.66a, Kaunas
Tel.nr.+370 37 220146, info@kaunoplanas.lt
Kauno miesto savivaldybė
Laisvės al.96, Kaunas
Susisiekimo komunikacijos pėsčiųjų tunelio tarp
Karaliaus Mindaugo pr. ir Nemuno g.(unikalus Nr.4400-22659792) ir hidrotechninio statinio Karaliaus Mindaugo krantinė
Susisiekimo komunikacijos pėsčiųjų tunelio tarp
Karaliaus Mindaugo pr. ir Nemuno g.(unikalus Nr.4400-22659792) ir hidrotechninio statinio Karaliaus Mindaugo krantinės
(unikalus
Nr.4400-5006-3991),
Kaune,
rekonstravimo
projektas
Pėsčiųjų tunelis, laiptai, pandusai, aikštelės, krantinė.
Ypatingasis ir neypatingasis statiniai
Karaliaus Mindaugo prospekto žemės sklypas Kaune
(kadastrinis Nr.: 1901/7001:3)
Rekonstrukcija ir kapitalinis remontas
Projektiniai pasiūlymai.
Sklypo sutvarkymo-architektūros.

Projekto vadovas

Edita Šalnė, 32200

Rekonstruojami ir kapitališkai remontuojami statiniai patenka į dvi nekilnojamojo kultūros
paveldo vietoves:
Kauno senamiestis (kodas 20171) ir Kauno miesto istorinė dalis, vadinama Naujamiesčiu
(kodas 22149).
Kitoje Nemuno g. pusėje stovi nekilnojamojo kultūros paveldo objektas- Gaisrinė, vad.
Ugniagesių rūmais (kodas 30702);
Projektas rengiamas remiantis 2020-12-04 pirkimo sutartimi CPO155252 su Kauno miesto
savivaldybės administracija. Projektiniai pasiūlymai parengti, vadovaujantis teisės aktais,
projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi,
ir kitais privalomaisiais projekto rengimo
dokumentais.
Rengiant projektą, atsižvelgiamą į gretimų objektų techninius projektus:

Pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksoto iki salos ir nuo salos iki
Karaliaus Mindaugo pr., Kaune, statybos projektas (tilto Nr.2 nuo salos iki Karaliaus
Mindaugo pr., statyba), rengėjai TEC Infrastructure, KILD architektai. Projektas šiuo metu
įgyvendinamas, vyksta tilto statyba;

Nemuno gatvės Kauno m., Kauno m.sav., kapitalinio remonto projektas, rengėjas UAB
„Atamis“. Projektas numatytas įgyvendinti 1-2 metų bėgyje;
Susisiekimo komunikacijos pėsčiųjų tunelio
tarp Karaliaus Mindaugo pr. ir Nemuno
Kvalif.patv.
g.(unikalus
Nr.4400-2265-9792)
ir
dok. Nr.
hidrotechninio statinio Karaliaus Mindaugo
krantinės (unikalus Nr.4400-5006-3991),
Kaune, rekonstravimo projektas

32200
A257
A1920
LT

PV E. Šalnė
PDV R.Razulevičienė
Arch. J.Eivaitė
Statytojas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

Aiškinamasis raštas

Komplekso Nr.:
517-PP-AR

Lapas Lapų
1
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Karaliaus Mindaugo prospekto Kauno mieste kapitalinio remonto projektas, rengėjas UAB
„Rusnė“. Projektas baigiamas įgyvendinti.

Pėsčiųjų tunelio rekonstrukcija reikalinga dėl urbanizuojamos Nemuno salos bei kuriamų
naujų ryšių tarp Naujamiesčio, salos ir Žemosios Fredos. Rekonstruojami esami statiniai turi
atitikti reikalavimus statinių prieinamumui žmonėms su negalia bei reikalingi sukurti praėjimai ir
biotransporto nuvažiavimai, sujungiant pėsčiųjų tunelį ir krantinės taką su statomu pėsčiųjų tiltu.
2.

ATLIKTI STATYBINIAI TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI

Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Tyrinėjimus atliko Giedrius Girdauskas,
kval.nr.1GKV-683.
- Geologiniai tyrinėjimai. Šiuos tyrinėjimus atlieka UAB „Geoinžinerija“ įmonė.
3.

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

Esamų statinių rekonstrukcija ir kapitalinis remontas numatomas Karaliaus Mindaugo
prospekto žemės sklype Kaune (kadastrinis Nr.: 1901/7001:3). Sklypo žemės naudojimo paskirtiskita, naudojimo būdas- inžinerinės infrastruktūros teritorijos, sklypo plotas- 20,2609ha.







Žemės naudojimo apribojimai:
kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos, 202609kv.m;
šilumos perdavimo tinkle apsaugos zonos;
vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos;
elektros tinkle apsaugos zonos, 202609 kv.m;
viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos.

Esami statiniai: susisiekimo komunikacijos- pėsčiųjų tunelis, un.Nr.4400-2265-9792,
reg.Nr.44/1354415; hidrotechniniai statiniai- Karaliaus Mindaugo krantinė, un.nr.4400-5006-3991;
Susisiekimo komunikacijos- gatvės dangos ir želdiniai, un.nr.4400-0169-5885; inžineriniai tinklaiapšvietimo tinklai, un.nr.440-0739-0714.
Inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Karaliaus Mindaugo prospekte prie pėsčiųjų tunelio ties
Nemuno g. nutiesta daug inžinerinių tinklų: elektros perdavimo linijos ir apšvietimo linijos,
vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos linijos, ryšių linijos, dujotiekio linijos. Inžinerinės
komunikacijos, kurios nutiestos po prospekto važiuojamąja dalimi, praeina virš tunelio perdangos
išskyrus magistralinį vandentiekio vamzdį, kuris įrengtas atskiruose tuneliuose-šachtose.
Vandentiekio tunelis kerta pėsčiųjų tunelį ties gatvės viduriu. Į vandentiekio šachtą patenkama
pro esamas duris pėsčiųjų tunelyje. Taip pat yra ir kitų techninių patalpų, į kurias patenkama pro
esamas duris pėsčiųjų tunelyje.
Sanitarinė ir ekologinė situacija. Pėsčiųjų tunelio situacija gera. Nėra susikaupusių šiukšlių
ar aplinkai kenksmingų medžiagų, tunelis prižiūrimas. Nėra aplinkui ir gamybinių objektų.
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4.
TRUMPA NEMUNO
APŽVALGA IR IKONOGRAFIJA

Projektiniai pasiūlymai
PAKRANTĖS

IR

BUVUSIO

UOSTO

ISTORINĖ

1920m. miesto plane dabartinis Karaliaus Mindaugo prospektas vadinamas Nemuno kranto
gatve, I.Kanto g.- Elgetyno g., Nemuno g.- Mažąja Vilniaus g., Puodžių g.- Gardino g. Nuo 1923m.
miesto plane, dabartinis Karaliaus Mindaugo prospektas buvo sudalintas į tris atkarpas,
pavadintas- Prieplaukos krantas, Uosto krantas ir Karmelitų gatvė. Dabartinė I.Kanto g. buvo
vadinama Didžiąja Totorių g.
1929m. plane atsiranda Kanto ir Nemuno g. pavadinimai (Pav. 2)
1929-1930m. buvo pastatyti Ugniagesių rūmai prie Nemuno, buvusios turgavietės vietoje
(Pav. 3). Veikiant turgavietei, kurioje buvo patogu prekiauti Nemunu atplukdytomis prekėmis,
iškrautomis čia pat esančiame uoste, formavosi svarbus taškas miesto plane. Tai atsispindi miesto
plane, aplinkinių gatvelių išsidėstyme - Gardino(dab. Puodžių), Mažoji Vilniaus (dab.Nemuno),
Kanto g., per kurias turgavietė jungėsi su pagrindinėmis Senamiesčio ir Naujamiesčio gatvėmis.
Panaikinus turgavietę ir pastačius Ugniagesių rūmus, vieta prarado turėtą reikšmę.
Ties Naujamiesčiu esančiame Nemuno vingyje tekanti upės srovė iš sąnašų formuoja salą.
Salos Nemune ties Kaunu, žymimos seniausiuose Kauno žemėlapiuose (18-19a.) Užstatymas
rodomas 1916 m. kaizerinės vokiečių kariuomenės sudarytame žemėlapyje.
Žemėlapyje
vaizduojamas žiemos uostas, kurį sudarantis Nemuno (vok.Memel) kanalas apsaugotas
nuo ledonešio pylimu su geležinkeliu, atvestu iš geležinkelio stoties palei Nemuno krantą. Žiemos
uostas buvo patogia garlaivių ir baidokų žiemojimo vieta (Pav. 1, Pav. 4). Sovietmečiu Žiemos
uoste veikė laivų statykla, buvo statomi garlaiviai, upių tramvajai, buksyrai (Pav. 9 Senojoje Kauno
laivų remonto įmonėje (Nemuno saloje) pastatytas garlaivis „Nemunas“ 1957 m. (www.vdu.lt)).
1970m. Žemojoje Fredoje pastačius krovininių laivų jūra-upė uostą, o žiemos uostą iškėlus į
Vilijampolę, Nemuno sala neteko pramoninės funkcijos.
Gatvės buvo grįstos akmenimis iki 1980m., kaip ir Nemuno šiaurinis šlaitas su įrengtais
nuožulniais akmeniniais nuvažiavimais iki dabartinių krantinių pastatymo 1986m. Akmenimis
grįstais nuvažiavimais tarpukariu naudodavosi miestiečiai prieiti prie upės pasisemti vandens ar
privažiuoti vežimu, kad toliau transportuoti į sausumą įvairias statybines medžiagas, atplukdytas
Nemunu baržomis, laivais. Dėl gyvavusios laivybos, Nemunas buvo svarbus vandens transporto
kelias, o gatvė palei krantus aptarnavo Nemuno uostus ar prieplaukas (Pav. 6). Sovietmečiu
pastačius plačią 8 eismo juostų gatvę- Pergalės krantinę (dab. Karaliaus Mindaugo prospektas) ir
sutvirtinus krantus gelžbetonio konstukcijomis, Nemuno pakrantė prie Naujamiesčio neteko
gyvybingos laivybos funkcijos ir iki šiol naudojama tik kaip miesto autotransporto traktas su
užuominomis į rekreacinę krantinės funkciją. Prieš statant platų prospektą, 1976m. buvo pastatyti
keturi pėsčiųjų tuneliai (ties Kuzmos g., Birštono g., Nemuno g. ir Čiurlionio tiltu), skirti sujungti
Nemuno krantinę su Kauno Senamiesčiu ir Naujamiesčiu.
Salos reikšmė miesto plane padidėjo, kai buvo pastatyta arena. Salos vaidmuo toliau
plečiamas, siekiama ją labiau urbanizuoti. Į salą sovietmečiu buvo pastatyti du pėsčiųjų tiltai.
2011m. lygiagrečiai su Žalgirio arenos statyba, buvo pastatyti dar du transportui skirti tiltai. Šiuo
metu statomas dar vienas tiltas, ryšium su saloje statomu mokslo muziejumi ir taip pat naujai
statomu vandens sporto centru. Per naujausią tiltą bus sujungtas Naujamiestis su Žemąja Freda.
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Istorinė ikonografija

Pav. 1 Kauno miesto planas išleistas Pirmojo pasaulinio karo metu „Plan von Kowno und Umgebung", 1916
m. M 1:20000, leidėjas Kownoer Zeitung (www.kaunokolegija.lt)

Pav. 2 Kauno miesto planas, 1920 m. M 1:20000. Leidėjas kartografas Stasys
Andriukaitis. (www.kaunokolegija.lt)
Plane nurodyti buvę privažiavimai/priėjimai krantinėje prie Nemuno upės

Pav. 3 Kauno miesto planas (Stadt und Verkehrsplan von Kowno), 1941 m. M 1:15 000, leidėjas Ab. Mil.- Geo.
(www.kaunokolegija.lt)
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Pav. 4 Kauno uostas iš 150 metrų aukščio. XX a. 3–4 deš. (www.kaunomuziejus.lt)

Pav. 5 Uosto kranto gatvė (dab.Karaliaus Mindaugo prospektas) ir sankryža su dab.Nemuno g. ir I.Kanto g.
(https://bit.ly/SenasisKaunas)
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Pav. 6 Kauno krantinė, 1922m. (www.autc.lt)
Matomas vienas buvusių nuožulnių akmens grindinio nuvažiavimų Nemuno krantinėje

Pav. 7 XXa. 4 deš. užfiksuoti naujai pastatyti Ugniagesių rūmai (datos.kvb.lt)
Matoma buvusi akmenimis grįstos krantinės forma, prieplaukos statiniai, šlaite įrengti laiptai.
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Pav. 8 Kauno žiemos ir prekybos uostas, 1954m.

Pav. 9 Senojoje Kauno laivų remonto įmonėje (Nemuno saloje) pastatytas garlaivis „Nemunas“ 1957 m.
(www.vdu.lt)
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POTVYNIŲ RIZIKA

Pav. 10 Ištrauka iš Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapio (Šaltinis potvyniai.aplinka.lt/map, 2021-03-15)

Vadovaujantis Kauno miesto bendruoju planu (sk. 7.3 “Ekologinės apsaugos teritorijos“,
punkt. 185), paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos nebuvo nustatytos, nes tai yra
specialaus planavimo dokumentų tikslas. Specialiųjų planų dėl paviršinių vandens telkinių
apsaugos juostų ir zonų šiai dienai parengta nėra.
Vadovaujantis „Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų
nustatymo tvarkos aprašo“ (patv. LR aplinkos ministro 2001-11-7 įsak.Nr.540) punktu Nr.6.2, esant
įrengtai prie vandens telkinio bendro naudojimo krantinei, apsaugos juosta gali būti nenustatoma.
Vadovaujantis „LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo“ (TAR, 2019-06-19,
Nr.9862) sk. X „Potvynių grėsmės teritorijos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo
sąlygos“, esama Nemuno krantinė patenka į vidutinės (1%) ir didelės (10%) tikimybės potvynių
teritoriją (Pav. 10). Pagal Aplinkos apsaugos agentūros pateiktą Potvynių grėsmės ir rizikos
žemėlapį remontuojamos krantinės vietoje egzistuoja vidutinė 1% tikimybė, kad kartą per šimtą
metų vandens lygis gali pakilti iki 27.55 altitudės ir didelė 10% tikimybė, kad vanduo pakils iki
25.67 altitudės.
Atsižvelgiant į 2021-02-15 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos išduotą pažymą Nr.(5.5810)-B8-0588 apie hidrometeorologines sąlygas, buvo papildomai apskaičiuota tikimybė dėl tunelio
užliejimo. Pažymoje pateikiama apskaičiuota 1% tikimybė, kad Nemuno upės vandens lygis
remontuojamos krantinės vietoje gali pakilti iki didžiausio 25,29 (LAS07) aukščio. T.y. tunelis gali
būti užlietas vandeniu 89cm aukštyje nuo grindų vieną kartą per 100metų. Paskutinį kartą
aukščiausiai Nemuno vanduo buvo pakilęs 1994m. 48cm virš tunelio grindų lygio.
Peržvelgus pažangių pasaulio miestų santykį su vandens telkiniais, upėmis, prieinama prie
išvados, kad vyraujanti miestų planavimo tendencija yra rekreacinis krantinių ir pakrančių
naudojimas, prisitaikant prie klimato pokyčių, nepastovių vandens sąlygų. Vakarų Europos
pavyzdžiai rodo, jog žmogus jau seniai yra išmokęs gyventi prie vandens stichijos ir sukūręs
įvairaus sudėtingumo priemones, leidžiančias apsisaugoti nuo teritorijų užliejimo ne tik miesto
savivaldos lygiu, bet ir eilinio miestiečio rankomis. Olandijos miestų gyventojams įprastas dalykas,
kilus potvynio tikimybei, apsaugoti savo turtą elementariomis ir lengvai įsigyjamomis
priemonėmis.
Kauno miestas, įsikūręs upių santakoje, nuo įsikūrimo iki sovietmečio turėjęs glaudų ryšį su
upėmis, iki šių dienų traktuoja upes kaip grėsmę, bet ne kaip galimybę. Ypač sudėtingas santykis
su upėmis tankiausiai urbanizuotose miesto pakrantėse, kur esamos gatvės ar aukštos krantinės
nukerta ar komplikuoja fizinius ryšius su pakrantėmis.
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Nemuno krantinėje įrengti vartai žemiau užliejimo tikimybinės altitudės yra Birštono mieste,
A.S. Zenkevičiaus krantinėje (Pav. 12). Tako dangoje įmontuoti dangčiai, kurie kilus potvynio
rizikai išimami ir į esamą metalinį rėmą įstatomi gelžbetoniniai šandorai (specialūs elementai-sijos,
susidedantys vienas ant kito).
Kaune apie tokių statinių buvimą nėra žinoma, tačiau esamas požeminis tunelis prie M.K.
Čiurlionio tilto yra pastatytas užliejamame aukštyje- 1,4m žemesne grindų altitude nei numatomas
rekonstruoti tunelis prie Nemuno g. Įvykus upės potvyniui, vanduo užsemia krantinę šioje vietoje
ir atvirą tunelį, tunelio uždarymo priemonių nėra numatyta. Slūgstant potvyniui, vanduo iš
tunelio išbėga natūraliai. Žmonės Nemuno krantinės taku nesinaudoja esant potvyniui, tačiau gali
naudotis esamu Karaliaus Mindaugo pr. šaligatviu (Pav. 11).

Pav. 11 Esamas pėsčiųjų tunelis prie M.K.Čiurlionio tilto, pastatytas apsaugotomis nuo potvynio
konstrukcijomis.(foto-www.wikimapia.org )

Pav. 12 Esama anga Nemuno krantinėje, Birštone, su įrengtu rėmu šandorų sudėjimui povynių metu.
Eksploatuotojas- priešgaisrinio gelbėjimo tarnyba.2021m.
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TRUMPA ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

Esamas pėsčiųjų tunelis buvo pastatytas 1976m. Tuo tarpu Karaliaus Mindaugo prospektas
baigtas statyti 1980m., o krantinės statyba užbaigta 1986m.
Pėsčiųjų tunelis yra 40m ilgio ir 2,9m pločio. Į tunelį patenkama per simetriškai pastatytas
laiptines, kurias sudaro po tris maršus laiptų. Nuo šaligatvio lygio laiptais nusileidžiama į 4m gylį.
Laiptinių plotis 2,9-3m. Laiptinės šaligatvio erdvėje išsiskiria kampuotomis 1m aukščio mūrinėmis
sienelėmis, prie kurių vidinių sienų pritvirtinti turėklai. Sienelės aptaisytos dekoratyviomis
pilkšvos spalvos dolomito plokštelėmis. Tunelio grindų danga- šlifuotų teracinių plytelių, sienos
nutinkuotos ir nudažytos. Tunelis šiuo metu prižiūrimas, įrengtas naujas apšvietimas. Laiptai nėra
pritaikyti neįgaliesiems bei vežimėlių stūmimui.
Tunelyje yra 6 durys į technines patalpas ar šachtas. Dvi patalpos šiuo metu neturi tikslinės
paskirties ir yra nenaudojamos. Dvejos durys tunelio viduryje veda į atskirą šachtą, kuri kerta
tunelį ties prospekto viduriu. Šiek tiek aukščiau šachtos grindų lygio praeina magistralinis
vandentiekio vamzdis, kuris pėsčiųjų tunelį aplenkia „U“ formos apėjimu, virš tunelio perdangos.
Likusios dvejos durys veda į technines patalpas su elektros ar ryšių spintomis.
Pėsčiųjų tunelyje yra įrengta vidinė lietaus nuotekų sistema, tačiau nėra žinoma kur yra
išleidžiamas surenkamas vanduo. Krantinės pusėje esanti patalpa šiuo metu paskirties neturi,
tačiau iš esamo senų surūdijusių vamzdžių mazgo, daroma prielaida, kad tai buvęs nuotekų
sistemos išleidėjas su uždaromu vamzdynu dėl potvynių, kad tunelis nebūtų užsemtas iš vidaus.
Tikėtina, kad lietaus vanduo iš tunelio išleidžiamas krantinės konstrukcijoje.
Iš laiptinių patenkama į Karaliaus Mindaugo prospekto šaligatvius. Senamiesčio pusėje
esanti laiptinė jungia tunelį su Puodžių g. vakarų kryptimi ir su Nemuno g.- rytų kryptimi.
Krantinės pusėje laiptinės išdėstytos lygiagrečiai prospekto ašiai ir užima didžiąją dalį šaligatvio.
Rytinė laiptinė yra vos už 9m nuo statomo pėsčiųjų tilto į salą.
Pėsčiųjų tunelis taip pat jungia dvi skirtingas miesto aplinkas- tankaus užstatymo Senamiestį
su gamtine salos aplinka.
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Esamos būklės fotofiksacija, 2020-2021m.

Pav. 13 Kultūros paveldo objektas -Gaisrinės pastatas bei naujas ir šiuolaikiškas banko pastatas.

Pav. 14 Vaizdas ties pėsčiųjų tuneliu- natūrali gamtinė aplinka

Pav. 15 Šiaurinės laiptinės Nemuno g. esamas įėjimas
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Pav. 16 Esama pėsčiųjų perėja Nemuno g. ir esamas šaligatvis

Pav. 17 Šiaurinės laiptinės Puodžių g. esamas įėjimas.
Dangoje raudonomis trinkelėmis nužymėta istorinė Puodžių g. trasa

Pav. 18 Istorinė Puodžių g. trasa ir tolumoje matomi kranai, statantys pėsčiųjų tiltą
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Pav. 19 Pietinės laiptinės vakarinis įėjimas

Pav. 20 Pietinės laiptinės rytinis įėjimas prie statomo pėsčiųjų tilto

Pav. 21 Statomas pėsčiųjų tiltas į salą
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Pav. 22 Esamas pėsčiųjų tunelis

Pav. 23 Laiptinės apdaila ir jos būklė.

Pav. 24 Esamos durys į technines patalpas ir esama vidinė lietaus nuotekų surinkimo sistema
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Pav. 25 Esamas vandens surinkimo latakas ir tipinės naujai įrengtos durys į technines patalpas

Pav. 26 Esama šachta, kertanti pėsčiųjų tunelį. Šachtoje nutiestas magistralinis vandentiekio tinklas.
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Pav. 27 Vandentiekio vamzdžio perėjimo virš tunelio lubų mazgas.

Pav. 28 Esamos elektros, ryšių kabelių spintos.
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Pav. 29 Buvę šarvuotos durys, techninėse patalpose paliktos nedemontuotos. Durys sovietmečiu buvo įrengtos kaip
apsauga nuo atominio pavojaus.

Pav. 30 Esama vidinė tunelio lietaus nuotekų surinkimo sistema

517-PP-AR

Lapas

Lapų

17

24

Kauno SĮ „ Kauno planas “
7.

Projektiniai pasiūlymai

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

7.1.
Judėjimo schema
Esamas pėsčiųjų tunelis yra vienas iš 4 tokių tunelių Karaliaus Mindaugo prospekte, kurio
plotis yra apie 40m. Rekonstruojamas sovietmečio statybos tunelis buvo skirtas sujungti Karaliaus
Mindaugo prospekto šaligatvius, kuriais patenkama tiek į krantinę, tiek į Nemuno, Puodžių ir
I.Kanto gatvę.
Rekonstruojamas pėsčiųjų tunelis, kartu su pastatytu nauju tiltu, kaip tai numatyta Kauno
miesto bendrajame plane (Pav. 32), ateityje taps svarbiu pėsčiųjų ryšiu tarp Nemuno salos ir
Žemosios Fredos. Vykstant sparčiam salos urbanizavimui (statomas baseinas, mokslo muziejus),
lankytojų srautai ateityje padidės ženkliai.
Vadovaujantis Kauno miesto darnaus judumo planu, mieste vystomas rišlus pėsčiųjų ir
dviratininkų takų tinklas, siekiant pagerinti biotransporto sąlygas tarp miesto dalių. Neseniai
baigta Kęstučio g. rekonstrukcija sudaro galimybę važiuoti atskirais dviračių takais abipus gatvės.
Ši dviračių trasa toliau nukreipiama į I.Kanto ir į Nemuno g., esančią šalia pėsčiųjų tunelio.
Kitas svarbus dviračių ir pėsčiųjų judėjimo koridorius- Nemuno krantinė, kuri jungia
Senamiestį su Žemaisiais Šančiais ir Panemune.

Pav. 31 Ištrauka iš darnaus judumo plano brėžinio “Pagrindinės būtinosios priemonės”

Atsižvelgiant į sparčiai vystomą pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūrą mieste, būtina esamą
pėsčiųjų tunelį, kuris bus neatsiejama tilto tąsa, pritaikyti neįgaliesiems, dviratininkams, vaikų
vežimėliams ir t.t. Tunelio pagrindinis privalumas judriame Karaliaus Mindaugo prospekte yra
tas, kad užtikrinamas nepertraukiamas transporto judėjimas ir saugus pėsčiųjų perėjimas į kitą
plataus prospekto pusę.
Atsižvelgiant į numatytas pėsčiųjų ir dviračių jungtis tarp Naujamiesčio ir Senamiesčio per
I.Kanto g. ir Nemuno g., siūloma tunelio šiaurinės laiptinės pradžią atsukti į Nemuno g. Dėl
ribotos erdvės įmanomas įrengti tik vienas pandusas ir vieneri laiptai.
Krantinės pusėje reikalinga pertvarkyti laipinę, atlaisvinant šaligatvį ir naujuosius laiptus
įrengti prisijungiant prie tilto (apie 28,30 altitudėje), kad būtų užtikrintas rišlus ir nenutrūkstamas
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pėsčiųjų ėjimas. Taip pat reikalingi du pandusai: nusileidimui nuo šaligatvio į tunelio grindų
aukštį (24,40) ir dar žemiau-į krantinės tako aukštį (23.00).
Nuo Tunelio grindų lygio pandusais ir laipteliais prisijungiama prie krantinės tako.
Dėl ribotos erdvės papildomas laiptinių platinimas- komplikuotas. Vertinant esamo tunelio
plotį- 2,9m- ir ateityje padidėjusius žmonių srautus, numatoma teorinė galimybė tunelį praplatinti
apie 3m iš abiejų pusių, t.y. tunelis galėtų būti apie 8m pločio.

Pav. 32 Ištrauka iš Kauno miesto bendrojo plano, kuriame
numatomas naujas ryšys tarp miesto centro ir Žemosios Fredos (pilkas punktyras) bei
pažymėta 10% potvynio tikimybė (mėlynas puntyras)

7.2.

Projektuojami statiniai, mažoji architektūra

Šiaurinė laiptinė esanti prie Nemuno ir Puodžių gatvių rekonstruojama platinant atramines
sienas nuo 3m iki 5m pločio. Projektuojamas 2,5m pločio pandusas ir 2,5m pločio laiptai. Įėjimas iš
Nemuno g. atsuktas į Nemuno g. rekonstrukcijos techniniame projekte numatytą pėsčiųjų perėjos
vietą, kuri bus apytikslėje dabartinės perėjos vietoje. Siūlomas pandusas susideda iš keturių
nuožulnių plokštumų 10% nuolydžiu, su trim tarpinėm poilsio aikštelėm. Panduso žemiausia
nuožulna atsukama 180 laipsnių kampu ties pusapvale poilsio aikštele. Laiptai siūlomi trijų maršų
su dviem poilsio aikštelėm.

Pav. 33 Šiaurinės laiptinės rekonstravimo pasiūlymas
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Taikantis prie gretimo banko pastato ir gaisrinės pastato architektūros, pasižyminčios
apvaliomis formomis, laiptinė projektuojama suapvalintais galais, Puodžių gatvės pusėjepusapvalė atraminė siena, Nemuno gatvės pusėje- betoninė pusapvalė aikštelė.
Laiptinę juosia betoninė 90cm aukščio sienelė, prie kurio viduje tvirtinami turėklai su
integruotu apšvietimu.
Siūloma laiptų ir panduso įrengimui naudoti betonines konstrukcijas ir betoninę apdailą
sienoms ir grindims. Apdaila – atspari drėgmei.
Pietinė laiptinė panaikinama, tačiau jos konstrukcijos panaudojamos naujos atraminės
sienos inkaravimui. Esami laiptai uždengiami perdangomis, ant kurių įrengiama šaligatvio danga.
Panaikinus laiptines, atlaisvinamas šaligatvis iki 5m pločio. Senieji laiptai pakeičiami nauju
pandusu ir naujais laiptais, sutapatintais su naujojo pėsčiųjų tilto linija ir įrengiami dabartinės
krantinės šlaito erdvėje, numatant šlaito pertvarkymą.
Dėl gražios gamtinės aplinkos kitoje Nemuno senvagės pusėje, projektuojamas tunelio
atvėrimas ir apžvalgos sukūrimas su poilsio zona. Plane naujųjų pandusų ir laiptų ašys sudaro „X“
kompoziciją. Jų susikirtime projektuojama poilsio aikštelė, su įsiterpusiu nedideliu amfiteatru tarp
esamo 4m pločio krantinės tako ir aikštelės.
Trijų maršų ir 3m pločio laiptai su dviem poilsio aikštelėmis įrengiami prie tilto dėl mažo,
9m nuotolio. Naujasis pandusas projektuojamas vakarų kryptimi nuo tunelio- keturių 9,2%
nuožulnų ir trijų poilsio aikštelių. Bendras panduso ilgis- 53m, plotis- 3m.
Tunelio grindų lygyje, demontavus esamą krantinės šlaito konstrukciją, projektuojama nauja
10x13m aikštelė. Iš šios aikštelės į esamą krantinės tako lygį patenkama projektuojamu pandusu ir
laipteliais.
Projektuojamas nedidelis amfiteatras, įsiterpiantis tarp žemutinio panduso bei laiptelių.
Amfiteatrą sudaro trys sėdimojo aukščio (45-47cm) pakopos, į kurias integruojami pavieniai
suolai. Amfiteatro pakopos įsilieja į panduso nuožulną vakarinėse pusėje, o rytinėje susijungia su
laipteliais, kuriais patenkama į bet kurį pakopos aukštį.

Pav. 34 Pietinės laiptinės ir krantinės ekonstrukcija
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Siūloma laiptų, pandusų ir sienų konstrukcija- betoninė su šiurkštintomis grindų dangomis.
Amfiteatro ir sienų apdaila- dekoratyvinis betonas, atsparus drėgmei.
Tunelyje numatomas sienų ir grindų remontas, nenaudojamų techninių patalpų
sutvarkymas ir pritaikymas funkcijai. Patalpoje „7“ galėtų ateityje būti įrengtas nedidelis kavos ir
užkandžių kioskas, kuris aptarnautų žmones, atėjusius trumpalaikio poilsio. Kitose patalpose „8“,
išskyrus vandentiekio šachtas, gali būti įrengti ir viešieji tualetai. Techninės patalpos taip pat bus
naudojamos apsaugoms nuo potvynio sandėliuoti. Siūloma tunelio lubas ir sienas naujai
nutinkuoti, pakeisti grindų dangą į betono. Tunelio sienos siūlomos skirti gatvės meno kūriniams
gaisrininkų tematika.
Siūlomas tunelio pavadinimas - „Gaisrininkų tunelis“. Pabrėžiant gaisrininkų tematiką,
siūloma įrengti čiuožykla šaligatvyje, kuria būtų nučiuožiama į aikštele prie įėjimo į tunelį.

Pav. 35 Bendras požeminio tunelio ir laiptinių vaizdas
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7.3.
Apsauga nuo pėsčiųjų tunelio užtvindymo
Barjerinė šandorų sistema, analogiška Birštono apsauginiame pylime (po A.M.Zenkevičiaus
krantinės taku) įrengtame praėjime (Pav. 37). Tunelio angoje įrengiamas rėmas, o šaligatvio
dangoje įrengiama tunelio angos pločio anga. Nesant potvyniui, anga šaligatvyje būtų uždengiama
specialiais nuimamais dangčiais. Kilus potvynio rizikai, šie dangčiai būtų nukeliami ir į angą būtų
suleidžiami specialūs barjeriniai elementai/sijos- vadinamos šandorais. Priklausomai nuo šandoro
tipo (gelžbetoninis, aliumininis, plastikinis, medinis), jų įstatymas į rėmą gali būti atliekamas tiek
žmonių rankomis tiek krano pagalba, priklausomai nuo svorio. Pagal potvynio vandens lygį, gali
būti reguliuojamas ir įstatomų šandorų skaičius. Sudėti elementai papildomai užsandarinami.

Pav. 36 Barjerinės šandorų sistemos pavyzdžiai

Taip pat šiam variantui reikalingas drenažinis šulinys su siurbliais tunelio pusėje. Nenaudojami
šandorai sandėliuojami esamose techninėse tunelio patalpose. Eksploatuotoju galėtų būti priskirta
greta tunelio esanti priešgaisrinio gelbėjimo tarnyba.

Pav. 37 Birštone, A.M.Zenkevičiaus krantinėje, esanti anga įrengta valtims į Nemuną išstumti.

Vertinant Aplinkos apsaugos agentūros ir Lietuvos hidrometeorologinės tarnybos duomenis,
kad tunelio užliejimas labai retas ir laikinas reiškinys. Potvynio atveju tunelis bus uždaromas ir
laikinai nenaudojamas, kol potvynis nuslūgs.
Elektros instaliacija įrengiama hidroizoliuota, šviestuvai - atsparūs vandeniui.
Techninių patalpų durys pritaikomos užliejimui. Vidinės lietaus nuotekų sistemos išleidėjas
įrengiamas su vožtuvu (-ais), kad potvynio vanduo neužtvindytų tunelio per vamzdynus.
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Krantinės šlaitų sutvarkymas

Pastačius naujus laiptus ir pandusus, likę krantinės šlaitai siūlomi tvirtinti tinklais su skalda
bei dirvožemiu, tam, kad šlaitas šioje vietoje būtų apželdintas ir atkartotų natūralią upės aplinką,
esančią saloje. Tarpuose tarp atraminės sienos bei panduso ir laiptų, siūlomi įrengti gėlynai.
Krantinės šlaito konstrukcija siūloma tvirtinti skalda, supilta į plieninius tinklus, vadinamus
erdviniais metalinio tinklo matracais (Pav. 38). Matracai ankeruojami į suformuotą šlaito gruntą.
Skalda užpildyti matracai užtikrina, kad neįvyks giluminė šlaitų erozija tiek dėl lietaus vandens
tiek dėl potvynio vandens. Ant skaldos užpilamas dirvožemis, tvirtinamas priešerozinis
geosintetinis tinklas ir įrengiama priemolių mišinio velėnos danga. Šlaito tvirtinimas
apželdinamais geotinklais apsaugo nuo paviršinės erozijos .

Pav. 38 Siūlomas krantinės šlaito suformavimo pasiūlymo principas

Dėl salos suformuoto užutekio, prie kurio išsidėstęs tunelis ir numatoma remontuoti
krantinė, statiniai yra natūraliai apsaugoti nuo ledonešių Nemuno upėje. Ledonešiai Nemuno
atkarpoje tarp Kauno HES ir santakos su Nerimi nesusidaro, dėl ledų užlaikymo Kauno mariose
iki užtvankos.
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Apšvietimas

Tunelio ir laiptinių apšvietimas projektuojamas ryškus dėl vandalinių ir kito asocialaus
elgesio. Laiptinė prie Nemuno gatvės siūloma apšviesti integruotais šviestuvais, paryškinančiais
turėklų linijas (Pav. 40). Tunelyje siūlomi taip pat integruojami lubose šviestuvai, kadangi tunelis
nėra didelis ir papildomi kabantys objektai vizualiai ir fiziškai sumažintų erdvę.
Tunelio įėjimas krantinėje šiuo metu dalinai apšvietas nuo esamų atnaujintų gatvės
šviestuvų, kurie apšviečia gatvę ir turi papildomus šviestuvus šaligatviui apšviesti. Šio apšvietimo
nepakanka projektuojamiems laiptais ir pandusams, todėl siūlomas apšvietimo principas- šviesos
intensyvinimas link tunelio angos. Tolstant laiptais ir pandusais į krantinės pusę, naudojamas
dekoratyvinis paviršių apšvietimas integruotais šviestuvais. Atraminės sienos plokštuma (kartu su
gėlynais) apšviečiama linijiniu šviestuvų išdėstymu viršutinėje dalyje (Pav. 39).
Amfiteatre, laipteliuose siūlomas dekoratyvinis apšvietimas šviestuvais, atspariais vandeniui
(Pav. 41).

Pav. 39 Atraminės sienos apšvietimo principas

Pav. 40 Šiaurinės laiptinės apšvietimo principas

Pav. 41 Siūlomas dekoratyvinis amfiteatro pakopų apšvietimas

7.6.
Inžineriniai sprendimai
Platinamos ir ilginamos šiaurinės laiptinės, bus reikalinga perkelti esamas ryšių ir elektros
kabelių trasas.
Numatant galimybę ateityje praplatinti tunelį, būtų reikalinga pertvarkyti esamo
magistralinio vandentiekio mazgą, platinant vamzdyno „U“ formos apėjimą virš tunelio
perdangos.
Lietaus nuotekų surinkimas numatomas autonomine nuotekų surinkimo sistema, kuri,
spėjama, turi išleidėją krantinėje prie tunelio.
Siūlomiems viešiesiems tualetams būtų reikalinga įrengti vandentiekio ir nuotekų įvadus,
jungiantis prie netoliese ateinančių miesto tinklų.
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