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I-asis klausimas 

AR VILNIAUS MIESTAS TURI 

POŢEMINĖS STATYBOS 

TRADICIJAS?
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Geležinkelio tunelio statyba Paneriuose. 

Įvažiavimas iš rytų pusės

Įvažiavimas į tunelį iš vakarų pusės

Tunelio ilgis 427 m.

Pastatytas 1859-1861 metais.

Tunelis dabar
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Įėjimas į vieną karinės paskirties 

statinį

Karinės amunicijos saugykla
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Autotransporto tunelis po Nepriklausomybės aikšte. 

Tunelio ilgis 264 m. Pastatytas 1986 metais.

II-asis klausimas

AR MITAS APIE “BLOGAS INŢINERINES 

GEOLOGINES SĄLYGAS” POŢEMINEI 

STATYBAI ATSPINDI TIKROVĘ?
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Vilniaus apylinkių kvartero geologinis ţemėlapis (R. Guobytė)

Gruntinio vandens hidrodinaminė

schema (pagal UAB “Vilniaus 

Hidrogeologija” duomenis)
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Inţinerinis geologinis pjūvis prie Baltojo tilto (J. Kaminskaitė, 1987)

Inţinerinis geologinis pjūvis Viršuliškės - Ţvėrynas (sudarė A. Pečkaitis, V. Telksnys, F. 
Anusauskas, 1987)
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Tipinis inţinerinis geologinis pjūvis nuo Ţaliojo tilto iki Rinktinės gatvės 
(Mureika, 1982)

Tipinis inţinerinis geologinis pjūvis nuo Rinktinės gt. iki Kareivių gt. 

(J. Šimkus, 1979)
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Tipinis inţinerinis geologinis pjūvis 
vakariau Justiniškių mikrorajono

(J. Geringienė, 1988)

Pietvakarinės Karoliniškių mikrorajono 

dalies tipinis inţinerinis geologinis pjūvis 

(J. Geringienė, 1988)

Tipinis inţinerinis geologinis 

pjūvis tarp Justiniškių ir 

Pašilaičių mikrorajonų

(J. Geringienė, 1988)
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Inţinerinis geologinis pjūvis Didlaukio ir Kalvarijų gatvių sankryţoje 

(N. Daunoravičius, 2004)

Inţinerinis geologinis pjūvis Verkių gt. rajone 
(G. Ţarţojus, 2006)
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Inţinerinis geologinis pjūvis per Neries 

upę ţemiau Ţaliojo tilto

(A. Pečkaitis ir kiti, 1987)

III-asis klausimas

AR EUROPOJE YRA SUDĖTINGESNIŲ 

SĄLYGŲ, KURIOSE SĖKMINGAI 

PASTATYTI POŢEMINIAI 

TRANSPORTO STATINIAI?



11

Elbės autotransporto tunelio Hamburge skersinis pjūvis

Išilginis Elbės tunelio Hamburge pjūvis
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Miestas,

objektas
Geologinis pjūvis Požeminis vanduo

Paviršinės 

kliūtys
Įvykdymas

Inžinerinių

geologinių

sąlygų

vertinimas

Berlynas,

4 bėgių 

poţeminis 

geleţinkelis

Piltas gruntas, purus ir vid. tankumo 

smėlis, durpė, sapropelis, vid. 

tankumo smėlis ir ţvyras, moreninis 

priemolis, tankus smėlis ir ţvyras, 

dulkis ir molis, tankus smėlis ir 

dulkis.

Gruntinis vanduo 3 

m gylyje. 

Tarpsluoksninis 

spūdinis vanduo – iki 

60 m gylio, spūdis –

30-60 m

Šprė upė, 

Landvaterio 

kanalas

Pastatytas Sudėtingos

Roterdamas,

Antrasis 

Heinenoordo 

tunelis

Durpė, molis, purus ir vid. tankumo 

smėlis, tankus smėlis, puskietis 

dulkingas molis.

Gruntinis vanduo 3 

m gylyje.

Masso upė Pastatytas Sudėtingos

Kopenhaga,

metro linija 

Forum-

Lengrav 

parkas

Piltas gruntas, purus jūrinis smėlis, 

sapropelis, durpė, vidutinio tankumo 

smėlis, moreninis priemolis, klintys.

Gruntinis vanduo 0-3 

m gylyje

Kanalas, 

statiniai

Pastatytas Sudėtingos

Amsterdamas,

Šiaurės-Pietų 

metro linija

Piltas gruntas, molis, durpė, 

smėlingas molis, vid. tankumo 

smėlis, smėlingas molis, dulkingas 

smėlis, moreninis molis, smėlis.

Gruntinis vanduo 1-

1,5 m gylyje.

Kanalai, 

statiniai

Pastatytas Sudėtingos

Hamburgas,

Elbės 

autotransporto 

tunelis

Piltas gruntas, durpė, organinis 

dumblas, smėlis su organika, smėlis, 

ţvyras su rieduliais, moreninis 

priemolis, molis, dulkis, ţėrutinis 

dulkis ir molis.

Gruntinis vanduo 0-

10 m gylyje.

Elbės upė ir 

Makenverderio 

uostas, 

pastatai

Pastatytas Ypač 

sudėtingos

Vilnius,

metro linijos

Piltas gruntas, purus ir vid. tankumo 

smėlis, dulkingas smėlis, dulkis, 

ţvyras ir gargţdas, moreninis 

priesmėlis ir priemolis, tarpmoreninis 

smėlis ir dulkis, moreninis priemolis.

Gruntinis vanduo 

nuo 0 iki 9 m.

Neris upė, 

statiniai

Pasiūlymų 

stadija

Vidutinio 

sudėtingumo

IŠVADOS (1)

Atliktas Vilniaus miesto bendras geologinių ir 
hidrogeologinių sąlygų įvertinimas, pateikta numatomų
metropoliteno trasų geologinės sandaros, poţeminio 
vandens slūgsojimo sąlygų, bei geologinį pjūvį
sudarančių gruntų analizė ir įvertinimas leidţia teigti, kad 
Vilniaus miesto teritorijos didţioji dalis yra pakankamai 
palanki metropoliteno statybai. Vertinant pagal inţinerinių
geologinių sąlygų sudėtingumą numatomų trasų vietas 
daugumoje galima priskirti vidutinio sudėtingumo 
kategorijai. Sudėtingoms inţinerinėms geologinėms 
sąlygoms priskirtinos tik atskiros trasų dalys, kertančios 
Neries upę bei besitęsiančios pirmąja Neries upės 
terasa, kurioje yra aukštas gruntinio vandens lygis.
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IŠVADOS (2)

Papildomai atliktas Vilniaus miesto numatomų

metropoliteno statybos trasų inţinerinių geologinių sąlygų

palyginimas su kai kurių Europos miestų (Amsterdamas, 

Berlynas, Hamburgas, Roterdamas) geologinėmis 

poţeminių tunelių įrengimo sąlygomis, kuriose 

poţeminiai tuneliai yra pastatyti ir sėkmingai 

eksploatuojami, rodo, kad šiuose miestuose poţeminiai 

statiniai pastatyti ţymiai sudėtingesnėse sąlygose.

AČIŲ UŢ DĖMESĮ !


