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SUSISIEKIMO GERINIMO
GALIMYBĖS

Kauno, Klaip ėdos ir Šiauli ų
pavyzd žiai



2

Vienas pagrindini ų Baltosios knygos tiksl ų iki 2030 
m. – dvigubai sumažinti degalais varom ų
automobili ų naudojim ą miestuose
Šį tiksl ą galima pasiekti tik tuo atveju, jei:
1. Vystoma susisiekimo sistema neteikiant prioriteto individualaus 
transporto naudotojams;
2. Taikomas kompleksinis darnų judumą skatinančių priemonių
diegimas.

Susisiekimo sistemos tobulinimas neduos darnaus judu mo 
požiūriu norim ų rezultat ų, jei:
1. Augs mieste dirbančių priemiesčio gyventojų skaičius;
2. Nebus galimybių pasiekti darbo vietas viešuoju ar bevarikliu 
transportu;
3. Viešosios paslaugos (švietimas ir kt.) bus nutolę nuo gyvenamųjų
vietų;
4. Kasdieninio vartojimo paslaugų ir prekių parduotuvių tinklas 
koncentruosis stambiuose centruose, nutolusiuose nuo gyvenamųjų
vietų.
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Kelionės bevarikliu transportu

Siūlomų maršrutų ilgiai 
atsižvelgiant į esamą
infrastruktūrą:
Automobiliu – 2,01 km;
Dviračiu – 2,88 km.
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Kelionės bevarikliu transportu
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Darbo, kultūrinės-buitinės ir kitos kasdienin ės
kelionės, kurių negali įtakoti susisiekimo sistema
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Eismo intensyvumas nuo 2001 m. pagrindinėse Kauno ir 
Klaipėdos miestų arterijose vidutiniškai kito nuo -1% iki 
+5% per metus.

Šie skirtumai susiję su naujų infrastruktūros objektų
įrengimu ir pralaidumo galimybėmis. 
Be to susisiekimo sistemos lygiagrečios jungtys atlieka tas 
pačias funkcijas ir bendras transporto srautų augimo 
įvertinimas negali būti atliekamas atskiruose pjūviuose.
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Aleksoto tiltas

2002 m. – 3000 aut./val.

2011 m. – 2800 aut./val.

M. K. Čiurlionio tiltas

2002 m. –

2011 m. – 3300 aut./val.

Suminis visų Kauno miesto tiltų eismo intensyvumas padidėjo: 
per Nemuną – 2,1 karto ; 
per Nerį – 2,5 karto.
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Pokytis pietūs-šiaurė kryptimi, 
2003-2015 m. aut. piko val.
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Kadangi priemiesčio teritorijose esančių užmiesčio kelių
laidumas yra ženkliai didesnis už miesto gatvių, todėl nuo 
2001 m. šiose kelių atkarpose eismo intensyvumas augo 
vidutiniškai nuo +5% iki +10% per metus .
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Gyventojų skaičius per 10 metų vidutiniškai mažėja:
Lietuvoje – -12,9%;
Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose – -16,6%;
Vilniuje – -2,4%.

Vidutinis pagrindinių miestų jungčių apkrovimas didėja 
apie 2 kartus per 10 metų.

IŠ APIBENDRINTŲ DUOMENŲ GALIMA SPRĘSTI, KAD 
DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ EISMO INTENSYVUMO AUGIMUI 
TURI SUSISIEKIMO BŪDO PASIRINKIMAS

Susisiekimo poreikių augimą lėmė miestų plėtra į
priemiesčius. Gyventojų skaičiaus kitimas nuo 2001 m. 
rajonuose:
Vilniaus ir Kauno – +5,6%, Klaipėdos – +10,5%;
Šiaulių – -15,4%.
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Raudondvaris

4126 gyventojai

4 726 lengv. aut./parą

10 291 lengv. aut./parą

Raudondvario gyvenvietė Kauno kryptimi 
generuoja: 

5 565 lengv. aut./parą eismą;

550-600 keleivių per parą viešajame 
transporte;

Vidutinis intervalas tarp reisų – 40 min.
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po 5 m.

po 10 m.

Infrastrukt ūros ribinio 
apkrovimo prognoz ė

Jei išliks esamos srautų kitimo 
tendencijos Klaipėdoje spūstis 
formuosis pažymėtose 
sankryžose tarp:

• 7 ir 9 val.

• 13 ir 18 val., Šilutės pl. tarp 12 
ir 18 val.
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GATVIŲ APKROVIMAS LIETUVOS MIESTUOSE
NEREGLAMENTUOTAS
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Miestų savivaldybėms palikta teisė apsispręsti:

1. Augančių eismo srautų pralaidumo užtikrinimui plėsti 
gatvių tinklą.

Vykdant plėtrą sudėtinga išvengti “kakliukų”
Pralaidumo gerinimas iššaukia eismo intensyvumo 
augimą
Didėja infrastruktūros priežiūros išlaidos

2. Taikyti susisiekimo poreikių ir būdų valdymo priemones.
Taikytinos priemonės yra nepopuliarios 
Trumpuoju laikotarpiu pralaidumas blogėja
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Priimti sprendimai tampa norma

Centin ės Klaip ėdos miesto dalies 
pralaidumo padidinimui nemanau, 
kad būtų nutarta leisti važiuoti vis ų
rūšių transportui
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EK numatytas pagrindinis tvaraus judumo mieste plano tikslas –
pagerinti miesto teritorij ų pasiekiamum ą ir teikti aukštos kokyb ės 
ir tvarias judumo ir transporto į miesto teritorij ą, per miesto 
teritorij ą ir miesto teritorijoje paslaugas, atsižvelgiant į miesto 
funkcionavimo ir jo aplinkini ų teritorij ų poreikius, o ne į
administracin į miesto rajon ą.

Nuo 2014 m. ES mažina kiekybin ės susisiekimo 
infrastrukt ūros pl ėtros finansavim ą, o skatina 
efektyvesn į jos naudojim ą

75 žmon ės gali keliauti su 60 
automobili ų

... arba vienu autobusu
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Šiuo tikslu, rengiant tvaraus judumo mieste planą, padedama 
sudaryti miesto transporto sistemą, kuri:

a) prieinama ir atitinka pagrindinius visų naudotojų judumo poreikius;
b) leidžia suderinti ir patenkinti įvairius piliečių, įmonių ir pramonės 
judumo ir transporto paslaugų poreikius;
c) skatina suderintai vystyti ir geriau integruoti skirtingas transporto 
rūšis;
d) atitinka tvarumo, ekonominio gyvybingumo, socialinės lygybės, 
sveikatos ir aplinkos kokybės poreikių suderinamumo reikalavimus;
e) didina veiksmingumą ir ekonominį efektyvumą;
f) geriau išnaudoja miesto erdvę ir jau veikiančią infrastruktūrą ir 
teikiamas paslaugas;
g) didina miesto aplinkos patrauklumą, gerina gyvenimo kokybę ir 
visuomenės sveikatą;
h) gerina eismo saugą ir saugumą;
i) mažina oro užterštumą, triukšmą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išmetimą ir energijos vartojimą;
j) prisideda prie bendro geresnio transeuropinio transporto tinklo ir visos 
Europos transporto sistemos veiksmingumo.

VIDINIAI POREIKIAI

POREIKIUS ATITINKAN ČIOS 
PRIEMONĖS

INFRASTRUKTŪRA IR APLINKA

IŠORĖS VEIKSNIAI
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Lietuvos didžiuosiuose miestuose vidutinis automobilių
užpildymas žmonėmis – 1,2-1,4:

71% automobilių – po 1 žmogų;
25% automobilių – po 2 žmones;
3% automobilių – po 3 žmones;
1% automobilių – po 4 ir daugiau.

Miesto transporto srauto funkcionalumas – būdas 
pagrįsti darnaus judumo priemonių diegimą?
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Pagrindinių trijų jungčių
plotis – 6 eismo juostos

Šiomis jungtimis piko metu pervežama keleivių:
viešasis transportas - 58% (1900 keleivi ų);
Individualus transportas – 42% (1374 žmones) .

Siūloma – viešajam transportui suteikti 33% 
infrastrukt ūros
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Viešojo transporto skatinimas

Iki 30 reisų per valandą

30-50 reisų per valandą

Daugiau nei 50 reisų per 
valandą

STR 2.06.04:2011 GATVĖS. BENDRIEJI 
REIKALAVIMAI, 84.1 punktas (galiojo iki 
2015 sausio 1 d.): “autobusų ir troleibusų
eismo intensyvumas viešojo transporto 
eismo juosta turi būti ne mažesnis kaip 
30 vnt./h ”.

Šiuo metu galiojančiame techniniame 
reglamente reikalavimų viešojo 
susisiekimo juostų įrengimui nėra.

Siūloma suformuoti vieningą viešojo 
susisiekimo eismo juostų tinklą, kas 
leistų padidinti esamą viešojo transporto 
greitį ir jo patrauklumą.

Esami grei čiai, km/val.:
Vidutinis viešojo transporto – 22-24;
Greitųjų maršrutų – iki 28;
Vidutinis transporto srauto – 25-32.
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Kompleksinis priemonių taikymas
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50 km/h

30 km/h

Lietuvos didžiuosiuose miestuose viešasis transportas tenkina daugiau nei
20% gyventojų judumo poreikių. 
Viešojo transporto priemonės patenka ne daugiau kaip į 8% visų eismo 
įvyki ų, kuriuose sužeidžiama ne daugiau kaip 7% visų sužeist ųjų. 
Dėl viešojo transporto vairuotojų kaltės sužeidžiama apie 1% visų sužeist ųjų.
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Miestuose nėra nuolatinės susisiekimo situacijos 
stebėsenos

Dėl to sud ėtinga:
Vertinti esamą situaciją;
Prognozuoti galimas kitimo tendencijas;
Parinkti modernizavimo priemones;
Vertinti parinktų priemonių veiksmingumą;
Vertinti naujų objektų (prekybos centrų, gyvenamųjų
kvartalų, gamybos ir logistikos įmonių) poveikį.

Numatant ITS sistemų diegimą, visų pirma reikėtų
užtikrinti stebėseną

Yra galimybi ų panaudoti esamas sistemas, 
įdiegiant naujas duomen ų analiz ės posistemes
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Rengtame rekonstravimo investiciniame projekte teigiama, kad šioje 
gatvėje 2008 m. VMPEI – 567 aut./par ą, iš jų 513 – lengvieji, 45 sunkusis 
transportas, 9 – autobusai.
Projekte prognozuojama, kad priklausomai nuo scenarijaus iki 2028 m. 
eismo intensyvumas Žaliojoje gatvėje padidės iki 855 – 951 aut./par ą

Akligatvyje, yra 16 adres ų.
Kiekvienas namas generuoja 35 
automobili ų eismą per par ą. 

Prognozė - 53–59 automobili ų
eismas iš namo .
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Po ekspertiz ės ir projekt ų perdarymo rekonstruota 
1700 m gatvi ų atkarp ų vietoj planuot ų 500 m

Vidutiniškai vienas 
individualus gyvenamas 
namas generuoja 4 
automobili ų per par ą
eismą.

Tai yra ne 567 ir ne 951,  
o 64 aut./par ą.
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Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama 
transporto srautų modeliavimo metu – trikdžių
poveikio transporto srauto judėjimui įvertinimas.

Trikdži ų poveikio 
vertinimas viešojo 
susisiekimo stoteli ų
pavyzdžiu:
Eismo juostų skaičius 
vienoje kryptyje – 2, 
kitoje – 1;
Vienoje kryptyje stotelė
įrengta įvažoje, kitoje –
pirmoje eismo juostoje;
Greta vienos stotelės 
įrengta pėsčiųjų perėja;
Viešojo transporto 
maršrutų skaičius skiriasi 
2,3 karto.



30

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

q , aut./h

v , km/h

v(1) v(2) v(3) v(4) v(5)
v(6) v(7) v(8) v(9) v(10)

Modeliavimo metodo parinkimas



31

8,4 [km] / (23/60+22/3600) [h] = 21,6 km/h

Tyrimų analizė ir interpretavimas
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Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama 
transporto srautų modeliavimo metu – trikdžių
poveikio transporto srauto judėjimui įvertinimas.

VMPEI - 8305 VMPEI - 738

VMPEI - 10998

VMPEI - 9043

S1S2

S3

S4

S5

A1

A2

K1

Trikdžiai 0,58 km ilgio 
gatvės atkarpoje:
„S1“ – keturšalė
sankryža su pėsčiųjų
perėja;
„S3“ ir „S5“ – trišalės 
sankryžos su pėsčiųjų
perėjomis;
„S2“ ir „S4“ – trišalės 
sankryžos;
„A1“ ir „A2“ – viešojo 
transporto stotelės;
„K1“– kreivė.

Gatvių ilgis:
Vilniaus miestas – 1184 km;
Kauno miestas – 961 km.
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VšĮ „Transporto ekonomikos ir technologijų sprendimai”

Dr. Martynas Starevičius, tel. +370 610 16944

Konstitucijos pr. 12, Vilnius LT-09308, tel. +370 698 17712

www.tets.eu


