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1

BENDROJI INFORMACIJA
Projektinių pasiūlymų paskirtis – išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio
dalies pagrindinių sprendinių idėją bei apie tai informuoti visuomenę apie statinio projektavimą
pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“.
Projekto tikslas – numatoma esamą Švenčionių g. pervažą (ordinatė 3019 m) rekonstruoti,
vadovaujantis gautomis AB „LTG Infra“ prisijungimo sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės
administracijos miesto tvarkymo skyriaus išduotomis prisijungimo sąlygomis prie susisiekimo
komunikacijų. Projekto tikslas rekonstruoti pervažą, patikslinant jos įvažos vietą iš Drobės
gatvės, tačiau, nekeičiant geležinkelio kelio parametrų. Rekonstruota pervaža naudosis dviejų
gretimų sklypų savininkai, pateikimui į savo sklypus.

1.1

Pagrindiniai statinio duomenys ir reikalavimai
Projekto pavadinimas – Švenčionių g. pervažos (ordinatė 3019 m) per Kauno geležinkelio
stoties tunelio apvažiavimo kelią unikalus Nr. 4400-2092-0927 rekonstravimo projektas
Statinio vieta – Švenčionių g., Kauno miesto savivaldybė, Kauno apskritis.
Statinio naudojimo paskirtis – inžinerinis statinys, susisiekimo komunikacijos, kiti transporto
statiniai.
Pagrindinė naudojimo paskirtis – geležinkelių.
Statybos rūšis – rekonstravimas.
Statinio kategorija – neypatingasis statinys.
Didžiausia ašies apkrova 245 kN (25 t).
Statinio artumo gabaritas – S.
Traukinių greitis: keleivinių traukinių didžiausias leistinas greitis – 15 km/h, prekinių traukinių
didžiausias leistinas greitis – 15 km/h. Galutinis greitis nustatomas infrastruktūros valdytojo
atsižvelgiant į pastatyto kelio parametrus.
Geležinkelio linijos kategorija – VI.
Šis aiškinamasis raštas apima Švenčionių g. pervažos per Kauno geležinkelio stoties tunelio
apvažiavimo kelią Nr. V, rekonstravimo sprendinius. Pažymėtina, kad nurodyta ordinatė
2918,6 m pagal išduotas sąlygas. Tačiau pagal pateiktą atnaujintą kadastro bylą (2021 m.
birželio mėn.) Švenčionių g. pervažos piketažas yra 3+019 km dėl atliktos kito projekto
rekonstrukcijos, kurios metu pasikeitus Kauno geležinkelio stoties tunelio apvažiavimo kelio
prisijungimo vietos, tikslinosi piketažas ir bendras kelio ilgis. Projekte bus naudojami naujausi
pervažos duomenys, t.y. 3019 m ordinatė. Geležinkelio kelių projektiniai sprendiniai turi būti
skaitomi kartu su brėžiniais (vaizdine medžiaga). Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti
taikomas kitiems objektams. Rekonstruojamo statinio išdėstymas projektinėje padėtyje bei
principiniai sprendiniai parodyti brėžiniuose.
Remiantis VĮ „registrų centro“ pateiktais nekilnojamojo turto registre įregistruotais duomenimis,
žemiau esančioje lentelėje (1 lentelė) teikiame esamų statinių / pastatų / žemės sklypų,
patenkančių į statybos/rekonstrukcijos zoną, pagrindinius duomenis.
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1 lentelė. Esamų statinių pagrindiniai duomenys.
Eil.
Nr.

Nekilnojamojo turto
pavadinimas
Geležinkelis
Pagrindinis kelias

–

Unikalus Nr.

Aprašymas/pastabos

4400-2092-0927

Kauno tunelio apylankos pagrindinis
geležinkelio kelias nuo IP5ss iki IP17ss;
žemės sankasa (11001 kub. m); iešmai
Nr. 7, 3, 2, 4, 1, 32, 28, 34, 48, 40, 50,
52, 56, 76, 67, 59, 57, 53, 19/21;
pervaža (12 vnt.); pralaida (3 vnt.)

1

1.2

Projekto rengimo pagrindas
Privalomųjų dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas pateikiamas
2 lentelėje.
2 lentelė. Privalomųjų dokumentų sąrašas.
Dokumento
indeksas
2021-03-24
Nr.SD (LGI)1350
19:21:3866

Pastabos

AB „LTG Infra“ projektavimo sąlygos „Dėl pervažos
rekonstravimo projektavimo sąlygų prie numatomo
statyti gamybos paskirties pastato“
J.Kučiausko i.į. parengta ir suderinta (2020-06)
topografinė nuotrauka

2021-08-26,

Prisijungimo sąlygos vandens tiekimui ir nuotekų

Nr. 54-3857

šalinimui

2021-09-20
Nr. 43-31-225

1.3

Pavadinimas

Prisijungimo sąlygos prie susisiekimo komunikacijų

Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas
Techninis projektas parengtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius statybos techninius
reglamentus, teisės aktus, statybos normas ir taisykles.
Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys
valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos
Respublikos atitinkamų žinybų.
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai sprendiniai:
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas;
- LST EN 13803 Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Projektiniai kelio trasos parametrai.
1435 mm ir platesnės vėžės kelias;
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
- STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“;
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-

-

-

1.4

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
Pastovumas“;
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“;
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;
LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“;
TNN „Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai“;
K/111 „Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės“;
147/K „Kelio statinių priežiūros instrukcija“;
15/LG „Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės“;
163/K „Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija“;
192/K „Geležinkelio sankasos priežiūros instrukcija“;
K/138 „Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklės“;
Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-36;
SN 449-72 „Geležinkelių žemės sankasos projektavimo nurodymai“;
K/078 Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią;
ADV/002 Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės;
27/K Bėgių naudojimo ir naujų bėgių priėmimo taisyklės;
2004 m. balandžio 22 d. LR įstatymas Nr. IX-2152 „Lietuvos Respublikos geležinkelių
transporto kodeksas“;
2009 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. Į- 155 „Nuolatinių ir kilnojamųjų greičio mažinimo
skritulių, kilnojamųjų signalų bei signalinių ir kelio ženklų techninių reikalavimų
aprašas“;
ĮST 1005384-1:2011 1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai
gali važiuoti ne didesniu kaip 160 km/h;
ĮST 1005384-2:2011 „1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos viršutinė konstrukcija, kai
keleivinių traukinių važiavimo greitis iki 160 km/h“.

Licenzijuotų programinių įrangų, kurios buvo naudojamos projektiniams sprendiniams
įgyvendinti, sąrašas
Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė 8 priedo 5.6.18 punkto reikalavimus, pateikiamas licencijuotos projektavimo
programinės įrangos sąrašas pagal kurį parengta ši projekto dalis:
o Windows;
o Microsoft Office;
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o AutoCAD Civil 3D.
2

STATYTOJAS
AB „Kauno baldai“, Drobės g. 66, LT- 45500 Kaunas, tel.nr.: + 370 37 341 987, faksas: + 370
37 341 925, el. p: info@kaunobaldai.lt, kontaktinis asmuo – Aleksandras Zenkovas, mob. +370
618 84343, el. p. aleksandras.zenkovas@kaunobaldai.lt.

3

UŽSAKOVAS
UAB „Gedimino Jurevičiaus studija“, Laisvės al. 61-2, LT-44304 Kaunas, tel.+370 37 223042, email: info@gjs.lt, kontaktinis asmuo – Tomas Vaičiulis, Mob. +37069813855, el. p.
t.architektai@gmail.com.

4

PROJEKTUOTOJAS
UAB „Sweco Lietuva“, A. Strazdo g. 22, LT-48488, Kaunas, tel. +370 372 21056, el. p.
info@sweco.lt. Projekto vadovas – Romualdas Karužis, tel. +370 656 34453 el. p.
romualdas.karuzis@sweco.lt.

5

ESAMA SITUACIJA

5.1

Statybos sklypo apibūdinimas
Rekonstruojama Švenčionių g. pervaža (ordinatė 3019 m) per Kauno geležinkelio stoties tunelio
apvažiavimo kelią Nr. V (unik. Nr. 4400-2092-0927, reg. Nr. 44/1386284) administraciniu
požiūriu yra Kauno miesto savivaldybėje.
Rekonstrukcijos darbai numatomi Nacionalinei žemės tarnybai priklausančiame žemės sklype.
Suformuotas žemės sklypas yra neįregistruotas, Kauno m. kadastrinėje vietovėje, kadastrinis
Nr.1901/8001:0 (plotas 3,3378 ha).
Teritorijoje, kurioje planuojama statyba, yra urbanizuotoje vietovėje. Greta įsikūrusios ir veikia
pramoninių mašinų ir įrangos remonto bei techninė priežiūros, transporto paslaugų, kieto kuro
gaminių tiekimo bei kitą veiklą vykdančios įmonės.
Pažintiniai duomenys apie sklypą pateikiami 3 lentelėje.
Eil.
Nr.
1

Geografinė vieta

2

Klimato sąlygos

3

Vėjo kryptis ir
stiprumas

4

Žemės reljefas

5
6

Augantys želdiniai
Pastatai

Parametras

Reikšmė
Statinio centro koordinatės: X = 6081722.149, Y = 497248.095
Oro temperatūra (vidutinė metų) (C): 6,3;
Kritulių kiekis per metus (mm): 630;
Laikotarpio su sniego danga trukmė (dienomis): 100 – 120.
Vyraujanti kryptis – pietryčių, vakarų;
Vidutinis metinis vėjo greitis (m/s): 4,0.
Žemės reljefo aukštis tyrinėtame ruože svyruoja iki 0,5-1,5 m.
Absoliutinių aukščių atžvilgiu žemės reljefas kinta einant iš
šiaurės į pietus.
Sklype vyrauja natūralios pievos.
Nėra
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Eil.
Nr.

Parametras

7

Inžineriniai tinklai

8

Vandens telkiniai
Kultūros paveldo
vertybės
Topogeodeziniai
duomenys
Geologiniai
duomenys
Hidrogeologiniai
duomenys

9
10
11
12

Reikšmė
Aukštos įtampos elektros požeminiai kabeliai;
Ryšių kabeliai;
Ryšių kabeliai požeminiame vamzdyje;
Lietaus nuotakynas
Nėra
Nėra
Yra pateikti projekto prieduose
Yra pateikti projekto prieduose
Yra pateikti projekto prieduose

1 pav. Rekonstruojamo Švenčionių g. pervažos vietos schema (apvesta raudonai)

5.2

Švenčionių g. pervaža
Esama Švenčionių g. pervaža yra Kauno geležinkelio stoties tunelio apvažiavimo kelio Nr. V
(unikalus Nr. 4400-2092-0927) priklausinys ir pagal paskirtį priskiriama kitiems transporto

ŠVENČIONIŲ G. PERVAŽOS (ORDINATĖ 3019 M) PER KAUNO GELEŽINKELIO
STOTIES TUNELIO APVAŽIAVIMO KELIĄ UNIKALUS NR. 4400-2092-0927,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

20189-02-PP.AR
Lapas 6 Lapų 13 Laida 0

statiniams. Rekonstruojama pervaža yra viešo naudojimo priklauso stoties keliui, randasi
mieste. Nagrinėjama pervaža yra nereguliuojamoji, IV kategorijos, nesergimoji be signalizacijos
įrenginių, pagal pateiktą dokumentaciją 12,0 m pločio iš gelžbetoninių plokščių, tačiau
apžiūrėjus esamoje padėtyje pervažos plotis yra 9,6 m ir įrengta iš guminės dangos. Pervažoje
nėra įrengta atskira perėja pėstiesiems bei nėra prie jos nutiestų šaligatvių. Matomumo sąlygos
yra ribotos, nes pervaža randasi mieste užstatytoje teritorijoje. Pagal pateiktą atnaujintą
kadastro bylą Švenčionių g. pervažos piketažas yra 3+019 km dėl atliktos kito projekto
rekonstrukcijos, kurios metu pasikeitus Kauno geležinkelio stoties tunelio apvažiavimo kelio
prisijungimo vietos, tikslinosi piketažas ir bendras kelio ilgis.
Pagal dokumentaciją pervaža susikerta su Kauno geležinkelio stoties tunelio apvažiavimo keliu
Nr. V ties iešmu Nr. 4 (ordinatė 3019 m) stačiu kampu.
Esamos rekonstruojamos pervažos danga yra iš gumos kompozito, prieigos iš asfalto dangos.
Esamos pervažos esama situacija pateikiama 2 pav.

2 pav. Esama pervaža.

3 pav. Esama pervaža.
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5.3

Viršutinė kelio konstrukcija

5.3.1

Bėgiai, pabėgiai, balastas
Esamo pagrindinio geležinkelio kelio ir iešmo Nr. 4 priedanga, kuriuos kerta rekonstruojama
pervaža, viršutinė kelio konstrukcija sudaryta iš R65 tipo bėgių ir gelžbetoninių/medinių pabėgių
su elastine tvirtinimo sistema. Pagrindinio kelio konstrukcija įrengta ant skaldos balasto.
Įrengtos surenkamos sandūros.

5.3.2

Iešmai
Rekonstruojama pervaža yra šalia įrengtos esamo iešmo Nr. 4, kurio pagrindiniai duomenys
pateikiami 4 lentelėje.

4 lentelė. Esamų iešmų pagrindiniai duomenys.
Eil.
Nr.

Iešmo
Nr.

Iešmo
bėgių
tipas

Pabėgių
tipas

Kryžmėženklis

Iešmo
kryptis

Centralizacijos
rūšis

Balasto
rūšis

Iešmo
ilgis*

1

4

R65

medis

1/11

dešinė

Rankinis

skalda

35,17

* - atstumas nuo kryžmės galo iki rėminio bėgio sandūros
Apžiūrėjus iešmą Nr. 4, padėtis yra užrakinta pagrindinio kelio kryptimi (4 pav.)
4 pav. Iešmo Nr. 4 padėtis.
5.4

Žemės sankasa ir vandens surinkimo įrenginiai
Rekonstrukcijos zonoje pervaža ir esami geležinkelio keliai įrengti lygiai su paviršiumi, nėra
pylimų ir iškasų. Analizuojamame ruože (remiantis AB „LT Infra“ pateikta informacija) Kauno
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geležinkelio stoties tunelio apvažiavimo kelio Nr. V ir jo priklausinių nepastebėta jokių sankasos
pažeidimų, išplovų ar kitokių defektų. Šių defektų taip pat nepastebėta apžiūrėjus objektą
vizualiai vietoje.
Esamas pagrindinis geležinkelio kelias ties Švenčionių g. pervaža kaip ir pati pervaža neturi
vandens nuvedimo įrenginių.
Greta geležinkelio kelių esančioje Švenčionių g. yra įrengta lietaus kanalizacija, priklausanti
Kauno miesto savivaldybei.
5.5

Sklype esantys statiniai
Į rekonstrukcijos ruožą patenkantys statiniai nesuformuotame žemės sklype yra geležinkelio
statiniai: rekonstruojama Švenčionių g. pervaža ir ištaisomas Kauno geležinkelio stoties tunelio
apvažiavimo kelias Nr. V su iešmu Nr. 4, patikėjimo teise priklausantys AB „LTG Infra“.
Įgyvendinant šio projekto sprendinius nebus pablogintos nei vieno iš šiame sklype esančio
statinio eksploatavimo galimybės.

5.6

Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai
Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai nepatenka į rekonstruojamos pervažos darbų
zoną, todėl nenumatomi jokie sprendiniai. Artimiausiai darbų zonos esantis apsauginiame dėkle
ryšių požeminis kabelis, priklausantis AB „Telia“.

5.7

Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai
Projektavimui panaudota J. Kučiausko IĮ parengta ir suderinta topografinė (geodezinė)
nuotrauka. Koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07.
Topografinės (geodezinės) nuotraukos mastelis – M 1:500.
Planuose parodytos žemės sklypų ribos. Topografinė (geodezinė) nuotrauka suderinta su
požemines komunikacijas aptarnaujančiomis organizacijomis.

5.8

Saugomos teritorijos
Statybos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ir kitų saugomų gamtinių
teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas.
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APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI (TYRINĖJIMAI)
Planuojama veikla – geležinkelio kelių priklausinio rekonstrukcija. Analizuojamoje teritorijoje jau
yra eksploatuojami geležinkelio keliai, todėl planuojama veikla vertinama kaip esamos
vykdomos veiklos modernizavimas. Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymu, planuojama ūkinė veikla nėra įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos,
kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą. Taip pat vadovaujantis aukščiau
nurodyto įstatymo 2 priedu, planuojamai ūkinė veikla nereikia atlikti atrankos dėl poveikio
aplinkai vertinimo pagal rūšių sąrašą – geležinkelių, išskyrus pagrindinius viešojo naudojimo
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geležinkelius, tiesimas (kai tiesiamas 2 km ar ilgesnis geležinkelis), kadangi projektuojamas
privažiuojamasis kelias yra trumpesnis nei 2 km.
7

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

7.1

Susisiekimo komunikacijos. Kiti transporto statiniai. Pervaža
Numatoma esamą Švenčionių g. pervažą (ordinatė 3019 m) rekonstruoti, vadovaujantis
gautomis AB „LTG Infra“ prisijungimo sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės administracijos
miesto tvarkymo skyriaus išduotomis prisijungimo sąlygomis prie susisiekimo komunikacijų.
Projekto tikslas rekonstruoti pervažą, patikslinant jos įvažos vietą iš Drobės gatvės, tačiau,
nekeičiant geležinkelio kelio parametrų. Rekonstruota pervaža naudosis dviejų gretimų sklypų
savininkai, pateikimui į savo sklypus.
Susikirtimas su geležinkelio keliais išliks stačiu kampu. Rekonstruojamos pervažos zonoje bus
įrengti vandens surinkimo įrenginiai paviršiniam lietaus vandeniui nuvesti nuo įrengiamos
pervažos dangos. Pervažos platinimo zona bus įrengta iš guminės dangos, prieigos iš
asfaltbetonio.
Atsižvelgiant į numatytus platinamos pervažos sprendinius ir kad esama danga yra iš asfalto,
Nacionalinės žemės tarnybos sklypo ribose numatoma asfalto dangos konstrukcija. Platinama
pervaža iš gumos kompozito ir asfalto dangos prieigų tarp geležinkelio kelių bus 8 m pločio
horizontalioje aikštelėje. Nuo kraštinių bėgių į abi puses bus numatyta 2 m pločio asfalto danga
su 0% nuolydžiu. Prisijungimas prie pervažos guminės dangos ir Drobės gatvės projektuojamas
iš asfalto dangos 2 m pločio su 0% nuolydžiu šio projekto apimtyje. Asfalto dangos konstrukcija
parinkta pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėse”
KPT SDK 19 nurodymus. Detalūs sprendiniai bus pateikiami techninio projekto dalyje
„Susisiekimo komunikacijų dalis. Geležinkelio kelias“. Kitos prieigos pusės iki pervažos guminės
dangos sprendiniai numatomi susijusiame projekte „Gamybos pastato Drobės g. 68, Kaunas
statybos projektas“. Danga bus iš asfalto, nuo kraštinio bėgio numatyta 2 m pločio asfalto danga
su 0% nuolydžiu, toliau projektuojama danga su ne didesniu kaip 3% išilginiu nuolydžiu.
Susijusio projekto sprendiniuose parinkta konstrukcija analogiška šio projekto pateiktai
konstrukcijai ir atitinka keliamus reikalavimus.
Taip pat numatoma įrengti įvažiavimo bordiūrus išilgai platinamos pervažos ilgiu su tikslu
nukreipti nuo gatvės paviršiumi susidarantį lietaus vandenį į esamą gatvės vandens nuvedimo
sistemą. Taip vanduo netekės į geležinkelio pervažą.
Sankryžos apstatymas ženklais ir horizontalusis ženklinimas projektuojamas, remiantis Pervažų
įrengimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-36, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo
taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. sausio 31 d., įsakymu Nr. 3-83 ir Kelių horizontaliojo
ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis, 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 ir jų keitiniais.
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Rekonstruojamoje pervažoje nėra numatoma atskira pėsčiųjų perėja, nes vadovaujantis
esamais duomenimis, pėsčiųjų srautas yra mažesnis kaip 100 žmonių per valandą bei iki
esamos pervažos Kauno miesto Drobės gatvėje nėra nutiestų šaligatvių.
7.2

Susisiekimo komunikacijos. Geležinkelio kelias.
Nacionalinės žemės tarnybos priklausančiame žemės sklype rekonstrukcijos zonoje esantys
geležinkelio keliai bus minimaliai ištaisomi, pagerinama jų būklė su tikslu tinkamai įrengti
guminę pervažos dangą. Kelyje Nr. V iešmo priedangoje bus įrengti kietmedžio užiešminiai
pabėgiai su elastiniu tvirtinimu vietoje esamoje situacijoje esančių gelžbetoninių standartinių
pabėgių.

7.2.1

Kelio planas ir aukščiai
Rekonstrukcijos tikslas atlikti pervažos platinimą nekeičiant geležinkelio kelio parametrų. Kelių
planinė padėtis po rekonstrukcijos nepasikeis, aukščiai minimaliai gali tikslintis, nes bus
reikalinga tolygiai pakelti esamus kelius su tikslu prisitaikyti prie lygiagrečiai įrengtos esamų
Drobės gatvės dangų aukščių. Po remonto ištaisius kelią atkarpos 62,82 m išilginis geležinkelio
kelio profilio bus 6,38 ‰ nuo pervažos piketų didėjimo kryptimi, o esamas išilginis geležinkelio
kelio profilio nuolydis 0 ‰ nepasikeis esamos ir dalies platinamos pervažos zonoje.

7.2.2

Viršutinės geležinkelio kelio konstrukcijos remontas
Zonoje, kurioje bus įrengiama guminė pervažos danga, numatomas 14,5 m geležinkelio kelio
esamų standartinių g/b pabėgių keitimas į naujus kietmedžio užiešminius pabėgius su elastiniu
bėgių tvirtinimu ir 10,5 m esamų R65 tipo bėgių keitimas į naudotus R65 tipo ne žemesnės kaip
I-C tinkamumo grupės pagal 27/K „Bėgių naudojimo ir naujų bėgių priėmimo taisyklės" 4.2.1. p.
Taip pat keičiamų bėgių zonoje numatoma pakeisti esamus defektinius standartinius
gelžbetoninius pabėgius su elastiniu tvirtinimu naujais. Sprendiniai pateikiami brėžinyje 2018902-PP.B-01.
Taip pat numatoma esamą kelią ištaisyti. Kelio ištaisymui naudojamas naujas balastas – skalda.
Pervažos zonoje klojant gumos kompozito plokštes pabėgių epiūra turi būti 1666 vnt/km.

7.2.3

Vandens nuvedimo sprendiniai
Siekiant užtikrinti efektyvų rekonstrukcijos zonoje platinamos pervažos vandens nuvedimą nuo
dangos, numatoma įrengti iš abiejų pervažos pusių 35 cm aukščio gelžbetoninius latakus,
kuriais surenkamas vanduo išvedamas į šulinius Nr. L-1 ir Nr. L-3.
Paviršinės nuotekos nuo pertvarkomos pervažos nuvedamos į esamą 250 mm diametro
paviršinių nuotekų kolektorių per šulinį Nr. 215. Projektuojami 160 mm diametro skersmens
tinklai iš savitakinių beslėgių kanalizacijos vamzdžių.
Šuliniai (L-1, L-2, L-3) montuojami 425 mm skersmens (ID425/OD476) PP (iš vidaus ir išorės
gofruoti). Šulinių dangčiai – apvalūs 485 mm skersmens, ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą.
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Visi nuotekų vamzdynai klojami žemės grunte atviru tranšėjiniu metodu. Tranšėjos dugne
paruošiamas smėlio sluoksnio S = 100 mm pagrindas, ant kurio reikiamu nuolydžiu klojamos
nuotekų linijos jungiant PVC vamzdynus movomis. Tranšėjos užpilamos žvyru. Projektuojamų
požeminių linijų prasilenkimo su esamomis požeminėmis komunikacijomis vietose grunto
kasimo darbai turi būti atliekami rankiniu būdu 4 metrų tarpe. Detalūs sprendiniai bus pateikiami
techninio projekto dalyje „Susisiekimo komunikacijų dalis. Geležinkelio kelias“.
7.3

Matomumas
Esamoje nesergimojoje pervažoje matomumo sąlygos neatitinka taisyklių „Pervažos įrengimo ir
naudojimo taisyklės“ reikalavimų, kadangi pervaža randasi mieste urbanizuotoje teritorijoje,
apstatytoje jau XIX a. pradžioje. Vystantis miestui verslo ir pramonės teritorijose, prisitaikoma
prie esamos įrengtos inžinerinės infrastruktūros, maksimaliai užtikrinant reikalaujamą saugumą.
Pagal 2020-2021 m. statistiką Kauno geležinkelio stoties tunelio apvažiavimo keliu Nr. V
traukinių intensyvumas 0 traukinių per parą.
Įvertinus esamą situaciją, numatoma palikti/perstatyti nuolatinius švilptelėjimo signalinius
ženklus, kelio ženklus 102 „Pervaža be užtvaro“ ir įrengti kelio ženklą Nr. 204 „STOP“
norintiems kirsti pervažą važiuojant į Drobės gatvę. Taip pas numatytas automobilių kelio
horizontalusis ženklinimas, užtikrinsiantis transporto priemonių srautų judėjimo tvarką per
pervažą.

7.4

Inžineriniai tinklai
Artimiausiai darbų zonos esantis apsauginiame dėkle ryšių požeminis kabelis, priklausantis
AB „Telia“ netrukdys rekonstrukcijos darbams, kadangi tvarkoma viršutinė geležinkelio kelio
konstrukcija ir pervažos danga su latakais, nebus giliau negu 35 cm matuojant nuo bėgio
galvutės viršaus. Gelžbetoninis latakas įrengiamas tarp pabėgių granito skaldoje.
Esantys (trukdantys) inžineriniai tinklai ir kt. įrenginiai turi būti perkelti, o vietose, kur jų
neįmanoma perkelti, dirbant būtina laikytis visų saugumo reikalavimų, kad esami inžineriniai
tinklai išliktų nepažeisti
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REKONSTRAVIMO DARBŲ VYKDYMAS
Atliekant geležinkelio kelio remonto ir pervažos rekonstrukcijos darbus, bus reikalingas laikinas
Kauno geležinkelio stoties tunelio apvažiavimo kelio Nr. V uždarymas. Atsižvelgiant į tai, kad
pagal 2020-2021 m. statistiką Kauno geležinkelio stoties tunelio apvažiavimo keliu Nr. V
traukinių intensyvumas 0 traukinių per parą, geležinkelio kelio darbui atlikimui nebus reikalingos
eismo pertraukos ir eismo pertraukos nėra numatomos.
Tačiau Rangovas prieš darbų pradžią turi informuoti AB „LTG Infra“ apie darbų trukmę ir jeigu
atsiras poreikis, atskirai derinti eismo pertraukas su AB „LTG Infra“ nustatyta tvarka. Užsakant
eismo pertraukas visi statybos dalyviai privalo vadovautis 2020 m. liepos 03 Nr. ĮS(LGI)-333
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patvirtintomis geležinkelių transporto „Geležinkelių transporto eismo pertraukų suteikimo
taisyklės“.
Rangovo statybos darbai bus organizuojami pagal parengtą techninio projekto pasirengimo
statybai ir statybos darbų organizavimo dalį (toliau – SO), vadovaujantis statybos techninių
reglamentų STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ ir
STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ bei kitų teisės
aktų reikalavimais. SO dalis bus parengta ir derinama su Statytoju techninio projekto metu.
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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Biudžetinė įstaiga. Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 42 43, faks. (8 37) 42 44 81,
el. p.miesto.planavimo .architekturos.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867.

Įgaliotam asmeniui R. Karužiui
El. p. romualdas.karuzis@sweco.lt

Nr. ..............................
Į ........................... Nr. ..............................

DĖL PRAŠYMO PRITARTI PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOČIAI

Informuojame, kad pagal Savivaldybės administracijos skyriams nustatytų funkcijų priklausomybę išnagrinėjome Jūsų 2021-10-07 gautą prašymą ir pateiktus dokumentus, Švenčionių g.
pervažos (ordinatė 3019 m) per Kauno geležinkelio stoties tunelio apvažiavimo kelią unikalus Nr.
4400-2092-0927, rekonstravimo projektui ir atsakome, kad pritariame pateiktam prašymui.
Atsižvelgiant į tai, kad Jūsų pateikta užduotis neprieštarauja Kauno miesto savivaldybės
tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos
bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto bendrojo plano sprendiniams, pritariame Švenčionių g.
pervažos (ordinatė 3019 m) per Kauno geležinkelio stoties tunelio apvažiavimo kelią unikalus Nr.
4400-2092-0927, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų rengimo užduočiai.
Šis atsakymas gali būti skundžiamas Savivaldybės administracijos direktoriui Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo ar Kauno miesto savivaldybės visuomeninei
administracinių ginčų komisijai arba Kauno apygardos administraciniam teismui Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
PRIDEDAMA: projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, 2 l.

Skyriaus vedėjas

Nerijus Valatkevičius

D. Kvizikevičienė, tel. 837 24 02 44, el.p. daiva.kvizikeviciene@kaunas.lt
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139

Esamas ištaisomas iešmas
‰

R = 2 20
L k = 38 . 23
P=0
α= 9 ° 5 7 ' 2 4 "
T an g. su s i k i r t. k o o r d.:
X : 6 0817 3 9.5 2
Y:4 97 2 61. 0 0

1,37*

‰

km 11+500 Projektinis kilometražas

802

R =35 5
L k = 8 3 . 71
P= 40
α =13 ° 3 1'
3 6"
T a n g. s
u s ik ir t . k
o o r d.:
X : 6 0 816 6
2.3 9
Y : 4 9 7 215
.3 3

asfalto dangos automobilių
aikštelė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

STOP
204

km 3+011.62

802

X=6081716.355
Y=497243.656

Esamų g/b TIK defektinių pabėgių
keitimas į naujus g/b standartinius
pabėgius su elastiniu bėgių
tvirtinimu

802

25m

2.1.1

102

Esamas iešmas Nr. S.S.4

Pertvarkom
as
esamas
ženklas

14.50

10.50

Vandens nuvedimo vamzdis pajungiamas
į miesto vandens nuvedimo šulinį.

Latakas h-0,35 m

Esamų standartinių g/b
pabėgių keitimas į naujus
medinius užiešminius su
elastiniu bėgių tvirtinimu

Latakas h-0,35 m

km 3+100

802

Gumos kompozito pervažos
plokštės
Įvažiavimo bordiūrai

Esamų R65 tipo bėgių keitimas į naudotus R65 tipo ne žemesnės
kaip I-C tinkamumo grupę pagal 27/K „Bėgių naudojimo ir naujų
bėgių priėmimo taisyklės" 4.2.1. p.

102

100m

Projektuojama asfalto danga

Esamo kelio ištaisymas

25.00

1,30

Pertvarkom
as
esamas
ženklas

Esamo kelio ištaisymas

Projektuojamų dangų planas, M 1:250

DN160
10 ‰

‰

‰

1.72‰
min 50.00 m

-0.00‰
69.59 m

R = 3 50
L k = 25. 99
P=0
α= 4 °15 '18 "
T an g. s u s i k i r t. k o o r d.:
X : 6 0 817 2 8.15
Y : 4 9 7 2 4 9.8 6

‰

R =3 5 0
Lk =2 5 .9 9
P= 0
α= 4°15 '18 "

PBG 30.69 m

9.9
50. 2‰
01
m

km 2+958.97

km 3
+141
.38
PBG
31.59
m

esa 9.92‰
ma
sk
elia
s

Projektuojamas vandens nuvedimo vamzdis, nuolydis, bei vamzdžio
skersmuo
Apžiūros ir kontroliniai šuliniai, jų numeriai, šulinių diametrai
Projektuojamas latakas
Esama asfalto danga
Demontuojama esama asfalto danga
Naujai klojama asfalto danga
Susijusiu projektu klojama asfalto danga

1.1

1.1, 1.6, 1.11 – automobilių kelio horizontalus ženklinimas

Pastabos:
1. Planas parengtas pagal topografinę nuotrauką. Tyrinėjimo darbus 2020 m.
birželio mėn. atliko J. Kučiausko i. į. (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-238).
2. Aukščių sistema - LAS07.
3. Koordinačių sistema - LKS 94.
4. Altitudžių ir nenurodytų matmenų matavimo vienetai – metrai.
5. Piketažas sužymėtas nuo Kauno stoties iešmo Nr. 7.
6. Sutrumpinimai:
*
PBG - projektuojamos bėgių galvutės altitudė;
*
R - kreivės spindulys;
*
Lk - kreivės ilgis;
*
Lt - tiesės ilgis;
* - kreivės posūkio kampas;
* Lpk - pereinamosios kreivės ilgis.
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LAIDA

2021-11

VIEŠINIMUI

IŠLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVALIF.
PATVIR.
DOK. NR.

UAB „Sweco Lietuva“

39256

SPV

R. KARUŽIS

35176

SPDV

R. KARUŽIS

INŽ.

A. KOČKINIENĖ

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

02 ŠVENČIONIŲ G. PERVAŽA (ORDINATĖ 3019 M)
DOKUMENTO PAVADINIMAS

Demontuojami esami atitvarai
Esami atitvarai

LAIDA

PERVAŽOS PERTVARKYMO PLANAS SU GELEŽINKELIO KELIŲ
IŠDĖSTYMU
M 1:500

Kelio ženklai

* plokštės plotis iki griovelių ratų briaunai

ŠVENČIONIŲ G. PERVAŽOS (ORDINATĖ 3019 M) PER KAUNO
GELEŽINKELIO STOTIES TUNELIO APVAŽIAVIMO KELIĄ UNIKALUS NR.
4400-2092-0927, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATYTOJAS

LT

AB "Kauno baldai"

UŽSAKOVAS

UAB "Gedimino
Jurevičiaus studija"

DOKUMENTO ŽYMUO

0

LAPAS LAPŲ
20189-02-PP.B-01

1

1

