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1 Hyrje
Si pjesë e Fondit të Hapur Rajonal për Efikasitetin e Energjisë (ORF EE),
projekti II i SUMSEEC-ut (Lëvizshmëria urbane me efikasitet energjetik në
vendet e Evropës Juglindore) synon të hartojë zgjidhje transporti të
qëndrueshme, me efikasitet energjetik dhe të gjelbra për qytetet e Evropës
Juglindore (EJL). Projektin e financon Ministria Gjermane për Bashkëpunim
Ekonomik dhe Zhvillim dhe e zbaton Agjencia Gjermane e Zhvillimit (GIZ).
Partnerë të projektit janë bashkitë dhe shoqatat bashkiake të rajonit të EJLsë. Kryeqytetet e vendeve partnere marrin mbështetje të drejtpërdrejtë për
zhvillimin ose zbatimin e planeve të lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane
(PLQU-të), sipas qasjes dhe udhëzimeve të provuara e të gjithëpranuara që
zbatohen në BE, të cilat përshtaten e zbatohen sipas secilit kontekst vendas.
Procesi i hartimit të PLQU-së së Tiranës, i mbështetur nga SUMSEEC II, nisi
në prill 2019 me një takim pune që u zhvillua në kryeqytet me pjesëmarrjen
e aktorëve kryesorë përgjegjës për planifikimin urban dhe të lëvizshmërisë.

Ky takim siguroi që të kishte një ide të përbashkët rreth fushëveprimit dhe
hapave të nevojshëm për hartimin e PLQU-së, hartoi një propozim për
grupin drejtues të projektit dhe grupet e punës – kryesorë dhe të zgjeruar,
mbështetur në procesin e caktimit të hartës së aktorëve – dhe propozoi një
kalendar, përfshi piketat kryesore.

1.1 Objektivi dhe qëllimi
Ky dokument i organizuar në tri vëllime raporton rreth hartimit të Planit të
parë të Lëvizshmërisë së Qëndrueshme Urbane të Tiranës.
Procesi i miratuar i planifikimit është koherent me qëllimin dhe veprimtaritë
e projektit SUMSEEC II dhe shtjellohet mbi konceptin dhe qasjet e PLQU-së
të zhvilluara në Bashkimin Evropian për të mishëruar përpjekjet politike,
vizionet, investimin dhe zbatimet në lëvizshmërinë e qëndrueshme urbane
në një praktikë të përshtatshme praktike, kuadri dhe dokumenti formal të
planifikimit strategjik të miratuar nga qytetet.
Procesi filloi me nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit (MM) midis
GIZ-it dhe Bashkisë së Tiranës në qershor 2019 dhe është në linjë me
udhërrëfyesin e SUMSEEC II, që përmbledh njohuritë dhe instrumentet
ekzistuese të politikave për të zhvilluar lëvizshmërinë e qëndrueshme
urbane në vendet e EJL-së, mbështetur në efikasitetin energjetik dhe
mbrojtjen e mjedisit dhe duke përfshirë edhe çështjet e barazisë gjinore.
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Siç është rënë dakord me Bashkinë e Tiranës, nga pikëpamja gjeografike,
PLQU-ja e Tiranës përqendrohet në pjesën e brendshme të qytetit, që
përkon me vijën e mëparshme kufizuese të bashkisë, domethënë përpara
reformës administrative-territoriale të vitit 2014 (shih kreun 2 për më shumë
detaje).

rishikuar së fundi për të ofruar orientim të mëtejshëm në raport me çështje
të caktuara të planifikimit dhe për të përfshirë zhvillimet e reja kryesore në
fushën e lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane. Botimi i dytë i udhëzimeve
të BE-së për PLQU-në u bë publik me rastin e Konferencës së Forumit
CIVITAS Forum, që u zhvillua në datat 2-4 tetor 2019, në Grac (Austri).

Koncepti i PLQU-së nxit planifikimin afatgjatë, ndaj masat e propozuara për
ndërhyrje janë planifikuar në tri faza kohore, si më poshtë:

FIGURA 1-1: THELBI I PLQU-VE: TETË PARIMET

•
•
•

afatshkurtra: 2 vjet (2022),
afatmesme: 5 vjet (2025),
afatgjata: 10 vjet (2030).

1.2 Metodologjia
Përkufizimi i mëposhtëm i Planit të Lëvizshmërisë së Qëndrueshme Urbane
është pranuar gjerësisht në Evropë e ndërkombëtarisht: “Plani i
Lëvizshmërisë së Qëndrueshme Urbane është një plan strategjik i konceptuar
për të përmbushur nevojat e lëvizshmërisë së njerëzve e bizneseve në qytete
dhe rrethinat e tyre, për një cilësi më të mirë jetese. Ai mbështetet mbi
praktikat ekzistuese të planifikimit dhe merr në konsideratën e duhur parimet
e integrimit, pjesëmarrjes dhe vlerësimit”.
Hartimi i PLQU-së së Tiranës është në përputhje me udhëzimet evropiane
për planifikimin e lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane. Procesi është

Burimi: Udhëzimet për hartimin dhe zbatimin e Planit të Lëvizshmërisë së
Qëndrueshme Urbane, Botimi i dytë, 2019
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FIGURA 1-2: DALLIMI MIDIS PLANIFIKIMIT TRADICIONAL TË TRANSPORTIT DHE PLQU-SË
FIGURA 1-3: 12 HAPAT E PLANIFIKIMIT TË LËVIZSHMËRISË SË QËNDRUESHME URBANE –
PANORAMA E VENDIMMARRËSIT

Burimi: Udhëzimet për hartimin dhe zbatimin e Planit të Lëvizshmërisë së
Qëndrueshme Urbane, botimi i dytë, 2019

Udhëzimet e rishikuara të BE-së mbështeten në 4 faza dhe 12 hapa kryesorë,
si në figurën e mëposhtme. Hapat e propozuar nuk janë në rend të
njëpasnjëshëm dhe mund të dalë nevoja që të ekzekutohen paralelisht apo
të rivendosen gjatë procesit.

Burimi: Udhëzimet për hartimin dhe zbatimin e Planit të Lëvizshmërisë së
Qëndrueshme Urbane, Botimi i dytë, 2019

4

1.3 Dokumentacioni i konsultuar
Piketa e parë, që do të thotë analiza e problemeve dhe e mundësive (analiza
e gjendjes aktuale), u krye falë një bashkëpunimi të ngushtë me drejtoritë e
transportit dhe të planifikimit dhe duke grumbulluar informacion mbi planet
dhe studimet e disponueshme që janë hartuar gjatë 10 vjetëve të fundit.
Këto dokumente përbëjnë një pikënisje për hartimin e kuadrit të
përgjithshëm të kushteve aktuale infrastrukturore dhe social-ekonomike, si
dhe të strukturës urbane, shërbimeve të disponueshme dhe çështjeve kritike
që karakterizojnë qytetin e Tiranës.
Më poshtë paraqiten të renditura dokumentet e konsultuara:
o

Studimi strategjik i transportit për Tiranën, strategjitë për
qarkullimin rrugor dhe lëvizshmërinë (pjesë e Projektit për
Bulevardin, Parkun Qendror dhe Lumin e Tiranës) –Mobility in Chain,
2019;

o

Plani i veprimit për një Qytet të Gjelbër i Tiranës – ARUP, 2018;

o

Rishikimi i dytë pesëvjeçar i Planit Kombëtar Shqiptar të Transportit
(ANTP3) – TYPSA, 2018:

o

TR 030, plani i ri i përgjithshëm vendor dhe vizioni strategjik për
Tiranën 2030, një metropol kaleidoskopik – Stefano Boeri Architetti,
2016;

o

Dokumenti i vizionit të çiklizmit për Bashkinë e Tiranës, raporti
përfundimtar – MOBYCON, 2016;

o

Analiza e kërkesës për udhëtim për planin e veprimit të transportit
në zonën metropolitane të Tiranës – Instituti Japonez i Kërkimeve
dhe Enton Punavija, 2013;

o

Projekti për Planifikimit Tematik Urban të Tiranës, raporti
përfundimtar – ekipi studimor i JICA-s & Enton Punavija, 2012;

o

Strategjia e Transportit të Qëndrueshëm në Rrugët Bashkiake,
raporti përfundimtar - APRI S.P.A në partneritet me TBridge, 2009;

o

Strategjia e Integruar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Trafikut në
Tiranë, Shqipëri – ECAT, 2007.
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1.4 Procesi dhe struktura drejtuese
Procesi për hartimin e PLQU-së u drejtua nga komiteti drejtues i
mëposhtëm:
o

Z. Erjon Veliaj, kryetari i Bashkisë

o

Z. Arbian Mazniku, zëvendëskryetar i Bashkisë

o

Z. Enton Punavija, drejtor i Drejtorisë së Transportit

o

Z. Ditjon Baboçi, drejtor i përgjithshëm i Planifikimit dhe Zhvillimit të
Territorit

o

Znj. Nevin Bilali, drejtoreshë e Drejtorisë së Planifikimit Urban

o

Z. Taulant Tusha, drejtor i përgjithshëm i Punëve Publike

o

Z. Ismail Beka, Koordinator për vendin i GIZ ORF-EE

Grupi i punës për PLQU-në (ekipi kryesor) brenda Bashkisë së Tiranës ka në
përbërje përfaqësues nga:
o

Drejtoria e Transportit;

o

Drejtoria e Planifikimit të Territorit;

o

Drejtoria e Planifikimit Strategjik – konsulentë;

o

Drejtoria e Punëve Publike – Sektori i Statistikave dhe GIS-it;

o

Agjencia e Parkimit e Tiranës;

o

Drejtoria e Mjedisit.

Për më tepër, në faza të caktuara u përfshi, kur ishte e nevojshme, një grup i
zgjeruar pune për PLQU-në, me përfaqësues nga aktorët vendas (autoritetet
publike, operatorët e transportit, .OJQ, universitetet, shoqëria civile,
punonjësit etj.).
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FIGURA 1-4: EKIPI I PROJEKTIT

PLQU-ja u hartua me mbështetjen e një ekipi shumëdisiplinor. TRT Trasporti
e Territorio (Itali), me mbështetjen e ekspertëve vendorë, ishin konsulentët
teknikë drejtues, të cilët ofruan ekspertizën dhe njohuritë e tyre kryesore
për planifikimin. Ata janë edhe autorët e këtij dokumenti.
SEE Change Net (Bosnjë-Hercegovinë), me EDEN si partner lokal, ishte
përgjegjëse për masat horizontale të komunikimit dhe pjesëmarrjes së
qytetarëve dhe aktorëve, për strategjitë e komunikimit, informimit, edukimit
dhe promovimit gjatë hartimit të PLQU-së, përfshi ushtrimin e përcaktimit të
vizionit.

1.5 Struktura e dokumentit
Dokumenti i PLQU-së është organizuar në tri vëllime:
•
•
•

(Ky) Vëllimi I – Analiza e gjendjes aktuale, që raporton mbi arritjet e
fazës së parë të procesit planifikues;
(Vëllimi II –Plani, i cili përmbledh përmasat strategjike dhe të
masave të planit;
Vëllimi III – Shtojcat, të cilat paraqesin përmbledhjen e takimeve të
punës të aktorëve (shtojca 1) dhe veprimtaritë e pjesëmarrjes
publike (shtojca 2) që u zhvilluan gjatë procesit të planifikimit, si dhe
skenarët alternativë të planifikimit (lista gjithëpërfshirëse e masave
– shtojca 3) dhe përshkrimi i hollësishëm i masave të PLQU-së
(shtojca 4).
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Sa i takon vëllimit I, pas kësaj hyrjeje:
•

Kreu 2 analizon kontekstin e qytetit (sfondin, demografinë,
ekonominë, strukturën dhe zhvillimi urban, lokalizimin e mjediseve
dhe shërbimeve);

•

Kreu 3 përqendrohet te furnizimi aktual i transportit (lidhja në
distanca të gjata, transporti rrugor, transporti publik, çiklizmi,
parkimi, logjistika urbane, politikat e qëndrueshme të lëvizjes);

•

Kreu 4 raporton mbi kërkesën për transport (ndarjen modale, nivelet
e motorizimit, fluksin e trafikut, udhëtimin me transport publik,
elementet e sjelljes);

•

Ndikimet e sistemit të transportit shqyrtohen në kreun 5 për sa i
përket sigurisë rrugore, mjedisit (cilësia e ajrit dhe zhurma) dhe
përfshirjes;

•

Kreu 6 ofron një inventar të legjislacionit përkatës dhe dokumenteve
të politikave që janë të rëndësishme për PLQU-në;

•

Kreu 7 përfshin një përmbledhje të planeve dhe studimeve
ekzistuese, të cilat janë strategjike lidhur me formësimin
lëvizshmërisë urbane të Tiranës në të ardhmen;

•

Kreu 8 është rezultati përfundimtar i analizës së gjendjes aktuale:
analizimi i problemeve dhe mundësive për zhvillimin e PLQU-së së
parë për Tiranën.
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FIGURA 2-1: KUFIJTË ADMINSITRATIVË TË QYTETEVE TË SHQIPËRISË DHE TË KRYEQYTETIT
TIRANË

2 Konteksti
Tirana është kryeqyteti i Shqipërisë dhe zona më e madhe e urbanizuar në
vend.
Reforma territoriale-administrative (RTA) e prezantuar nga ligji 115/2014
"Për ndarjen territoriale dhe administrative të njësive të qeverisjes vendore
në Republikën e Shqipërisë" ka riorganizuar ish-njësitë e qeverisjes vendore
(NJQV-të) në 61 bashki nga 373 bashki të pranishme para vitit 2015 .
Zona aktuale e Bashkisë së Tiranës shtrihet në 1 110 km2 dhe është 25 herë
më e madhe sesa ishte para reformës, duke përfshirë territoret e 13 ishNJQV-ve ose "komunave", tani të quajtura “njësi administrative”, deri në
kufijtë e qytetit.
Ish-qyteti i Tiranës ndahet më tej në 11 njësi më të vogla administrative
(lagje), ku përqendrohet 82% e popullsisë së përgjithshme rezidente. Kjo
njësi thelbësore, së bashku me brendësinë e saj urbane, është gjithashtu
zona kryesore e studimit për Planin e Lëvizjes së Qëndrueshme Urbane.

29%
82%

E popullsisë shqiptare jeton në
Bashkinë e Tiranës

E banorëve të Tiranës jetojnë në njësinë
administrative të Tiranës

Burimi: Përpunim i mb ështetur në: https://opendata.tirana.al
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Territori i Tiranës shtrihet në një rreze prej 25 km, por shumica e zonave të
ndërtuara janë brenda 10 km nga qendra e qytetit.

Tirana është jashtëzakonisht kompakte, me shumicën e nënnjësive të saj
administrative të përqendruara brenda një rrezeje prej vetëm 3 km.

Në mes të zonave të Tiranës, Kashari dhe Zall-Herri, komuna fqinje e Kamzës
(dhe zona e Bathores) janë gjithashtu pjesë e "zonës funksionale urbane" të
kryeqytetit.

Përveç Parkut të Madh të Tiranës dhe liqenit të tij artificial, pjesa tjetër e
zonës kryesore administrative është plotësisht e urbanizuar.

FIGURA 2-2: NJËSITË ADMINISTRATIVE TË BASHKISË SË TIRASËS DHE DISTANCAT NGA
QENDRA E QYTETIT

Burimi: P ërpunim i mb ështetur në https://www.tirana.al/ njesiteadministrative

FIGURA 2-3: NJËSITË ADMINISTRATIVE TË ZONËS BAZË TË TIRANËS DHE DISTANCAT NGA
QENDRA E QYTETIT

Burimi: Përpunim i mb ështetur në https://www.tirana.al/njesiteadministrative
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FIGURA 2-4: ZONAT E SHTUARA TË TIRANËS, KASHARIT DHE KAMZËS (BATHORES)

BURIMI: Google Earth, imazhi 2020 Mixar Technologies
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Bashkia ka një popullsi totale prej 828 000 banorësh (2018) nga të cilët më
shumë se 750 000 jetojnë në njësitë administrative Tiranë, Kashar, Dajt dhe
Farkë. Brenda zonës kryesore të udhëtimit të metropolit, e cila gjithashtu
përfshin territorin e urbanizuar të Kamzës (por përjashton vendbanime me
dendësi të ulët dhe të largëta), popullsia tejkalon 900 000 banorë, sipas një
vlerësimi të përafërt.

Dendësia urbane është e ndryshueshme mes njësive administrative, me
zonën kryesore të Tiranës që regjistron një vlerë dukshëm më të lartë prej
gati 17 000 banorësh për km2. Shifrat në nivelin e njësisë vendore tregojnë
gjithashtu vlera më të larta të dendësisë në disa lagje jugperëndimore dhe
qendrore (njësitë 10, 5 dhe 7). Tirana është kompakte dhe me popullsi të
dendur.

TABELA 2- 1: Shpërndarja e popullsisë dhe dendësia në nivel qyteti, 2018
TABELA 2- 2: SHPËRNDARJA E POPULLISË DHE DENDËSIA E NJËSISË SË TIRANËS, 2018
Njësitë administrative
1. Tirana
2. Baldushk
3. Bërzhitë
4. Dajt
5. Farkë
6. Kashar
7. Ndroq
8. Petrelë
9. Pezë
10. Shëngjergj
11. Vaqarr
12. Zall Bastar
13. Zall Herr
14. Kërrabë
Totali për Bashkinë e
Tiranës

Popullsia
(2018)
680 043
5 375
5 905
22 371
19 209
39 631
9 702
6 770
5 890
2 565
10 522
5 306
12 063
3 051
828 403

Sipërfaqja
(km2)
41.71
112.88
72.47
94.64
27.49
39.08
63.31
67.26
108.25
206.34
46.69
153.97
58.29
18.63
1 111.01

Burimi: P ërpunim i mb ështetur në https://opendata.tirana.al

Dendësia
(popullsia
/km2)
16 304
48
81
236
699
1 014
153
101
54
12
225
34
207
164
746

Nënnjësitë
administrative të
Tiranës
Nj.a. nr.1
Nj.a. nr.2
Nj.a. nr.3
Nj.a. nr.4
Nj.a. nr.5
Nj.a. nr.6
Nj.a. nr.7
Nj.a. nr. 8
Nj.a. nr.9
Nj.a. nr. 10
Nj.a. nr.11

Popullsia
(2018)
51 769
82 229
44 728
64 733
86 800
77 504
74 034
41 689
63 124
27 965
65 468

Sipërfaqja
(km2)

Dendësia
(popullsia/
km2)

3.06
9.58
2.01
4.92
2.87
5.48
3.06
1.95
2.82
0.77
5.21

Burimi: Përpunim i mb ështetur në https://opendata.tirana.al

16 920
8 585
22 258
13 158
30 297
14 152
24 220
21 407
22 363
36 331
12 577
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2.1 Struktura demografike dhe tendencat
Shqipëria ka përjetuar një rënie neto të popullsisë për shkak të flukseve të
konsiderueshme të emigracionit në vendet e tjera të Evropës Juglindore dhe
veçanërisht në BE. Një e treta e popullsisë është larguar nga vendi gjatë 25
viteve të fundit, duke zbritur nga 3.12 milionë banorë në vitin 2000 në 2.88
milionë në vitin 2018.

atje për të studiuar. Tirana është gjithashtu shtëpia e veprimtarive artistike,
kulturore, sociale dhe sportive. Ky atraktivitet reflektohet në një migrim
masiv nga pjesa tjetër e vendit dhe edhe nga të kthyerit nga migracion jashtë
vendit.

FIGURA 2-5: ZHVILLIMI DEMOGRAFIK NË BASHKINË E TIRANËS
850,000
793,133

800,000

Sipas Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) dhe një studimi të fundit
rajonal nga Friedrich Ebert Stiftung, më shumë se dy të tretat e të rinjve
shqiptarë shpresojnë të emigrojnë jashtë vendit. Studimi tregon se njerëzit
më pak të arsimuar kanë më shumë gjasa të kërkojnë mundësi për të
migruar dhe për të mbështetur të afërmit e tyre që qëndrojnë në vend me
dërgesat e parave. Dërgesat e parave, ose remitancat, vlerësohen nga Banka
Botërore se përbëjnë 8.5% të PBB-së së Shqipërisë.
Edhe pse Shqipëria ka shkallën më të lartë të fluksit të migrimit në Evropë,
popullsia e Tiranës po rritet vazhdimisht.
Gjatë 10 vjetëve të fundit njësia bërthamë e Tiranës ka përjetuar një rritje
demografike prej 10%: shifrat u rritën nga 611 877 banorë në vitin 2009 në
680 043 banorë në 2018, ndërsa e gjithë Bashkia ka regjistruar një normë
rritjeje prej 13.3% (duke kaluar nga 718 058 banorë në vitin 2009 në 828 403
banorë në vitin 2018). Sipas parashikimeve të fundit nga Instituti Kombëtar i
Statistikave, kjo tendencë rritjeje do të vazhdojë gjatë 10 viteve të
ardhshme.
Në të vërtetë, korridori Tiranë-Durrës, brenda fushës qendrore perëndimore
të Shqipërisë, po përjeton një urbanizim të shpejtë dhe rritje ekonomike.
Tirana është qendra ekonomike e Shqipërisë dhe 40% e kapitalit të huaj të
investuar në vend është investuar në Tiranë. Qyteti është gjithashtu qendër
arsimore dhe kërkimore e vendit. Ka numrin më të lartë të universiteteve
dhe shkollave, me afërsisht 52 000 studentë nga i gjithë vendi që shkojnë
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Burimi: Përpunim i mb ështetur në https://opendata.tirana.al

FIGURA 2-6: ZHVILLIMI DEMOGRAFIK I NJËSISË BËRTHAMË TË TIRANËS
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Burimi: Përpunim i mb ështetur në https://opendata.tirana.al
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Tirana dhe Shqipëria po regjistrojnë vazhdimisht një rritje natyrore. Ajo që
ndryshon në mënyrë të konsiderueshme është shkalla e migrimit neto: në
krahasim me njerëzit që largohen nga vendi (dhe duke kontribuar kështu në
një rënie kombëtare të banorëve), kryeqyteti vazhdon të tërheqë qytetarë
nga rajone të tjera. Në vitin 2017, ky komponent përfaqësoi më shumë se 17
000 banorë të rinj për Tiranën.

TABELA 2- 3: RRITJA NATYRORE PËRKUNDREJT FLUKSEVE NETO TË MIGRACIONIT, 2017
Bashkia e
Tiranës

Shqipëria

Popullsia 2016

793 133

2 886 438

Popullsia 2017

813 902

2 884 169

20 769

-2 269

7 409
4 115
3 294

30 869
22 232
8 637

17 475

-10 906

Totali i ndryshimit në 2017
Lindjet 2017
Vdekjet 2017
Rritja natyrore 2017
Ndryshimi neto nga migracioni
2017

+1 144 banorë. Njësitë më pak të favorizuara, ku lëvizjet neto janë negative,
janë Zall Bastar me -59, Shëngjergji me -27 dhe Kërraba me -8.
Numri i familjeve është një tjetër tregues që është rritur çdo vit për Bashkinë
e Tiranës. Gjatë vitit 2018, numri i familjeve arriti në 288 325 njësi me 2.9
banorë për familje.
Me rritjen e numrit të banorëve të Tiranës po regjistrohet gjithashtu një
rritje e dendësisë së popullsisë: mesatarisht çdo vit ka 12 banorë të tjerë për
km2 në Bashkinë e Tiranës në tërësi.

FIGURA 2-7: ZHVILLIMI I DENDËSISË URBANE NË BASHKINË E TIRANËS 2013-2018

Burimi: INSTAT, 2017

Të dhënat më të fundit të disponueshme për Tiranën (Opendata Tirana,
2018) tregojnë se teprica e 14 501 banorëve rezulton të jetë më e prekura
nga bilanci i lëvizjeve të +11 118 banorëve ose 76,7%. Shtimi natyror për
vitin 2018 ishte 3 383 banorë. Sipas të dhënave mbi lëvizjet e brendshme,
Kashari ka bilancin më të lartë të lëvizjeve të brendshme për vitin 2018 me
+1 827 banorë, i pasuar nga njësia nr. 7 me + 1 172 banorë dhe Farka me

Burimi: https://opendata.tirana.al
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FIGURA 2-8: PIRAMIDA E POPULLSISË NË BASHKINË E TIRANËS (2018)

tregojnë se njerëzit në moshë pune janë përqendruar kryesisht në Tiranë në
mënyrë që të kenë më shumë mundësi punësimi.
Kjo vërehet gjithashtu nga koeficientët e varësisë së të rinjve dhe të
moshuarve (raporti midis personave të moshës 0-14 ose 65+ dhe popullsisë
në moshë pune 15-64. Përgjithësisht, në Shqipëri koeficienti i varësisë së të
rinjve tejkalon atë të të moshuarve. Në zonën administrative Tiranë këto
raporte janë përkatësisht 23% kundrejt 18%. Vetëm në nj.a. nr. 10 dhe
Shëngjergj këto raporte janë të përmbysura. Pra, Tirana është një qytet i ri.

FIGURA 2-9: POPULLSIA SIPAS MOSHËS NË ZONËN ADMINISTRATIVE TË TIRANËS (2018)
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Burimi: Përpunim i mb ështetur në https://opendata.tirana.al

Burimi: https://opendata.tirana.al

Piramida e popullsisë tregon se rreth 50% e popullsisë është nën 35 vjeç.
Rreth 70.99% e popullsisë është në moshë pune. Fëmijët e moshës 0-9 vjeç
përbëjnë 11.48% të popullsisë së Tiranës. Të rinjtë (0-14 vjeç) në Tiranë
përfaqësojnë 17.2% të popullsisë. Popullsia në moshë pune (15-64 vjeç)
përbën 71.0% të popullsisë, ndërsa personat mbi 65 vjeç përbëjnë 11.9%.
Këto janë vlerat më të larta krahasuar me mesataret kombëtare (të rinjtë
17.5%, popullsia në moshë pune 68.7% dhe mbi 65 rreth 13.8%), të cilat

Plani i Përgjithshëm Vendor i Territorit i Tiranës 2030 (PPVT) vlerëson një
rritje të popullsisë deri në 965,108 banorë deri në vitin 2030, e cila reflekton
një rritje prej 26.4% në dy dekada ose një mesatare vjetore prej 1.32%.
Ky vlerësim merr si bazë popullsinë e kufijve të rinj administrativë të Tiranës
që ka si referencë kryesore censusin e vitit 2011. Censusi i fundit i Popullsisë
dhe Strehimit i vitit 2011 regjistroi jo vetëm numrin e banorëve, por edhe
numrin e banesave rezidenciale (të banuara ose jo) dhe numrin e të huajve
të pranishëm në vend. Nga të dhënat e regjistrimit të familjeve, u projektua
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një parashikim bazuar në parashikimin kombëtar me gamë të mesme, i cili
supozon nivele dytësore të lindshmërisë, vdekshmëri të mesme dhe
migracion të mesëm.

FIGURA 2-10: RRITJA E VLERËSUAR E POPULLSISË NË TIRANË
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JICA-s (2012), parashikohet që ekonomia shqiptare të ketë potencialin për të
arritur një normë të qëndrueshme rritjeje prej 3 deri në 4% në vit. Si motori
ekonomik i vendit, zona metropolitane e Tiranës pritet të arrijë një normë
më të lartë rritjeje.
Shpërndarja e punësimit sipas rajoneve në përgjithësi pasqyron pabarazitë
gjeografike në shpërndarjen e firmave dhe situatën e dallueshme të
kryeqytetit. Në fakt, më shumë se gjysma (52%) e të gjitha vendeve të punës
janë të përqendruara në rajonin e Tiranës. Për më tepër, Tirana pret 35% të
të gjitha firmave të regjistruara. Sipas Anketës së Forcës së Punës (AFP), i cili
duhet të mbulojë punësimin zyrtar dhe informal, 28% e popullsisë në moshë
pune jeton në Tiranë dhe 25% e të gjithë punësimit (zyrtar dhe informal)
është i vendosur po në Tiranë.

FIGURA 2-11: SHPËRNDARJA E PUNËS SIPAS RAJONEVE
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Burimi: Plani i Përgjithshëm Vendor TR2030 për Tiranën, 2016

2.2 Ekonomia dhe punësimi
PBB-ja e Tiranës në vitin 2013 ishte 643,000 lekë për frymë (ekuivalente me
rreth 4 700 euro). Kjo është 38% mbi mesataren e vendit. Sipas studimit të
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Burimi: Dinamika e pun ës në Shqipëri; Shënim për profilizimin e tregut t ë
punës në Shqipëri. Banka Botërore 2018

Bujqësia është sektori kryesor për vendin dhe siguron 17% të PBB-së
kombëtare dhe punëson 60% të forcës së punës. Në Tiranë, bujqësia përbën
vetëm rreth 5% të ekonomisë.
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Brenda Tiranës, treguesit e fundit të rritjes kanë qenë shumë të fortë. Për
shembull, numri i ndërmarrjeve aktive është rritur me gati 4.2% të rritjes
vjetore të përgjithshme nga periudha 2014-2018. Ekonomia e qytetit
dominohet nga tregtia dhe shërbimet, të cilat përbëjnë rreth 70% të
ekonomisë së qytetit. Ndërtimi dhe prodhimi janë sektorët e tjerë kryesorë,
të cilët së bashku kontribuojnë në rreth 25% të ekonomisë së qytetit.

FIGURA 2-12: SIPËRMARRJET AKTIVE SIPAS VEPRIMTARISË EKONOMIKE, BASHKIA E
TIRANËS, 2018

FIGURA 2-13: RRITJA E SIPËRMARRJEVE 2014-2018
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FIGURA 2-14: SIPËRMARRJET AKTIVE SIPAS MADHËZISË NË VITIN 2018
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2.3 Struktura urbane dhe
zhvillimi

km² dhe popullsia e saj ishte rritur në pothuajse 300,000 (Pojani , 2010).

FIGURA 2-15: ETAPAT E ZHVILLIMIT URBAN

Tirana ishte një qytet i vogël me vetëm 17 000
banorë dhe një sipërfaqe prej 3 km katrorë kur
u bë kryeqyteti i Shqipërisë në vitin 1920.
Shqipëria e fitoi pavarësinë e saj nga Perandoria
Osmane vetëm tetë vjet më parë sesa Tirana të
shpallej kryeqytet dhe ishte ende kryesisht
rurale. Menjëherë pas këtij zhvillimi, Tirana filloi
të përjetonte një rritje të vazhdueshme të
popullsisë. 20 vitet e para ajo konfirmoi
zgjerimin e vendbanimit urban, me një kulm të
urbanizimit industrial në vitet '50.
Pas Luftës së Dytë Botërore, në Shqipëri mori
pushtetin një regjim i rreptë komunist, i cili
ushtroi kontroll shumë të centralizuar mbi
mjedisin e ndërtimit. Në vitin 1957 u rihartua
Plani Rregullues i Tiranës. Qëllimi ishte që ai të
krijonte një imazh të ri të fuqishëm urban, i cili
do të promovonte regjimin e ri. Por kufizimet e
burimeve publike në mënyrë të pashmangshme
penguan arritjen e plotë të vizioneve ambicioze
të planifikimit, duke çuar në praktikë në
projekte të copëtuara dhe të çrregullta, shumë
prej të cilave mbetën të papërfunduara.
Pavarësisht kontrolleve të rrepta mbi popullsinë,
popullsia dhe madhësia e kryeqytetit u rrit
ndjeshëm gjatë komunizmit. Në fund të viteve
1980, zona e urbanizuar e Tiranës mbulonte 12

Burimi: Plani i Përgjithsh ëm Vendor i Tiran ës TR 030, 2016

Fundi i regjimit komunist në vitin 1990 çoi në transformime drastike ekonomike, sociale dhe fizike.
Strategjitë e menaxhimit të tokës ndryshuan ndjeshëm nga rritja e kufizuar rreptësisht urbane te
urbanizimi i gjerë me pjesë të mëdha të zhvillimit të parregulluar të tokës.
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Kjo është arsyeja pse, gjatë dekadave të fundit,
Tirana ka parë një bum ndërtimi dhe ka pësuar
një proces të shpejtë dhe të parregulluar të
zhvillimit urban. Gjurma e qytetit tani është mbi
trefishin e madhësisë që ishte në 1957.
Përveç zgjerimit të gjurmës së saj urbane, Tirana
gjithashtu ka përjetuar një rritje të shpejtë të
popullsisë pas reformave të vitit 1991. Para
viteve 1990, Tirana ishte një qytet kompakt me
afërsisht 225 000 banorë, ndërsa me bumin
ekonomik dhe të zhvillimit qyteti u rrit në rreth
600 000 banorë, duke parë zgjerimin më të
shpejtë të saj me migrimin e shumë familjeve
nga rajonet veriore dhe jugore.
Në Tiranën bashkëkohore kjo prirje është
shoqëruar me dendësimin goditës të lagjeve
ekzistuese përmes përvetësimit të hapësirave të
dikurshme publike. Ky transformim i mjedisit të
ndërtuar në Tiranë ka ndodhur brenda një
periudhe shumë të shkurtër kohe, duke çuar në
një strukturë jashtëzakonisht të dendur urbane.
Rritja e shpejtë dhe mungesa e legjislacionit të
duhur për të marrë nën kontroll zhvillimin e
territorit, solli si rezultat zgjerimin e
vendbanimeve joformale në rrethinat e ishqytetit.

Burimi: Plani i P ërgjithsh ëm Vendor i Tiran ës TR 030, 2016

FIGURA 2-16: INFORMALITETI URBAN
Informaliteti paraqet një rrezik, pasi karakterizohet nga zotërimi i pasigurt i
tokës, mungesa e shërbimeve themelore dhe infrastrukturës së
lëvizshmërisë, duke transformuar dhe urbanizuar ish-tokën bujqësore.

Qasja aktuale e qeverisë kombëtare ndaj këtyre vendbanimeve është procesi
i legalizimit duke investuar në infrastrukturë përmes kapitalizimit të tokës
dhe, kështu, duke mbështetur urbanizimin e shpejtë.
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Si rezultat i dendësimit dhe transformimit ekonomik, është krijuar një qytet i
dyfishtë. Nga njëra anë, kemi Tiranën e brendshme, e cila është bërë një
qytet i gjallë, i mbushur me ndërtesa banimi dhe zyra të reja, jetë nate,
dyqane dhe restorante. Nga ana tjetër, në periferitë masive strukturat
tregtare dhe sociale janë thuajse inekzistente, papunësia është më e lartë
dhe gratë rrallë punojnë.

FIGURA 2-17: ZONAT E TRANSFORMIMIT DHE POLARITETET E REJA NË ZONËN RUBANE

Plani i Përgjithshëm Vendor i Tiranës (2016) përcakton si një nga
trembëdhjetë projektet e tij strategjikë, konsolidimin e 15 epiqendrave
dinamike si polaritete të reja për të vendosur një kufi për rritjen urbane në
zonat rurale dhe, në këtë mënyrë, për të zvogëluar konsumin e tokës. Vija e
zonës së urbanizuar përcakton kufijtë ku duhet të përqendrohen intensiteti
dhe zhvillimi, ndërsa pjesa tjetër e territorit parashikohet me intensitet të
ulët, duke rritur politikat për të mbrojtur prodhimin bujqësor dhe territorin
natyror.
Zonat e identifikuara të transformimit janë plotësimi i zonave me ndërtime
të mëparshme sporadike brenda shtesës kompakte. Qëllimi është që të
mirëpritet popullsia në rritje përmes zhvillimit të një qendër të kualifikuar
dhe me shërbimet e nevojshme dhe për të përcaktohen kufij për shtrirjen
dhe rritjen urbane.

Burimi: Plani i P ërgjithshëm Vendor i Tiran ës TR 030, 2016
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2.4 Lokalizimi i ndërtesave
dhe shërbimeve

Studentëve”, me një popullsi studentore të vlerësuar prej mbi 1 400 studentësh dhe 200
profesorësh brenda stafit akademik.

FIGURA 2-18: POLET KRYESORE ATRAKTIVE

Në bërthamën e qytetit janë të përqendruara
shumica e institucioneve të kryeqytetit, zyrave
publike dhe ndërtesave përfaqësuese, si dhe
sektori i tretë privat, të tilla si bankat dhe
sigurimet. Ndërsa në afërsi të menjëhershme,
sektori i tregtisë me pakicë dhe komercial është i
shpërndarë dhe zakonisht i vendosur në katin
përdhes.
Grupet më të mëdha të punës ndodhen jashtë
qendrës së qytetit, ku bizneset janë të grupuara
në lagjet: “Kombinat” dhe “Selitë”, si dhe në
“Boshtin e Prodhimit” të pozicionuar përgjatë
Autostradës Tiranë-Durrës. Grupet kryesore të
shërbimeve përbëhen nga:
o Spitali Universitar i Traumës në zonën
Don Boskos, i cili mirëpret një staf
akademik prej mbi 700 profesionistësh
dhe një popullsi studentore prej 7 500
vetash.
o Qendra Spitalore Universitare “Nënë
Tereza”, ngjitur me lagjen e Kinostudios, i
cili ka kapacitetin prej 1 612 shtretërish
dhe një staf mjekësor prej 2 500 vetash.
o Universiteti Metropolitan i Tiranës, i
pozicionuar në lagjen “Qyteti i
Burimi: Studimi mbi Transportin Strategjik t ë Tiranës, 2019
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Shifrat pasuese paraqesin shpërndarjen e
poleve atraktive, të tilla si objektet arsimore,
qendrat shëndetësore, shërbimet tregtare dhe
sportive.

FIGURA 2-19: NDËRTESAT ARSIMORE

Vendndodhja dhe natyra e shërbimeve është
një faktor i rëndësishëm për të kuptuar flukset e
lëvizshmërisë atraktive për zona të ndryshme
territoriale.
Roli i Tiranës si qyteti kryesor dhe kryeqyteti i
Shqipërisë shpjegon praninë e poleve më të
rëndësishme shëndetësore dhe arsimore të
vendit brenda bërthamës kryesore të Tiranës.
Kur bëhet fjalë për sistemin arsimor
(universitetet publike dhe private, shkollat e
mesme të përgjithshme dhe shkollat e mesme të
tjera), shumica e objekteve janë përqendruar në
bërthamën e qytetit, kryesisht brenda dhe rreth
të ashtuquajturës “Unaza e tretë”.
Shërbimet arsimore të shkallës së dytë dhe
universitetet tërheqin një pellg të madh që
shkon përtej kufijve të territorit të bashkisë,
veçanërisht për arsimin e lartë (universitetet).
Kjo do të thotë që roli i Tiranës në lidhje me
shërbimet e ofruara prej tij shkon përtej kufijve
bashkiakë, duke luajtur kështu një rol parësor në
nivelin kombëtar.

Burimi: Përpunime bazuar n ë Planin e Përgjithshëm Vendor të Tiranës, TR 030, 2016
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Gjithashtu pole tërheqëse, të tilla si shërbimet
shëndetësore, qendrat sportive dhe qendrat
tregtare, janë të përqendruara kryesisht brenda
dhe rreth unazës së tretë.

FIGURA 2-20: SHËRBIMET SHËNDETËSORE, QENDRAT SPORTIVE DHE QENDRAT TREGTARE

Shërbimet shëndetësore janë shpërndarë mirë
në të gjithë zonën urbane. Sistemi
karakterizohet nga prania e fortë e dy
infrastrukturave, roli i të cilave shkon përtej
kufijve të qytetit: Spitali Universitar i Traumës
në zonën e Don Boskos dhe Qendra Spitalore
Universitare “Nënë Tereza” ngjitur me lagjen
“Kinostudio”.
Ndërtimi i qendrave tregtare gjatë dy dekadave
të fundit në Tiranë pasqyrohen varësinë në rritje
te makinat private.
Në fakt, shumë infrastruktura me pakicë janë
ndërtuar jashtë kufijve të Njësisë së Tiranës dhe
ato mund të vizitohen vetëm me makinë.
Dy shembuj të qartë janë Qendra Tregtare
Univers përgjatë aksit SH2 dhe Tirana East Gate
përgjatë autostradës Tiranë – Elbasan (E852).

Burimi: Përpunime bazuar n ë Planin e Përgjithshëm Vendor të Tiranës TR 030, 2016
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3 Furnizimi me transport
o Çiklizmi, rrjeti, ambientet dhe shërbimet e çiklizmit.

Rrjetet e transportit dhe furnizimi me shërbime transporti përshkruhet
përmes temave të mëposhtme:

o Parkimi (furnizim në rrugë dhe jashtë rruge, kërkesa, rregullimi dhe
tarifat).

o Lidhja ndërkombëtare dhe kombëtare (aksesi global ajror, detar,
hekurudhor dhe rrugor).

o Transporti urban i mallrave (rregulloret dhe praktikat e aksesit të
automjeteve).

o Transporti rrugor urban (rrjeti dhe hierarkia rrugore, menaxhimi i
rrugëve dhe rregulloret e hyrjes, zonat e këmbësorëve).

o Politikat e lëvizshmërisë së qëndrueshme (lëvizshmëria elektrike,
promovimi i sjelljeve të qëndrueshme të lëvizshmërisë, sfera e
hapësirës publike dhe politika urbane miqësore ndaj fëmijëve).

o Transporti publik (rrjeti, shërbimet, flota, tarifat dhe sistemi i biletave,
terminalet e autobusëve).

P
Lidhja
ndërkombëtar
e dhe
kombëtare

Transporti
rrugor

Transporti
publik

Çiklizmi

Parkim

Logjistika
urbane

Politikat e
lëvizshmërisë
së
qëndrueshme
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3.1 Lidhja ndërkombëtare dhe kombëtare
Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës “Nënë Tereza” ndodhet 17 kilometra
jashtë Tiranës, i lidhur drejtpërdrejt përmes rrugës së re të hyrjes nga
autostrada Tiranë - Durrës.

Është ndërtuar në vitin 1957 dhe modernizuar në vitin 2005 nga një
konsorcium i drejtuar nga gjermanët. Më tej, ai iu shit në vitin 2017
kompanisë së menaxhimit të aseteve “China Everbright Limited”, e cila e ka
koncesionin deri në vitin 2027. Aeroporti ka dëshmuar një rritje të
vazhdueshme të pasagjerëve gjatë tre vjetëve të fundit (2015 - 2018), duke
çuar në një rritje të përgjithshme prej 50%. Italia është destinacioni më i
shpeshtë së bashku me Stambollin në Turqi.

FIGURA 3-1: AEROPORTI I TIRANËS: SHIFRA KYÇE

FIGURA 3-2: RRUGËT E BIZNESIT, NUMRI I PASAGJERËVE, 2018

3.1.1
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Burimi: tirana-airport.com

3.1.2
Burimi: tirana-airport.com

PORTI I DURRËSIT

Shqipëria ka një vijë bregdetare prej 440 km dhe gjendet në një pozicion
strategjik, e lagur nga deti Adriatik dhe Jon. Vendi ka katër porte detare
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tregtare. Më i madhi, i vendosur në qytetin e Durrësit, është vetëm 35
kilometra larg Tiranës. Të dy qytetet shpesh konsiderohen pjesë e një zone
të vetme metropolitane të integruar, të quajtur Durana.
Porti i Durrësit aktualisht përfaqëson 78% të tregtisë detare në nivel
kombëtar. Ai gjithashtu konsiderohet si hyrja kryesore e korridorit VIII
panevropian, duke përpunuar 90% të ngarkesës që hyn në korridor. Përveç
kësaj, ai ka shënuar kulmin e të gjitha kohërave lidhur me transitin e
pasagjerëve në vitin 2014 me rreth 1.5 milionë turistë. Megjithatë, porti ka
parë një rënie të numrave vitet e fundit për shkak të vonesës së projekteve
të pastrimit të detit, të cilat kanë ulur kapacitetet e anijeve që hyjnë në port.
Lidhjet me rrjetin hekurudhor mund të jenë gjithashtu pengesë, pasi deri
tani hekurudha mund të hyjë vetëm në terminalin lindor të portit, ndërsa
terminali i kontejnerëve është i vendosur në anën e kundërt.
Realisht, lidhja hekurudhore nuk është një komponent kyç duke qenë se
pjesa më e madhe e trafikut detar si për mallra, ashtu edhe për pasagjerë,
realizohet nga tragetet (me kamionë dhe makina që zakonisht kanë si pikë
kryesore të nisjes ose mbërritjes Tiranën).
Ka dy lidhje kryesore të trageteve që e lidhin Durrësin me portet detare
italiane të Adriatikut në Bari (2 nisje në ditë, me qëndrim gjatë natës) dhe
Ankona (3 nisje në javë gjatë natës).

FIGURA 3-3: PORTI I DURRËSIT: SHIFRAT KYÇE

Burimi: Autoriteti Portual i Durr ësit
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FIGURA 3-4: PORTI I DURRËSIT

Burimi: Autoriteti Portual i Durr ësit
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3.1.3

RRJETI RRUGOR KOMBËTAR

Korridori VIII është një nga korridoret e rrjetit
transevropian i njohur nga Bashkimi Evropian. Ai
ka rëndësi të jashtëzakonshme për Shqipërinë
pasi fillon nga portet e Barit dhe Brindisit në jug
të Italisë dhe mbërrin në portet Bullgare në Detin
e Zi duke kaluar përmes Shqipërisë, Maqedonisë
së Veriut dhe Bullgarisë. Ai përfshin gjithsej 1 300
km linjë hekurudhore dhe 906 km rrjet rrugor.

Shqiptare për të forcuar rolin e korridorit VIII. Ky memorandum parashikon koordinimin dhe promovimin e
përbashkët para fondeve ndërkombëtare për seksionin hekurudhor të linjës së Kicevos, përfundimi i së cilës
pritet deri në vitin 2023. Përveç korridorit VIII, Shqipëria përshkohet nga korridori historik adriatiko-jonian i
transportit, i cili shtrihet përgjatë bregdetit Adriatik dhe Detit Jon, paralelisht me vijën bregdetare.
FIGURA 3-5: KORRIDORI I VIII-TË PANEVROPIAN

Në vitin 2010, Shqipëria kontraktoi ANTP2
(Studimi i Planit Kombëtar të Transportit
Shqiptar), i cili kishte si qëllim zhvillimin e
infrastrukturës së transportit, duke bashkuar një
sërë planesh veprimi. Në vitin 2018, "Rishikimi i
dytë pesëvjeçar i Planit Kombëtar të Transportit
Shqiptar (ANTP3)" përditësoi versionin e
mëparshëm të planit të vitit 2010.
Qëllimi i strategjive është sigurimi i integrimit të
rrjetit shqiptar të transportit në rajonin e
Ballkanit dhe rrjetit panevropian me qëllim rritjen
e zhvillimit ekonomik dhe plotësimin e
parashikimeve të trafikut.
Në vitin 2018, qeveritë maqedonase dhe ajo
shqiptare nënshkruan një memorandum
bashkëpunimi midis Infrastrukturës së
Hekurudhave të Maqedonisë dhe Hekurudhave

Burimi: Sekretariati i Korridorit të VIII-të Panevropian
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Edhe pse nuk është në rrjetin e transportit evropian, korridori i transportit
adriatiko-Ionian është një korridor i rëndësishëm për integrimin e të gjithë
Evropës Juglindore. Ai kalon nga Trieste në Kallamatë, duke lidhur kështu
shtatë vende: Italinë, Slloveninë, Kroacinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Malin
e Zi, Shqipërinë dhe Greqinë, si dhe portet e rëndësishme të Adriatikut dhe
Jonit. Korridori historik përkon me autostradën e ardhshme adriatikojoniane. Shqipëria ka përfunduar pjesën më të madhe të korridorit të saj verijug (SH1 dhe SH4) që lidh Malin e Zi me Greqinë. Pjesët e mbetura të
korridorit janë planifikuar të zgjerohen në standardet e plota për
autostradat.

3.1.4

përmes rrjetit rrugor kombëtar në vitin 2018. Siç shpjegohet nga ANTP3,
pengesat në këto arterie kryesore janë shënuar në Planin Kombëtar të
Investimeve në mënyrë që të përcaktohen ndërtime të reja dhe rehabilitime
të rrugëve ekzistuese kur gjykohet e nevojshme.

FIGURA 3-6: RRJETI I RRUGËVE KOMBËTARE

RRJETI I RRUGËVE KOMBËTARE

Gjatësia e përgjithshme e rrjetit rrugor kombëtar është 18,300 km (përfshirë
rrugët kombëtare, lokale, urbane). Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) është
përgjegjës për ndërtimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit rrugor
shqiptar.
Pozicionimi i Tiranës është strategjik për sa i përket lidhjes, pasi ajo ndodhet
në kryqëzimin e shtyllës kurrizore infrastrukturore veri/jug (e përbërë nga
SH1, SH2 dhe SH4) dhe lidhjes kryesore lindje/perëndim (e përbërë nga SH2,
SH3) që lidh Durrësin-Tiranën dhe Elbasanin, duke vazhduar drejt
Maqedonisë. Në fakt, zona e Tiranës, së bashku me segmentin verior të
korridorit adriatiko-jonian, dhe në lidhjen juglindore me Greqinë jo vetëm që
mban flukset më të larta të automjeteve të pasagjerëve, por shërben
gjithashtu edhe si arterie kryesore për transportin e mallrave përmes
Shqipëria dhe drejt vendeve fqinje.
Sipas "Rishikimit të dytë pesëvjeçar të Planit Kombëtar të Transportit
Kombëtar Shqiptar (ANTP3)", rreth 17 085 737 tonë mallra janë transportuar

Burimi: Studimi p ër transportin strategjik t ë Tiranës, 2019
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3.1.5

RRJETI HEKURUDHOR KOMBËTAR

Rrjeti hekurudhor shqiptar mbështet Hekurudhat Shqiptare (HSH) për
kryerjen e shërbimeve të transportit të mallrave dhe udhëtarëve përmes një
rrjeti prej 360 km të linjës hekurudhore.
Sipas përditësimit vjetor 2014 të ANTP2, trendi i rënies së trafikut
pasqyrohet në uljen e vëllimeve në trafikun hekurudhor si për mallra, ashtu
edhe për pasagjerë, duke arritur në 0.187 milionë pasagjerë dhe 39.89
milionë tonë.
Ka patur një periudhë të gjatë me pak investime dhe punë mirëmbajtjeje të
kufizuar. Hekurudha është në gjendje të funksionueshme, por të dobët.
Gjatë dekadës së fundit, trafiku hekurudhor ka pësuar rënie të
vazhdueshme. Më tej duhet të theksohet se shpejtësia e trenave është
shumë e ulët dhe shërbimi është i dobët dhe i parregullt. Vlen të përmendet
se infrastruktura është e vjetër dhe ka nevojë për rinovim.

midis Durrësit dhe Tiranës, ndërtimin e një pjese hekurudhore 5 km nga
kryeqyteti në aeroport, modernizimin e 5 stacioneve ekzistuese (Stacioni i
terminalit të Durrësit, Shkozetit, Sukthit, Vorës dhe Kasharit) dhe ndërtimin e
një terminali të transportit publik të Tiranës në periferi të Laprakës.
Tenderi është pjesë e një projekti prej 90.3 milionë eurosh, i cili do të
financohet nga të ardhurat e një huaje nga BERZH-i dhe një granti nga Kuadri
i Investimeve për Ballkanin Perëndimor i BE-së (WBIF) i marrë përmes
BERZH-it.

FIGURA 3-7: RRJETI HEKURUDHOR KOMBËTAR

Në vitin 2013, segmenti hekurudhor Tiranë-Vorë u mbyll për transportin e
pasagjerëve dhe të mallrave dhe stacioni i vjetër i Tiranës u shkatërrua për
t’i lënë vendin një bulevardi të ri që të çon në pjesën veriore të zonës
urbane. Në vitin 2015, stacioni i Kasharit, i pozicionuar 10 kilometra larg
qendrës së qytetit të Tiranës, u rinovua, por linja e dikurshme Kashar-Tiranë,
e mbyllur edhe sot e kësaj dite, është zëvendësuar me linja autobusi.
Në tetor të vitit 2019, HSH-ja botoi tenderin e parë të prokurimit për
rehabilitimin e Terminalit të Transportit Publik të linjës hekurudhore Durrës Tiranë (TTP) dhe linjës së re hekurudhore me Aeroportin Ndërkombëtar të
Tiranës (TIA). Projekti përfshin punimet e projektimit dhe rehabilitimit
(përfshirë sinjalizimin dhe komunikimin) në linjën hekurudhore prej 34 km

Burimi: HSH, Hekurudha Shqiptare
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3.2 Transporti rrugor
3.2.1

RRJETI RRUGOR

Rrjeti rrugor i Tiranës përfaqëson një organizim radial dhe orbital të lidhësve
primarë.

FIGURA 3-8: LIDHJA KRYESORE DREJT DHE NGA TIRANA

pesë rrugëve kryesore, ka disa rrugë të tjera radiale, shumica e të cilave lidhen
deri në kufijtë administrativë të njësisë bashkiake të Tiranës. Në veriperëndim
të Tiranës ekziston edhe një rrugë kryesore që devijon nga autostrada e
Durrësit dhe shtrihet deri në Kamëz/Fushë-Krujë.
Në anën tjetër, rrjeti rrugor urban përfshin 482 rrugë me një gjatësi të
përgjithshme prej 1 101 km dhe është i përbërë nga tri unaza (siç njihen
zakonisht):
o

Unaza e brendshme, përreth Skënderbeut dhe zonës së biznesit;

o

Unaza e mesme, me një pjesë që mungon në juglindje;

o

Unaza e jashtme, nga e cila deri tani ekziston vetëm pjesa
perëndimore.

Bashkia përdor klasifikimin e mëposhtëm rrugor:
o

Rruga metropolitane kryesore: rrugët urbane që lidhin zonën jashtë
Tiranës me unazën e jashtme;

o

Rruga kryesore e hyrjes në qytet: rrugët urbane që lidhin unazën e
jashtme dhe unazën e mesme;

o

Rruga kryesore e hyrjes në qendër: rrugët urbane që lidhin Unazën e
Mesme dhe unazën e brendshme;

o

Unaza e jashtme: unaza që shkon gati paralel me kufirin e ndërtimit të
Tiranës (vijën e verdhë), duke shërbyer kryesisht për trafikun
ndërmjet qyteteve dhe komunave përreth duke e anashkaluar
Tiranën;

o

Unaza e mesme: unaza brenda Tiranës, që shërben kryesisht për
trafikun e udhëtimeve të përditshme për qëllime të ndryshme brenda
Tiranës;

o

Unaza e brendshme: unaza që rrethon qendrën e Tiranës, duke
shërbyer kryesisht për trafikun që gjenerohet brenda dhe rreth
qendrës së Tiranës;

Burimi: Studimi p ër transportin strategjik t ë Tiranës, 2019

Rrugët kryesore radiale të rrjetit rrugor të Tiranës shtrihen nga Unaza e
Brendshme në perëndim në Durrës dhe aeroportit përmes Autostradës së
Durrësit, në jugperëndim deri në Kavajë/Durrës, në jug deri në Elbasan, në
lindje deri në Dajt, mbi mal, dhe në verilindje deri në Tufinë. Përveç këtyre
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o

Rruga dytësore kryesore: rrugë kryesore lokale, të cilat lidhin blloqe të
ndryshme të Bashkisë; dhe

o

Rrugë dytësore: të gjitha llojet e rrugëve lokale, të cilat lidhin blloqet e
Bashkisë.
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FIGURA 3-9: HIERARKIA E RRUGËVE

Rrjeti rrugor i Tiranës paraqet disa kufizime sa i
takon shpërndarjes së flukseve të automjeteve
në të gjithë qytetin. Kjo ndodh kryesisht për
shkak të rritjes së lartë të indeksit të motorizimit
dhe përdorimit të makinave në një periudhë
shumë të shkurtër kohe dhe pranisë së rrugëve
të shpejta brenda rrjetit të konsoliduar urban, siç
është autostrada Tiranë-Durrës (SH2), e cila lejon
depërtimin e drejtpërdrejtë të trafikut privat
drejt qendrës së qytetit.
Në të njëjtën kohë, lidhja kryesore e jashtme
orbitale, e cila duhet të shpërndajë fluksin nëpër
qytet, nuk ka përfunduar ende dhe për këtë arsye
qendra e qytetit vuan presionin të automjeteve
nga flukse që ndërthuren. Në këtë kuadër,
përfundimi kohët e fundit i autostradës TiranëElbasan në jug të SH56-ës ka siguruar tashmë
përmirësime të rëndësishme, duke i lejuar në
veçanti automjetet e rënda të anashkalojnë
qendrën e qytetit.

Burimi: Departamenti i Transportit i M T-së, siç raportohet nga studimi p ër transportin strategjik t ë Tiranës,
2019

Thënë kjo, struktura e rrjetit rrugor të Tiranës
aktualisht tërthorazi e detyron trafikun privat të
përdorë rrjetin parësor dhe dytësor të qytetit të
brendshëm edhe për lëvizjet me rreze të mesme,
duke u mbështetur në një sërë aksesh rrugore
parësore që funksionojnë si korridore të trafikut
të rëndë. I njëjti model rilidhet me rrjetin dytësor
dhe, veçanërisht drejt qendrës, edhe me rrjetin
rrugor të shpërndarë.
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SH2-i dhe autostrada Tiranë-Elbasan paraqesin një sërë kryqëzimesh të
nivelit të ndarë, të cilat lejojnë mbajtjen e kushteve të rrjedhjes së lirë.
Sidoqoftë, zgjerimi i vazhdueshëm urban dhe kufizimet orografike i kanë
sjellë këto kryqëzime në zona të dendura të urbanizuara, duke shkaktuar
ndikime të rëndësishme mbi cilësinë urbane, përsa i përket organizimit
hapësinor dhe pengesave infrastrukturore.

FIGURA 3-10: KRYQËZIMET DHE RRETHRROTULLIMET NË NIVEL TË NDARË

Përveç SH2-it dhe autostradës Tiranë-Elbasan, qendra e qytetit paraqet
gjithashtu disa probleme. Depërtueshmëria e këmbësorëve shpesh mbetet e
kufizuar dhe kushtet e sigurisë nuk mbështeten gjithmonë nga projektimi
kompleks dhe i orientuar drejt makinave: disa kryqëzime paraqesin korsi të
ndara për manovrat e kthesave në të djathtë dhe medianët jashtëzakonisht
të ngushtë u japin përparësi lëvizjeve të automjeteve ndaj zgjidhjeve të
orientuara ndaj këmbësorëve. Në mënyrë të ngjashme, disa rrethrrotullime
të mëdha, si sheshi “Zogu i zi”, “Shqiponja” dhe sheshi “Uillson”, rrezikojnë
sigurinë e këmbësorëve dhe përdoruesve të biçikletave.
Për më tepër, modifikimi i sheshit “Skënderbej” në vitin 2017 solli probleme
të konsiderueshme të mbingarkesës në qendër të qytetit, ndërsa boshtet
radiale funksionojnë si hinka që e përqendrojnë rrjedhën në rrugën “Ded
Gjo Luli”, Rrugën e Barrikadave dhe rrugën “Ibrahim Rugova”.
Në përgjithësi, makinat mbizotërojnë në lidhje me përdorimin dhe
shpërndarjen e hapësirës rrugore, me seksione të kufizuara për trotuare dhe
prani të përhapur të parkimit në rrugë, duke detyruar shpesh njerëzit që të
ecin përgjatë hapësirave të mbetura.

Burimi: Departamenti i Transportit i MT -së, siç raportohet nga studimi p ër
transportin strategjik t ë Tiranës, 2019
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3.2.2

MENAXHIMI RRUGOR DHE ITS-JA

Në vitin 2013, Tirana inauguroi Qendrën e Kontrollit të Trafikut Urban të
Tiranës (QKTUT), një njësi trafiku e dedikuar për të menaxhuar dhe
monitoruar trafikun brenda qytetit.

QKTUT-ja është e ndërlidhur në kohë reale me çdo semafor (75), 23 kamera
CCTV në rrugët kryesore, 6 shenja me mesazhe të ndryshueshme (VMS) dhe
disa sensorë të numërimit të trafikut. Sa i përket sistemeve të tjera të
ngjashme, në VMS shfaqen mesazhet në lidhje me sigurinë rrugore, si dhe
informacionet aktuale të trafikut në rrugët më të rëndësishme.

FIGURA 3-11: KAMERA CCTV DHE NËNSISTEMI VMS
FIGURA 3-12: KRYQËZIMET E KONTROLLUAR ME SEMAFORË

Burimi: Qendra e Kontrollit të Trafikut Urban Tiran ë
Burimi: Qendra e Kontrollit t ë Trafikut Urban Tiran ë
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Semaforët menaxhohen automatikisht bazuar në një kalendar të planifikuar
të bazuar në të dhëna. Përveç kësaj, operatorët mund të veprojnë
manualisht për t'i dhënë përparësi situatës në kohë reale në rrugët më të
ngjeshura, sipas të dhënave të mbledhura përmes kamerave të trafikut dhe
sensorëve. QKTUT-ja zbaton gjithashtu një skemë të quajtur "vala e gjelbër"
për të lejuar rrjedhën e vazhdueshme të trafikut në disa kryqëzime të
koordinuara dhe përgjatë 14 korridoreve rrugore.

FIGURA 3-13: KORRIDORET E VALËVE TË GJELBRA

adaptueshme, ai monitoron dhe parashikon vazhdimisht gjendjen e trafikut
dhe optimizon strategjinë e kontrollit sipas efikasitetit të fluksit dhe/ose
kritereve mjedisore. Sensorët dhe kamerat CCTV vendosen përgjatë pikave
të hyrjes dhe daljes në secilën zonë të integrimit në mënyrë që të matin me
saktësi flukset përkatëse.
Disa nga përparësitë e pritshme për qytetin përfshijnë përmirësimin e
qarkullimit të trafikut në rrjetin rrugor të qytetit, uljen e vonesave dhe uljen
e kohës së udhëtimit. Përveç kësaj, qendra gjithashtu ndihmon për të
siguruar një monitorimi të vazhdueshëm të gjendjes së trafikut dhe rritjen e
sigurisë në qytet. Për fat të keq, sistemi aktual paraqet disa kufizime për
shkak të mungesës së sensorëve të instaluar.
Aftësitë e QKTUT-së ende nuk janë shumë të sakta dhe shumë punë bëhen
manualisht.

FIGURA 3-14: SALLA E QKTUT-SË DHE PAJISJET E SAJ

Burimi: Qendra e Kontrollit t ë Trafikut Urban Tiran ë

QKTUT-ja i mbështet veprimtaritë e saj në një softuer të quajtur UTOPIA, një
sistem përshtatës të kontrollit të trafikut me performancë të lartë, i krijuar
për të optimizuar flukset e trafikut. Softueri ofron një gamë të gjerë
strategjish të projektuara për t'iu përshtatur çdo rrjeti rrugor dhe madje
edhe kushteve të paparashikueshme të trafikut. Në mënyrë plotësisht të

Burimi: Qendra e Kontrollit t ë Trafikut Urban Tiran ë
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Sensorët e instaluar dhe sistemet e tjera ITS
janë lidhur gjithashtu edhe me aplikacionin e
informacionit mbi lëvizshmërinë, të
disposnueshëm për telefona smart, të quajtur
“Tirana ime” dhe të disponueshëm për aparatet
me sistemin android dhe IOS.

FIGURA 3-15: APLIKACIONI “TIRANA IME” NË TELEFONAT SMART

Përdoruesit mund të gjejnë informacione të
përditësuara (dhe gjithashtu në kohë reale) në
lidhje me trafikun, parkimin me pagesë,
transportin publik urban dhe ndërurban, korsitë
e taksive dhe biçikletave. Ata gjithashtu mund të
përdorin aplikacionin për të paguar parkimin në
rrugë dhe për të marrë njoftime rreth bllokimit
të trafikut.

Burimi: Tirana ime
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3.2.3

RREGULLIMET E HYRJES SË AUTOMJETEVE URBANE

Në Tiranë ekziston një skemë më e gjerë e rregullimit të aksesit të
automjeteve urbane (RRAAU) për rregullimin e hyrjes dhe qarkullimit të
automjeteve të lehta në qendër të qytetit (unaza e brendshme), si dhe
qarkullimin e automjeteve të rënda brenda unazës së mesme.
Kodi Rrugor Shqiptar lejon krijimin e "Zonave të kufizuara të trafikut" (zonë
me trafik të kufizuar ose ZTK) për të rregulluar hyrjen e automjeteve në disa
zona specifike dhe kategoritë e përdoruesve.
Në Tiranë kjo lloj skeme përdoret kryesisht në afërsi të ambasadave, për
shembull, në rrugën “Donika Kastrioti” (afër Ambasadës Ruse) dhe
veçanërisht rrugën “Skënderbej” ku ndodhen shumica e zyrave diplomatike.
Në këtë zonë në veçanti ka edhe pengesa fizike dhe porta të kontrolluara
nga policia.
Një tjetër ZTK është aktive që nga janari i vitit 2017 në zonën e Parkut të
Liqenit të Madh.

FIGURA 3-16: ZONË E KUFIZUAR TRAFIKU NË ZONËN E PARKUT TË LIQENIT TË MADH

Burimi: https://aprtirana.al

Skema më e rëndësishme RRAAU-së u eksperimentua në dy periudha,
përkatësish në vitin 2004 dhe në vitin 2005, në zonën e Bllokut: qëllimi ishte
të eliminohej konflikti midis flukseve të makinave dhe këmbësorëve gjatë
mbrëmjes për shkak të pranisë së shumë bareve, restoranteve dhe klubeve.
Kufizimi ishte në fuqi nga ora 6:00 pasdite deri në 11:00 të mbrëmjes dhe u
zbatua nga pengesa fizike të lëvizshme. Makinat që u përkisnin banorëve, të
cilit kishin garazhe, lejoheshin të hynin në ZTK në çdo kohë së bashku me
automjetet e urgjencës, makinat me targa diplomatike dhe taksitë.

3.2.4

ZONAT E KËMBËSORËVE

Rruga “Murat Toptani” është një ndër rrugët më të përdorshme dhe më të
njohura për këmbësorët në Tiranë.
Kohët e fundit, Bashkia e Tiranës ka investuar për krijimin e zonave të
përhershme për këmbësorët, sidomos përmes projektimeve urbane dhe
ndërhyrjeve fizike.
Ndërhyrja më e madhe e përfunduar është pa dyshim rinovimi i sheshit
“Skënderbej”. Ndërhyrja përbëhet nga krijimi i një hapësire publike prej më
shumë se dhjetë hektarësh ekskluzivisht për përdorimin e këmbësorëve.
Sheshi qendror, i shtruar me mozaik, prej gati 40 000 metrash katrorë, ka
trajtën e një piramide katëranëshe me një pjerrësi prej 2.5% dhe një
shatërvan në majë, i cili lejon ujin të rrjedhë anash. Zona karakterizohet
gjithashtu nga prania e një shiriti të gjelbër që rrethon sheshin në formën e
dymbëdhjetë kopshteve me pemë me gjethe. Një prej këtyre kopshteve
shtrihet në veri dhe është riemëruar "Parku i Evropës".
Projekti u vlerësua në vitin 2018 me çmimin e parë të Çmimit Evropian për
Hapësirë Publike Urbane, një iniciativë dyvjeçare e Qendrës së Kulturës
Bashkëkohore të Barcelonës (CCCB).

FIGURA 3-17: SHESHI SKËNDËRBEJ
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Ndërhyrja e dytë e rëndësishme është Pazari i Ri, një zonë e rinovuar së
fundmi dhe tërësisht për këmbësorët, e shtrirë në një prej zonave më të
vjetra të qytetit.

FIGURA 3-18: PAZARI I RI

Burimi: TRT

Burimi: TRT
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3.3 Transporti publik
Në Tiranë, rrjeti i transportit publik mbështetet tërësisht te autobusët.
Sistemi i vetëm alternativ është teleferiku “Dajti Ekspres”, i cili lidh stacionin
e poshtëm të Linzës me malin e Dajtit.
Që nga viti 2013, shërbimi i transportit publik urban kontraktohet në bazë
linje/rruge për 10 operatorë privatë. Kompanitë e transportit publik
aktualisht operojnë 16 linja urbane dhe 25 linja periferike urbanesh, të cilat
lidhin kryesisht fshatrat e bashkive të jashtme/rurale dhe periferitë me
qendrën e qytetit.
Sistemi koordinohet nga Departamenti i Transportit dhe Lëvizjes i Qytetit
ndërsa Agjencia për Mbrojtjen e Konsumatorit (AMK) kontrollon
performancën e shërbimeve të ndryshme kolektive të transportit të
udhëtarëve (përfshirë taksitë) në mënyrë që të përmbushen detyrimet
kontraktuale dhe standardet e cilësisë minimale.
Organizimi aktual ka zëvendësuar plotësisht sistemin e mëparshëm të
brendshëm të shërbimit, të ofruar nga kompania shtetërore e transportit
publik dhe gjithashtu edhe furgonat e shumtë privatë, të cilët filluan të
ofrojnë transport urban informal si pasojë e nivelit të ulët të shërbimit të
linjave zyrtare të transportit publik dhe për të lidhur zonat e pambuluara me
shërbim. Sot prania e furgonëve privatë informalë nuk lejohet në rrugët
urbane.

3.3.1

RRJETI I TRANSPORTIT PUBLIK NËNURBAN

Shërbimi nënurban i transportit publik përbëhet nga 25 linja autobusi, të cilat
lidhin zonat dhe fshatrat ruralë të Bathores/Zall-Herrit (L23), Kusit (L26),
Tufinës, Dajtit/Tujanit/Lanabregasit (L5), Shëngjergjit (L15), Farkës (L03),
Kërrabës (L10, L11), Petrelës (L01), Baldushkut (L13), Pezës (L19), Ndroqit
(L21), Vaqarrit/ Arbanës (L17, L18) dhe fshatra të tjerë të vegjël.

FIGURA 3-19: LINJAT U URBANËVE NËNURBANË
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Burimi: Harta e Transportit Publik, M T, Depart amenti i Transportit – GIZ 2019

LINJAT NËNURBANE TË AUTOBUSËVE (VAZHDIM)
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Burimi: Harta e Transportit Publik, M T, Depart amenti i Transportit – GIZ 2019

Shërbimi periferik realizohet kryesisht me
autobusë më të vegjël çdo ditë nga ora 5:00 deri
në 23:00 në periudhën prill/tetor dhe nga ora
5:30 deri në 22:30 në periudhën nëntor/maj.
Shpeshtësia është e ndryshueshme me
maksimumi 15-20 min diferencë nisjeje në orët
e pikut. Një biletë në një drejtim kushton 50 lekë
(0,41 €), ose pak më shumë, në varësi të
distancës së udhëtimit.

FIGURA 3-20: SHTRIRJA DHE MBULIMI I RRJETIT TË AUTOBUSËVE NË TIRANË

Pothuajse të gjitha linjat rurale/nënurbane janë
të lidhura me rrjetin urban në 4 nyje kalimi të
vendosura në qendër të qytetit (shih më
poshtë).
Aeroporti ndërkombëtar “Nënë Tereza” lidhet
gjithashtu me qendrën e qytetit nga linja Rinas
Express. Furgoni lëviz çdo ditë çdo 30 minuta
nga ora 7:00 e mëngjesit deri në orën 24:00 dhe
kushton 300 lekë (2.46 €) për një drejtim/një
udhëtim.

Burimi: Harta e Transportit Publik, MT, Departamenti i Transportit – GIZ 2019
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3.3.2

RRJETI I TRANSPORTIT PUBLIK URBAN

Shërbimi i transportit publik urban përbëhet nga 16 linja autobusi,
përkatësisht nga:
o
o

8 linja radiale (lagjet e qendër-periferisë);
5 linja diagonale (të cilat lidhin dy periferi të kundërta dhe që kalojnë
në qendër);
o 3 linja rrethore ose gjysmërrethore (1 unazë, plus rrathë të tjerë që
kalojnë përmes qendrës).
Rrjeti nuk është projektuar në bazë hierarkike dhe/ose ortogonale për të
favorizuar këmbimet dhe paraqet disa mbivendosje. Kjo shkaktohet
gjithashtu edhe nga skema e kontraktimit të linjës që është aktualisht në
fuqi.
Të gjitha linjat, përveç njërës, mbivendosen me unazën e brendshme që
rrethon sheshin “Skënderbej” (Myslym Shyri, Dëshmorët e Kombit, Sheshi
Skënderbej, Abdi Toptani, George W. Bush, Rruga e Barrikadave, Urani Pano,
Ded Gjo Luli, Ibrahim Rugova). Disa nga linjat mbivendosen në bulevardet
kryesore radiale (Zogu I, Rruga e Durrësit, Dritan Hoxha, Rruga e Kavajës,
Hoxha Tahsim, Rruga e Dibrës) dhe me unazën e mesme me linjën 14, unaza,
duke mbyllur rrethin nëpër bulevardet përgjatë lumit Lana.

Linjat e mëparshme komerciale të autobusëve që lidhin Tiranën me disa
qendra tregtare në periferi, përkatësisht me QTU-në, Casa Italia-n, Tirana
East Gate dhe Citypark (kryesisht të ofruara falas për klientët dhe të
operuara nga vetë qendrat tregtare) tani janë integruar në rrjetin zyrtar të
autobusëve urbanë.
Shërbimi ofrohet çdo ditë (pavarësisht festave dhe fundjavave) nga ora 6:00
deri në orën 24:00 dhe një biletë udhëtimi kushton 40 lekë. Shpeshtësia e
planifikuar e shërbimit varion nga 3 deri në 15 minuta midis linjave edhe pse
nuk ka oraret të disponueshëm për të kontrolluar ndryshimet në kohë piku
dhe jashtë pikut. Për sa i përket performancës, i gjithë rrjeti ka regjistruar një
shpeshtësi mesatare prej 9 minutash në baza ditore në vitin 2018 dhe
gjysmën e parë të vitit 2019 (të dhëna publike, Bashkia Tiranë - AMK, 2019)

FIGURA 3-21: SHPESHTËSIA E PLANIFIKUAR E AUTOBUSËVE PËR LINJË NË MINUTA
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15
12
7

6
3

3

4

7

8

8
3

10
6

8

7

3

Vetëm tri linja (14: Unaza, 13: Tirana e Re dhe 15: Kombinat-Kinostudio)
ofrojnë një shërbim relativisht të lartë duke kombinuar si shpeshtësi më të
madhe, ashtu edhe kapacitet më të lartë duke përdorur autobusë
fizarmonikë 18m.
I gjithë rrjeti ka 451 stacione. Distanca mesatare midis ndalesave është e
ndryshueshme. Sipas rregullores së miratuar nga Bashkia e Tiranës, distanca
midis ndalesave për linjat e autobusëve periferikë është nga 500-1000 m,
ndërsa për linjat urbane kjo distancë është nga 250 në 400 m.

Burimi: Departamenti i Transportit, siç raportohet nga Studimi mbi
Transportin Strategjik t ë Tiranës, 2019

Në vitin 2016, AMK-ja ka nxjerrë mesatarisht 33 gjoba mujore për operatorët
për shkak të shkeljeve të lidhura me shpeshtësinë e shërbimit. Gjobat ishin
dukshëm më të ulëta (7 dhe 11) në vitin 2017 dhe në vitin 2018 ndërsa në
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vitin 2019 (të dhëna deri në nëntor) ato u rritën përsëri në 27. Lidhur me
fillimin dhe mbarimin e udhëtimit/shërbimit, nuk është regjistruar asnjë
gjobë.
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Rrjeti shtrihet në mbi 170 km të rrjetit rrugor.
Për sa i përket aksesit, pothuajse 257 000
banorë jetojnë brenda zonës prej 150 metrash
në këmbë nga një stacion autobusi (Studimi
Strategjik i Transportit të Tiranës, 2019). Kjo
përfaqëson afërsisht 35% të popullsisë që jeton
brenda njësisë bashkiake të Tiranës.

FIGURA 3-22: RRJETI I AUTOBUSËVE URBAN[

Në përgjithësi, i gjithë rrjeti është në distancë
15-20 minuta në këmbë për pjesën më të
madhe të popullsisë urbane (Raporti i vlerësimit
teknik - Plani i Veprimit i Qytetit të Gjelbër i
Tiranës, 2018).

Burimi: Departamenti i Transportit, siç raportohet nga Studimi mbi Transportin Strategjik t ë Tiranës, 2019

45

FIGURA 3-23: RRJETI I AUTOBUSËVE URBANË PËR LINJË

Burimi: TRRT mbështetur n ë Open Data, Bashkia Tiranë, 2019
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Infrastruktura dhe pajisjet
Ka vetëm 7 km korsi të dedikuar për autobusë në të gjithë rrjetin e
transportit publik, të cilat janë të kufizuara edhe për sa i përket
vazhdimësisë. Pra, nuk ka një korridor të duhur autobusësh. Disa nga korsitë
e autobusëve janë të ndara me ndarës fizikë, ndërsa të tjerat janë të pajisura
vetëm me shenja apo markime rrugore.

FIGURA 3-24: KORSITË E AUTOBUSËVE DHE BIÇIKLETAVE

Burimi: Albania.it

Në rastin e një korsie përdorimi të përzier, autobusët e qytetit kanë një vend
ndaljeje që i lejon ata të afrohen dhe të ndalojnë mënjanë pa e bllokuar
trafikun e rregullt.
Në disa kryqëzime përgjatë unazës së mesme, janë realizuar korsi të
dedikuara për autobusët vetëm 20 ose 30 metra për t'u dhënë përparësi
autobusëve të qytetit kur semafori bëhet i gjelbër. Në realitet ndodh që
seksione të tilla të korsive të autobusëve janë të zëna nga automjete në

qarkullim ose të parkuara në mënyrë të paligjshme dhe kështu nuk përdoren
në mënyrë efikase.
Ky element dhe vetë konfigurimi i rrjetit ka ndikim mbi besueshmërinë e
shërbimit për shkak të bllokimit të trafikut, veçanërisht gjatë orëve të pikut,
megjithëse kjo gjë nuk vihet re po t’i referohemi gjobave të AMK-së.
Stacionet e autobusëve menaxhohen nga Bashkia e Tiranës.

FIGURA 3-25: STACION AUTOBUSI

Burimi: TRT

Vendqëndrimet e autobusëve janë të një cilësie të mirë në qendër të qytetit
ndërsa nuk janë të zakonshme në periferi të Tiranës.
Në përgjithësi, nuk ka identitet vizual të të gjithë rrjetit të transportit publik.
Gjithashtu, linjat e vetme të autobusëve nuk janë lehtësisht të
identifikueshme uniforma dhe itinerari i tyre nuk tregohet në çdo
informacion për udhëtarët. Nuk ka orare dhe as informacione të tjera në
stacionet e autobusëve.
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Kur bëhet fjalë për organizimin e stacioneve të
autobusëve përgjatë unazës së vogël ose rreth
sheshit "Skënderbej", ka 13 ndalesa dhe 1
terminal në këtë zonë (të linjave TP urbane/periferike dhe të linjës së transportit për
në aeroport), që është një nyjë ndërlidhjeje për
shumicën e linjave të autobusëve të qytetit.
Vetë unaza e vogël shërben si një "terminal"
kryesor për shkëmbimin e shumë linjave të
qytetit.

FIGURA 3-26: STACIONET E AUTOBUSIT DHE TERMINALET PËRGJATË UNAZËS SË VOGËL

Për shkak të konfigurimit të rrjetit të TP-së dhe
mungesës së kufizimeve të trafikut përgjatë
unazës së brendshme, trafiku i motorizuar i
automjeteve është shumë i lartë në këtë zonë.

Burimi: Departamenti i Transportit, MT
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Karakteristikat e flotës
Në total ka 411 autobusë që qarkullojnë në
Bashkinë e Tiranës: 310 i përkasin linjave të
qytetit, 89 shërbimit periferik dhe 12 linjave
ushqyese ndërurbane.
Mosha mesatare e flotës së qytetit urban është
9 vjeç.

TABELA 3- 1: OPERATORËT E TRANSPORTIT PUBLIK DHE KARAKTERISTIKAT E FLOTËS
Kompania e autobusëve

Ferlut

o 62 autobusë janë të pajisur me kamera
sigurie.
Në tabelën më poshtë jepen linjat e autobusëve
me operatorët e tyre, konsistencën dhe
karakteristikat e flotës.

Kodi i linjës
së
autobusëve

Madhësia e
flotës (nr. i
autobusëve)

Autobusë
të vegjël
(7-8m)

Autobusë
të
rregullt
(12m)

Autobusë
fizarmonikë
(18m)

Unaza

N.14

32

0

18

14

Lapraka

N.6

11

11

0

0

Institut

N.5/B

15

0

11

4

Tirana e Re

N.13

32

0

22

10

Tufina

N.7

9

0

9

0

Uzina

N.5/A

15

0

11

4

Sauku

N.8

20

0

20

0

Porcelani

N.11

17

0

17

0

Shega Trans

Kombinat-Kinostudio

N.15

38

0

22

16

Shërbimet Mag

Kopshti Zoologjik

N.2

11

0

11

0

Qyteti Studenti

N.9

12

12

0

0

Mihal Grameno

N.10

17

17

0

0

Kashari

N.3

21

0

21

0

Tirana Travel

Uzina Dinamo

N.12

24

0

24

0

Remi Trans

QTU-City Park

N.4

16

0

7

9

Diamond Society

Kristal-Allias

N.1

18

0

18

0

308

40

211

57

Linjat e Tiranës

Të dhënat e vëna në dispozicion nga AMK-ja në
2019-ën janë:
o 87% e autobusëve të qytetit janë me
platformë të ulët dhe të pajisur me
sisteme dhe platforma për njerëzit me
lëvizshmëri të zvogëluar;

Emërtimi i linjës së
autobusëve

Alba Trans

T.U. Trans

Gerard - A

Të gjithë operatorët e TP-së Flota urbane e TP-së

Burimi: Departamenti i Transportit, siç raportohet nga Studimi mbi Transportin Strategjik t ë Tiranës, 2019
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Sistemi i tarifave dhe biletave
Tarifat e transportit publik për linja deri në 9 km janë si më poshtë:
o Udhëtim i vetëm dhe biletë linje 40 lekë (0.33 €);
o Abone mujore për linjë 1 200 lekë (9.82 €;
o Abone gjashtëmujore për të gjitha linjat 1 600 lekë (13.11 €).
Bileta për një udhëtim dhe abonimet mujore i referohen vetëm një linje.
Përdoruesit e transportit publik të cilët duan të përdorin më shumë linja
duhet të blejnë bileta ose karta shtesë.

si edhe një vend këmbimi me transportin lokal, taksitë dhe linjën e ardhshme
të BRT-së.
Terminali i cili do të akomodojë linjat e autobusëve në distanca të gjata drejt
juglindjes së vendit do të zhvendoset pranë qendrës tregtare Tirana East
Gate (TEG).

FIGURA 3-27: TERMINALET E AUTOBUSËVE DHE NYJET E KËMBIMIT

Vetëm studentët mund të blejnë një abone mujore të integruar (d.m.th. të
vlefshme për të gjitha linjat e autobusëve brenda 9 km) me një kosto prej
600 lekë (4.92 €). Personat me aftësi të kufizuara dhe veteranët ushtarakë
mund të udhëtojnë falas.
Biletat me një udhëtim mund të blihen brenda autobusit, ndërsa abonetë
mujore dhe gjashtëmujore mund të blihen në kioskat afër vendqëndrimeve
ose stacioneve të autobusëve.
Po punohet për sistemin elektronik të biletave. Aktualisht, të gjitha biletat
dhe kartat janë në formatin letër.

3.3.3

TERMINALET E AUTOBUSËVE

Ka 4 terminale autobusësh dhe 4 nyje të vogla këmbimi urban/periferik siç
tregohet në hartën vijuese.
Vendndodhja e terminaleve është e përkohshme sepse Bashkia e Tiranës ka
planifikuar ndërtimin e objekteve të reja të këmbimit në periferi të qytetit.
Terminalet ekzistuese perëndimore do të zhvendosen tërësisht në stacionin
e ri hekurudhor të Tiranës dhe qendrën multimodale (Terminali i Transportit
Publik i Tiranës - TPT) në Laprakë, i cili do të bëhet terminal për të gjitha
linjat rajonale/ndërkombëtare të autobusëve,

Burimi: Përpunime të mbështetura n ë hartën turistike të Tiranës, Adrion Ltd.,
2018
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3.3.4

TRANSPORTI PËR SHKOLLAT DHE SOCIAL

Transporti i nxënësve në Tiranë menaxhohet nga shkollat dhe kryhet nga
kompani private të licencuara të autobusëve.
Me VKM nr. 89, datë 14.02.2018, Qeveria Shqiptare ka vendosur rregullat që
duhet të ndjekin kompanitë për të siguruar një transport të sigurt të
fëmijëve në shkollë. Në të përcaktohen kushte në lidhje me automjetin dhe
shoferin. Licencimi i kompanive është përgjegjësi e Bashkisë së Tiranës.
Shoferët janë përgjegjës për fëmijët jo vetëm për kohën brenda automjetit,
por edhe gjatë hipjes dhe zbritjes nga automjeti. Raportimi për personat
përgjegjës në shkollë lidhur me sjelljen e fëmijëve gjatë udhëtimit të tyre
nga/për në shkollë është gjithashtu detyrim i shoferit.

FIGURA 3-28: FURGON SHKOLLE

Burimi: TRT

3.3.5

TAKSITË

Në Tiranë aktualisht ka rreth 1 000 taksi të licencuara.
Një udhëtim me taksi për të arritur në qendër të qytetit nga lagjet më
periferike mund të kushtojë mesatarisht 600 lekë (4.92 €).
Për çdo kërkesë të re për licencim, automjeti duhet të plotësojë njërën nga
kushtet e mëposhtme:
a) “Euro 6” ose një standard të ri (nëse përcaktohet);
b) makinë “elektrike”;
c) makinë “hibride”.

FIGURA 3-29: GREEN TAXI TIRANË

Burimi: TRT
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3.4 Biçikletat
3.4.1

FIGURA 3-30: RRJETI I BIÇIKLETAVE

RRJETI DHE MJEDISET PËR
BIÇIKLETAT

Megjithëse numri i njerëzve që ngasin biçikleta
në Tiranë është i konsiderueshëm, ambientet
për çiklizëm janë të kufizuara. Infrastruktura
aktuale e rrjetit është e përbërë nga disa
segmente të korsive të biçikletave (28.5 km
afërsisht).
Edhe pse makina perceptohet si simbol statusi,
biçikleta ende konsiderohet si mjet i
pranueshëm transporti. Kjo shihet si tregues se
ekziston një kulturë në rritje për përdorimin e
biçikletave, e cila duhet të përforcohet.
Disa nga rrugët e rinovuara kohët e fundit kanë
korsi të mira të ndara për biçikletat, ndërsa të
tjerat kanë një vijë të lyer në trotuar që
zakonisht nuk merret parasysh nga drejtuesit e
makinave.
Cilësia e seksioneve të reja të infrastrukturës së
biçikletave është e lartë, me asfalt të kuq të
lëmuar dhe kalldrëm të shtruar mirë.
Burimi: Dokumenti i Vizionit për Biçikletat, Bashkia Tiranë, 2016
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Megjithatë, në raste të tjera, shfaqen shqetësime serioze të sigurisë në
lidhje me pozicionin e kanalizimeve të ujërave të shiut, nivelin e lartë të ujit
gjatë shirave të mëdha dhe praninë e shumë gropave.

FIGURA 3-31: INFRASTRUKTURA E PËRKOHSHME

Mund të vërehet se në rastet kur infrastruktura është ngjitur me trafikun e
automjeteve ka një ndryshim të lartësisë midis rrugës, korsisë së biçikletës
dhe trotuarit që paraqet një rrezik të mundshëm për çiklistët. Si rezultat,
është vënë re se në këto raste çiklistët kanë vendosur të ndajnë rrugën me
trafikun e automjeteve.
Trajtimet e kryqëzimeve për biçikletat janë praktikisht inekzistente. Biçikletat
shpesh pritet të kalojnë së bashku me këmbësorët. Ekzistojnë vetëm disa
shembuj të kryqëzimeve në qendër të qytetit, ku korsitë e dedikuara të
biçikletave lejojnë përdoruesit e biçikletave të kalojnë në mënyrë të sigurt.
Sipas Dokumentit të Vizionit për Biçikletat (2016), në Tiranë ekziston një
mbështetje e fortë politike për përmirësimin e kulturës së çiklizmit dhe për
të inkurajuar më shumë njerëz të përdorin biçikletën për transport. Në
veçanti Kryetari i Bashkisë ka shprehur mbështetje të fortë për zbatimin (në
kuadrin afatshkurtër) të një rrjeti minimal të rrugëve të segmenteve të
ndara për biçikletat.

Burimi: TRT

Infrastruktura e përhershme
Infrastruktura e përhershme parashikon korsitë e mbrojtura të ngritura në
nivelin e trotuarit. Vijëzimet në rrugë dhe pemët i mbrojnë përdoruesit e
biçikletave nga rruga dhe këmbësorët. Megjithatë, diferencimi i nivelit
ndonjëherë paraqet një rrezik të mundshëm për çiklistët dhe i detyron ata të
përdorin korsinë e automjeteve në vend të korsisë për biçikletat

FIGURE 3-32: INFRASTRUKTURA E PËRHERSHME

Infrastruktura
Në fazën e parë, korsitë planifikohen të përbëhen nga infrastruktura e
përkohshme përmes zbatimit të shënuesve tubularë dhe një zone të
mbrojtur. Ky veprim kërkon një dietë rrugore në mënyrë që të riorganizohet
shpërndarja e rrugëve dhe të zhvendoset parkimi në rrugë. Në perspektivën
afatmesme, këto korsi biçikletash të mbrojtura do të instalohen në korsi të
mbrojtura për biçikletat, prapa një bordure pranë trotuarit.

Burimi: TRT
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3.4.2

SHËRBIMET E BIÇIKLETAVE

Tirana numëron sot në dy shërbime të ndryshme për përdorimin e
biçikletave, Ecovolis-in tradicional (me stacion) dhe Mobike me lundrim të
lirë.
Ecovolis-i është një program për përdorimin e biçikletave me bazë në
komunitet i filluar në vitin 2011. Sistemi bazohet në 6 stacione biçikletash
(rreth 300 biçikleta), me nga dy punonjës me dy turne. Për më tepër, duke
qenë një sipërmarrje sociale jofitimprurëse, gjatë ditëve të veçanta programi
ofron shërbim falas për biçikleta, kurse çiklizmi, dhurime biçikletash dhe
helmeta për fëmijët në nevojë, turne me biçikletash dhe një program për
riciklimin e biçikletave.

FIGURA 3-33: SHËRBIMI I NDARJES SË BIÇIKLETAVE
ECOVOLIS

MOBIKE

Në fund të qershorit, kompania kineze Mobike, e cila nga numri i biçikletave
është operatori më i madh në botë i biçikletave, filloi të ofronte shërbim
edhe në Tiranë. Projekti është rezultat i një bashkëpunimi të qëndrueshëm
midis kompanisë, Bashkisë dhe aktorëve të tjerë vendorë. Mobike është një
shërbim lehtësisht i arritshëm pa stacion fiks të biçikletave. Sot ka 1 000
biçikleta në përdorim, ndërsa qyteti pret 3 000 të tjera në të ardhmen.
Nga ana tjetër, palët e interesuara të përfshira gjatë përpunimit të
Dokumentit të Vizionit të Biçikletave raportojnë mungesën e dyqaneve të
biçikletave me cilësi të lartë dhe të pikave të mirëmbajtjes.

Burimi: TRT - Mobike.com, 2019 https://mobike.com/global/blog/post/albania_launch
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3.5 Parkimi
3.5.1

VENDET E PARKIMIT NË RRUGË

Qyteti klasifikohet në 4 zona që kanë gjithsej 7 938 vende për makina. Figura
më poshtë tregon lagjet e mbuluara nga 4 zonat. Ka rreth 8 000 hapësira
parkimi në rrugë në Tiranë.

TABELA 3- 2: OFRIMI I PARKIMIT NË RRUGË
ZONA

Vendet për makinat

Zona 1

3 060

Zona 2

1 953

Zona 3

573

Zona 4

2 352

Gjithsej

7 938

Burimi: Studimi mbi Transportin Strategjik t ë Tiranës, 2019

FIGURA 3-34: ZONAT E PARKIMIT NË RRUGË

3.5.2

VENDET E PARKIMIT JASHTË RRUGE

Para se të vihej në zbatim Plani i Përgjithshëm TR2030, studimi i
mëparshëm i JICA-s parashikonte një sërë objektesh parkimi brenda
qendrës së qytetit. Sot 5 nga këto ambiente janë aktive. Bashkia raporton
se 2 nga strukturat e parkimit janë aktualisht në ndërtim e sipër dhe 11
janë të planifikuara për t’u ndërtuar.
Harta në faqen tjetër jep vendndodhjen e objekteve ekzistuese, në
ndërtim dhe ato të planifikuara të parkimit. Parkimi jashtë rrugës është
gjithashtu i pranishëm në disa pjesë të qytetit. Tabela pasuese tregon
sipërfaqet e parkimit për parkimet nëntokësore dhe tokësore jashtë
rrugës (të kufizuara për ato për të cilat ka të dhëna).

Burimi: Studimi mbi Transportin Strategjik t ë Tiranës, 2019
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FIGURA 3-35: AMBIENTET EKZISTUESE DHE TË PLANIFIKUARA TË PARKIMIT NË QENDËR TË
QYTETIT

Burimi: Projekti p ër Planifikimin Urban Tematik t ë Tiranës (2012), siç
raportohet n ë studimin e transportit strategjik t ë Tiranës, 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bulevardi i Ri
Skëndërbej
Pas Pallatit të Kulturës
Sheshi “Avni Rustemi”
Parku Rinia
Kullat Binjake
Përballë Hotel Rognerit
Ndërtesa e QKR-së
Sheshi “Italia”
Pas stadiumit “Qemal Stafa”
Rruga “Mine Peza”
Farmacia 10
Instituti Harry Fultz
Instituti i Kulturës Fizike
Ngjitur me ish-ekspozitën “Shqipëria Sot”
Stadiumi “Selman Stëmesi”
Qyteti Studenti
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TABELA 3- 3: PARKIMET JASHTË RRUGE DHE NËNTOKËSORE TË PARASHIKUARA
PARKIM

LLOJI

të parkimit janë sheshi “Skënderbej” dhe Qytet Studenti, ndërsa “Avni
Rustemi” dhe Diga e Liqenit kanë nivelin më të lartë të ndërrimit të
automjeteve (me 7.5 dhe 4.5 makina për vendparkim në ditë)

CPS

Dinamo

tokësore

84

Infosoft

tokësore

37

Asllan Rusi

tokësore

70

Avni Rustemi

tokësore

28

Diga e Liqenit

tokësore

60

Qytet Studenti

tokësore

108

Skenderbej

nëntokësore

305

Bulevardi i Ri

nëntokësore

329

Total car parking provision

1,021

Burimi: Studimi mbi Transportin Strategjik t ë Tiranës, 2019 dhe portali i
Tirana Open Data

3.5.3

KËRKESA PËR PARKIM

Studimi i JICA-s parashikon se raporti aktual i kërkesë-ofertës është nën 1.0,
bazuar në supozimin e parkimit 8-orësh (p.sh. nga ora 8: 00-16: 00).
Megjithatë, kërkesa për parkim shpesh përqendrohet duke shkaktuar
mbingopje për një periudhë të caktuar të ditës. Periudha të tilla mbingopjeje
zakonisht vërehet nga ora 9:00 deri në 14:00 në ndërtesat e zyrave, nga ora
11:00 deri në 14:00 në ndërtesat tregtare dhe nga ora 8:00 deri në 16:00 në
parkimet në rrugë.
Sa i përket parkimit publik jashtë rrugës, të dhënat mbi përdorimin mesatar
mujor jepen në tabelën tjetër. Në vlera absolute, objektet më të përdorura

TABELA 3- 4: KËRKESA PËR PARKIME JASHTË RRUGE DHE NËNTOKËSORE
MAKINA/MUAJ
(MESATARJA, PËRVE]
GUSHTIT)

MAKINA/
VEND/ MUAJ

Dinamo

8,227

97.9

3.2

Infosoft

1,309

35.4

1.2

Asllan Rusi

4,398

62.8

2.1

Avni Rustemi

6,340

226.4

7.5

Diga e Liqenit

8,273

137.9

4.5

Qyteti Studenti

10,078

93.3

3.1

Skënderbej

22,987

75.4

2.5

4,278

13.0

0.4

PARKIMI

Bulevardi i Ri

MAKINA/
VEND/DITË

Burimi: Portali Open Data i Tiran ës

3.5.4

RREGULLIMI DHE TARIFAT

Tarifat për parkimin e një makine përgjatë rrugëve dhe shesheve ndryshojnë
së bashku me distancën nga sheshi “Skënderbej”. Janë identifikuar 3 zona
tarifore (A, B, C), sipas hartës së mëposhtme. Në zonën A, pothuajse 70% e
parkimit në rrugë funksionon si parkim me pagesë; në zonat B dhe C
përfshihen më pak rrugë.

57

FIGURA 3-36: ZONAT TARIFORE PËR PARKIMIN NË RRUGË

TABELA 3- 5: TARIFAT PËR PARKIMIN NË RRUGË
ZONA

TARIFA (PËR ORË)

A

100 lekë (~0.80 Euro)

B

40 lekë (~0.30 Euro)

C

20 lekë (~0.15 Euro)

Burimi: Agjencia p ër Parkimin, Tiran ë

Parkimi jashtë rrugës (tokësor dhe nëntokësor) gjithashtu i nënshtrohet një
tarife, e cila duhet të paguhet si ditën, ashtu edhe natën. Në këtë rast,
abonimet janë të mundshme. Tarifat varen nga kohëzgjatja e abonimit (1, 3,
6 ose 12 muaj).

TABLA 3- 6: TARIFAT PËR PARKIMIN JASHTË RRUGE
TARIFA (PËR ORË)
Burimi: Agjencia p ër Parkimin, Tiran ë.

ZONA
0-3 orë

Parkimi në rrugë i nënshtrohet një tarife gjatë ditës nga ora 7:30 deri në
orën 20:00. Pas orës 20:00 dhe gjatë natës parkimi është falas. Tarifat janë si
më poshtë.

3-8 orë

8-12 orë

12-24 orë

800 lekë
(~6.60 euro)

500 lekë
(~4.10 euro)

A

200 lekë
(~1.60 euro)

500 lekë
(~4.10 euro)

B

100 lekë
(~0.80 euro)

250 lekë
(~2.05 euro)

300 lekë
(~2.45 euro)

C

50 lekë
(~0.40 euro)

120 lekë
(~1.00 euro)

250 lekë
(~2.05 euro)

Burimi: Agjencia p ër Parkimin, Tiran ë .
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Për më tepër, Bashkia e Tiranës ka filluar dhe zbatuar tashmë sistemin e
kartave të banorëve në disa nga zonat urbane. Sistemi ndan qytetin në 4
zonat (lagjet) e sipërpërmendura. Banorët e secilës zonë duhet të jenë të
pajisur me Kartën e Banorit në mënyrë që të parkojnë pa u tarifuar.

FIGURA 3-37: ZONAT E PARKIMIT PËR BANORËT

Burimi: Agjencia p ër Parkimin, Tiran ë

59

3.6 Logjistika urbane
Nuk ka grupe të dhënash specifike dhe as studime të përditësuara që
përshkruajnë situatën aktuale të transportit urban të mallrave në Tiranë.
Sa i përket rregulloreve të hyrjes së automjeteve, vendimi i Bashkisë nr.
45193, datë 6 shkurt 2018, ka përcaktuar kufizimet e kohës dhe madhësisë
për automjetet e mallrave tregtare në mënyrë që të qarkullojnë në Tiranën e
brendshme. Këto përmblidhen shkurtimisht këtu më poshtë:
o

Të gjitha automjetet përveç makinave, ambulancave/automjeteve të
urgjencës dhe automjeteve të transportit publik nuk lejohen të
qarkullojnë brenda unazës së brendshme nga ora 7:00 deri në orën
20:00;
o Automjetet e mallrave mbi 3.5 t nuk lejohen të qarkullojnë nga ora 9:00
deri në orën 20:00 brenda Unazës së Mesme dhe arterieve radialeve siç
janë rrugët: Sulejman Delvina, Abdyl Frashëri, Ismail Qemali, Rruga
Elbasanit dhe bulevardi “Bajram Curri”. Njësitë tregtare lejohen të
organizojnë furnizimin e tyre nga ora 20:00 deri në orën 7:00 me
automjete të mëdha tregtare dhe nga ora 7:00 deri në 20:00 me
automjete deri në 3.5 t.
o Automjetet e rënda prej më shumë se 18 tonë nuk lejohen të
qarkullojnë brenda Unazës së Jashtme dhe radialeve përkatëse nga ora
6:00 deri në 20:00.
Në përgjithësi, njësitë e vogla tregtare në Tiranë nuk e organizojnë vetë
furnizimin e mallrave (d.m.th. për llogari të tyre). Furnitorët dhe distributorët
e mëdhenj i optimizojnë dërgesat dhe i organizojnë dërgesat duke përdorur
automjete të lehta më të vogla se 3.5 ton. Në anën tjetër, për mallra më të
vogla, qiramarrësit e dyqaneve dhe shitësit me pakicë paguajnë ndërmarrjet
më të vogla të transportit të mallrave për të marrë dhe shpërndarë mallra
për to (d.m.th. në bazë grupimesh).

Nuk ka asnjë provë në lidhje me nivelin e optimizimit dhe ndikimet e
gjeneruara nga trafiku i mallrave në Tiranë. E njëjta gjë vlen për sigurimin
dhe disponueshmërinë e pajisjeve për logjistikën e qytetit.
Në Pazarin e Ri, qiramarrësit e kioskave dhe tregtarët në tregun e hapur i
zhvendosin produktet e tyre të mbetura në një depo të vogël aty afër që ata
kanë marrë me qira. Disa mund të përdorin garazhe makinash në afërsi të
tregut dhe kjo është një praktikë e zakonshme edhe në tregje të tjera në
lagje të ndryshme.
Nuk është për t'u habitur që në Tiranë përdorimi i biçikletave për transport
nuk është zhdukur kurrë. Prandaj, çiklogjistika është një praktikë e
zakonshme dhe në rrugët e qytetit mund të shihen shumë triçikleta me
ngarkesa.

FIGURA 3-38: NGARKESË ME BIÇIKLETË NË PAZARIN E RI

Burimi: TRT
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3.7 Politikat e lëvizshmërisë së
qëndrueshme
Qyteti i Tiranës është anëtar aktiv i Rrjetit të Forumit të BE CIVITAS dhe
Lidhjes së Kryetarëve të Bashkive. Gjatë viteve të fundit janë zbatuar një sërë
politikash të mobilietit të qëndrueshëm. Lidhur me lëvizshmërinë e
qëndrueshme ne kemi identifikuar promovimin e sjelljeve aktive dhe të
qëndrueshme të lëvizshmërisë dhe në fushën e hapësirës publike tri fushat
kryesore të ndërhyrjes të cilat përshkruhen më poshtë.

3.7.1

stacione për biçikleta elektrike (në Parkun e Madh dhe në zonën MarmicaPetrelë), plus një stacion shtesë elektrik karikimi për makinat, i cili do të
instalohen në një parkim në Pazarin e Ri (hapësira dhe objekti janë vënë në
dispozicion dhe gjenden nën mbikëqyrjen e Bashkisë së Tiranës).

FIGURA 3-39: STACIONET E KARIKIMIT ELEKTRIK NË TIRANË

LËVIZSHMËRIA ELEKTRIKE

Qeveria shqiptare, përmes Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të
Transportit Rrugor (DPSHTRR), po punon aktualisht për një legjislacion
mbështetës për të favorizuar lëvizjen elektrike në të gjithë vendin. Masat e
planifikuara përfshijnë masa të tilla si:
i)

një stimul që varion nga 5% në 10% të kostos së blerjes për një
makinë të re elektrike;
ii) mirëmbajtje falas dhe shërbime ndihmëse për pronarët e makinave
elektrike;
iii) stimuj dhe zbritje të ofruara gjithashtu për pronarët e makinave
hibride
Aktualisht ka 10 stacione të karikimit elektrik në Tiranë. Bashkia ka planifikuar
të pajisë të gjithë parkimet publike nëntokësore me pika të karikimit
elektronik. Nga 10 të përmendura, vetëm dy i përkasin garazheve publike (në
sheshin “Skënderbej” dhe përgjatë bulevardit verior).
Një projekt tjetër i cili është në zbatim e sipër, ka të bëjë me lëvizshmërinë
elektrike. Ai financohet nga fondet IPA CBC dhe menaxhohet lokalisht nga
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (DHTI) dhe titullohet # Dynamob2.0
(https://dynamob20.italy-albania-montenegro.eu/).
Parashikohen
dy

Burimi: https://opendata.tirana.al

Në vitin 2017, për të ulur emetimet nga automjetet e transportit publik,
Bashkia nisi një iniciativë të quajtur "Linja e gjelbër". Në mënyrë që të
lejohet kalimi te tërheqja elektrike për të gjithë flotën e autobusëve, po
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kryhen disa studime dhe vlerësime. Njëri prej tyre konsiston në testimin e
një autobusi Solaris Urbino përgjatë linjës rrethore të transportit publik.

shprehje të larmishme artistike dhe kulturore me pjesëmarrjen e
komuniteteve në artet publike.

FIGURA 3-40: LINJA E GJELBËR E TRANSPORTIT PUBLIK TË QYTETIT TË TIRANËS

E fundit por jo më pak e rëndësishmja, Panairi i biçikletave, i organizuar gjatë
Javës Evropiane të Lëvizshmërisë EMW 2019, dhe iniciativa Shko-mebiçikletë-në-punë, e promovuar gjithashtu nga Kryetari i Bashkisë, për të
inkurajuar qytetarët të kalojnë te përdorimi i biçikletave gjatë udhëtimeve të
tyre të përditshme për në punë.

FIGURA 3-41: DITËT E PARK(IMIT) NË TIRANË

Burimi: Bashkia e Tiran ës

3.7.2

PROMOVIMI I SJELLJEVE TË LËVIZSHMËRISË SË
QËNDRUESHME

Tirana ka zbatuar tashmë disa veprimtari për promovimin e sjelljeve të
lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane, të cilat mund të konsiderohen si
nisma të përhershme.
Dita pa makina organizohet në data të caktuara gjatë gjithë vitit. Kjo
iniciativë synon promovimin e ecjes, përdorimit të biçikletave dhe
përdorimin e transportit publik. Veprimtaria zhvillohet në bulevardin kryesor
të qytetit “Dëshmorët e Kombit”, i cili mbahet i mbyllur për trafikun e
motorizuar gjatë aktivitetit.
Një iniciativë e ngjashme, e bashkorganizuar me Studio Ekphrasis, është
HARP Park(ON) - Ditët e Park(imit) të Tiranës, e cila përqendrohet te
përdorimi demokratik i hapësirave publike, veçanërisht i parkimeve, për

Burimi: http://harp.al
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3.7.3

SFERA E HAPËSIRËS PUBLIKE DHE POLITIKAT URBANE MIQËSORE
NDAJ FËMIJËVE

Ekziston një angazhim i fortë politik në Tiranë për të zbatuar një politikë të
qëndrueshme të përqendruar te familja dhe miqësore ndaj fëmijëve në të
gjitha departamentet e qytetit, veçanërisht për transformimin e mjedisit
fizik. Ky angazhim është përmbledhur në pjesëmarrjen në Iniciativën
Urbane95 të udhëhequr nga Fondacioni Bernard van Leer (për të krijuar
qytete të shëndetshme, të begata dhe të gjalla, ku bebet, të vegjlit dhe
familjet e tyre lulëzojnë- shih https://bernardvanleer.org/urban95-city/tirana
-albania/).
Më shumë se 40 kënde lojërash janë rinovuar ose krijuar rishtazi vetëm në 4
vjet. Tani vëmendja është përqendruar të riprojektimi i rrugëve dhe krijimin
e hapësirave të reja publike në të ashtuquajturat "zona gri" (p.sh.
kryqëzimet), rrugët lokale, rrjeti i biçikletave dhe hapësira të tjera, të tilla si
kopshtet. Këto masa përqendrohen kryesisht te kthimi në rrugë për
këmbësorët i rrugëve të caktuara në mënyrë që të caktohet më shumë
hapësirë për njerëzit sesa për makinat private.
Njësia e Projektimit Urban (NJPU) brenda Departamentit të Planifikimit
Urban punon në sinergji me Departamentin e Transportit dhe
Departamentin e Punëve Publike për zbatimin e masave fizike. Deri tani ata
kanë realizuar 6 ndërhyrje në vende të caktuara dhe 3 të tjera janë
planifikuar për t’u realizuar në vitin 2020.
Njësia do të nxjerrë Udhëzimet për Projektimin Urban të Tiranës në mënyrë
që të koordinojë përpjekjet midis departamenteve të ndryshme të qytetit
dhe të sigurojë udhëzime si për palët e interesuara private, dhe për
qytetarët.
Kohët e fundit, Iniciativa Globale e Projektimit të Qyteteve (GDCI), një
program i Shoqatës Kombëtare të Zyrtarëve të Transportit të Qyteteve

(NACTO), njoftoi se Tirana (së bashku me tri qytete të tjera ndërkombëtare)
është zgjedhur për ndihmë të thelluar teknike dhe financim për të zhvilluar
rrugë miqësore ndaj fëmijëve si pjesë e programit Streets for Kids (Rrugë për
Fëmijët) të GDCI-së. Programi synon të promovojë projektimin e rrugëve që
krijojnë hapësirë publike të sigurt për fëmijët e të gjitha moshave dhe
aftësive për të mësuar, luajtur dhe lëvizur në qytet.
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“Rrugët e sigurta janë thelbësore në mënyrë që të gjithë në
qytete të kenë mundësi të njëjta dhe të njëjtën cilësi jetese. Ky
partneritet do të ndihmojë që banorët tanë më të rinj dhe
kujdestarët e tyre të kenë mundësinë të lëvizin në mënyrë të
sigurt dhe të lehtë në këmbë, autobus ose biçikletë si çdokush
në makinë”.
Erion Veliaj, Kryetari i Bashkisë së Tiranës
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4. Kërkesa për transport
Ky seksion ofron informacione të rëndësishme mbi kërkesën për transport,
përkatësisht për ndarjen modale në Tiranë (duke prezantuar rezultatet e
anketës së fundit të kryer në vitin 2008), nivelin e motorizimit, njohuritë mbi
flukset e vëzhguara të trafikut dhe profilin tipik të bllokimit të trafikut,
përdoruesit e transportit publik dhe rezultatet e një studimi të sjelljes dhe
qëndrimit që u krye qëllimisht gjatë zhvillimit të PLUQS-së.

FIGURA 4- 1: QËLLIMET E UDHËTIMIT
3%

6%

4.1 Ndarja modale
Anketa e fundit e madhe, e cila krijoi një kuadër gjithëpërfshirës për
transportin për Tiranën u krye nga shtatori deri në tetor të vitit 2008, duke
përfshirë 7,000 intervistues që udhëtonin çdo ditë në/nga ose brenda
Tiranës për qëllime të ndryshme. Anketa u nënkontraktua nga Bashkia dhe
çoi në hartimin e "Strategjisë së Transportit të Qëndrueshëm të Rrugëve
Bashkiake" në vitin 2009.

6%

21%
64%

Familiar/personal

Rezultatet e anketës treguan se rreth 75% e të intervistuarve udhëtojnë
rregullisht midis orës 6:00 dhe 9:00 të mëngjesit, ndërsa pjesa tjetër prej
25% udhëtojnë gjatë pjesës tjetër të ditës. Modelet e parashikimit të
kërkesës janë zhvilluar gjithashtu vetëm për orët e pikut në mëngjes.

Amusement

Ecja merr deri në 30% të udhëtimeve që është një përqindje mjaft e lartë po
të krahasohet me qytetet e tjera në të gjithë botën, ndërsa transporti publik
merr deri në 36%. Këto shifra, megjithëse të vjetruara, parashikojnë
potencialin dhe prirjen e lartë për të përdorur mënyra alternative ndaj
transportit privat.

Work

Purchasing
Study

Burimi: Strategjia e Transportit t ë Qëndrueshëm të Rrugëve të Bashkisë, 2009
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FIGURA 4- 2: NDARJA MODALE BRENDA TIRANËS
40%

4.2 Niveli i motorizimit dhe llojet e
automjeteve

36%
28%

30%

21%

20%
6%

10%

4%

3%

2%

0%

Flota e automjeteve në Shqipëri është rritur me shpejtësi të madhe gjatë 25
viteve të fundit. Në këtë periudhë kohore, numri i automjeteve është rritur
me 4.5 herë.
Figura më poshtë tregon tendencën e përgjithshme lidhur me rritjen e
automjeteve. Rritja e makinave gjatë 5 viteve të fundit ka qenë 4% për qind
në vit, në vend të 3.5% për numrin e përgjithshëm të automjeteve.

Burimi: Strategjia e Transportit t ë Qëndrueshëm të Rrugëve të Bashkisë, 2009.

Kur u shqyrtuan udhëtimet nga periferia dhe drejt periferisë, u krye një
anketë e veçantë opinioni mbi transportin. Shifrat zbuluan edhe një herë se
autobusi është mënyra më e përdorur e transportit, e ndjekur nga veturat
private. Ecja gjithashtu zë 6%, pavarësisht distancave të gjata të udhëtimit
(1.5 km ose më gjatë).

FIGURA 4- 3: NDARJA MODALE NGA/DREJT PERIFERIVE TË TIRANËS
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FIGURA 4- 4: AUTOMJETET RRUGORE NË SHQIPËRI (1993-2018)
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Niveli i motorizimit në Shqipëri aktualisht është i barabartë me 160
makina/1,000 banorë dhe është shumë e ulët krahasuar me nivelet e
regjistruara në Evropë (rreth 500/1,000) dhe në Ballkan (rreth 250/1,000).
Burimi: Strategjia e Transportit t ë Qëndrueshëm të Rrugëve të Bashkisë, 2009
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Megjithatë, qytetet shqiptare kanë tendencë të kenë një normë më të lartë
motorizimi sesa në pjesën tjetër të vendit. Niveli aktual i pronësisë së
makinave në Tiranë është 220 makina për pasagjerë për 1000 banorë (që
nga viti 2018).
Në mënyrë interesante (por jo për çudi), niveli i motorizimit po rritet me një
ritëm të lartë, siç tregohet nga tabela dhe grafiku i mëposhtëm: pronësia e
makinave në Shqipëri dhe në Tiranë është rritur me më shumë se dyfishuar
vetëm në 7 vjet (2011-2018).

TABELA 4- 1: NIVELI I MOTORIZIMIT (AUTOMJETET/1,000 BANORË) NË TIRANË DHE SHQIPËRI
Zona gjeografike
Tirana

2011

2018

Ndryshimi

105

220

+109,5%

71

160

+125,4%

Shqipëria
Burimi: Portali Open Data i Tiran ës

FIGURA 4- 5: NIVELI I MOTORIZIMIT (MAKINA/1,000 BANORË) NË TIRANË DHE NË SHQIPËRI

Burimi: Portali Open Data i Tiran ës

Sipas portalit Tirana Open Data, në vitin 2018 qyteti i Tiranës numëronte
179,167 automjete rrugore, me përkatësisht 31% të totalit që i përkasin
automjeteve familjare. Numri i automjeteve për pasagjerë përfaqëson
pjesën më të madhe prej 88.3% të flotës totale të automjeteve, ndërsa
11.7% janë automjete për mallra. Motorët përbëjnë pothuajse 7.5% të
automjeteve të pasagjerëve që qarkullojnë në Tiranë.
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Flukset e trafikut

FIGURA 4- 6: FLUKSET E AUTOMJETEVE NË LIDHJET E RRJETIT TË RRUGËVE KRYESORE

Rrjeti rrugor i Tiranës sot pasqyron qartë faktin se shumica e flukseve të
automjeteve udhëtojnë ose nga/drejt perëndimit ose në veriperëndim të
qytetit. Kjo pasqyrohet nga linjëzimi i autostradave dhe infrastrukturave
kryesore me këmbimet e ndarjes në nivele, të cilat sigurojnë kapacitete më
të larta dhe shpejtësi më të mëdha. Kjo shpërndarje e flukseve shkaktohet
nga modelit O/D dhe prania e Durrësit në perëndim (ky qytet ka portin
kryesor kombëtar përgjatë bregdetit të detit Adriatik), Fushë-Krujës në Veri
dhe Elbasanit (një nga qytetet kryesore në vend) në Jug. Këto tri drejtime e
lidhin Tiranën me qendrat urbane me 75,000 - 137,000 banorë. Ndërkohë,
infrastruktura drejt lindjes së Tiranës lidh qytetin me Parkun Kombëtar të
Dajtit dhe qytete të tjera të vogla.
Në vitin 2018, qeveria qendrore zhvilloi “Rishikimin e Dytë Pesëvjeçar të
Planit të Transportit (ANTP3)” dhe si pjesë e përpjekjeve për këtë studim u
ndërmorën një sërë numërimesh automatike dhe manuale të trafikut
përgjatë arterieve kryesore të rrjetit rrugor në vend.
Rezultatet e kësaj fushate linjëzimi që çojnë drejt/nga Tirana janë
portretizuar në figurën tjetër. Siç pritej, flukset aktuale janë koherente me
vendndodhjen e Portit të Durrësit dhe qendrave kryesore urbane.

Burimi: Rishikimi i dytë pesëvjeçar i Planit Kombëtar të Transportit Shqiptar
2018, siç raportohet në studimin strategjik të transportit të Tiranës , 2019

Mesatarisht, në nivelin e qytetit, flukset e trafikut në 2 vitet e fundit (20172019) shihen si pothuajse të palëvizshme. Megjithatë, mund të vihen re
ndryshimet midis rrugëve të vetme: për destinacionet në qytet, rruga “Llazi
Miho” ka përjetuar rritjen më të lartë të fluksit të trafikut, ndërsa në Rrugën
e Kavajës (vazhdimi i rrugës “Llazi Miho”) është regjistruar një rënie e fluksit
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të trafikut; ky është rezultati i hapjes kohët e fundit të autostradës TiranëElbasan, e cila përdoret si një bajpas i qytetit. Për destinacionet periferike,
Rruga e Durrësit po rrit rolin e saj si rruga kryesore urbane, ndërsa bulevardi
“Zogu I” po përjeton një ulje të fluksit të trafikut.

TABELA 4- 2: NUMËRIMI I TRAFIKUT (AUTOMJETE/24 ORË) NË RRUGËT PËRKATËSE TË
TIRANËS

orën 20:00, tabela e dytë), është interesante të theksohet se, mesatarisht,
situata në 2 vitet e fundit (2017-2019) po përmirësohet. Në shumë raste,
ndryshimi pozitiv i shpejtësisë mesatare reflekton ndryshimin në flukset e
regjistruara të trafikut.

TABELA 4- 3: SHPEJTËSIA MESATARE (KM/ORË) NË RRUGËT PËRKATËSE TË TIRANËS NË
ORËN 11:00

Nisur
për

2017

2019

Rruga “Dritan Hoxha”

qytet

35,700

33,579

-5.9%

Rruga “Llazi Miho

qytet

6,900

11,542

67.3%

Rruga “Dritan Hoxha”

qytet

Rruga e Elbasanit

qytet

20,000

23,781

18.9%

Rruga “Llazi Miho”

Rruga e Durrësit

qytet

16,000

16,231

1.4%

Rruga Kavajës

qytet

29,000

20,282

Rruga Elbasanit

periferi

17,000

Rruga Dibrës

periferi

Rruga “Xhanfize Keko”

Rruga

Ndryshimi
Rruga

2017

2019

Ndryshimi

qytet

22.3
27.0

21.0
26.2

-5.8%
-3.0%

Rruga Elbasanit

qytet

27.0

15.7

-41.9%

-30.1%

Rruga e Durrësit

qytet

19.5

26.7

36.9%

19,554

15.0%

Rruga e Kavajës

qytet

11.4

39.1

243.0%

11,700

14,626

25.0%

Rruga e Elbasanit

periferi

22.0

24.3

10.5%

periferi

9,300

9,398

1.1%

Rruga Dibrës

periferi

12.0

27.3

127.5%

Bulevardi “Zogu I”

periferi

7,500

4,842

-35.4%

Rruga “Xhanfize Keko”

periferi

18.6

24.3

30.6%

Bul. “Dëshmorët e Kombit

periferi

21,500

17,976

-16.4%

Bulevardi “Zogu I”

periferi

22.7

23.4

3.1%

Rruga e Durrësit

periferi

11,200

15,323

36.8%

Bulev. “Dëshmorët e Kombit”

periferi

34.6

37.2

7.5%

jug

26,400

24,278

-8.0%

Rruga e Durrësit

periferi

23.4

19.5

-16.7%

-0.4%

Rruga “Teodor Keko”

jug

33.2

35.8

7.8%

22.8

26.7

17.1%

Rruga “Teodor Keko”
Mesatarja
Burimi: Portali Open Data i Tiran ës

Destinacioni

Mesatarja
Burimi: Portali Open Data i Tiran ës

Lidhur me shpejtësitë mesatare të trafikut gjatë fashës normale (të
regjistruar në orën 11:00, tabela e parë) dhe në orarin e pikut (regjistruar në
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TABELA 4- 4: SHPEJTËSIA MESATARE (KM/ORË) NË RRUGËT PËRKATËSE TË TIRANËS NË
ORËN 20:00
Rruga

Destinacioni

2017

2019

Ndryshimi

Rruga “Dritan Hoxha

qytet

Rruga“ Llazi Miho”

qytet

19.0
36.0

28.5
22.9

50.0%
-36.4%

Rruga e Elbasanit

qytet

19.0

16.4

-13.7%

Rruga e Durrësit

qytet

34.4

30.3

-11.9%

Rruga e Kavajës

qytet

33.1

38.3

15.7%

Rruga e Elbasanit

periferi

25.4

20.7

-18.5%

Rruga e Dibrës

periferi

13.4

29.1

117.2%

Rruga “Xhanfize Keko”

periferi

21.2

22.1

4.2%

Bulevardi “Zogu I”

periferi

20.0

30.0

50.0%

Bul. “Dëshmorët e Kombit”

periferi

39.3

42.6

8.4%

Rruga e Durrësit

periferi

22.1

16.5

-25.3%

jug

37.2

38.4

3.2%

26.7

28.0

4.9%

Rruga “Teodor Keko”
Mesatarja
Burimi: Portali Open Data i Tiran ës

4.2.1

PROFILI TIPIK I TRAFIKUT

Në këtë pjesë, propozohet një analizë e profilit tipik të trafikut gjatë një dite
normale jave. Shifrat e mëposhtme tregojnë cilat janë pjesët e rrugëve
urbane në të cilat trafiku i automjeteve zakonisht rrjedh me shpejtësi
(jeshile), ngadalësohet lehtë (portokalli) ose mbingarkohet rëndë (e kuqe
ose kafe). Situata përshkruhet gjatë orës së pikut në mëngjes (në orën 7:00,

8:00 dhe 9:00), në mes të ditës (13:00) dhe gjatë orës së pikut në mbrëmje
(në orën 18:00, 19:00 dhe 20:00).

70

71

Burimi: Përpunim i bazuar n ë të dhënat e trafikut t ë Google (të gjitha imazhet )

Orët e pikut të mbrëmjes janë ato gjatë të cilave trafiku është më i
mbingarkuar. Flukset e ngadalta të trafikut përsëriten në disa rrugë
specifike. Këto janë:
1 | Rruga e Dibrës, në hyrje (bllokimi i trafikut është i pranishëm në 7
panele);
2 | Rruga “Hoxha Tahsim”, në hyrje (7 panele);
3 | Rruga e Elbasanit, në hyrje (6 panele);
4 | Rruga “Dritan Hoxha”, në hyrje (5 panele);
5 | Rruga “Abdyl Frashëri”, në hyrje në lindje dhe në perëndim (4
panele);
6 | Rruga “Myslym Shyri” dhe rruga “Ibrahim Rugova” (3 panele).
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4.2.2

VOLUMET E VLERËSUARA TË
TRAFIKUT

FIGURA 4- 7: VOLUMET E VLERËSUARA TË TRAFIKUT – VITI BAZË 2012

Gjatë përgatitjes së "Projektit për Planifikimin
Urbanistik Tematik të Tiranës" (studimi i JICA-s),
kërkesa për trafik në të ardhmen është
parashikuar duke zbatuar metodologjinë
konvencionale të modelit me katër hapa.
Diagrami i paraqitur këtu tregon fluksin e
trafikut të simuluar dhe raportin fluks/kapacitet
(Sh/K) në secilën pjesë të rrugës në vitin bazë
(viti 2012). Ndërsa është e qartë se disa pjesë
specifike të rrugëve janë të mbingarkuara (kjo
është një situatë tipike në çdo qytet në Evropë
gjatë orëve të pikut), kapaciteti i rrugëve dhe
nyjeve mund të konsiderohet pothuajse si i
përshtatshëm nëse lidhet me numrin e
automjeteve në pronësi të banorëve (niveli i
motorizimit) dhe ngjarjen në qytet (ndarja
modale).

Burimi: Projekti p ër Planifikimin Urban Tematik (Studimi i JICA -s), 2012
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FIGURA 4- 8: VOLUMET E VLERËSUARA TË TRAFIKUT – SKENARI “MOS BËJ ASGJË” 2027
Këtu jepet skenari “Mos bëj asgjë” deri në 2027ën. Nëse nuk ndërmerret asnjë veprim,
përqendrimi i trafikut me raportin SH/K mbi 1.5
parashikohet të ndodhë në shumë rrugë brenda
qytetit dhe që lidhin qendrën dhe zonat
periferike, duke shkaktuar bllokime të mëdha të
trafikut.
Kjo nënkupton që:
7 | Mund të jetë i nevojshëm përmirësim i
dukshëm i kapacitetit të rrjetit rrugor, me
rrezikun e transformimit të rrugëve
urbane në korridore të ngjashme me
autostradat dhe sheshet në kryqëzimet
komplekse;
8 | Nga ana tjetër, përmirësime të
rëndësishme në transportin publik, rrjetet
e biçikletat dhe këmbësorëve, si dhe në
cilësinë e hapësirave publike mund të
bëhen me qëllim të kufizimit të kërkesës
për lëvizje kur përdoren makinat.

Shënim: Njësi PCU për 3 or ë (6:00-9:00 paradite )
Burimi: Projekti p ër Planifikimin Urban Tematik (Studimi i JICA -s), 2012
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4.3 Përdoruesit e transportit publik

për secilën linjë autobusi (ndoshta duke iu referuar vitit 2017). Këto janë
dukshëm më të larta (+ 30%) sesa të dhënat zyrtare të AMK-së.

Shërbimi i transportit publik urban përdoret mesatarisht nga 200,000 njerëz
çdo ditë ose nga afro 74 milionë vetë në vit.

TABELA 4- 6: PËRDORUESIT SIPAS LINJAVE TË AUTOBUSIT

Këto shifra janë goxha të qëndrueshme që nga viti 2016, pavarësisht nga
ndryshimi i numrit të linjave nga 12 në 16. Ajo që po ndryshon është
përqindja e përdoruesve që blejnë bileta për një udhëtim: këta tani përbëjnë
63,8% sipas të dhënave të gjashtëmujorit të parë të vitit 2019 të botuara nga
AMK-ja, me një ulje të qëndrueshme të aboneve mujore dhe abonentëve të
kartave special.

Emërtimi i linjës së
autobusit
Unaza

INDIKATORI

Njësi
a

2016

2017

2018

Përdoruesit (pasagjerët në vit)

N.14

12 868 590

Lapraka

N.6

2 559 095

Institut

N.5/B

4 387 019

N.13

13 453 526

Tufina

N.7

2 412 861

Uzina

N.5/A

4 387 019

Sauku

N.8

5 630 008

Porcelani

N.11

5 227 865

Kombinat-Kinostudio

N.15

15 208 333

Kopshti Zoologjik

N.2

2 559 095

Tirana e Re

TABELA 4- 5: PASAGJERËT E RRJETIT TË T. URBAN

Kodi i
linjës së
autobusit

Numri i linjave

N

12 > 13

14 > 15

15 > 16

Numri i pasagjerëve

N

72 955 000

74 221 000

73 679 900

Me abone

%

40.5

37.6

37.5

Qyteti Studenti

N.9

2 924 679

Me bileta

%

47.4

60.2

61.3

Mihal Grameno

N.10

4 021 434

12.1

2.2

1.2

N.3

5 630 008

199 459

203 346

201 921

Uzina Dinamo

N.12

6 214 944

QTU-City Park

N.4

4 021 434

Kristal-Allias

N.1

5 227 865

Të tjera, si për
shembull librezat
Numri mesatar i
pasagjerëve në ditë

%
N

Burimi: AMK, siç raportohet në Open Data, Bashkia Tiranë 2019

Kashari

Të gjitha linjat
Studimi strategjik i transportit të Tiranës (2019), pjesë e Projektit të
Bulevardit, Parkut Qendror dhe Lumit të Tiranës, ofron shifra përdoruesish

96 733 775

Burimi: MT, Departamenti i Transportit, siç raportohet në studimin mbi
transportin strategjik t ë Tiranës, 2019
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Siç u përmend më sipër, tri linjat kryesore, sa i përket përdoruesve, janë linja
14 “Unaza”, 13 “Tirana e Re” dhe 15 “Kombinat-Kinostudio”.

Vizualizimi më poshtë tregon kërkesën e pasagjerëve për secilën nga linjat e
qytetit.

FIGURA 4- 10: NUMRI I PASAGJERËVE TË PËRVITSHËM SIPAS LINJAVE TË AUTOBUSIT
FIGURA 4- 9: FLOTA E AUTOBUSËVE DHE PËRDORUESIT SIPAS LINJËS

Burimi: MT, Departamenti i Transportit, siç raportohet në studimin mbi
transportin strategjik t ë Tiranës, 2019

Burimi: MT, Departamenti i Transportit, siç raportohet në studimin mbi
transportin strategjik t ë Tiranës, 2019
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4.4 Elementet e sjelljes: qëndrimet dhe
perceptimet e qytetarëve të Tiranës
Kjo pjesë përmbledh1 rezultatet e një studimi face-to-face, i cili u realizua
nga Ipsos Albania në dhjetor 2019 me një kampion popullsie prej 500
banorësh të rritur (18+) nga Qyteti i Tiranës. Anketa u krye qëllimisht si pjesë
e aktiviteteve në lidhje me zhvillimin e PLUQ-së.
Anketa eksploron perceptimet dhe qëndrimet e qytetarëve ndaj mënyrave
të ndryshme të transportit dhe mbledh njohuri mbi faktorët motivues që
mund të shkaktojnë kalimin nga drejtimi i automjetit te mënyra më
miqësore transporti ndaj mjedisit, të tilla si transporti publik, ecja dhe
çiklizmi.

Faktorë shtesë në lidhje me të anketuarit u dokumentuan përmes anketës,
duke përfshirë gjendjen financiare të familjes, nivelin e arsimit, statusin e
punësimit, si dhe faktorë të veçantë të lidhur me transportin, të tilla si
pronësia mbi makinat, mënyra kryesore e lëvizjes dhe disa faktorë të tjerë.

4.4.1
o

o

Anketa përdori metodën e mbledhjes së të dhënave CAPI (Intervistimi
Personal i Ndihmuar nga Kompjuter). Mostra është përfaqësuese e
popullsisë në lidhje me moshën, gjininë dhe njësitë administrative të qytetit.
Është përdorur shembulli i shtresëzuar përfaqësues i rastësishëm me tri
faza.

o

Dokumentacioni statistikor i përdorur për të hartuar modelin ishin të dhënat
e censusit të vitit 2011 nga Zyra Zyrtare e Statistikave në Shqipëri, vlerësime
për vitin 2017. Si kampion për anketën shërbyen familjet me të anketuar të
moshës 18+. Kuadri i mostrave është tërhequr nga territori i qendrave të
votimit (madhësia e përafërt e njësive të regjistrimit) brenda shtresave të
përcaktuara nga njësitë administrative urbane.

o

1

Rezultatet e plota raportohen në dokumentin me titull: Qëndrimet dhe perceptimet
e banorëve të Tiranës lidhur me mënyrat e ndryshme të transportit: raport i anketës.
IPSOS, janar 2020.

o

KËNAQËSIA E PËRGJITHSHME DHE PËRDORIMI I MËNYRAVE TË
TRANSPORTIT

Popullsia e Tiranës është mesatarisht e pakënaqur me aftësinë e tyre
për të lëvizur dhe për të shkuar në vendet që duhet të vizitojnë.
Pakënaqësia e vërejtur është më e përhapur ndërmjet drejtuesve të
makinave sesa te të tjerët.
Për pothuajse një të tretën e popullsisë, tipari më vendimtar i
transportit është besueshmëria, e raportuar spontanisht nga 32% e të
anketuarve.
Midis të gjitha mënyrave ekzistuese të transportit në Tiranë, qytetarët
zakonisht ecin për të arritur destinacionin e dëshiruar. Mënyra tjetër e
transportit që përdoret më shpesh është transporti publik (50%),
pasuar nga përdorimi i një makine ose si pasagjer (43%) ose si shofer
(24%). Në fund, mënyra më pak e përdorur e transportit është
përdorimi i biçikletave (10%).
Kur llogaritet prevalenca e mënyrave të transportit, transporti publik
është më i përhapuri krahasuar me mënyrat e tjera të transportit.
Megjithëse, për disa njerëz, përdorimi i biçikletave mund të jetë
zëvendësim për autobusët, për shkak se personat që ngasin biçikleta
kanë më pak të ngjarë të përdorin autobusë dhe anasjelltas.
Kur bëhet fjalë për shpeshtësinë e transportit me makinë, më shumë
qytetarë e përdorin atë gjithnjë ose shumë shpesh si pasagjer (43%)
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o

sesa si shofer (24%). Më shumë të ngjarë të ngasin makinat kanë burrat,
nga 30 dhe 45 vjeç, ata që janë të punësuar dhe ata që raportojnë se
bëjnë para të mjaftueshme. Megjithatë, asgjë nga sa më sipër nuk
aplikohet në mbi më shumë se gjysmën e popullsisë (54%), të cilët nuk i
japin kurrë makinës.
Ekziston një çekuilibër gjinor sa i takon përdorimit të mënyrave të
transportit - burrat i ngasin makinat më shpesh sesa gratë dhe gratë
përdorin transportin publik më shpesh sesa burrat.

4.4.2
o

o

PERCEPTIMI MBI PËRDORIMIN E MAKINAVE
Tri të katërtat e qytetarëve të Tiranës mendojnë se drejtimi i
makinës e përkeqëson ndotjen e ajrit në Tiranë. Në të njëjtën kohë,
vetëm 5% i japin përparësi ndikimit në mjedis kur vendosin se cilën
mënyrë transporti do të përdorin.
Vetëm gjysma e qytetarëve deklarojnë se marrin parasysh kostot e
makinës (servisin, taksat, benzinën, etj.) kur vendosin nëse do t’i
japin makinës, apo do të përdorin mënyra të tjera transporti (51%).

o

Lidhur me perceptimin e drejtimit të automjetit nga njerëz të tjerë, 3
në 10 qytetarë besojnë fort se të tjerët nuk tregojnë sjellje të sigurt
dhe të sjellshme drejtimi makine.

o

6 në 10 qytetarë mbështesin zbatimin e rregullave dhe masave të
rrepta të sigurisë (të tilla si kufijtë e shpejtësisë, shenjat e trafikut,
etj.), për të zvogëluar numrin e aksidenteve të trafikut.
Parkimi duket të jetë problem i madh për qytetarët e Tiranës, pasi
pothuajse tri të katërtat e tyre nuk besojnë se është e lehtë të gjesh
parkim në Tiranë.

o

o

Perceptimi mbi transportin publik në Tiranë:

o

Kur bëhet fjalë për aspektet pozitive të transportit publik, 92% e
qytetarëve raportojnë se kanë transport publik pranë vendit ku
jetojnë.

o

Shumica e qytetarëve ndiejnë shqetësime lidhur me mungesën e
hapësirës në autobusë, oraret e padisponueshme dhe të pasakta,
vështirësitë për të përdorur mjetet ndihmëse të lëvizjes dhe
automjetet e mbajtura keq.

4.4.3

PERCEPTIMI MBI KUSHTET E ECJES

o

57% e qytetarëve nuk ndihen të sigurt si këmbësorë.

o

Një e katërta e banorëve të Tiranës besojnë fort se nuk ka trotuare
të mjaftueshme dhe se trotuaret ekzistuese nuk janë në gjendje të
mirë (p.sh. nuk janë mjaftueshëm të gjerë, ka hidrantë dhe pengesa
të tjera, etj.) Në të njëjtën kohë, 37% e qytetarëve janë të
pakënaqur me numrin e vendeve për pushim (p.sh. stolat) dhe
sasinë e gjelbërimit që bën hije për këmbësorët.
Një përqindje e lartë e banorëve besojnë se do të motivoheshin
shumë për të ecur më shpesh nëse do të kishte më shumë zona pa
makina dhe më shumë gjelbërim dhe vende për të pushuar.
Gjithashtu, trotuaret më cilësore, siguria më e mirë në rrugë, më
shumë vëmendje nga drejtuesit e makinave, afërsia e shërbimeve
kryesore brenda distancave në këmbë dhe rritja e ndërgjegjësimit
për përfitimet e ecjes mbi shëndetin vetjak dhe ajrin e pastër në
Tiranë, perceptohen si stimuj shumë të fortë për të ecur nga
shumica dërrmuese e qytetarëve.

o
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5. Ndikimet
Ky kre paraqet ndikimet kryesore të shkaktuara nga sistemi i lëvizshmërisë
mbi aspektet sociale dhe mjedisore. Në lidhje me aspektin social, ai
përqendrohet te ndikimet në sigurinë rrugore (numri i aksidenteve dhe sa të
rënda janë ato). Lidhur me mjedisin, ai paraqet situatën aktuale të qytetit të
Tiranës për sa i përket zhurmës dhe cilësisë së ajrit. Në fund trajtohen edhe
tema e lëvizshmërisë gjithpërfshirëse dhe çështjet e lidhura me gjininë.

5.1 Ndikimet e sigurisë rrugore

Lëvizjet e konsiderueshme demografike drejt qendrave kryesore urbane,
urbanizimi i shpejtë dhe motorizimi i shtuar kanë kontribuar në një rritje të
konsiderueshme të aksidenteve dekadat e fundit. Ende, kur shikojmë
trendet në tre vitet e fundit, vërehet se numri i të vdekurve dhe të
plagosurve rëndë në aksidente është ulur ndjeshëm.
Mund të pranohet që pothuajse 80% e aksidenteve totale në Bashkinë e
Tiranës ndodhin brenda kufijve të njësisë administrative Tiranë, domethënë
se ato ndodhin në një mjedis urban kompakt dhe të dendur. Ky numër bie
në 59% po të marrim parasysh vetëm aksidentet fatale.

Ndikimet sociale të krijuara nga sektori i transportit i atribuohen kryesisht
aksidenteve rrugore. Analiza bazohet në të dhënat e përfshira në bazën e të
dhënave të aksidenteve në Shqipëri.

TABELA 5- 1: AKSIDENTET RRUGORE NË BASHKINË E TIRANËS DHE NJËSINË ADMINISTRATIVE, 2016-2018

Të vdekur
Të dëmtuar rëndë
Të dëmtuar lehtë
Totali

Bashkia
Tiranë
39
90
450
579

2016
Njësia
Njësia/Bashkia
Tiranë
21
54%
62
69%
361
80%
444
77%

Burimi: Baza e t ë Dhënave mbi Aksidentet n ë Shqipëri

Bashkia
Tiranë
34
66
495
595

2017
Njësia
Njësia/Bashkia
Tiranë
22
65%
48
73%
374
76%
444
75%

Bashkia
Tiranë
27
56
487
570

2018
Njësia
Njësia/Bashkia
Tiranë
16
59%
44
79%
386
79%
446
78%

Ndry. % (2016-2018)
Bashkia
Njësia
Tiranë
Tiranë
-30,8% -23,8%
-37,8% -29,0%
8,2%
6,9%
-1,6%
0,5%
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Aksidentet rrugore me njerëz të dëmtuar lehtë
të shpërndarë në të gjithë shtrirjen urbane,
ndërsa atë më të rëndat (ose me të plagosur
rëndë, ose të vdekur) përqendrohen kryesisht
në aksin kryesor rrugor dhe korridoret, si SH2
dhe rruga “Dritan Hoxha”, SH56 dhe Rruga e
Kavajës dhe bulevardi përgjatë lumit Lana.

FIGURA 5- 1: VENDET E AKSIDENTEVE NË RRUGË SIPAS PASOJAVE, 2018

TABELA 5- 2: AKSIDENTET RRUGORE SIPAS PASOJAVE, 2018

Të vrarë
Të plagosur rëndë
Të plagosur lehtë

Bashkia
Tiranë
27
56
487

Njësia
Tiranë
16
44
386

Burimi: Baza e t ë dhënave mbi aksidentet , 2019

Burimi: Përpunim mb ështetur në “Baz ën e të Dhënave mbi Aksidentet n ë Shqipëri, 2019”
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Kur bëhet fjalë për "pikat e zeza" sipas
aksidenteve të raportuara vitet e fundit (20162018), aksidentet fatale janë përqendruar
kryesisht në aksin dhe korridoret kryesore,
veçanërisht përgjatë shtrirjeve të rrugëve të tilla
si SH2 dhe rruga “Dritan Hoxha”, SH56 dhe
Rruga e Kavajës dhe bulevardi përgjatë lumit
Lana. Kjo ka ndodhur kryesisht për shkak të
flukseve më të larta të trafikut dhe shpejtësive.

FIGURA 5- 2: VENDET E AKSIDENTEVE FATALE, 2016-2018

TABELA 5- 3: AKSIDENTET FATALE, 2016-2018
Bashkia
Tiranë
2016
2017
2018
VAR % (2016-2018)

39
34
27
-30,8%

Njësia
Tiranë
21
22
16
-23,8%

Burimi: Baza e të dhënave mbi aksidentet në
Shqipëri, 2019

Gjatë viteve të fundit, Bashkia e Tiranës ka
financuar zbatimin e masave të uljes së
shpejtësisë në afërsi të zonave sensitive, të tilla si
shkollat fillore dhe të mesme, spitalet dhe
përgjatë korridoreve të rrugëve kryesore.
Burimi: Përpunim mb ështetur në “Baz ën e të dhënave mbi aksidentet në Shqipëri, 2019”
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5.2 Ndikimet mjedisore

transporti rrugor) përbën 47% të konsumit total të karburantit krahasuar me
prodhimin e brendshëm të naftës bruto (NANR, 2016).

5.2.1

5.2.2

PËRBËRJA E FLOTËS

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)
administron bazën e të dhënave për të gjitha automjetet e regjistruara dhe
që qarkullojnë në Shqipëri. Sipas të dhënave zyrtare, në fund të qershorit
2019 numri i përgjithshëm i flotës ishte rreth 630 000 automjete, me 29%
(179 167) të regjistruar në Bashkinë e Tiranës. Rreth 78% e flotës së
regjistruar të automjeteve në Tiranë përbëhet nga automjete individuale.
Mosha mesatare e flotës së përgjithshme është shumë e lartë me 18 vjeç,
me moshë mesatare të flotës së makinave 13 vjeç. Për më tepër, përqindja e
makinave me naftë në flotën totale të automjeteve është gjithashtu e lartë
me 63%, krahasuar me mesataren e BE-së prej 41% (Tirana GCAP, 2018).
Vetëm 5% e automjeteve të regjistruara janë elektrike.
Në përputhje me VKM-në e miratuar, nr. 633, datë 26.10.2019, dhe me një
strategji të qartë për të minimizuar emetimet e GES-ve dhe për të
përmirësuar cilësinë e ajrit, importi i automjeteve të dorës së dytë është
kufizuar në EURO3 ose klasa të larta emetimesh për kategoritë M2 dhe N1,
dhe në minimumi EURO4 për automjetet M1. Për më tepër, vetëm
teknologjia EURO5 lejohet të importohet për automjetet e reja në Shqipëri.
Kjo politikë kombëtare tashmë ka filluar të shfaqë një trend pozitiv: i) 47%
më shumë automjete të dorës së dytë EURO4 janë importuar krahasuar me
të njëjtën periudhë në vitin 2018, ii) flota e përgjithshme e automjeteve
është ulur me 5 044 për herë të parë në krahasim me të njëjtën periudhë
vitin e kaluar, iii) 14% më shumë automjete elektrike janë importuar dhe
regjistruar krahasuar me të njëjtën periudhë vitin e kaluar.
Transporti zë 33% të konsumit të energjisë dhe 64.5% të konsumit të
karburantit në BE, ndërsa në Shqipëri, sektori i transportit (kryesisht

CILËSIA E AJRIT DHE EMETIMET GS

Në BE, sektori i transportit zë më shumë se 25% të emetimeve të gazit.
Ndërsa në Shqipëri, edhe pse nuk ka matje direkte në lidhje me emetimet,
mund të merren si bazë të dhëna të tjera me supozimin se sektori i
transportit luan një rol të madh në përqendrimet e ndotjes.
Gjatë katër viteve të fundit, Raporti i Gjendjes Mjedisore të Shqipërisë
(GJMSH) i përgatitur nga Ministria e Mjedisit (MM) nuk ofron ndonjë të
dhënë shkencore në lidhje me cilësinë e ajrit dhe emetimet. Kjo për shkak të
mosekzistencës së praktikave të monitorimit të vazhdueshëm në asnjërën
nga vendet e matjeve zyrtare.
Megjithatë, nëse i referohemi të dhënave dhe raporteve ekzistuese (përsëri
në periudhën 2014-2016) nga Instituti i Shëndetit Publik (ISHP), në Shqipëri
cilësia e mjedisit në qytetet kryesore si Tirana po preket shumë nga sektori i
transportit.
Në periudhën 2014-2016, monitorimi i ajrit është kryer nga Agjencia
Kombëtare e Mjedisit (AKM) në dy pika monitorimi: një në ambientet e MMsë dhe tjetra në ambientet e AKM. Për më tepër gjatë viteve 2011, 2013 dhe
2016, Instituti i Shëndetit Publik ka kryer matje të marra çdo orë nga dy
stacione statike monitorimi shtesë (të vendosura përkatësisht pranë qendrës
së Poliambulancës Qendrore të qytetit dhe në ndërtesën e ISHP-së në
periferi të qytetit).

TABELA 5- 4: MASAT PËR CILËSINË E AJRIT, 2016
Matjet e cilësisë së
Përqendimi PM2.5 (mbulimi vjetor)

Krahasuesit
GCAP
<10

Vlera

Njësia

13.74

μg/m3

82

Përqendrimi PM10 (mesatarja vjetore)
Përqendrimi SO2 (mesatarja e
përditshme)
Përqendrimi NOx (mesatarja e
përditshme)

<20

25.14

μg/m3

<20

6.25

μg/m3

<40

21.68

μg/m3

Burimi: ESR nga PHI, 2011-2016

TABELA 5- 5: MATJET DHE STANDARDET E CILËSISË SË AJRIT
Parametrat

PM2.5
μg/m3

PM10
μg/m3

CO
μg/m3

SO2
μg/m3

NO2
μg/m3

VOC
μg/m3

O3
μg/m3

matëse
2012

19,24

35,44

0,43

6,3

23,83

55,79

55,79

2013

16,45

32,56

27,3

51,03

51,03

Njësia

2014

54,06

0,85

15,52

35,01

32,64

32,64

2015

57,34

0,87

10,46

42,38

33,34

33,34

2016

52,05

0,8

13,66

47,63

22,33

22,33

2017

26,22

2,56

62,49

49,32

9,94

9,94

Standardet
AL

60

60

10

60

60

50

65

EU

25

40

10

125

40

50

100

WHO

50

50

10

20

40

50

100

Burimi: INSTAT-i përmes https://opendata.tirana.al/

Aktualisht, njihen dy praktika monitorimi për cilësinë e ajrit: I) MoT-Vodafone
dhe, II) Projekti i Mushkërive të Gjelbra.
Dy stacione monitorimi janë instaluar nga Bashkia në partneritet me
Vodafone Albania. Megjithëse nuk janë plotësisht përfaqësuese, ato
tregojnë nivele shumë të larta (më të mëdha se kufijtë kombëtarë dhe të BE-

së) të ndotjes së ajrit në Tiranë (GCAP Tirana, 2018). Transporti konsiderohet
kontribuuesi kryesor i ndotjes së ajrit në zonën urbane. Bashkia ofron
informacionin mbi cilësinë e ajrit në aplikacionin “Tirana ime” në kohë reale.
Nga ana tjetër, Mushkëritë e Gjelbra për Qytetet Tona (Mushkëritë e
Gjelbra) - një projekt i financuar nga BE-ja, i zbatuar nga Instituti Co-PLAN
për Zhvillimin dhe Milieukontakt Albania, po monitoron cilësinë e ajrit, zonat
e gjelbra urbane dhe ndotjen e zhurmës në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe
Elbasan. Dendësimi urban dhe zhvillimi i mbushjes së bërthamës urbane, i
kombinuar me zvogëlimin e hapësirave të gjelbra publike (më tepër të
humbura për shkak të zhvillimit të tokës) ka çuar në një tregues më të lartë
të përqendrimit të ndotësve në ajër. Kjo konfirmohet nga monitorimi
alternativ i përqendrimeve të NO2, PM2.5, dhe PM10 në Tiranë (Mushkëritë
e Gjelbra, 2019).
Duke parë shifrat e raportuara në figurat e mëposhtme të hartës së
nxehtësisë, 87% e të gjithë 194 stacioneve monitoruese kanë regjistruar
norma më të larta të NO2 sipas standardit kufi të BE-së prej 40 μg/m3. Vlerat
që tejkalojnë 100 μg/m3 janë regjistruar në katër vendet më të ndjeshme,
përkatësisht:
1. Sheshi “Italia” – grumbullim i stacioneve të autobusëve
2. Rruga e Elbasanit – mbingarkesë në udhëkryq
3. Fakulteti i Ekonomisë – mbinagrkesë trafiku në semafor
4. Rruga “Sami Frashëri” – mbingarkesë trafiku dhe dendësi e lartë
urbane
Sa i takon dy ndotësve të tjerë të ajrit, PM2.5 dhe PM10, me përkatësisht 8%
dhe 15%, të gjitha stacionet e monitorimit raportojnë një normë më të lartë
se standardet e BE-së.
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FIGURA 5- 3: PËRQENDRIMET E NO2-IT (MG/M3) NË QENDRËN E QYTETIT TË TIRANËS

Burimi: Mushkëritë e Gjelbra, 2019

FIGURA 5- 4: PËRQENDRIMI PM10 (MG/M3) NË QENDRËN E QYTETIT TË TIRANËS

Burimi: Mushkëritë e Gjelbra 2019
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FIGURA 5- 5: PM2.5 PËRQENDRIMI (MG/M3) NË QENDRËN E QYTETIT TË TIRANËS

Duke parë parametrat PM10, vlerat duken më optimiste. Sidoqoftë, 15% e
stacioneve (29 në numër real) kanë matur një normë më të lartë se
standardet e BE-së. Vlera maksimale ishte 101 μg/m3 pranë zonës së Tregut
Çam. Nëse përpiqemi të lidhim të dhënat me periudhën e monitorimit,
mund të arrijmë në përfundimin se këto vlera mund të lidhen me aktivitetet
e ndërtimit që po zhvillohen aty pranë.
Megjithatë, parametri i fundit i analizuar, PM 2.5, paraqet vlera më të larta
se normat e BE-së, 0.25 μg/m3. Vetëm 8% e stacioneve kanë shënuar vlera
më të larta deri në 40% mbi standardet e BE-së. Pikat e nxehta mbivendosen
me ato të PM10 dhe shtojnë edhe disa zona të tjera si, për shembull:
kryqëzimin te “Selvia”, stadiumin “Air Albania”, rrugën “Kont Urani” (prapa
MARS-së), bulevardin “Zogu I”, etj.
Sipas projektit “Mushkëri të gjelbra”, mjediset e disa institucioneve arsimore
janë monitoruar për të vlerësuar cilësinë e ajrit. Rezultatet tregojnë një
situatë alarmante për shumicën e godinave, ku CO2-i tejkalon standardet e
BE-së dhe ato shqiptare deri në 444.93 ppm krahasuar me standardin 350
CO2 ppm.
Nga ana tjetër, dy ndotës të tjerë, PM2.5-i dhe PM10-a, duket se janë
brenda normave të lejuara, standardeve të vendit dhe standardeve të BE-së.

Burimi: Mushkëritë e gjelbra, 2019
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FIGURA 5- 6: PËRQENDRIMI I CO2/PPM NË AFËRSI TË GODINAVE ARSIMORE

FIGURA 5- 8: PM2.5 PËRQENDRIMI I (MG/M3) NË AFËRSI TË GODINAVE ARSIMORE

Burimi: Mushkëritë e gjelbra, 2019

Burimi: Mushkëritë e gjelbra 2019

FIGURA 5- 7: PËRQENDRIMI I PM10 (MG/M3) NË AFËRSI TË GODINAVE ARSIMORE

Burimi: Mushkëritë e gjelbra 2019
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5.2.3 ZHURMA

Burimi: INSTAT p ërmes https://opendata.tirana.al/

Në Shqipëri nuk ka asnjë autoritet publik përgjegjës për monitorimin e
ndotjes nga zhurma që nga viti 2017, edhe pse kjo mbetet një kërkesë ligjore
nga BE-ja. Nëse krahasojmë rezultatet e botuara deri në vitin 2017, mund të
arrijmë në përfundimin se ndotja mesatare nga zhurma i tejkalon normat
gjatë ditës dhe natës me përkatësisht 10 dB.

TABELA 5- 6: NDOTJA NGA ZHURMA (DB) NË BËRTHAMËN E QYTETIT TIRANË
2016
Nr.

Zona

2017

Ditën

Natën

Ditën

Natën

6-23 (dB)

23-6 (dB)

6-23 (dB)

23-6 (dB)

1

Shkolla e Bashkuar

62,35

52,87

65,86

55,4

2

Farmacia nr.10

58,76

51,23

62,7

56,81

3

Stacioni i Trenit

61,56

52,61

66,27

51,69

4

Stadiumi “Dinamo”

60,32

53,6

62,86

54,43

5

Shkolla “Edit Durham”

61,87

60,41

61,52

59,95

6

Ish-Banka Amerikane (Blloku)

58,65

54,07

63,1

56,54

7

Kryqëzimi "Vasil Shanto"

64,59

55,24

66,3

55,07

8

Kryqëzimi "21 Dhjetori"

67,97

61,03

64,19

60,3

9

Kryqëzimi “Drejtoria e Policisë"

63,42

52,47

64,07

53,86

10

Laprakë

67,33

65,18

66,02

62,13

11

Pallati i Kongreseve

63,8

51,16

66,94

59,16

12

Partizani Panjohur

67,42

59,49

70,14

53,67

13

Kryqëzimi te Selvia

69,53

58,34

69,55

51,71

14

Rruga Elbasanit

73,81

57

73,8

55,99

15

Sheshi “Skëndërbej”

65,78

58,48

70,29

55,06

64,5

56,2

66,2

56,1

Mesatarja

Siç u përmend më herët, projektet e “Mushkërive të gjelbra” kanë botuar
hartat e tyre, të cilat tregojnë nivelin e ndotjes nga zhurma në qendrën e
qytetit të Tiranës. Regjistrimet janë bërë gjatë gjithë ditës në tre hapësira
kohore (në mëngjes, mesditë dhe gjatë natës) në 168 stacione alternative.
Stacionet u organizuan në 49 zona më të vogla të dy zonave kryesore: zona
“A” i referohet qendrës kryesore të qytetit (unaza e brendshme, bulevardi
kryesor, sheshi “Nënë Tereza”, stadiumi, etj.) dhe zona “B” rrethon të gjithë
zonën “A” (përveç jugut ku të dy zonat ndajnë kufijtë me Parkun e Liqenit
Artificial të Tiranës.
Rezultatet janë tronditëse pasi ndotja nga zhurma është e pranishme në
qytet duke filluar nga mëngjesi i hershëm, kur ndotja është më e larta
krahasuar me pjesë të tjera të ditës. Sipas “Mushkërive të gjelbra”, kjo lidhet
ngushtë me transportin dhe lëvizshmërinë. Të dhënat e pothuajse më
shumë se 70% të studimit mbeten mbi standardet shqiptare dhe të BE-së
prej 55 db. Rezultatet nga matjet në mesnatë tregojnë një ndotje të lartë në
raport me kontekstin dhe nevojat shëndetësore të popullsisë për të
pushuar.
Po t’u referohemi shifrave, mund të themi se zona “A” pasqyron një mjedis
më të qetë se zona “B”; edhe pse të dyja zonat kanë tendencë të tejkalojnë
normën prej 55 dB me 10 dB më shumë mesatarisht. Duke u përpjekur të
interpretojmë të dhënat, gjatë natës, zona e monitoruar i tejkalon me 20 dB
normat. Kjo mund të ketë efekt të rëndë mbi shëndetin e popullsisë nëse ajo
ekspozohet për një periudhë të gjatë ndaj një situate të tillë.
Zona “B” duket të jetë shumë e ndotur nga zhurma gjatë natës, duke arritur
në 65 dB, vlerë e cila është mjaft goditëse për orët e natës, kur banorët
duhet të pushojnë.
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FIGURA 5- 9: HARTA E NDOTJES NGA ZHURMA (DB) NË BËRTHAMËN E QYTETIT TË TIRANËS

Mesditë

mëngjes

Mesnatë

Burimi: Mushkëritë e Gjelbra 2019

TABELA 5- 7: NDOTJA NGA ZHURMA (DB) NË BËRTHAMËN E QYTETIT TË TIRANËS
Mëngjes
Zona A
Zona B
E përgjithshme

62.1
70.5
66

Standardet e BE-së
dhe Shqipërisë
55

Burimi: P ërpunim i pavarur dhe “Mushkëritë e gjelbra, 2019”

Mesditë
62.7
70.2
66

Standardet e BE-së
dhe Shqipërisë
55

Natë
59.8
65.1
62

Standardet e BE-së
dhe Shqipërisë
45

Ditë
61.5
68.6
65.1
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5.3 Lëvizshmëria gjithëpërfshirëse dhe
çështjet gjinore të lidhura me të
Tirana ka një përzierje të larmishme sociale të banorëve në zonën urbane.
Pas rënies së komunizmit në vitin 1990, rreth 60 000 apartamente që ishin
në pronësi të dikurshme të shtetit iu shitën me kosto nominale qiramarrësve
ekzistues. Si rezultat, njerëzit e varfër dhe me të ardhura të ulëta nuk u
dëbuan nga lagjet në qendër dhe të njohura, ndërsa mungesa e
infrastrukturës jashtë qytetit parandaloi formimin e periferive luksoze, me
banorë të klasës së mesme (por edhe të sapoardhurit) që preferonin të
qëndronin pranë qendrës së qytetit. Për këto arsye, Tirana ka një strukturë
egalitare popullsie të krijuar prej kohësh në të gjithë mjedisin e saj të
ndërtuar edhe ose fenomenet e gentrifikimit dhe specializimit të disa zonave
janë gjithashtu në vazhdim.

Nga ana tjetër, flukset e migracionit të brendshëm nga Shqipëria rurale, që
kryesisht përfshijnë njerëz me të ardhura të ulëta, të paaftë për të
përballuar strehim të rregullt, kanë çuar në krijimin e vendbanimeve
informale në skajet e qytetit, të përmendura më sipër. Zona metropolitane
është zgjeruar duke rritur kështu varësinë e periferive më të skajshme dhe
qyteteve fqinje (p.sh. Kamzës), për sa u përket mundësive për punë dhe
shërbime te Tirana e brendshme dhe e vjetër.
Ky transformim i shpejtë gjeneroi një rritje të qëndrueshme të udhëtimeve
vajtje-ardhje nga këto zona dhe, si pasojë, shtoi flukset private të transportit
në rrjetin rrugor parësor.

FIGURA 5- 10: SHTRIRJA URBANE NË ZONËN METROPOLITANE TË TIRANËS

Siç është theksuar më sipër, trashëgimia e përdorimit të tokës dhe politikat e
kufizuara të pronësisë së makinave gjatë socializmit shkaktoi një dendësi të
fortë urbane brenda kufijve të Tiranës, siç ishin para reformës administrative
të 2015-ës.
Brenda qytetit kompakt dhe të larmishëm shoqëror, ku godinat dhe
shërbimet janë gjerësisht të shpërndara, ndodh një numër i madh
ecjesh/udhëtimesh (nga ecjet tipike për në punë/në shkollë deri te ecjet për
detyra të ndryshme ditore ose qëllime të kalimit të kohës së lirë) në distanca
të shkurtra, të cilat mund të bëhen me këmbë, biçikletë ose transport publik
siç ndodh në botën reale (shih kreun 4 “Kërkesa”). Ky është një element
shumë pozitiv për lëvizshmërinë e grupeve të përdoruesve më të prekshëm,
si ata me të ardhura të ulëta, të moshuarit, fëmijët, gratë dhe personat me
lëvizshmëri të reduktuar (PLR).
Burimi: CoPlan, siç raportohet në Trafik!, 2011
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Duhet të nënvizohet se shërbimi aktual i transportit publik siguron një
mbulim të mirë dhe nivel të pranueshëm shërbimi edhe për njësitë e
jashtme administrative dhe veçanërisht për fshatrat rurale. Këto aspekte
bazohen në oraret nominale të planifikuara dhe shtrirjen e rrjetit periferik
edhe nëse nuk janë të disponueshme të dhënat e performancës së duhur
dhe karakteristikat e flotës, si dhe anketat e përdoruesve.
Përdorimi dhe pronësia e makinave u bë simbol i statusit edhe për familjet e
klasës më të ulët, me mbingarkesat nga automjetet që përfaqësonin një
element kryesor kritik për grupet më të rrezikuara shoqërore, përfshirë ato
që jetojnë në Tiranën e brendshme.
Sipas Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara 20162020, lëvizja e pavarur në rrugët shqiptare është praktikisht e pamundur për
njerëzit që përdorin karriget me rrota ose ecin në mënyrë tjetër me pajisje
mbështetëse lëvizëse. Kjo situatë është më pak e theksuar në Tiranë, ku
hyrja në infrastrukturën e këmbësorëve është e pranueshme në rrjetin
kryesor rrugor (d.m.th. bulevardet), në sheshet qendrore dhe tani brenda
disa ndërtesave publike. Ky proces ka filluar në fillim të vitit 2000 me
investime thelbësore të bëra për krijimin e trotuareve të vazhdueshëm, të
asfaltuar mirë, të akesueshëm për PLR-të dhe të veshur me pemë.
Pavarësisht këtyre përmirësimeve, ende disa rrugë duhet të përshtaten për
personat me lëvizshmëri të reduktuar dhe prindërit që përdorin karroca për
fëmijët, veçanërisht në lagjet e jashtme ku pjesë të hapësirës rrugore mund
të jenë të pashtruara ose në kushte të këqija.
Rrugët e qeta dhe të ngushta lokale brenda secilës lagje, duke përfshirë ato
qendrore, mund të jenë të paarritshme ose të arritshme me vështirësi për
shkak të cilësisë së pamjaftueshme të infrastrukturës, mungesës së
trotuareve për shkak të gjerësisë së kufizuar të pjesës së rrugës dhe

pengesave të shtigjeve të ecjes të shkaktuara nga parkime të paligjshme ose
të parregulluara.
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FIGURA 5- 11: MUNGESË AKSESI NË LAGJET QENDRORE

FIGURA 5- 12: KRYQËZIM I AKSESUESHËM

Burimi: TRT

Burimi: TRT

Shumë pak rrugë dhe ndërtesa publike kanë bërë shenja për të verbrit dhe
nuk ka pajisje të sinjalizimit me zë në rrugë, kryqëzime rrugësh ose në
automjete të transportit publik. Ndalesat e autobusëve gjithashtu nuk janë
të shënuara, duke e bërë orientimin shumë të vështirë.

Ligji "Për përfshirjen dhe aksesin për personat me aftësi të kufizuara"
përcakton shërbimet e nevojshme për promovimin e jetesës së pavarur,
përfshirë ndihmën personale, pajisjet teknike mbështetëse, shërbimet e
aksesit (përfshirë transportin), akomodimin e arsyeshëm dhe, kur është e
nevojshme, vendimmarrjen me mbështetje.

Kohët e fundit janë bërë disa investime me qëllim përmirësimin e aksesit në
disa kryqëzime në qendër të qytetit. Kjo do të thotë që në nivelin e
qeverisjes vendore ekzistojnë njohuritë dhe praktikat e duhura.

Transporti i aksesueshëm, i përballueshëm dhe efikas është thelbësor për të
mundësuar përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara në shoqëri,
lehtësimin e lëvizjes dhe promovimin e pjesëmarrjes në punësim, arsim dhe
aktivitete të tjera. Legjislacioni aktual parashikon sigurimin e transportit të
asistuar për personat me aftësi të kufizuara në zonat urbane dhe rurale,
uljen e çmimeve të biletave dhe vende të caktuara për persona me aftësi të
kufizuara.
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Plani Kombëtar i Veprimit i përmendur më sipër është mjaft i qartë sa i takon
deklarimit se në praktikë "praktikisht asnjë automjet i transportit publik nuk
është i aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuara". Duke mos pasur
asnjë të dhënë në lidhje me nivelin e aksesit të flotës periferike të transportit
publik, të paktën autobusët e qytetit janë mjaftueshmërisht të aksesueshëm:
269 automjete nga 310 (87%) janë me dysheme të ulët dhe të pajisura me
vende të rezervuara, sisteme gjunjëzimi dhe platforma për personat me
lëvizshmëri të zvogëluar.
Transporti publik është falas për personat me aftësi të kufizuara. Ata duhet
të kërkojnë një kartë të veçantë, e cila u lejon të përdorin të gjitha linjat dhe
shërbimet.
Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara, të cilët kanë nevojë të përdorin
shërbime transporti të veçanta të asistuara (me ndihmën e një të rrituri) nga
shtëpia e tyre në institucionet arsimore, nuk dihet. E njëjta gjë vlen edhe për
personat me aftësi të kufizuara lëvizëse, të cilët kanë nevojë të shkojnë te
shërbimet shëndetësore lokale.
Për të lehtësuar aksesin ndaj transportit, qeveria ka përjashtuar automjetet
personale të paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve nga taksat doganore. Për më
tepër, personat me aftësi të kufizuara mund të bëjnë modifikime në
automjetet e tyre para se të aplikojnë për leje drejtimi. Ata gjithashtu janë të
përjashtuar nga tarifat e parkimit dhe tarifat e rrugëve.
Sipas raportit të parë të qeverisë mbi zbatimin e konventës së OKB-së Për të
drejtat e personave me aftësi të kufizuara: “personat me aftësi të kufizuara
rrallë janë në gjendje të përdorin 52 vendet e rezervuara të parkimit në 35
vende të ndryshme dhe nuk ka asnjë parkim të disponueshme për personat
me aftësi të kufizuara para ndërtesave të zyrave të ministrive në Tiranë”.
Disponueshmëria nominale kundrejt asaj reale të vendeve të rezervuara të
parkimit, veçanërisht ato në rrugë në afërsi të godinave dhe shërbimeve

kryesore, mund të jenë problematike në disa zona të Tiranës për shkak të
furnizimit të pamjaftueshëm dhe parkimit të paligjshëm.
Kur shihet lëvizshmëria e fëmijëve dhe të rinjve, duhet të theksohet se
Shqipëria ka një popullsi relativisht të re, me banorë nën 15 vjeç që përbëjnë
gati një të pestën e të gjithë popullsisë në Tiranë. Për pasojë, në Tiranë jeton
një përqindje më e madhe e fëmijëve në moshë shkolle se në pjesën më të
madhe të
qyteteve
Konteksti specifik socio-ekonomik dhe hapësinor i Tiranës përcakton fort
evropiane.
sjelljen e grave për zgjedhjen e punës. Gratë punojnë jashtëzakonisht
Aksesi në
shkollë është
përgjithësisht i
përshtatshëm
dhe shkollat
janë të
shpërndara
mirë,
veçanërisht në
qytetin e
brendshëm.
Rezultatet e
një studimi të
kryer në vitin

afër shtëpisë, gjë që mund të shpjegohet me një pikëpamje personale
shumë të kufizuar të ekonomisë urbane, por edhe me strukturën shumë
monocentrike dhe kompakte të qytetit.
Në bazë të standardeve perëndimore, varfëria e transportit është e
pranishme ndërmjet grave në periferitë e unazës së parë të Tiranës:
vetëm 17% kanë akses në makinë si shofer dhe shumë nuk kanë akses
fare në destinacione që shtrihen përtej distancës në këmbë. Megjithatë,
gratë nuk e perceptojnë mungesën e opsioneve të transportit si pengesë
të madhe për të hyrë në punë, sigurisht jo kur krahasohet me vetë
strukturën e dobët të tregut të punës.
Aksesi i grave në punë përcaktohet kryesisht nga një fushë shumë e
ngushtë e gjeografisë së qytetit. Kjo mbase drejtohet nga preferenca
kulturore për një jetë të përditshme, e përqendruar kryesisht te familja
dhe komuniteti i ngushtë. Që nga ndryshimet politike të viteve ‘90, rolet
gjinore janë kthyer në ato tradicionale, me një ndikim negativ të
matshëm në nivelin e aksesit të grave në tregun e punës. Është e qartë
se varfëria e transportit është një shqetësim dytësor krahasuar me
çështjet e barazisë gjinore.
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20122 tregojnë se shumica dërrmuese e nxënësve (78.9%) ecin për në
shkollë; vetëm 13.5% çohen me makinë në shkollë, ndërsa përdorimi i
biçikletave dhe autobusëve është minimal.
Studimi konstaton gjithashtu se prindërit në Tiranë shqetësohen për
rrezikun e aksidenteve të trafikut, të rrëmbimeve ose ngacmimeve gjatë
rrugës së fëmijëve të tyre për në shkollë, të cilat pasqyrojnë gjetjet e
studimeve ndërkombëtare. Siç theksojnë studiuesit: "në të ardhmen
shqetësimet e prindërve mbi rreziqet faktike dhe të perceptuara mund të
çojnë në një situatë në të cilën më shumë prindër i çojnë me makinë vetë
fëmijët e tyre në shkollë ndërsa të ardhurat dhe pronësia mbi makinat
rriten". Kjo sugjeron nevojën për monitorim të lartë të perceptimit të
prindërve dhe sjelljeve të lëvizshmërisë së fëmijëve dhe për lidhje të këtyre
aspekteve me politikat dhe iniciativat që qyteti tashmë i ka prezantuar për të
përmirësuar cilësinë e mjedisit urban dhe të hapësirave dhe shërbimeve të
fëmijërisë (p.sh. U95, shesh lojërash, etj.).
Aspektet e varfërisë së transportit të lidhura me gjininë, e sistemit të
lëvizshmërisë në Tiranë, veçanërisht në lidhje me aksesin në punë dhe
gjendjen sociale të grave, janë analizuar gjerësisht në një studim3 të fundit
të bazuar në një anketë të kryer në vitin 2014 me rreth 500 gra në moshë
pune që jetojnë në katër lagje të Tiranës (Qyteti Studenti, Laprakë,
Kinostudio dhe Selitë). Zonat u zgjodhën sepse ato janë të vendosura në
mjedise të kundërta përsa i përket moshës së lagjes, aksesit, sigurimit të
transportit publik, si dhe karakteristikave të strukturës.
Përfundimet e studimit raportohen të plota në kutinë vijuese.

2

Pojani, Dorina dhe Kobe Boussauw. 2014. “Mbajini fëmijët të ecin: Udhëtimi aktiv
në Tiranë, Shqipëri”, Gazeta e Gjeografisë së Transportit.

3

Elona Pojani, Kobe Boussauw & Dorina Pojani (2017) “Rishqyrtimi i varfërisë së
transportit, aksesit në punë, dhe çështjeve gjinore në Evropën Qendrore dhe
Lindore, Gjinia, Vendi dhe Kultura”, 24:9, 1323-1345.
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6. Kuadri institucional dhe rregullator
Ky seksion jep një inventar të legjislacionit përkatës dhe të dokumenteve të
politikave të rëndësishme për hartimin e Planit të Lëvizshmërisë Urbane të
Qëndrueshme të Tiranës.

Ky ligj synon të rrisë sigurinë e transportit rrugor dhe hekurudhor të
mallrave të rrezikshme. Pjesëmarrësit në transportimin e mallrave të
rrezikshme duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme, në përputhje me
natyrën e parashikuar dhe nivelin e rreziqeve, për të zvogëluar ose
shmangur dëmtimin e njerëzve, pasurisë dhe mjedisit.

Ligji nr. 8417/1998 “Për njësitë e qeverisjes vendore”
Kuadri institucional dhe ligjor shqiptar për mbrojtjen e mjedisit dhe
përdorimin e tokës, kompetencat dhe përgjegjësitë e njësive të qeverisjes
vendore (NJQV). Qeverisja vendore është e organizuar mbi bazën e
parimit të decentralizimit të pushtetit dhe ushtrohet në përputhje me
parimin e autonomisë lokale. NJQV-të kanë buxhet të pavarur vendor i cili
përcaktohet në mënyrën e parashikuar nga ligji.

Ligji nr. 91/2013 “Për vlerësimin strategjik mjedisor”

Plani Kombëtar i Veprimit për Efikasitetin e Energjisë 2011-2018

Ligji nr. 162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit të ambientit”

PKVEE-ja përmban një përshkrim të masave që duhen marrë për të
përmirësuar efikasitetin e energjisë në sektorët kryesorë të ekonomisë.
Ajo siguron një paketë masash që duhen zbatuar për të përmirësuar
efikasitetin e sektorit të strehimit, shërbimeve, industrisë, transportit dhe
bujqësisë.

Synon të përmirësojë shëndetin publik dhe siguron një nivel të lartë të
mbrojtjes së mjedisit duke integruar mbrojtjen e ajrit në politikat e tjera.
Ai gjithashtu përcakton kërkesat për monitorimin dhe zvogëlimin e
shkarkimeve dhe planet për menaxhimin e cilësisë së ajrit.

Synon të sigurojë mbrojtje të nivelit të lartë të mjedisit ose zhvillimit të
qëndrueshëm përmes përfshirjes së çështjeve mjedisore gjatë hartimit,
miratimit, rishikimit, ndryshimit dhe përshtatjes së planeve dhe
programeve.

Ligji nr. 162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit të ambientit
Ligji nr. 118/2012 “Për transportin e mallrave të rrezikshme”

Synon të përmirësojë shëndetin publik dhe siguron një nivel të lartë të
mbrojtjes së mjedisit duke integruar mbrojtjen e ajrit në politikat e tjera.
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Ai gjithashtu përcakton kërkesat për monitorimin dhe zvogëlimin e
menaxhimit të cilësisë së ajrit.

Ligji nr. 115/2014 “Për ndarjen administrative të njësive të
qeverisjes vendore”
Ndarja e re territoriale i dha fund fragmentimit ekstrem administrativ së
vendit, të organizuar tashmë nga në vetëm 61 bashki.

Plani i Përgjithshëm Kombëtar 2015-2030
Ofron kornizën strategjike për zhvillimin e qëndrueshëm për Shqipërinë
gjatë 15 viteve të ardhshme, në mënyrë që të sigurojë një ekuilibër midis
zhvillimit ekonomik dhe shoqëror, dhe menaxhimit të përgjegjshëm të
burimeve të saj natyrore, duke mbrojtur mjedisin.

Kontributi i përcaktuar kombëtar
Shqipëria është zotuar për një Kontribut të Përcaktuar Kombëtar të
vendosur si pjesë e Marrëveshjes së Parisit. Zotimi është për të zvogëluar
CO2-in në krahasim me skenarin bazë në periudhën 2016 - 2030 me
11.5%. INDC-ja mbulon sektorin e energjisë dhe proceseve industriale. Ka
një angazhim kombëtar për të ndarë rritjen ekonomike nga emetimet e
gazrave serë.
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7 Kuadri i planifikimit dhe programimit
Kjo pjesë përfshin një përmbledhje të planeve dhe studimeve ekzistuese të
cilat janë strategjikisht të rëndësishme për t’i dhënë trajtë të ardhmes së
lëvizshmërisë urbane të Tiranës.
Shumë nga strategjitë dhe veprimet e propozuara ndikojnë drejtpërdrejt ose
tërthorazi mbi hartimin e Planit të Lëvizshmërisë së Qëndrueshme Urbane.

Rishikimi i dytë pesëvjeçar i Planit Kombëtar të Transportit Shqiptar,
2018,
Delegacioni Evropian në Shqipëri zgjodhi TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.
(TYPSA) për të realizuar "Rishikimin e dytë pesëvjeçar të Planit Kombëtar
të Transportit Shqiptar (ANTP3)". ANTP3 është një përditësim i versionit të
mëparshëm të vitit 2010, ANTP2. Plani financohet nga Bashkimi Evropian
dhe ka për qëllim zhvillimin e nënsektorit të transportit duke bashkuar një
sërë planesh veprimi.

Plani i Veprimit të Qytetit të Gjelbër të Tiranës, 2017
Plani i Veprimit i Qytetit të Gjelbër (PVQGJ) ofron një vizion dhe një grup
konkret masash për të trajtuar sfidat e ngutshme mjedisore që prekin
Tiranën gjatë viteve të ardhshme dhe për të siguruar investime në
projektet prioritare të infrastrukturës mjedisore. PVQGJ-ja synon t'u
mundësojë njerëzve që të shijojnë një jetë të shëndetshme dhe me cilësi
të lartë në një Tiranë të gjelbër, elastike dhe gjithëpërfshirëse, e cila i
përdor shërbimet me zgjuarsi

Plani i Përgjithshëm Vendor, Tirana 030, 2016

Plani i Përgjithshëm Vendor për Tiranën (TR030) është miratuar në vitin
2017 nga qeveria qendrore. Plani u hartua nga Stefano Boeri Architetti së
bashku me UNLAB-në dhe IND-në. Plani i ri i Përgjithshëm Vendor përfshin
të gjithë zonën metropolitane të Tiranës dhe gjithashtu merr parasysh
lidhjet hekurudhore me aeroportin dhe portin e Durrësit, zonat e gjelbra
dhe korridoret e gjelbra, transportin publik, zonat e reja të zhvillimit të
kontrolluar dhe zgjerimin e trashëgimisë arkitektonike.

Dokumenti i Vizionit për Biçikletat i Bashkisë së Tiranës, 2016
Në vitin 2016, Ambasada e Mbretërisë së Holandës ftoi Mobycon për të
ndihmuar Qytetin e Tiranës për të zhvilluar Dokumentin e Vizionit për
Biçikletat. Qëllimi i këtij projekti është të ndihmojë Bashkinë e Tiranës për
planifikimin e lëvizjes me biçikleta dhe të sigurojë udhëzime për Planin e
Përgjithshëm Vendor, Tirana 2030 dhe Planin e Lëvizshmërisë së
Qëndrueshme Urbane.

Projekti për Planifikimin Urban Tematik të Tiranës, 2012
Ky dokument propozon "Masterplanet" mbi perspektivat afatgjata që
synojnë vitin 2027 dhe një "Plan veprimi" për projektet prioritare.
Diskutimet mjedisore dhe institucionale janë përfshirë gjithashtu për të
kërkuar një mënyrë racionale për zbatimin e planeve të propozuara.

Projekti i Bulevardit, Parkut Qendror dhe Lumit të Tiranës, 2015
Masterplani i Tiranës, i përgatitur nga Grimshaw në vitin 2015, propozon
shtrirjen e bulevardit kryesor, zhvendosjen e stacionit të trenit, një zonë
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të re administrative shumëkatëshe, një rreth ekologjik pilot dhe
rehabilitimin e lumit të Tiranës. Në vitin 2019, Mobility in Chain përgatiti
studimin strategjik të transportit të Tiranës, një raport i detajuar i studimit
të trafikut për projektin e Grimshaw-t.
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7.1 Rishikimi i dytë pesëvjeçar i Planit
Kombëtar të Transportit të
Shqipërisë
Në vitin 2010, Shqipëria kontraktoi studimin e Planit Kombëtar të Transportit
Shqiptar, i cili u financua nga Bashkimi Evropian dhe kishte si qëllim
zhvillimin e nënsektorit të transportit duke bashkuar një sërë planesh
veprimi. Në vitin 2018, Delegacioni Evropian në Shqipëri zgjodhi TÉCNICA Y
PROYECTOS, S.A. (TYPSA) për të hartuar "Rishikimin e dytë pesëvjeçar të
Planit Kombëtar të Transportit Shqiptar (ANTP3)". ANTP3 është një
përditësim i versionit të mëparshëm të vitit 2010. Plani synon të përmbajë
planet e transportit për secilin nënsektor për periudhën 20-vjeçare dhe një
Plan të Përgjithshëm të Transportit Kombëtar.
Objektivi i përgjithshëm i rishikimit të dytë pesëvjeçar të Planit Kombëtar të
Transportit Shqiptar (ANTP3) është "rritja e zhvillimit ekonomik dhe
shoqëror të Shqipërisë, nxitur nga një sektor efektiv transporti brenda një
kuadri politik gjithëpërfshirës".
Analiza përshkruan një kuptim të përgjithshëm të karakteristikave socioekonomike, identifikimin e flukseve dhe prodhimeve të mallrave dhe
mallrave, analizën e trafikut të pasagjerëve dhe mallrave, vlerësimin e
nevojave të sektorit të transportit, përparësitë e zhvillimit të infrastrukturës
së transportit, ndër tema të tjera.
Masa specifike që përfshijnë zonën e Tiranës janë:
o

Rrjeti i rrugëve kombëtare shqiptare: përfundimi i unazës së jashtme
të Tiranës – 2019-2023

o

Transporti urban: terminali i ri i autobusëve në hyrjen
veriperëndimore të Tiranës – në kuadrin afatshkurtër.
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7.2 Plani i Veprimit i Qytetit të Gjelbër

programeve dhe projekteve të investimeve kapitale, dhe politikat paraprake,
masat legjislative dhe rregullatore.

Plani i veprimit i Qytetit të Gjelbër (GCAP) u përgatit nga ARUP-i dhe u
hartua në përputhje me metodologjinë e zhvilluar për Bankën Evropiane për
Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) nga ICLEI dhe OECD-ja. Ai u përfundua në
prill të vitit 2018.

Disa nga synimet themelore dhe masat e planifikuara për sa i përket lëvizjes
urbane janë:

Plani ofron një vizion për Tiranën dhe një grup konkret masash për të
trajtuar sfidat mjedisore që prekin Tiranën gjatë viteve të ardhshme, dhe për
të siguruar investime për projektet prioritare të infrastrukturës mjedisore. Ai
trajton çështje mjedisore me të cilat përballet qyteti, të tilla si ndotja e ajrit,
rritja urbane, energjia e rinovueshme dhe riciklimi.
PVQGJ-ja mbështet zbatimin e një sistemi të integruar të transportit publik
me autobusë me emetime të ulëta, ndërtimin e korridoreve të gjelbra dhe
krijimin e legjislacionit për të mbrojtur hapësirat e gjelbra. Ai gjithashtu
promovon një program të efiçiencës së energjisë për ndërtesat bashkiake, si
dhe mekanizmat për të stimuluar investimet në teknologji me efikasitet
energjetik, mbledhjen e mbetjeve shtëpiake dhe qendrat e riciklimit.
Dokumenti paraqet disa gjetje, të cilat janë përdorur për t'i dhënë përparësi
sfidës kryesore për secilën nga temat e mëposhtme:
o
o
o
o
o

Lëvizshmëria e qëndrueshme;
Hapësirat e gjelbëra dhe biodiversiteti;
Energjia e qëndrueshme;
Menaxhimi i burimeve;
Qëndrueshmëria dhe përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike.

Brenda secilës prej pesë fushave tematike janë identifikuar një grup masash,
objektivash strategjikë dhe treguesish duke ndihmuar për arritjen e
qëllimeve të përcaktuara për qytetin në vitet e ardhshme, riorganizimin e

Rritja e kalimit nga transporti publik në transportin aktiv: Arritja e 70% e
ndarjes për mënyrën (e trasportit) publik dhe aktiv.
o

Rishpërndarja e hapësirës rrugore për autobusë dhe çiklistë;

o

Zbatimi i një sistemi të integruar të transportit publik (SITP);

o

Zbatimi i infrastrukturës së kalimit të shpejtë te përdorimi i
autobusit;

o

Zëvendësimi i autobusëve me autobusë me emetime të ulëta;

o

Zbatimi i një sistemi biçikletash me qira pa një stacion grumbullimi;

o

Përditësimi i flotës së taksive me modele hibride ose elektrike.

Lëvizshmëria e zgjuar: rritja e aftësisë së bashkisë për të analizuar dhe për
të marrë vendime të mbështetura 100% te të dhënat për të gjitha
udhëtimet, mbështetur në të dhënat për përdoruesit.
o

Ofrimi i biletave të integruara pa para në dorë për mënyra të
ndryshme transporti.

Përfundimi i shtrirjes: ulja e distancës mesatare të udhëtimit nën 7.5km.
o

Metrobosco.

Nënsektoriale:
o

Plani i lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane dhe plane të tjera të
lidhura;

o

Prezantimi i një Kodi Rrugor dhe i rregullave të trafikut për biçikletat;

o

Forcimi i politikave të përparësisë modale.
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7.3 Plani i Përgjithshëm Vendor, Tirana
030
Plani i Përgjithshëm Vendor për Tiranën është hartuar nga Stefano Boeri
Architetti së bashku me UNLAB-në dhe IND-në. Ai është miratuar zyrtarisht
në shkurt 2017 dhe është një dokument kyç për t’u marrë parasysh kur
hartohet PLQU-ja.
Plani synon të hapë një epokë të re për Tiranën, duke përfshirë zhvillimin e
kontrolluar, infrastrukturën e përparuar, korridoret e gjelbra dhe një
përmirësim të trashëgimisë arkitektonike të qytetit.
Ky plan lokal është shkruar duke marrë seriozisht parasysh objektivat
strategjike të përshkruara në Planin e Përgjithshëm Kombëtar. Prandaj,
ekziston një unitet i fortë midis vizionit më të gjerë për Shqipërinë dhe ky
plan ilustron mënyrën sesi Tirana do ta realizojë këtë vizion.

Vizioni strategjik për Tirana 2030 është strukturuar në 10 shtylla, 23 politika
kryesore dhe 13 projekte strategjike. Disa prej elementeve kryesore, sa i takon
lëvizshmërisë urbane, janë:
Krijimi i një qendre transporti multimodal në Tiranë me lloje të ndryshme
të transportit publik. Qëllimi kryesor është bërja e qytetit sa më të
aksesueshëm.
o

Arritja e dy unazave të gjelbra dhe të qëndrueshme (2 dhe 4), parqe
lineare kushtuar këmbësorëve, çiklizmit, transportit publik dhe
lëvizshmërisë së butë;

o

Kompletimi i rrjetit të transportit publik në qendër të qytetit me një
linjë rrethore përgjatë unazës së 4-t dhe një linjë transporti publik
përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit”;

o

Stimulimi i gjithë lëvizshmërisë së përbashkët (me biçikleta, makinë,
skuterë …) dhe mënyrave të qëndrueshme të transportit (automjete
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elektrike dhe hibride) në mënyrë që të garantohet një lëvizshmëri e
shëndetshme dhe ekologjike për qytetarët;
o

Përcaktimi i zonave të kufizuara të trafikut në favor të këmbësorëve
brenda unazës së parë dhe sistemi i lëvizjes së përbashkët brenda
unazës së 4-t;

o

Përfundimi i unazës së 5-të për transport të rëndë dhe përfundimi i
një sistemi parku dhe udhëtimi përgjatë hyrjeve kryesore në qytet;

o

Arritja e një rrjetit hekurudhor me shpejtësi të lartë që lidh qendrën
e qytetit me aeroportin dhe portin.

Kombit” nga Parku i Liqenit deri në Lumin e Tiranës dhe prezantimi i
idesë për krijimin e hapësirave të reja madhore publike me një
morfologji të qartë dhe të njohur.

Krijimi i një qyteti metropolitan duke i bërë të gjitha shërbimet për
qytetarët, mallrat e prekshme dhe të paprekshme të përbashkëta të
aksesueshme dhe të përdorshme nga të gjithë njerëzit (pavarësisht
aftësive të tyre, kushteve fizike të përkohshme ose të përhershme,
moshës, gjinisë, çdo nevojë që ato sjellin me vete).

Krijimi i një Tirane policentrike që shmang zgjerimin urban
o

Krijimi i një brezi të gjelbër rreth qytetit për të parandaluar
përhapjen urbane, për të zgjeruar hapësirat aktuale të gjelbra dhe
për të bërë lidhjen me ato ekzistuese;

o

Përcaktimi i vijës së zonës së urbanizuar duke vendosur kufijtë ku
duhet të përqendrohet intensiteti dhe zhvillimi, ndërsa pjesa tjetër e
territorit parashikon intensitet të ulët, duke rritur politikat për të
mbrojtur prodhimin bujqësor dhe territorin natyror;

o

Mbledhja së bashku në një masterplan i të gjitha zonave dhe
projekteve që po zbatohen përgjatë bulevardit “Dëshmorët e

7.4 Dokumenti për vizionin e biçikletave
Ambasada e Mbretërisë së Holandës ftoi Mobycon për të ndihmuar qytetin
e Tiranës për të kuptuar më mirë praktikën e rrjetit të biçikletave dhe
planifikimit infrastrukturor. Qëllimi i këtij projekti është të ndihmojë
Bashkinë e Tiranës për planifikimin e lëvizjes me biçikleta dhe të sigurojë

101

udhëzime për Planin e Përgjithshëm Vendor, Tirana 2030 dhe Planin e
Lëvizshmërisë së Qëndrueshme Urbane.
Në këtë projekt, njohuritë mbi çiklizmin jepen përmes seminareve
ndëraktive, si dhe përmes kërkimeve në zyrë.
Seminaret, ku morën pjesë planifikues të ndryshëm, inxhinierë dhe aktorë të
tjerë të interesuar, kanë diskutuar rrjetin ekzistues, rrjetin e dëshiruar të
çiklizmit dhe qasjen e projektimit të rrugës. Pas seminareve të para, u
propozua një rrjet minimal, shoqëruar nga një rrjet çiklizmi i dëshiruar
afatmesëm dhe afatgjatë. Rekomandohet gjithashtu një strategji projektimi
dhe theksohen rrugë të caktuara me përparësi.
Në përgjithësi, ky raport ofron një pasqyrë të nivelit ekzistues të çiklizmit në
nivelin e rrjetit, nivelin e projektimit dhe nivelin e komunikimit.
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7.5 Planifikimi Urban Tematik i Tiranës
Ky studim u botua në dhjetor të vitit 2012. Megjithëse ky studim u botua nën
administratën e mëparshme të bashkisë, kryetari Veliaj ka njohur vlerën e
këtij raporti.
Studimi përbëhet nga dy objektiva kryesorë. E para është zhvillimi i planeve
urbanistike tematike, bazuar në planin e ri rregullues, i cili është prezantuar
nga administrata e re e Bashkisë, dhe planet e zbatimit në formën e planeve
afatshkurtra dhe afatmesme të masave; e dyta është transferimi i aftësive
përkatëse tek personeli homolog shqiptar gjatë studimit për të siguruar
zbatimin e vazhdueshëm të planeve urbanistike që do të zhvillohen në
studim.
Studimi përqendrohet në katër nënsektorë kryesorë për zhvillimin e
infrastrukturës urbane:
o

Rrugët dhe transporti urban;

o

Menaxhimi i mbetjeve të ngurta;

o

Sistemi i furnizimit me ujë; dhe

o

Sistemi i kanalizimeve/kullimit.

Si pjesë e këtij studimi u hartuan plane afatshkurtra veprimi dhe plane
tematike të zhvillimit të infrastrukturës urbane. Ai gjithashtu ofron një

kontekst të detajuar mbi Tiranën, duke përfshirë informacionin mbi rritjen e
popullsisë, parashikimet e punësimit, parashikimet e rritjes ekonomike,
arsimin, planifikimin e përdorimit të tokës etj.

103

7.6 Projekti i Bulevardit, Parkut Qendror
dhe Lumit të Tiranës
Projekti i Bulevardit, Parkut Qendror dhe Lumit të Tiranës ose "Masterplan i
Tiranës" është përgatitur në vitin 2012 nga Grimshaw Global Arch. Në vitin
2019, Mobility in Chain ka dhënë mbështetje në rishikimin e projektimit të
rrjetit rrugor dhe fazave së tij. Afati kohor për zbatimin është nga janari 2016
deri në korrik 2021 me një buxhet bashkiak prej 63 milionë eurosh.
Projekti u realizua duke integruar një sërë analizash: studimin strategjik të
transportit të Tiranës, i cili synonte të kuptonte kushtet aktuale të Tiranës
dhe vizionin e ardhshëm të qyteteve dhe masterplanit të Tiranës. Fazimi i
Masterplanit synon të kuptojë se si të zbatojë rrjetin e ri rrugor në mënyrë
më efektive, si dhe ndikimet e tij në rrethinat e afërta dhe, në fund,
mikrosimulimin dhe rishikimin e modelit të rrugës të masterplanit lokal.

Propozimet kryesore të Masterplanit mund të përmblidhen si më poshtë:
o

Zgjerimi i boshtit të bulevardit dhe integrimi me stofin urban.

o

Vendndodhja e re e stacionit të trenit në veri.

o

Një zonë e re e lartë administrative në hapësirën e liruar nga
zhvendosja e stacionit të trenit.

o

Një lagje ECO si zonë pilot, duke u përqendruar tek efikasiteti i
energjisë dhe ndikimi minimal mjedisor.

o

Zona rekreative, të cilat do të sigurojnë hapësira të gjelbra dhe
parkimi, do të maskojnë infrastrukturën dhe do të inkurajojnë
lëvizjen e këmbësorëve.

o

Rigjallërimi i lumit të Tiranës për shëtitoret, lundrimet dhe sportet.

Masterplani do të ketë një ndikim të rëndësishëm në qytet. Është e
nevojshme të konfirmohet se cilat pjesë të masterplanit janë të mbështetura
me fonde dhe cilat nuk janë të mbështetura me fonde. PLQU-ja duhet të
marrë parasysh masat në bazë të përfundimit të projektit të hartuar.

Zona e re e zhvilluar do të mbajë një popullsi banorësh të vlerësuar në 43 000
vetë dhe një zonë të përgjithshme zhvillimi prej 2 525 000 kilometra katrorë,
ku përfshihen:
o

2 000 000 km2 për banim;

o

275 000 km2 për shitje me pakicë dhe zyra;

o

175 000 km2 për godina publike;

o

75 000 km2 për parkim me shumë nivele.

104

105

8 Sfidat kryesore dhe analiza SWOT
Ky kre paraqet rezultatin përfundimtar të analizës së gjendjes aktuale:
analizën e problemeve dhe mundësive për zhvillimin e Planit të parë të
Lëvizshmërisë së Qëndrueshme Urbane të Tiranës.
Së pari, paraqitet një analizë tematike për tri fushat kryesore dhe aspektet
përkatëse të lëvizjes urbane në Tiranë: transporti privat i motorizuar, lëvizja
aktive (çiklizmi & ecja), transporti kolektiv i udhëtarëve.
Më tej jepen sfidat kryesore me të cilat duhet të përballet qyteti i Tiranës në
përparimin e tij drejt lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane deri në vitin
2030, të përshkruara përgjatë 5 grupeve të temave.
Së fundmi, seksioni i tretë i kushtohet analizës SWOT (pikat e forta, dobësitë,
mundësitë, kërcënimet) e PMQU-së së përgjithshme si instrumenti kryesor i
planifikimit për qytetin.
Analiza bazohet në të dhënat e mbledhura dhe të përshkruara në krerët e
mëparshëm dhe në rezultatet e seminarit të punës "Analiza dhe strategjitë",
i organizuar më 21 janar 2020 me përfaqësuesit e grupit të punës të PMQUsë dhe zyrtarë të tjerë të Bashkisë së Tiranës (shih shtojcën).

8.1 Analiza tematike
Tabelat e mëposhtme përmbledhin analizën e përbashkët të tri zonave
kryesore tematike:
o

Transporti privat i motorizuar;

o

Lëvizshmëria aktive (ecja & përdorimi i biçikletave);

o

Transporti kolektiv i pasagjerëve.

Një listë përparësish për problemet përshkruhet së bashku me faktorët
kryesorë të ndryshimeve që duhet të aktivizohen në mënyrë që të ushtrohet
ndikim pozitiv mbi zbatimin e politikave.
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TABELA 8- 1: ANALIZA E PROBLEMEVE DHE MUNDËSIVE PËR TRANSPORTIN PRIVAT TË MOTORIZUAR

TRANSPORTI PRIVAT I MOTORIZUAR
PROBLEMET KRYESORE PËR T’U TRAJTUAR
1. Nivele të larta trafiku dhe mbingarkese (gjithashtu për shkak të
kompaktësisë së qytetit dhe përqendrimit të shërbimeve) duke
shkaktuar ndotje të ajrit dhe pengesa të zhurmës.

SHTYTËSIT E NDRYSHIMIT DHE MUNDËSITË
1. Përfundimi në vijim i unazës së Tiranës dhe përfshirja e disa
kryqëzimeve në nivel.

2. Flota e vjetër e automjeteve duke shkaktuar ndikime të mëdha në
cilësinë e ajrit dhe emetimet e gazrave serë.

2. Përmirësimi i performancave të menaxhimit të trafikut falë
procedurave të drejtuara nga ITS-të (të automatizuara dhe të
ndihmuara nga teknologjia).

3. Kapaciteti i kufizuar i rrugëve dhe vështirësia për të ndjekur
standardet për shkak të mungesës së hapësirës dhe pranisë së shumë
rrugëve të ngushta.

3. Ripërcaktimi i rrugëve dhe hapësirave publike (në favor të shtigjeve të
këmbësorëve, TP-së ose korsive të çiklizmit kundrejt qarkullimit privat
dhe parkimit) tashmë të zbatuara dhe në vazhdim.

4. Konfliktet për caktimin dhe përdorimin e hapësirës rrugore ndërmjet
përdoruesve të motorizuar dhe jo të motorizuar (çiklistë, këmbësorë)
me të dy grupet që nuk respektojnë rregullat.

4. Parkimi me pagesë tashmë i prezantuar dhe me prova mbi
modifikimin e atraktivitetit dhe qëndrueshmërisë së automjeteve në
disa zona.

5. Oferta dhe kapaciteti i kufizuar i parkimit, posaçërisht objektet jashtë
rrugës, gjithashtu për banorët.

5. Zonimi i parkimit me kufij të drejtuar gjithashtu për banorët (të cilët
mund të parkojnë vetëm në disa zona specifike).

6. Kufijtë e kontrolleve dhe zbatimit të policisë, gjithashtu, për shkak të
gjobave/gjobave të ulëta.

6. Masa të rrepta të sigurisë në trafik për të zvogëluar aksidentet
rrugore të mbështetura nga 60% e qytetarëve të Tiranës (nga anketa
e qëndrimeve).

7. Lidhjet e munguara të rrjetit rrugor kryesor (pjesët veriore dhe
lindore të unazës së jashtme).
8. Rritja e pronësisë dhe përdorimit të makinave private (gjithashtu
perceptohet si një simbol statusi nga një pjesë e shoqërisë).
9. Mungesa e njohurive për transportin urban të mallrave.
10. Mungesa e ambienteve të karikimit për automjetet elektrike.

7. Prirje e fortë për të ecur dhe mbështetje publike për zonat pa makina
8. Kostoja e ulët e energjisë elektrike mund të favorizojë e-lëvizshmërinë
me politikat mbështetëse të nisura tashmë (stacionet e karikimit,
rinovimi i flotës).
9. Ndalimi kombëtar për importimin e makinave më të vjetra se 10 vjet
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10. Teknologjitë në ndihmë të trafikut siç është Njohja Automatike e
targave e disponueshme në treg.

TABELA 8- 2: ANALIZA E PROBLEMEVE DHE MUNDËSIVE PËR LËVIZSHMËRINË AKTIVE (BIÇIKLETAT DHE ECJA)

LËVIZSHMËRIA AKTIVE (BIÇIKLETAT DHE ECJA)
PROBLEMET KRYESORE PËR T’U TRAJTUAR
1. Mungesa e hapësirave për këmbësorë.
2. Mungesa e një qasjeje të bazuar në rrjet lidhur me ecjen me njohuri
dhe vlerësim jo të plotë të shtigjeve të vazhdueshme.
3. Cilësi e dobët ose mungesë e ambienteve për ecje dhe hapësirë
publike në disa zona (p.sh. trotuaret janë shumë të ngushta, mungesë
stolash për pushim ose për hije gjatë ecjes.).

SHTYTËSIT E NDRYSHIMIT DHE MUNDËSITË
1. Kushte paraprake të shkëlqyera për çiklizëm dhe ecje (mot i mirë,
zonë e sheshtë, distanca të shkurtra).
2. Dëshmi të mira nga qytete të tjera, ku riorganizimi i hapësirës rrugore
për të favorizuar ecjen dhe çiklizmin nuk ka patur ndonjë ndikim të
rëndë mbi trafikun e motorizuar.
3. Qyteti ka bërë punë vitet e fundit dhe ekzistojnë shumë projekte.

4. Mungesë e rampave për personat me lëvizshmëri të zvogëluar dhe
mungesa e aksesit për personat me probleme dëgjimi dhe të verbër.

4. Udhëzuesi dhe skuadra e projektimit të rrugës në Departamentin e
Planifikimit: qyteti ka aftësi specifike dhe ka vëmendje për detajet.

5. Ulja e cilësisë së jetesës në lagjet e qeta për shkak të zënies së
hapësirës publike nga makinat.

5. 75% e njerëzve ecin shpesh ose shumë shpesh (nga anketa e
qëndrimit) dhe, për pasojë, kjo është një praktikë e zakonshme për të
gjithë shoqërinë.

6. Rrjeti minimal i çiklizmit nuk ka përfunduar, një pjesë e infrastrukturës
mungon ende dhe duhet të përmirësohen detajet (p.sh. pa lidhje me
qendrat tregtare, nuk ka semaforë për biçikleta, kryqëzime
joadekuate).
7. Mungesa e mjediseve të parkimit të sigurt për biçikletat (hangarë,
garazhe, depo) në zonat rezidenciale dhe institucionale.
8. Përdorim i dobët i sistemit të ndarjes së biçikletave.

6. Angazhim i fortë politik për të favorizuar mënyrat aktive të jetesës.
7. Njerëzit janë pro më shumë zonave pa makina.
8. Përfundimi i projektit për këmbësorizimin në sheshin “Skënderbej”
shtoi prova të përfitimeve të hapësirës publike.
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9. Mungesë e rregullave të qarta (p.sh. në Kodin Rrugor) dhe e
ndërgjegjësimit për rregullat dhe sjelljet korrekte për përdoruesit e
biçikletave dhe këmbësorët.
10. Njerëzit nuk ndihen të sigurt që të ecin dhe të përdorin biçikletat në
qytet për shkak të trafikut të makinave.

9. Promovimi i konceptit të Qytetit të Fëmijëve dhe pjesëmarrja në
agjendën e politikave Urban95 nga fondacioni Bernard van Leer.
10. Biçikletat dhe trikotat e ngarkesave përdoren gjerësisht për
veprimtaritë e transportit urban.
11. Mikrolëvizshmëria elektrike (e-skuterët) mund të zhvendosë kërkesën
e mëtejshme nga mënyrat e motorizuara dhe përfitimet nga
infrastrukturat e çiklizmit.
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TABELA 8- 3: ANALIZA E PROBLEMEVE DHE MUNDËSIVE MUNDËSIVE PËR TRANSPORTIN KOLEKTIV TË PASAGJERËVE

TRANSPORTI KOLEKTIV I PASAGJERËVE
PROBLEMET KRYESORE PËR T’U TRAJTUAR
1. Kapacitet i kufizuar kundrejt kërkesës: autobusët janë të mbipopulluar
dhe Tirana ka nevojë për një sistem masiv transiti.
2. Mungesa e fondeve publike si në aspektin e stimujve, apo
subvencioneve në rast të dështimeve të tregut.
3. Mungesa e një sistemi të integruar të tarifave dhe vështirësitë për
marrjen e informacionit të përditësuar dhe të plotë.
4. Plani aktual është i pavarur nga linja dhe nuk inkurajon këmbimet
(gjithashtu për shkak të modelit të kontraktimit të bazuar në rrugë).
5. Prioritet i kufizuar ose pa përparësi ndaj transportit publik, duke
përfshirë përdorimin e paligjshëm të korsive të autobusëve nga
makinat private, gjë e cila ndikon negativisht mbi besueshmërinë ndaj
shërbimit (vonesat, ngadalësimi i shpejtësisë tregtare).
6. Mungesa e nyjave dhe terminaleve të këmbimit dhe cilësi e dobët e
stacioneve të autobusëve.
7. Mungesa e identitetit vizual dhe e informacionit të qartë mbi
shërbimin (mungojnë emrat e stacioneve të autobusëve, mungesa e
orareve).
8. Komoditet i dobët në autobusë, veçanërisht kur ka ajër të
kondicionuar të instaluar ose ai nuk funksionon.
9. Mosha e flotës dhe përdorimi i naftës prodhon emetime të dëmshme
(cilësia e ajrit dhe zhurma).
10. Kosto e lartë autobusëve ekologjikë (e-buses).

SHTYTËSIT E NDRYSHIMIT DHE MUNDËSITË
1. Projektet për BTR-në, reforma në transportin publik dhe sistemi i ri
elektronik i biletave, i financuar dhe mbështetur nga GIZ-i, kanë filluar
tashmë.
2. Ka një projekt në zbatim e sipër për të përmirësuar aksesin ndaj
informacionit dhe cilësinë e stacioneve të autobusëve.
3. Projekti për stacionin e ri hekurudhor dhe qendrën intermodale janë
miratuar tashmë, si edhe është botuar tenderi i parë për rinovimin e
linjës hekurudhore Durrës-Tiranë dhe lidhja me aeroportin.
4. Transporti publik mbahet mirë nga të ardhurat nga biletat.
5. Kompanitë private (si të autobusëve, ashtu edhe të taksive) mund të
jenë vlerë e shtuar.
6. Qëndrimet pozitive ndaj përdorimit të TP-së.
7. Njerëzit e konsiderojnë transportin publik të përballueshëm (sipas
anketës së qëndrimit).
8. Perceptimi është se niveli i mbulimit të shërbimit është i mirë (nga
anketa e qëndrimit).
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8.2 Sfidat kryesore të lëvizshmërinë në
Tiranë
Sistemi i lëvizshmërisë së qytetit të Tiranës, siç paraqitet dhe analizohet në
krerët e mëparshëm, po përjeton ndikime dhe transformime të lidhura me
ndryshimet dhe zhvillimet në mjedisin urban, ekonominë e Shqipërisë,
kushtet e jetesës dhe mënyrat e jetesës së qytetarëve të saj. Në përgjithësi,
kryeqyteti duhet të përballet me disa sfida kryesore të lëvizjes, të cilat
përshkruhen shkurtimisht më poshtë në 5 grupe kryesore tematike.

Qeverisja e modeleve të përdorimit të tokës dhe
lëvizshmërisë në një mjedis që ndryshon shpejt: sfida e
reagimit të shpejtë
Urbanizimi akut, i shpejtë dhe informal i periferisë së Tiranës për shkak të
migrimit të brendshëm masiv çoi fillimisht në një mungesë të përgjithësuar
të infrastrukturës, duke përfshirë rrugët, energjinë elektrike, ujin, linjat e
kanalizimeve dhe ndërtesat publike/sociale (p.sh. shkollat, shërbimet e
kujdesit shëndetësor). Ai gjithashtu çoi në lidhje të dobët me qendrën e
Tiranës, rritje të udhëtimeve të udhëtarëve, bllokime të trafikut dhe dëme
ekologjike.
Legalizimi i ndërtimeve informale nuk ishte proces i lehtë, veçanërisht
rizotërimi i tokës së zënë për kompletimin dhe përmirësimin e rrjetit rrugor.
Pavarësisht përparimeve të bëra që nga mesi i viteve 2000, qyteti vazhdon të
shfaqë zona të konsiderueshme të përdorimit informal të paplanifikuar të
tokës në territorin e periferisë.

Gjithashtu, në Tiranën qendrore kompakte dhe të planifikuar në mënyrë
racionale, hapësirat e përbashkëta dhe të gjelbra në lagjet e krijuara gjatë
socializmit vuajnë nga rënia e cilësisë së infrastrukturës, mungesa e
mirëmbajtjes dhe shndërrimi progresiv i këtyre zonave në vende parkimi. Kjo
po zvogëlon mundësitë për mënyra aktive (ecje/çiklizëm) dhe për
ndërveprim shoqëror. Ndërhyrjet në fushën e hapësirës publike janë të
vështira edhe për shkak të natyrës private të këtyre zonave.
Si përdorimi i tokës, dhe planifikimi i lëvizshmërisë janë komponentë
thelbësorë për përmirësimin e aftësisë së qytetit për të menaxhuar situata
të zakonshme dhe të jashtëzakonshme. Fenomenet e së shkuarës dhe ato
aktuale që kanë karakterizuar transformimin e shpejtë të Tiranës, si goditjet
demografike, ekonomike dhe përdorimi i tokës, si dhe ngjarje natyrore të
papritura, të tilla si përmbytjet dhe tërmetet, kanë dëshmuar nevojën e fortë
për një sistem lëvizshmërie të planifikuar mirë dhe elastik. Në këtë kuptim,
qyteti mund të shërbejë si një laborator i veçantë në nivelin evropian.

Presionet në rritje të trafikut të motorizuar dhe shqetësimet
për sigurinë: shmangia e bllokimit të rrjetit
Pavarësisht raportit relativisht të ulët të pronësisë mbi makinat dhe si pasojë
e strukturës së tij të dendur urbane, rrjeti rrugor parësor dhe dytësor i
Tiranës është shumë i stresuar nga mbingarkesa e trafikut. Fluksi i të gjitha
llojeve të automjeteve mbështetet në rrugët kryesore radiale dhe unazore
dhe në udhëtimet nga jashtë-brenda Tiranës. Pronësia mbi makinat është
dyfishuar gjatë 7 viteve të fundit me një ritëm të shpejtë.
Kjo është pasojë e nënurbanizimit si të strehimit dhe të aktiviteteve tregtare
dhe, anasjelltas, e përqendrimit të funksioneve urbane në qendër të Tiranës
së bashku me preferencën e përdorimit të makinave nga disa grupe
shoqërore. Një devijim i shpejtë i paqëndrueshëm në ndërrimin modal filloi
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menjëherë pas rënies së komunizmit me heqjen e ndalimit të pronësisë ndaj
makinës. Fatkeqësisht, kjo prirje nuk është ndaluar dhe as nuk është
përmbysur.

mesataren 13 vjeç. Kjo është një çështje shumë urgjente për t’u trajtuar në
drejtim të ndërgjegjësimit të publikut, instrumenteve fiskale dhe masave
rregullatore (p.sh. zonat me emetim të ulët).

Përveç vëllimeve të fluksit të automjeteve dhe pranisë së disa pikave të
nxehta kritike në kryqëzime të caktuara, infrastrukturat rrugore vuajnë nga
kapaciteti fizik i papërshtatshëm ose i kufizuar, si dhe nga disa lidhje
thelbësore që mungojnë (p.sh. unaza e jashtme e Tiranës). Plani i ri i
Përgjithshëm Lokal, T030, më në fund e pajis qytetin me një sistem rrugor
më funksional dhe hierarkik. Tani është koha për të realizuar dhe
kompletuar rrjetin parësor, për të ndarë flukset kolektive kundrejt atyre
private, për të rregulluar aksesin e automjeteve në zona të caktuara dhe për
të kufizuar praninë e parkimit në rrugë (të ligjshme ose të paligjshme), të
cilat përkeqësojnë nivelet ditore të bllokimit të rrugëve edhe në orarin jo të
pikut.

Kërkimet dhe matjet tregojnë se shumica e zhurmës ditore në Tiranë vjen
për shkak të trafikut të motorizuar, ndryshe nga dekadat e fundit kur sektori
i ndërtimit ishte burimi kryesor i saj.

Ndikimet dhe shqetësimet mjedisore
Nivelet e ndotjes së ajrit në qytetin e Tiranës tregojnë vlera që i tejkalojnë
kufijtë kombëtarë dhe të BE-së, ku transporti (d.m.th. emetimet nga
automjetet) është kontribuuesi kryesor. Në vend nuk ka ende një sistem
monitorimi zyrtar dhe të vërtetuar shkencërisht cilësinë e ajrit në të gjithë
qytetin dhe që mbulon edhe zonat e ndjeshme, me vetëm dy stacione të
përhershme të instaluara, por më shumë të dhëna sigurohen vazhdimisht
edhe nga fushata të pavarura dhe të përpikta (p.sh. Vodafone-Tirana ime,
Mushkëritë e gjelbra).
Ky është gjithashtu një reflektim i një përzierjeje të pabalancuar të energjisë
dhe konsumit nga sektori i transportit për shkak të një përqindjeje të lartë të
automjeteve të vjetra, kryesisht me naftë (63%, krahasuar me mesataren e
BE prej 41%), që është tipar dallues i flotës. Mosha mesatare e flotës së
makinave (e përgjithshme dhe sipas llojit) është shumë e lartë me

Sistemi i transportit publik njëmodal pa një qendër dhe jo i
parë si përparësi
Gjendja e dobët e hekurudhave shqiptare, e shoqëruar me zhvendosjen e
stacionit kryesor të Tiranës në dalje të Kasharit, me projektet e rinovimit në
vazhdim e sipër si për përmirësimin e infrastrukturës, ashtu edhe për
ndërtimin e një nyjeje të re në Laprakë, ka krijuar një mungesë de facto të
një sistemi hekurudhor në qytet. Tirana nuk ka pasur asnjëherë tramvaj të
lehtë. Gjithashtu trolejbusët nuk janë shfaqur kurrë në rrugët shqiptare. Një
situatë e pazakontë po të krahasohet, për shembull, me qytetet e tjera të
Evropës Lindore.
I gjithë sistemi i transportit publik mbështetet në transportin me autobus.
Ndërsa shpeshtësia e shërbimit është e përshtatshme dhe cilësia e
automjeteve është përmirësuar, kapaciteti është i ulët dhe autobusët
shpesh janë të mbipopulluar. Numri i korsive të dedikuara për autobusët
është gjithashtu i kufizuar dhe nuk janë ndërtuar korsi të veçanta për
autobusët, dhe as nyje të duhura këmbimi.

Përballja me ndryshimet e lëvizshmërisë së shoqërisë
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Tirana karakterizohet nga një dualizëm i fortë për sa i përket modeleve të
lëvizjes: një pjesë relativisht e vogël, por në rritje e popullsisë, e
konsiderojnë transportin privat të motorizuar si mbizotërues dhe pronësinë
e makinës si simbol statusi. Në anën tjetër ka pjesë të mëdha të shoqërisë
që kryesisht përdorin ecjen si mënyrën kryesore të transportit. Grupi i parë
ndikon kryesisht në qëndrimet pro makinave të brezave të rinj, ndërsa
përvojat e këqija të lëvizjes përmes ecjes ose përdorimit të transportit publik
mund të devijojnë përqindje shtesë të qytetarëve drejt grupit të dytë. Përveç
kësaj, pavarësisht investimeve në infrastrukturë, përdorimi i biçikletave
është ende i kufizuar.
Për shkak të këtyre zhvillimeve, aftësia për të qeverisur dhe ndikuar për
sjelljet e lëvizshmërisë dhe qëndrimet socio-kulturore të qytetarëve dhe
përdoruesve të qytetit, duke inkuadruar lëvizjen aktive dhe kolektive në një
kuadër pozitiv, është thelbësore.

ndikojnë në proces, por me më pak fuqi të drejtpërdrejtë nga politikëbërësit
për të përshpejtuar ose lehtësuar efektet e tyre.

PIKAT E FORTA
▪

▪

▪

8.3 Analiza SWOT
Analiza e mëposhtme SWOT (pikat e forta, dobësitë, mundësitë, kërcënimet)
nxjerr në pah elementet më të rëndësishme që mund të ndikojnë për
progresin drejt planifikimit dhe zbatimit të plotë të politikave të
qëndrueshme të lëvizjes urbane në Tiranë, të tilla si në PMQU-në e saj të
parë.
Pikat e forta dhe të dobëta kryesisht mbështeten te karakteristikat e sistemit
të transportit (infrastruktura, shërbimet), politikat e qytetit si dhe aftësitë e
brendshme organizative dhe teknike në departamentet e MT-së dhe
agjencive të tjera. Nga ana tjetër, mundësitë dhe trajtimet janë më shumë
elemente gjeografike, strukturore dhe/ose të jashtme, të cilat mund të

▪

▪

▪

Një rrugë e nënshkruar drejt lëvizjes së qëndrueshme urbane e
vërtetuar nga një angazhim i qartë politik dhe një sërë politikash të
vazhdueshme (p.sh. çiklizmi), planesh dhe projektesh të lidhura me
transportin. Një vlerë e shtuar e fortë për përgatitjen e PLQU-së së parë,
e cila tani kërkohet të forcojë integrimin dhe të përpunojë një sintezë
dhe strategji të përbashkët.
Modelet e zhvillimit fizik të Tiranës përfshijnë një përzierje hierarkike të
rrugëve kryesore radiale me bazë bulevardin, shoqëruar me një sistem
unazash të pjesshme. Kjo parandalon një shpërndarje të përgjithësuar të
trafikut rrugor edhe në rrugët lokale dhe çon në praninë e lagjeve të
qeta të banimit edhe në qendër të Tiranës.
Përvojë e krijuar prej kohësh për rigjenerimin urban dhe përmirësimin e
ndërtimeve të paligjshme si në zonat qendrore, ashtu edhe në ato
periferike.
Integrimi pozitiv dhe ndërveprimi midis departamenteve të planifikimit
dhe transportit dhe prania e aftësive specifike në nivelin e qytetit (p.sh.
Njësia e Projektimit Urban, Qendra e Kontrollit të Trafikut Tiranë).
Përvoja dhe praktika e fituar lidhur me përmirësimin dhe përditësimin e
shumë rrugëve të brendshme të qytetit me trotuare të rinovuara,
trotuare më të gjera, korsi të reja për biçikleta dhe karakteristika të tjera
të orientuara drejt hapësirës publike. Kjo përforcohet nga
disponueshmëria e ekipit të ndërhyrjes së punëve publike në MT.
Orientimi drejt zbatimit, shoqëruar me qasje të bazuar në politika:
Tirana sheh praktika dhe përvoja si nga SHBA-ja, ashtu edhe nga BE-ja.
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▪

Sistemi SIT-së tashmë funksional dhe ndikon progresivisht në
menaxhimin e trafikut

DOBËSITË
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

Ndërgjegjësimi për rreziqet dhe reagimet e lidhura me energjinë dhe
klimën në drejtim të strategjive të përshtatjes që akoma duhet të
integrohen në të gjithë sektorët e MT-së dhe në vendimmarrje (por
prania e planeve të tilla, si PVQGJ-ja, AAP-ja dhe T030-a ofron tregues të
qartë për qëndrueshmërinë e qytetit).
Mungesa e një strategjie të integruar të lëvizjes urbane të qëndrueshme
dhe prania e shumë politikave dhe iniciativave të vazhdueshme: efekti i
kufizuar i strategjive të menaxhimit të kërkesës për transport si për të
lehtësuar mbingarkimin e trafikut, ashtu edhe për të rregulluar aksesin
dhe mbingopjen nga parkimi në zonat midis unazave të brendshme dhe
të jashtme.
Trungjet e papërfunduara të rrugës (d.m.th. unaza e jashtme) dhe
kryqëzimet.
Mirëmbajtja e dobët e disa infrastrukturave rrugore.
Mungojnë standardet për rrugët, trotuaret dhe kryqëzimet.
Rreziku i furnizimit shtesë të parkimit në zonën e brendshme urbane për
t'u vlerësuar me kujdes në drejtim të rritjes së flukseve të makinave
kundrejt objektivave të kufizimeve të trafikut të makinave.
Mungesa e transitit masiv të shpejtë dhe e linjave të autobusëve që
kanë konfigurimin BHLS (autobusë me nivel të lartë shërbimesh) dhe
korridore të veçanta të TP-së. Mbingarkesa e trafikut rrugor ndikon
negativisht në besueshmërinë dhe imazhin e shërbimit të transportit
publik.
Cilësi e dobët dhe mungesë e nyjave të këmbimit me shërbime të
transportit kolektiv në distanca të gjata dhe rajonale/rurale (terminale
ekzistuese të autobusëve).

MUNDËSITË
▪

▪
▪

▪

▪

Pavarësisht zgjerimit të saj të shpejtë dhe informal urban, Tirana ka
ruajtur një dendësi mjaft të lartë të popullsisë krahasuar me qytetet e
tjera evropiane dhe të EJL-në. Ndërsa përfshijnë shtëpi kryesisht me një
familje, periferitë kanë gjithashtu dendësi relativisht të lartë.
Moti i butë, shira të moderuar dhe topografia e rrafshët e favorizojnë
shumë biçikletën dhe të ecurit në Tiranë.
Qyteti ende ka një kulturë të fortë për këmbësorët dhe një pjesë e
konsiderueshme e familjeve ende nuk posedojnë automjete ose e
kufizojnë përdorimin e tyre vetëm për qëllime të kohës së lirë. Kjo
kulturë dhe grupet shoqërore, veçanërisht gratë dhe të moshuarit,
duhet të ruhen dhe të mbështeten. Mund të shihet si një trashëgimi e
qytetit në sfidën e tij drejt lëvizjes së qëndrueshme urbane.
Tirana më e dendur ofron akses më të lartë pavarësisht se është e
mbingarkuar. Ky është rezultat i nevojës për të përshkuar më pak
distancë në mënyrë që të arrihet i njëjti numër objektesh dhe
shërbimeve. Kjo gjithashtu nënkupton që në aspektin e aksesit,
përfitimet e dendësisë dhe afërsia më e madhe ndaj shërbimeve i
tejkalojnë disavantazhet e saj.
Transformimi i sheshit “Skënderbej” në një hapësirë të rregulluar
publike prej më shumë se dhjetë hektarësh ekskluzivisht për këmbësorët
tani ka fituar një rol simbolik për lëvizshmërinë e qëndrueshme duke
ndikuar pozitivisht mbi perceptimet dhe qëndrimet e qytetarëve ndaj
modeleve të qëndrueshme të lëvizjes.

TRAJTIMET
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▪
▪

▪

▪

Roli i PLQU-së kundrejt planeve të tjera strategjike.
Gentrifikimi dhe ndryshimet në përzierjen funksionale të përdorimit të
tokës në Tiranën qendrore (gjithashtu e lidhur me projekte të pasurive
të patundshme nga investitorë privatë) mund të refuzojnë grupet me të
ardhura të ulëta dhe të përkeqësojnë udhëtimet në distanca të gjata.
Automjetet perceptohen ende si simbol i fortë i statusit dhe hulumtimet
mbi studentët e universitetit flasin për qëndrime pro makinave dhe për
synimet e për të blerë dhe për të drejtuar makina në të ardhmen edhe
për grupet më të prirura ndaj sjelljeve të qëndrueshmërisë.
Burime të kufizuara financiare për zbatimin e politikave të PLQU-së.

