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Tiltas tinkamas ne tik 4 eismo juostų keliui ir nuostabiam kraštovaizdžiui sukurti, bet ir tvarių technologinių naujovių pritaikymui. 

Tilto konstrukcijos karkasas tinkamas pritaikyti visas ateities technologines galimybes. Ant tilto numatoma vandenį taupanti 

drėkinimo sistema, išmanioji apšvietimo sistema. Yra galimybė įrengti šilumos sistemą skirtą apsaugoti kelio dangą nuo apšalimo. 

Šios technologinės naujovės pakelia tilto vertę ir pagerina ekologines aplinkos sąlygas.

Ant tilto įrengiama žalia juosta, kuri mažina vizualinę ir akustinę transporto srautų taršą nuo intensyvios gatvės į Kauno senamiestį. 

Žemesni augalai tilto centre suteikia jam lengvumo, grakštumo, neužstoja horizonto, vaizdo į tolį. Aukštesni želdiniai tilto 

kraštuose susilieja su prietilčių medžių masyvais. Tilto rytinėje pusėje pėsčiųjų ir dviračių takai įrengiami žemiau intensyvios gatvės 

ir atskiriami žalia augmenijos užtvara. Atsk rus takus nuo gatvės yra sukuriama jauki ir mažiau vėjuota aplinka pėstiesiems ir 

dviratininkams.

Numatoma ant tilto įrengti modernią lietaus vandens surinkimo ir augalų drėkinimo sistem . Visas lietaus vanduo nuo tilto 

surenkamas į du krantuose įrengtus rezervuarus. Sausuoju laikotarpiu surinktas vanduo panaudojamas augmenijos laistymui. 

Augmenijos laistymo sistema įrengiama augalų vazonuose. Visa lietaus surinkimo ir laistymo sistema sujungta su upe ir kritiniais 

atvejais, kai surinkto lietaus vandens nepakanka, naudojamas upės vanduo. 

Tvarumo sistemos

Ant tilto įrengiamas skirtingų tipų apšvietimas. Gatvės ir pėsčiųjų/dviračių takų apšvietimui naudojami į kelio atitvarus ir turėklus 

integruoti šviestuvai. Integruotas apšvietimas  sumažina aplinkos šviesos taršą ir yra aplinkai draugiškas sprendinys. V-formos 

atramų erdvėse saugumui ir jaukumui sukurti yra įrengiamas apšvietimas. Tilto formos pabrėžimui naudojamas ryškus linijinis 

apšvietimas.

Gatvėje ir pėsčiųjų/dviračių takuose yra galimybė įrengti hidroterminę šildymo sistemą. Hidroterminė šildymo sistema padeda 

žiemos metu išvengti kelių apledėjimo. Vasaros laikotarpiu surinkta šiluma būtų saugoma hidroterminės energijos saugyklose po 

žeme. Žiemos laikotarpiu sukaupta šiluma panaudojama gatvės ir takų dangų šildymui nuo apšalimo. Panaudojant hidroterminę 

šildymo technologiją nebereikalinga ant kelių žiemos metu barstyti druskos.

Upėje ties tarpinėmis atramomis iš betoninių blokų formuojamas laiptuotas reljefas ir sukuriama nauja ekologinė niša  upės 

ekosistemos pagerinimui. Įrengti nauji betoniniai blokai sukurs reikiamas sąlygas žemesnio lygio augmenijos augimui. Tarp naujai 

suformuoto reljefo galės augti daug rūšių augalų ir aplink tarpines atramas susikurs nauja ekosistema. 

Tvarumas tampa neatsiejama projekto dalimi.
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