Rekonstruojama šilumos tiekimo magistralė A. Baranausko g.
Kaune
2014-ųjų
rugsėjo
6
dieną,
siekdama
padidinti
šilumos
tiekimo į Žaliakalnio mikrorajoną
patikimumą, AB „Kauno energija“
pradėjo
rekonstruoti
šilumos
tiekimo magistralę 3Ž, esančią
A. Baranausko gatvėje. Dėl šios
priežasties laikinai iki lapkričio 7
d. uždaryta šios gatvės atkarpa
nuo Radvilėnų pl. iki Studentų g. ir
laikinai nutrauktas termofikacinio
vandens
tiekimas
keletui
Žaliakalnio daugiabučių namų.
Tačiau,
dar
nepraėjus
nei
mėnesiui
nuo
rekonstrukcijos
pradžios, magistralės vamzdynai
jau pakeisti ir iki spalio 3 dienos tikimasi atnaujinti termofikacinio vandens tiekimą
Žaliakalnio vartotojams. Asfalto dangos atstatymo darbus tikimasi baigti iki š. m.
lapkričio 7 d. Tuo pat metu bus atnaujintas ir transporto eismas šia A. Baranausko g.
atkarpa.
Magistralės 3Ž rekonstrukcija vykdoma pagal Europos Sąjungos Struktūrinių fondų iš dalies
finansuojamą investicinį projektą „Kauno m. 3Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 3Ž9 ir 3Ž-9-5‘ A. Baranausko g.“ (projekto kodas Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-04-005). Pagal jį bus
rekonstruota 439 metrų 300 mm skersmens šilumos tiekimo magistralės atkarpa, kuria šiluma
tiekiama daliai Žaliakalnio mikrorajono. Vietoje senų susidėvėjusių bus įrengti nauji iš anksto
pramoniniu būdu putų poliuretanu izoliuoti šilumos tiekimo vamzdžiai.
Rekonstravus šią magistralės atkarpą,
sumažės ir joje patiriami šilumos
nuostoliai, kurie, įvertinus ir vandens
nuotėkį trūkių metu sudaro iki 540 MWh
per metus. Po rekonstrukcijos jie sudarys
tik iki 230 MWh per metus. Taigi,
vidutiniškai 57,4 % mažiau. Žiemą virš
rekonstruotos
atkarpos
nebenutirps
sniegas, taip pat atitinkamai sumažės
kuro, elektros, remontų ir vandens
sąnaudos.
Projektui iš dalies finansuoti skiriama iki
0,787 mln. litų finansinė ES struktūrinių
fondų parama. Visa projekto vertė sudaro
daugiau nei 1,612 mln. litų, taigi dar apie
0,826 mln. iš savo lėšų turės pridėti rekonstrukciją vykdanti AB „Kauno energija“. Parama projektui
skirta iš 2007–2013 metų Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų
programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonę VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos

tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ 3 kvietimą. Iš viso bendrovės šilumos tinklams atnaujinti
2014 metais bus skirta iki 6,587mln. litų ES Struktūrinių fondų finansinės paramos.
Šios svarbios miesto arterijos uždarymas sukėlė nepatogumų eismo dalyviams, tačiau šį magistralinį
vamzdyną pakeisti būtina, nes jo amžius jau siekia 44 metus ir jo būklė jau kelia pavojų patikimam
šilumos tiekimui žiemą.
Projektas vykdomas siekiant užtikrinti Kauno miesto centralizuotos šilumos vartotojams patikimą
energijos tiekimą kuo mažesnėmis sąnaudomis ir mažesne tarša. Projekto metu rekonstruoti šilumos
tiekimo tinklai atitiks visus keliamus šiuolaikinei šilumos perdavimo įrangai reikalavimus.
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