
A litván főváros, Vilnius északnyugati kerületei és 
a környékbeli városok és falvak hatalmas 
növekedést tapasztalhattak meg az ország 1991-es 
függetlenné válása óta. Az útépítés azonban nem 
mindig tartott ezzel lépést. Részben az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapnak köszönhetően 
a város most végre rendelkezik a régóta szükséges 
nyugati elkerülővel.

Vilnius Európa közúthálózatának fontos pontján fekszik. 
A várost keresztül-kasul szelik az európai útvonalak, 
ideértve az E28-at, amely Németországból Fehérorosz-

országba vezet, valamint az E85-öt, amely Görögországtól 
egészen Litvániáig, a Balti-tenger partvidékéig tart.

Míg a városba vezető és onnan kivezető utak kiválóan működnek 
– ezek szinte mindegyike négysávos –, a város környékén majd-
nem teljes egészében hiányoztak az elkerülő úthálózatok. Az 
átmenő forgalomnak sokszor szűk városi utcákat kellett használ-
nia, amelyek nem voltak képesek megbirkózni a forgalommal.

A problémát súlyosbította az is, hogy a Vilnius környéki városok 
és falvak elmúlt években tapasztalt exponenciális fejlődése 
következtében jelenleg naponta mintegy 150 000 ember ingázik 
a városba. Ezenkívül Vilnius északnyugati részében a népesség 
25%-kal nőtt az elmúlt két évtizedben, és jelenleg kb. 200 000 
embernek ad otthont. Ugyanakkor viszont csak egyetlen nagy 
közút van, amely képes a valóban nagy forgalom kezelésére.

Lassan, de biztosan

Vilnius nyugati elkerülője már hosszú ideje tervben van. Az 
1980-as években elkülönítették a kijelölt területet, de a projekt 

végleges jóváhagyása 1998-ig váratott magára. Újabb hat év 
telt el, mire a pontos útvonalat ténylegesen is jóváhagyták.

A munkát 2009-ben végre elkezdték, és három szakaszban 
hajtották végre. Az első, fél kilométer hosszan kiterjedő sza-
kaszban újjáépítették a Lazdynai-hidat, amely 2011-ben feje-
ződött be. Ezt követte 2014-ben az alig három kilométer 
hosszú második szakasz megnyitása.

Bár az elkerülő út első két szakaszának megépítése révén 
javult a helyi úthasználók helyzete, a város átmenő forgalmá-
nak java, valamint a ki- és bemenő forgalom még mindig a 
városközponton haladt keresztül. A 2017-ben befejezett har-
madik szakasz végre megoldotta a problémát. A fennmaradó 
5,4 kilométeres szakasz csatlakozik az A2-es autópályához, 
amely 135 km-es hosszával az ország harmadik leghosszabb 
autópályájának számít, és Vilniustól Panevėžys városig tart. 
Az elkerülő út utolsó szakaszát az ERFA finanszírozta, amely 
összesen 107 millió EUR-ba került.

Az elkészült elkerülőt úgy építették meg, hogy képes legyen 
kezelni egy 2039-ig várható 6%-os forgalomnövekedést. A 
járművek városon kívülre történő átirányításával megrövidül 
a helyi és távolsági felhasználók utazási ideje. Egyéb pozitív 
eredmények közé tartozik a dugók és a kipufogógáz csökke-
nése, amely jelentős előnyökkel jár a környezetre és a Vilni-
usban dolgozó és élő emberek életminőségére nézve is. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.vilnius.lt

A BERUHÁZÁS 
ÖSSZÉRTÉKE:  

107 000 000 EUR

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS: 
84 000 000 EUR

PROJEKTEK

HALADÁS A FORGALOM 
ÁRAMLÁSÁVAL VILNIUSBAN 
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