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inovatyvumas ir atitiKtis darnaus 
vystymosi principams

žaliosios architeKtūros ir urbanistiKos 
tiKslai – užtiKrinti darnią gyvenamosios 
aplinKos, visuomenės ir eKonomiKos 
sanglaudą. šiuolaiKinėje praKtiKoje 
žalioji architeKtūra suprantama Kaip 
teritorijų urbanizacijos proceso dalis 
siejama su minimaliu neigiamu poveiKiu 
visuomenės sveiKatai, supančiai aplinKai 
ir eKologišKumui, energijos sąnaudų 
mažinimu. per pastaruosius dešimtmečius 
europoje geroKai sumažėjo daugelio į 
orą išmetamų teršalų KieKiai. būtinos 
tiKslingos pastangos teršalų išmetimui 
sumažinti, Kad būtų saugoma žmonių 
sveiKata. projeKtiniuose sprendiniuose 
sieKiama mažinti miesto centrinės dalies 
užterštumą nuKreipiant transporto srautą 
nuo miesto centrinės dalies, pagerinant 
eKologinę situaciją, mažinant poveiKį 
gyventojų sveiKatai. vienas svarbiausių 
darnios plėtros aspeKtų - socialinė 
gerovė. tilto svarbą sustiprins lanKytojų 
– miestiečių ir turistų apžvalgos aiKštelės 
ant tilto ar greta jo, iš Kurių galima stebėti 
miestą. į jas saugiai ir patogiai galima 
pateKti dviračiais ar pėsčiomis. 
Kartu su esamais ir naujais aptarnavimo 
objeKtais suKuriama nauja funKcinė erdvė 
nemuno paKrantėje. išplėtotos pėsčiųjų 
zonos, sujungtos su paupių erdvėmis, 

pritaiKytos lanKytojams. numatomos 
lanKytojų apžvalgos aiKštelės su statiniais 
lanKytojams aptarnauti ant tilto ar greta 
jo, sKirtos stebėti senamiestį, ir Kitas 
nemuno ir neries paKrantes. 
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pėsčiųjų tiltas

autotransporto tiltas
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medžiagišKumas

projeKtiniuose pasiūlymuose numatomi 
aplinKos sutvarKymo elementai (želdynai, 
Kietosios ir žaliosios dangos, šviestuvai, 
mažosios architeKtūros elementai, viešojo 
transporto stotelės apžvalgos aiKštelės 
ir pan.). atsisžvelgiant į darnios plėtros 
eKonominius aspeKtus. projeKtuojamas 
tiltas pasKatins eKonominę aplinKinių 
teritorijų plėtrą. parenKant tilto 
architeKtūrinius ir KonstruKcinius 
sprendinius maKsimaliai renKamasi 
vietinių gamintojų medžiagos. įvertinamos 
medžiagų perdirbamumo galimybės, 
renKamasi  ilgaamžišKos,  bet  paKartotiniam 
naudojimui tinKama produKcija. vengiama 
toKsišKų, neigiamą poveiKį aplinKai ir 
žmonių sveiKatai turinčių medžiagų.
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betonas plienas
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tiltų terasos
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mažoji architeKtūra
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LAUKO ŠVIESTUVAI
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KonstruKcinės sistemos

automobilių tilto paKlotas sudarytas iš 
plieno betono KonstruKcijos (plieninės 
išilginės ir sKersinės sijos apjungtos 
gelžbetonine ploKšte), Kuri statramsčių 
pagalba yra sujungiama su masyvia 
plienine dėžinio sKerspjūvio arKa. toKiu 
būdu eismo apKrova yra perduodama 
pagrindinei laiKančiai KonstruKcijai - 
arKai, Kuri orientuota tilto viduryje. 
arKos KonstruKcijoje susidariusi 
sKėtimo jėga yra perduodama į masyvias 
gelžbetonines atramas. automobilinio 
tilto išilginės plieninės sijos tilto 
prieigose įrengiamos ant gelžbetoninių 
ramtų. pėsčiųjų tiltas - virš automobilinio 
tilto suprojeKtuotas plieninis ‚‘ drugelio‘‘ 
tipo arKinis tiltas, Kurio pagrindinės 
laiKančios KonstruKcijos plieninės dėžinio 
sKerspjūvio arKos, Kurios įrengiamos ant 
masyvių gelžbetoninių atramų. einamoji 
dalis yra įrengiama iš plieninių išilginių 
ir sKersinių sijų, Kurios yra apjungiamos 
plienine ortotropine ploKšte. einamosios 
dalies KonstruKcija spyrių pagalba yra 
sujungiama su arKomis, Kuriomis yra 
perduodamos visos apKrovos. einamosios 
dalies išilginės sijos yra įrengiamos 
ant masyvių gelžbetoninių ramtų tilto 
prieigose.
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automobilio tilto įlinkių schema nuo charakteristinių apkrovų

automobilių tilto įtempių pasiskirstymas nuo skaiciuotinių apkrovųautomobilio tilto sudaryta pažymėtos atraminės reakcijos fz influente

automobilių tiltas56
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