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Susisiekimo sistemų išvystymas – svarbus Vilniaus-Kauno dvimiesčio komponentas

Greitojo viešojo transporto sistemos (metropoliteno) poreikį Vilniuje diktuoja ne vien miesto, bet ir viso krašto teritorinio planavimo

aktualijos, jų tarptautinis kontekstas. Be jos sostinė prarastų planuojamą vaidmenį Baltijos jūros regiono miestų tinkle.

Argumentai, patvirtinantys šiuos teiginius būtų tokie:

Sostinė Vilnius po daugelio skausmingų istorinių valstybės teritorijų atplėšinėjimų yra atsidūrusi nenormaliai ekscentriškoje

geografinėje situacijoje šalies atžvilgiu. Ji nusileidžia daug geresnei Kauno miesto padėčiai: netoli geografinis centras, daug tankesnė

apymiesčio urbanizacija, svarbiausių Baltijos transporto koridorių (šiaurė-pietūs ir rytai-vakarai) sankirta, Rail Baltica greitojo

geležinkelio trasa ir keleivių terminalas, arčiau jūros „vartai“, vidaus laivybai tinkamas upių uostas, tarptautiniams skrydžiams

nepalyginamai perspektyvesnis miesto oro uostas ir kt.;

Pagal LR Seimo 2002 m. patvirtintą LR Teritorijų bendrąjį planą dėl šių (ir kitų argumentų) labiausiai priimtina Lietuvos urbanizacija

turėtų būti prioritetiškai vystoma formuojant Europinio lygmens metropolį – Vilniaus ir Kauno dvimiestį („dipolį“);

Miesto plane atgręžtomis į rytus geležinkelio ir autobusų stotimis, sausumos „vartais“ Vilnius dabar lyg ir „atsisukęs nugara“ į pasaulį.

Tai ypač nenormalu, kai Lietuva tapo ES nare , ir visi krašto interesų vektoriai pasisuko 180 laipsnių kampu į Vakarus.

Rekonstruotas ir smarkiai patobulintas, 160 km/h greitį išvystantis dviaukštis traukinys dar labiau „suartino“ dvimiesčio centrus. Tai –

toli gražu ne riba: šiandien traukinių greitis 300 km/h Vakarų Europoje ir Japonijoje jau tapo kasdienybe. Ne už kalnų ir dar pusantro

karto greitesnis vienbėgis ant magnetinės pagalvės. Perspektyviniame dvimiesčio plane numatoma nauja tarpmiesčio „ašies“

Vilniaus g/k stotis Pilaitės rajone, išvengiant nenaudingo lanksto, „alkūnės“ iki dabartinės stoties vietos. Būtų smarkiai nukrautas

miesto centras, senamiestis, nes miesto „svorio centras“ yra pasislinkęs vakarų pusėn. Tokių laukiamų tarpmiestinio susisiekimo

greičių fone autobusų-troleibusų eismas mieste darytųsi anachronizmu: iš Kauno į Vilnių kelionė truktų trumpiau, nei vėžlinėjimas iš

Pilaitės stoties iki miesto centro;

Padėtį iš esmės pagerintų metropoliteno sistema, juolab, kad vieno svarbiausių jo maršrutų galinė stotis kaip tik numatoma to paties

Pilaitės rajono apylinkėse. Tad apsijungtų dvimiesčio ir miesto susisiekimo sistemos, didžiausių Lietuvos miestų jungtis taptų

organišku urbanistiniu dariniu. Iš Vilniaus centro būtų lengvai ir patogiai pasiekiamas Kauno tarptautinis oro uostas, jau šiandien

pajėgus priiminėti Boeing klasės lainerius. (Neseniai buvo oficialiai pranešta, kad jo pajėgumai per 2010 metus išaugo labiausiai tarp

300 Europos oro uostų). Galingo ir lengvai pasiekiamo oro transporto mazgo funkcionavimas iš esmės suaktyvintų dvimiesčio

struktūrų tarptautinį bendradarbiavimą, kultūrinius ryšius, užsienio turizmą, darytų mūsų dvinarę sostinę patrauklia vieta stambiems

europinio masto renginiams.

Šiomis sąlygomis jau šiandien per milijoną gyventojų turintis Vilniaus ir Kauno dvimiestis galėtų visiškai realiai pretenduoti į oficialų

aukščiausio rango -- Euro City -- pripažinimą.
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TARPTAUTINIAI TRANSPORTO KORIDORIAI 
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Esami keleivių srautai Vilniuje
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Perspektyviniai keleivių srautai Vilniuje


