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Metų kelių objektas 2013

Pažangos rinkimų projektas

rasa Čepienė

Visos aplinkkelio trasoje esančios sankryžos projekto vykdymo metu rekons-
truotos į dviejų lygių, pastatytos 2 estakados, 5 viadukai ir tunelis, o kaimy-

ninėms teritorijoms aptarnauti nutiestos dubliuojančios gatvės. Eismo saugumui 
užtikrinti įrengtos žiedinės sankryžos, šviesoforai, įdiegtos kitos saugumo prie-
monės. Aplinkkelio statybos darbai vykdyti pagal tris sutartis, kurių bendra kai-
na su PVM – 218,31 mln. litų. Užsakovė – Lietuvos automobilių kelių direkcija 
(LAKD) prie LR susisiekimo ministerijos. 

Padidins eismo pralaidumą
Vilniaus pietinio išorinio aplinkkelio trasa automobilių eismui atidaryta 2013 

m. gruodį.  Eismas paleistas visu aplinkkelio ilgiu, apimančiu 7,6 kilometro re-
konstruotos Kirtimų gatvės atkarpą, nuo Gariūnų gatvės ir Savanorių prospekto 
sankryžos iki Kirtimų gatvės sankirtos su Eišiškių plentu.

„Šis aplinkkelis – svarbi ir nepakeičiama įgyvendinamos Vilniaus aplinkkelių 
sistemos dalis. Nauja kelių infrastruktūra padidins eismo pralaidumą, sutaupys 
keliaujančiųjų laiką, sumažins taršą. Įdiegtos inžinerinės eismo saugumo užtikri-
nimo priemonės atspindi nuoseklią Lietuvos Vyriausybės politiką gerinant eismo 
saugumą šalies keliuose. Tai prieššventinė kelininkų dovana sostinei, visos šalies 
visuomenei, verslui bei šalies svečiams, galėsiantiems dar greičiau pasiekti seną-
ją Lietuvos sostinę – Trakus“, – atidarymo dieną sakė Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės vadovas Algirdas Butkevičius.

 „Džiaugiuosi, kad Vilniaus pietinio aplinkkelio projektuotojams ir statytojams 
pavyko sėkmingai įgyvendinti šį sudėtingą projektą. Linkiu, kad nutiestas kelias 
būtų saugus ir patogus visiems eismo dalyviams, o būsimi mūsų kelininkų dar-
bai būtų kuo platesnės geografijos ir užsienio šalių kolegas stebintų aukščiausia 
kokybe“, –  sakė susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius.

„Suprasdami šio projekto reikšmę Lietuvai ir Vilniui, kaip ir visada, buvome 
reiklūs atliekamų darbų kokybei“, –  teigė LAKD direktorius Skirmantas Skrinskas. 

S. Skrinskas pasakojo, kad pietinio aplinkkelio tiesimas nebuvo lengvas: „Da-
lis darbų buvo vykdoma žiemą. Atliekant darbus, buvo aptikti ne tik planuose 
nepažymėti požeminiai inžineriniai tinklai, bet ir nuo Antrojo pasaulinio karo likę 
sprogmenys. Estakada virš geležinkelio Vilnius – Kaunas buvo statoma nenu-
traukiant traukinių eismo. Nepaisant iškilusių sunkumų, darbai buvo baigti laiku.“

 „Vilniaus pietinio išorinio aplinkkelio projektas –  sudėtingiausias pastaro-
jo dešimtmečio kelių sektoriaus projektas Lietuvoje. Tai be galo svarbus projektas 
sostinei, jis gerins susisiekimą Naujininkų ir Lazdynų gyventojams – vien vakar 
per Savanorių Vaduvos sankryžą pravažiavo beveik 18 tūkst. automobilių, o nuo 

Moderni Vilniaus pietinio išorinio aplinkkelio trasa

2011–2013 m. įgyvendintas Vilniaus pietinio išorinio aplinkkelio projektas įvardijamas 
kaip sudėtingiausias pastarojo dešimtmečio kelių sektoriaus projektas Lietuvoje. Po dvejus 
metus trukusių darbų, 7,6 kilometro Kirtimų gatvės dalis tapo keturių ir šešių juostų 
greito eismo gatve, kur eismo srautai atskirti dviejų metrų pločio skiriamąja juosta ir 
viename lygyje nesikerta. 

šiol dalis šių vairuotojų turės galimybę pasirinkti kitą kelią.  Ateityje numatoma 
tiesti šio aplinkkelio atkarpą ir iki Vilniaus viešojo logistikos centro“, – kalbėjo Vil-
niaus meras Artūras Zuokas, sveikindamas projekto vykdytojus. 

Pritaikė šiuolaikines technologijas 
2011 m. pradėto vykdyti projekto „Traseuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus 

miesto pietinio apvažiavimo tiesimas“ statybos darbai buvo išskaidyti į tris eta-
pus.

Projekto pirmajame etape rangovai įrengė 1,9 kilometro ilgio aplinkkelio 
dalį, pradedant nuo Gariūnų gatvės ir Savanorių prospekto sankryžos. Rekons-
truojant kelią, Kirtimų ir Lentvario gatvių sankryžoje pastatyta dviejų lygių san-
kryža, kurios pirmasis lygis yra Kirtimų gatvė, o antrasis lygis – 85,4 m ilgio ir 
12,40 m pločio Lentvario gatvės viadukas.

Statybos darbus vykdžiusi bendrovė „Panevėžio keliai“ viaduko stabilumui, 
atsparumui didelėms eismo apkrovoms užtikrinti pritaikė šiuolaikišką įtemptų 
vielos pluoštų technologiją. 

Antrojo darbų etapo metu 1,4 kilometro ilgio Kirtimų gatvės atkarpoje nuo 
2,08 iki 3,48 kilometro atlikta rekonstrukcija, įrengiant keturių eismo juostų ga-
tvę su skiriamąja juosta.  

Kirtimų gatvės sankirtoje su geležinkeliu įrengta dviejų lygių sankryža, pa-
statant 34,6 m ir 6,76 m pločio geležinkelio viaduką bei viaduką pėstiesiems. 
Taip pat panaikinta vieno lygio sankryža su Granito gatve, Kirtimų gatvėje šioje 
vietoje įrengta nuovaža Galvės gatvės link ir Granito gatvės žiedinė 30 m skers-
mens sankryža.  

Projekto vykdymo metu įrengta dviejų lygių sankryža Kirtimų ir Galvės gatvių 
sankirtoje. Viaduko per Galvės gatvę ilgis – 91,86 m, plotis – 25,8 m. Galvės ir 
Kirtimų gatvės jungiamųjų kelių sankryžoje eismui reguliuoti įrengti šviesoforai.

Dviejų lygių Kirtimų gatvės sankryžoje su geležinkeliu Vilnius – Kaunas esa-
mas viadukas demontuotas ir pastatyta nauja, 264 m ilgio estakada virš esamo 
geležinkelio, toliau pratęsiant ją ir virš perspektyvinės geležinkelio linijos.

Tai – ilgiausia estakada Vilniaus pietiniame išoriniame aplinkkelyje ir viena 
ilgiausių estakadų sostinėje. Estakada suprojektuota iš dviejų dalių. Siauresnio-
ji (13,35 m pločio) dalis skirta įvažiuoti į Vilniaus miestą, o platesnioji (15,95 m 

pločio) – išvažiuoti. Estakados dviejų dalių plotis su šalitilčiais – 29,9 m, ilgiau-
sias tarpatramis siekia 42 m.

Estakados statybai buvo panaudota šiuolaikiška įtemptų vielos pluoštų tech-
nologija. Persipinantys įtempti vielos pluoštai reikalauja tam tikro darbų organi-
zavimo, todėl betonavimo darbai buvo suskirstyti į keturiolika etapų.

Dubliuojančios gatvės, viadukai ir tuneliai 
Antrajame etape taip pat naikinama vieno lygio Kirtimų – Fermentų ir akli-

gatvio sankryža. Kirtimų gatvė nutiesta taip, kad tiesioginio ryšio nei su Fermen-
tų gatve, nei su pramoniniais objektais nebeturi. Susisiekimui su Fermentų gatve 
ir bei kitais objektais pastatyta nuovaža, kuri su Fermentų gatve ir esamu akliga-
tviu jungsis žiedinėje sankryžoje (išorinis žiedo skersmuo – 40 m). 

Kad transportas patektų į esamus pramoninius objektus, esančius šalia Kir-
timų gatvės, pastatyta dubliuojanti gatvė. Į šią gatvę bus perkeltas visuomeninis 
transportas bei pėsčiųjų ir dviračių takas. Visoje rekonstruojamoje Kirtimų gatvės 
atkarpoje skiriamojoje juostoje įrengti atitvarai, panaikinant galimybę apsisukti 
ar atlikti kairiuosius posūkius. Pėsčiųjų ir dviračių takas nutiestas vakarinėje (de-
šinėje) Kirtimų gatvės pusėje. Ties 2,387 kilometru pastatytas  pėsčiųjų viadukas, 
sujungęs naująjį pėsčiųjų ir dviračių taką bei „Eurovelo 11“ dviračių taką. Pėsčių-
jų ir dviračių tako viaduko ilgis – 43 m, plotis – 4,1 m.

Projekto trečiajame etape, 4,365 kilometro ruože, naujai įrengta keturių juos-
tų greito eismo gatvė su skiriamąja juosta, panaikinami visi buvę išvažiavimai į 
šalia esančias teritorijas. Šioms teritorijoms aptarnauti Kirtimų gatvės pietinėje 
pusėje nutiesta 7 m pločio 1,26 km ilgio dubliuojanti gatvė. Į šią gatvę perkeltos 
visuomeninio transporto stotelės. 

Patekti į dubliuojančią gatvę pastatytas 280 m jungiamasis kelias per viadu-
ką, akligatvyje įrengtas visuomeninio transporto apsisukimo žiedas, užstatytos 
teritorijos pusėje pastatytas 2,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių takas. 

Buvusios vieno lygio Kirtimų gatvės sankryžos su geležinkeliu vietoje pasta-
tyta dviejų lygių sankryža su geležinkeliu: per Kirtimų gatvę pastatyta 26 m plo-
čio estakada. Vieno lygio Kirtimų gatvės sankryža su Eišiškių plentu rekonstruota 
į dviejų lygių sankryžą su jungiamaisiais keliais. Per Kirtimų gatvę pastatytas 30,9 
m ilgio ir beveik 12 m pločio viadukas. Dėl eismo saugumo Kirtimų gatvės nuo-
važos, Krantinės gatvės ir jungiamojo kelio sankryža įrengta žiedinio tipo.

Trečiojo etapo pabaigoje, ties 7,55 kilometru, įvažiavimui į Vaidotų gyvenvie-
tės Krantinės ir Parko gatves įrengtas apšviestas tunelis. Tunelio perdangos yra 15 
m pločio ir 30 m ilgio. Tunelio statybai panaudota šiuolaikiška metalinių spraus-
tasienių technologija.  

Vilniaus pietinis išorinis aplinkkelis yra Lietuvos teritoriją kertančio IXB tarp-
tautinio transporto koridoriaus dalis. Aplinkkelis pagerins susisiekimą Minsko ir 
Klaipėdos kryptimis, nukreips tranzitinio transporto srautus nuo Vilniaus miesto, 
bus svarbus tiek keleiviniam transportui, tiek krovinių gabenimui.  

Vilniaus pietinis išorinis aplinkkelis yra Lietuvos teritoriją 
kertančio IXB tarptautinio transporto koridoriaus dalis.
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