Plani i lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane për
qytetin e TIRANËS
[Vëllimi II - PLANI]

July 2020

TRT Trasporti e Territorio

I

Plani i lëvizshmërisë urbane për bashkinë e Tiranës
Projekti

Lëvizshmëria e qëndrueshme urbane në vendet e
Evropës Juglindore II (SUMSEEC II) ̶ Fondi i Hapur
Rajonal për Evropën Juglindore (ORF-EE)

Zbatuar nga:

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Për llogari të Ministrisë Federale gjermane për
Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ)

Koordinatorë:

Z. Enton Punavija – Drejtor i Drejtorisë së Transportit
dhe Trafikut Rrugor
Z. Ismail Beka, koordinator i GIZ-it në vend për
projektin ORF-EE
Znj. Julia Nagel, drejtuese e ekipit të projektit ORF-EE
të GIZ-it

Komiteti
drejtues:

Z. Arbian Mazniku – Zëvendëskryetar i Bashkisë,
Bashkia e Tiranës
Z. Taulant Tusha – Drejtor i Përgjithshëm i Punëve
Publike
Z. Ditjon Baboci – Drejtor i Përgjithshëm i Planifikimit
dhe Zhvillimit të Territorit
Z. Enton Punavija – Drejtor i Drejtorisë së Transportit
dhe Trafikut Rrugor

Znj. Nevin Bilali – Drejtoreshë e Drejtorisë së
Planifikimit Urban
Grupi i punës:

Drejtoria e transportit
Drejtoria e Planifikimit të territorit
Drejtoria e Planifikimit Strategjik – Konsulentë
Drejtoria e Punëve Publike – Sektori i Statistikave dhe
Sistemit të Informacionit Gjeografik
Agjencia e Parkimit e Tiranës
Drejtoria e Mjedisit
OJQ-të për personat me aftësi të kufizuara
Universitetet përkatëse
Shoqata e Arkitektëve dhe Inxhinierëve Civilë
SEE Change Net - Fondacija Mreža za promjene
Jugoistočne Evrope - Rrjeti për Ndryshimin e Evropës
Juglindore (BiH)
EDEN (Qendra Mjedisore për Edukim dhe Rrjete për
Zhvillim)

II

Mbështetje e
specializuar:

TRT Trasporti e Territorio Srl (Itali)

III

Fletë përmbledhëse
HISTORIKU I DOKUMENTIT
Titulli i dokumentit

Plani i Lëvizshmërisë së Qëndrueshme Urbane
për bashkinë e Tiranës – Vëllimi II –Plani

Version

1.0

Autorët përgjegjës

Varianti

Data

Autori/Redaktori Përshkrimi

0.1

11/02/2020

Simone Bosetti

Pjesa e parë: Analiza e gjendjes
aktuale

Simone Bosetti, Cosimo Chiffi, Sofia Pechin,
Ivan Uccelli (TRT)

0.2

30/06/2020

Simone Bosetti

Pjesa e dytë: Plani (kopja e
parë)

Bashkautorët
përgjegjës

Edmond Alite, Zenel Bajrami (ekspertë vendas)

0.3

06/07/2020

Simone Bosetti

Varianti i rishikuar me
përshkrime të përditësuara të
skenarit dhe masave të PLQUsë

Data

24/07/2020

1.0

24/07/2020

Simone Bosetti

Statusi

Final

Të dhënat e kontaktit

TRT Trasporti e Territorio SRL
Via Rutilia 10/8 | 20141 Milano | Itali
Tel. +39 02 57410380 | info@trt.it | www.trt.it

Varianti përfundimtar (i
përditësuar dhe i redaktuar si
Vëllim më vete)

Analiza, rezultatet dhe rekomandimet që përmban ky dokument paraqesin
mendimin e autorit (autorëve) dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht
qëndrimin e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH.

IV

Pasqyra e lëndës
Plani i Lëvizjes së Qëndrueshme Urbane për bashkinë e Tiranës ....................................I
Fletë përmbledhëse ................................................................................................................... III
Pasqyra e lëndës ........................................................................................................................ IV

Përmbledhje................................................................................................................................... 1
PLQU-ja e parë e Tiranës.................................................................................................................................... 1
Analiza e gjendjes aktuale .................................................................................................................................. 1
Sfidat kyçe të lëvizshmërisë............................................................................................................................. 2

Struktura e procesit dhe menaxhimit......................................................................................... 13

1.5

Struktura e dokumentit................................................................................................................... 14

2

Lista e figurave ........................................................................................................................... VI
Lista e tabelave .......................................................................................................................... VII

1.4

Vizioni dhe objektivat ..................................................................................................... 15
2.1

Vizioni ................................................................................................................................................... 15

2.2

Objektivat ............................................................................................................................................ 16

3

Skenarët ........................................................................................................................... 19
3.1

Përzgjedhja dhe renditja e masave sipas përparësisë ........................................................ 19

3.2

Strategjitë kryesore ....................................................................................................................... 20

3.3

Skenarët e referimit (SR) .............................................................................................................. 21
INFRASTRUKTURA RRUGORE .................................................................................................................................... 21

Vizioni dhe objektivat .......................................................................................................................................... 4

PARKIMI

.............................................................................................................................................................. 21

Strategjitë dhe masat kryesore ...................................................................................................................... 7

TRANSPORTI UBLIC TRANSPORT ..........................................................................................................................23

Çfarë vjen më pas? ............................................................................................................................................. 9

Ç IKLIZMI

1

Hyrje .................................................................................... Error! Bookmark not defined.

3.4

............................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Skenarët alternativë ....................................................................................................................... 24

1.1

Objekti dhe objektivat.......................................................................................................................10

3.4.1

SKENARI ME INVESTIM TÈ LARTÈ (IL) ............................................................................................ 24

1.2

Metodika................................................................................................................................................ 11

3.4.2

SKENARI ME INVESTIM TÈ ULÈT (IU) .............................................................................................. 25

1.3

Dokumentacioni i konsultuar ......................................................................................................... 12

3.4.3

SKENARI I BALANCUAR (SB) ........................................................................................................... 25

3.5

Vlerèsimi dhe krahasimi i skenarëve ......................................................................................... 27

V

4

3.5.1

KRITERET VLERÈSUESE..................................................................................................................... 27

3.5.2

PÈRCAKTIMI I RÈNDÈSISÈ RELATIVE TÈ KRITEREVE ................................................................... 30

3.5.3

VLERÈSIMI DHE RENDITJA .............................................................................................................. 30

3.5.4

REZULTATET PÈRFUNDIMTARE TÈ VLERÈSIMIT ..............................................................................31

Skenari dhe masat e përzgjedhura ...........................................................................32
4.1

Nxitja e transportit publik..............................................................................................................32

4.2

Inkurajimi i ciklizmit dhe mikrolëvizshmërisë......................................................................... 39

4.3

Tirana me lëvizshmëris rezistente ................................................................................................ I

4.4

Menaxhimi i ofrimit, logjistikës dhe tarifimit të parkimit ...................................................... 51

4.5

Rrugë qyteti që kanë në qendër fëmijët ................................................................................... 56

4.6

Tirana (më) inteligjente ................................................................................................................... 61

5

Planifikimi dhe zbatimi i veprimit ............................................................................... 67
5.1

Plani pesëvjeçar i veprimit ........................................................................................................... 67
INFRASTRUKTURA RRUGORE................................................................................................................................... 68
RREGULLAT E TRAFIKUT ........................................................................................................................................... 68
PARKIMI

............................................................................................................................................................. 69

PËRDORIMI I BIÇIKLETAVE .......................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ECJA

................................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

TRANSPORTI PUBLIK .................................................................................................................................................. 71
LOGJISTIKA .............................................................................................................................................................. 72
POLITIKAT E QËNDRUESHME .................................................................................................................................... 72
TEKNOLOGJIA DHE NOVACIONI ................................................................................................................................73

5.2

6

Planifikimi i zbatimit dhe financimi i hapave të mëtejshme ................................................ 74

Plani i monitorimit dhe vlerësimit ............................................................................. 75
6.1

Procedurat e monitorimit dhe vlerësimit ................................................................................. 75

6.2

Treguesit e monitorimit dhe vlerësimit ..................................................................................... 76

6.3

Metodat e mbledhjes, analizës dhe vlerësimit të të dhënave ............................................. 87

VI

Lista e figurave
Figura 1-1: Thelbi i PLQU-së: 8 parimet ....................................................................... 11
Figura 1-2: Dallimet midis planifikimit tradicional të transportit dhe PLQU-së ....................... 11
Figura 1-3: Dymbëdhjetë hapat e Planit të Lëvizshmërisë së Qëndrueshme Urbane – një vështrim i
vendimmarrësit .................................................................................................. 12
Figura 1-4: Ekipi i projektit ...................................................................................... 13
Figura 2-1: Katër përmasat e qëndrueshmërisë së PLQU-së............................................. 16
Figura 3-1: Procesi i përzgjedhjes së masave .............................................................. 19
Figure 3-2: Fushat e ndërhyrjes .............................................................................. 20
Figure 3-3: Gjashtë strategjitë kyçe për PLQU-në e Tiranës ............................................. 20
Figure 3-4: Infrastruktura rrugore dhe parkimi në Skenarin e Referimit ............................. 22
Figure 3-5: Transporti publik në Skenarin referues ....................................................... 23
Figure 3-6: Çiklizmi në skenarin referues ................................................................... 23
Figure 3-7: Caktimi i masave parësore të SR-së në hipotezën e balancuar........................... 26
Figure 3-8: Porcesi i vleresimit me Analizën me Shumë Kritere (AShK)............................... 27
Figure 3-9: Renditja e skenarëve alternativë (pikët) ...................................................... 31
Figure 3-10: Renditja e skenarëve alternativë për secilin kriter (pikët) ............................... 31

Figura 4-1: Vendosja si përparësi e transportit publik: korridorët e rinj të autobusëve në skemën e
rishikuar të trafikut .............................................................................................34
Figura 4-2: Nxitja e transportit publik ........................................................................35
Figura 4-3: Nxitja e përdorimit të biçikletës dhe mikrolëvizshmëria ...................................41
Figura 4-4: Ndërhyrjet në infrastrukturën rrugore........................................................45
Figura 4-5: Logjistika dhe tarifimi i parkimit ................................................................52
Figura 4-6: Përdorimi i rrugëve dhe hapësirave urbane të qytetit me fëmijët në vëmendje .......57
Figura 4-7: Lëvizshmëria elektronike për një qytet (më) inteligjent ....................................62

VII

Lista e tabelave
Tabela 2-1: Objektivat e përgjithshme dhe specifike........................................................................................ 17
Tabela 3-1: Kriteret dhe nënkriteret e AShK-së .............................................................................................. 28
Tabela 3-2: Ponderimet e kritereve të vlerësimit .......................................................................................... 31
Tabela 4-1: Lista e masave për strategjinë “për nxitjen e transportit publik”....................................... 36
Tabela 4-2: Lista e masave për strategjinë për “inkurajimin e çiklizmit dhe mikrolëvizshmërisë” .42
Tabela 4-3: Lista e masave për strategjinë “Tirana e qëndrueshme” ..................................................... 46
Tabela 4-4: Lista e masave për strategjinë “për menaxhimin e ofrimit, logjistikës dhe tarifimit të
parkimit” .................................................................................................................................................................... 53
Tabela 4-5: Lista e masave për strategjinë për “rrugë me fëmijët në vëmendje”............................... 58
Tabela 4-6: Lista e masave për strategjinë “Tirana (më) inteligjente” ................................................... 63
Tabela 6-1: Treguesit e rezultatit ......................................................................................................................... 77
Tabela 6-2: Treguesit kryesorë të produktit ................................................................................................... 85

1

Përmbledhje
PLQU-ja e parë e Tiranës
Ky dokument, i organizuar në tri vëllime, paraqet një raport të hartimit të
Planit të parë të Lëvizjes së Qëndrueshme Urbane të kryeqytetit, Tiranës.
PLQU-ja është mbështetur nga projekti, “Lëvizshmëria e qëndrueshme
urbane në vendet e Evropës Juglindore II” (SUMSEEC II), në kuadrin e Fondit
të Hapur Rajonal për Evropën Juglindore – Efikasiteti energjetik (ORF-EE).
SUMSEEC II zbatohet nga GIZ-i dhe financohet nga Ministria Federale
gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ).
Përkufizimi i mëposhtëm i Planit të Lëvizshmërisë së Qëndrueshme Urbane
është pranuar gjerësisht në Evropë dhe ndërkombëtarisht: “Plani i
lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane është një plan strategjik për
përmbushjen e nevojave të njerëzve dhe bizneseve për të lëvizur në qytete
dhe rrethinat e tyre, për një cilësi më të mirë jete. Ai ndërtohet 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 Qëndrueshëm Urban. Procesi është rishikuar së fundi, për
të ofruar një orientim të mëtejshëm për tema të veçanta të planifikimit dhe

për të përfshirë zhvillimet e reja kryesore që kanë ndodhur në fushën e
lëvizshmërisë urbane. Botimi i dytë i Udhëzimeve të BE-së për PLQU-në u bë
publik me rastin e Konferencës së Forumit CIVITAS, që u mbajt në datat 2-4
tetor 2019 në Grac (Austri).
Nga pikëpamja gjeografike, PLQU-ja e Tiranës përqendrohet në pjesën e
brendshme të qytetit, e cila përkon me vijën e mëparshme kufizuese të
bashkisë, domethënë, përpara reformës administrative e territoriale të vitit
2014. Koncepti i PLQU-së nxit planifikimin afatgjatë. Në një linjë me këtë,
masat e ndërhyrjeve të propozuara planifikohen në tri hapësira kohore, si
më poshtë:
•
•
•

Afatshkurtra: 2 vjet (2022),
Afatmesme: 5 vjet (2025),
Afatgjata: 10 vjet (2030).

Analiza e gjendjes aktuale
Hapi i parë kryesor, që do të thotë analiza e problemeve dhe mundësive, u
zhvillua në bashkëpunim të ngushtë me drejtori të ndryshme të bashkisë
dhe duke grumbulluar informacione rreth planeve e studimeve të
disponueshme, që janë hartuar gjatë 10 viteve të fundit. Këto dokumente
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kanë qenë pikënisja për hartimin e kuadrit të përgjithshëm të kushteve
aktuale infrastrukturore dhe socialekonomike, si dhe të strukturës urbane,
shërbimeve në dispozicion dhe çështjeve thelbësore që karakterizojnë
qytetin dhe sistemin e lëvizshmërisë së Tiranës.

ekonominë shqiptare dhe në kushtet e mënyrën e jetesës së qytetarëve të
saj. Sfidat kryesore me të cilat bashkia e Tiranës duhet të përballet në
kalimin e saj drejt lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane në vitin 2030 janë
përmbledhur dhe përshkruar në pesë grupe temash.

Rezultati përfundimtar paraqitet i përmbledhur në raportin “Analiza e
gjendjes aktuale: problemet dhe mundësitë e hartimit të Planit të parë të
Lëvizjes së Qëndrueshme Urbane të Tiranës” (PLQU, Vëllimi I).

Ato përbëjnë orientimin për të gjithë strategjinë, objektivat dhe përkufizimet
e veprimeve që do të karakterizojnë PLQU-në e Tiranës si instrumenti
kryesor i planifikimit për qytetin.

Analiza gjithëpërfshirëse bazohet në të dhënat e grumbulluara në terren nga
ekspertët teknikë të TRT-së dhe përmban diskutimin dhe komentet e marra
nga aktorët në seminarin “Analiza dhe strategji”, që u mbajt më 21 janar
2020 me përfaqësues të grupit të punës të PLQU-së dhe zyrtarë të tjerë të
bashkisë së Tiranës.

Qeverisja e modeleve të përdorimit të tokës: sfida e
rezistencës

Paralelisht me këtë, në dhjetor të vitit 2019, u zhvillua një Sondazh Qëndrimi
me qytetarët. Sondazhi eksploroi perceptimet dhe qëndrimet që kishin
qytetarët në raport me mënyrat e transportit dhe mblodhi informacione
rreth faktorëve motivues që mund të shkaktojnë kalimin nga përdorimi i
automjetit te mënyra transporti më miqësore me mjedisin, si transporti
publik, ecja dhe përdorimi i biçikletës.
Në plotësim të këtyre aktiviteteve, u mbajt një seri Grupesh të Fokusuara, të
planifikuara fillimisht për muajin mars 2020 dhe që, për shkak të karantinës
në Tiranë gjatë pandemisë COVID-19, u rikuperuan përmes një pyetësori në
internet, i hartuar për të marrë kontribute nga grupe të ndryshme të
synuara.

Sfidat kryesore të lëvizshmërisë
Sistemi i lëvizshmërisë së qytetit të Tiranës po përjeton efektet dhe
transformimet që lidhen me ndryshimet dhe zhvillimet në mjedisin urban,

Urbanizimi akut e i shpejtë informal i rrethinave të Tiranës, për shkak të
migracionit të brendshëm masiv solli, si fillim, një mungesë të përgjithshme
të infrastrukturave, përfshi rrugët, energjinë elektrike, ujin, kanalizimet dhe
objektet publike/sociale (p.sh. shkollat, shërbimet e kujdesit shëndetësor).
Po kështu, kjo çoi në një lidhje të dobët me Tiranën qendrore, në rritjen e
udhëtimeve vajtje-ardhje për në punë, bllokimin e trafikut dhe shkaktoi një
dëm ekologjik.
Legalizimi i vendbanimeve informale nuk qe një proces i lehtë, sidomos,
rimarrja e tokës së zaptuar për të përfunduar e përmirësuar rrjetin rrugor.
Pavarësisht përparimit të shënuar që prej mesit të viteve 2000, qyteti vijon
të ketë zona të konsiderueshme me një përdorim informal të paplanifikuar
të tokës në territorin e tij periurban.
Po kështu, edhe në Tiranën qendrore kompakte e me planifikim racional,
hapësirat e gjelbra dhe të përbashkëta brenda lagjeve, të ndërtuara gjatë
socializmit, kanë pësuar përkeqësim të cilësisë infrastrukturore, mungesë
mirëmbajtjeje dhe kthimin e vazhdueshëm të tyre në vendparkime. Kjo ul
mundësitë për mënyrat aktive të transportit (ecja, përdorimi i biçikletës) dhe
për ndërveprim social. Ndërhyrjet në sferën e hapësirës publike janë të
vështira edhe për shkak të karakterit privat të këtyre zonave.
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Si përdorimi i tokës, ashtu edhe planifikimi i lëvizshmërisë janë elemente
thelbësore për të rritur kapacitetin e qytetit për të përballuar situatat e
zakonshme dhe të jashtëzakonshme.
Dukuritë e shkuara dhe të tashme që janë karakteristike për transformimin e
shpejtë të Tiranës, si goditjet demografike, ekonomike dhe të përdorimit të
tokës, si dhe ngjarjet e papritura natyrore, si përmbytja, tërmeti i fundit dhe
pandemia e Covid-19-ës dëshmuan nevojën e madhe për një sistem
rezistent lëvizshmërie të mirëplanifikuar. Në këtë kuptim, qyteti mund të
jetë një laborator i veçantë në nivel evropian.

Rritja e trysnisë së trafikut të mjeteve motorike dhe
problemet e sigurisë: shmangia e bllokimit
Pavarësisht raportit relativisht të ulët të makinave të zotëruara dhe, për
pasojë, e strukturës së saj të ngjeshur urbane, rrjeti parësor e dytësor i
rrugëve në Tiranë është tejet i ngarkuar nga bllokimi i trafikut. Të gjitha
flukset e automjeteve mbështeten në rrugët kryesore të unazës dhe radiale
dhe në udhëtimet nga jashtë brenda Tiranës. Shtatë vitet e fundit, pronësia
e makinave është dyfishuar me hapa të shpejtë.
Kjo ka ardhur si pasojë e suburbanizimit të banimit dhe aktiviteteve tregtare,
si dhe, nga ana tjetër, për shkak të përqendrimit të funksioneve urbane në
pjesën qendrore të Tiranës, së bashku me preferencën e disa grupeve
shoqërore për të përdorur makinën. Menjëherë pas rënies së komunizmit,
me heqjen e ndalimit për të pasur makina në pronësi, nisi një devijim i
paqëndrueshëm në ndryshimin e mënyrës së transportit. Për fat të keq, kjo
prirje ende nuk është ndalur apo përmbysur.
Përveç vëllimeve të flukseve të automjeteve dhe pranisë së disa zonave të
nxehta kritike në kryqëzime të caktuara, infrastruktura rrugore vuan nga
kapaciteti fizik i pamjaftueshëm ose i kufizuar, si dhe nga disa hallka
thelbësore lidhëse që mungojnë (p.sh. unaza e jashtme e Tiranës).

Plani i ri i Përgjithshëm Vendor T030 e pajisi më në fund qytetin me një
sistem rrugor më funksional e hierarkik. Tashmë është koha për të realizuar
dhe përfunduar rrjetin parësor, për të ndarë flukset kolektive nga ato
private, për të rregulluar hyrjen e automjeteve në zona të caktuara e për të
kufizuar praninë e parkimit (të ligjshëm ose të paligjshëm) në rrugë, i cili
përkeqëson nivelet e përditshme të bllokimit rrugor edhe gjatë orëve kur
nuk është kulmi i trafikut.
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Efektet dhe shqetësimet mjedisore
Nivelet e ndotjes së ajrit në qytetin e Tiranës tregojnë vlera që i tejkalojnë
kufijtë kombëtarë dhe të BE-së, kontribuesi kryesor i të cilave është
transporti (d.m.th., çlirimet e gazrave nga automjetet). Qyteti nuk ka ende
një sistem zyrtar e shkencërisht të miratuar të monitorimit të cilësisë së ajrit
që mbulon zonat e nxehta, ndërkohë që ka vetëm dy stacione të
përhershme të instaluara, edhe pse më shumë të dhëna ofrohen
vazhdimisht nga fushata të pavarura e të përpikta (p.sh. Vodafone-Tirana
Ime, Mushkëritë e Gjelbra).
Kjo po ashtu pasqyron një kombinim të paekuilibruar energjie dhe konsumi
nga sektori i transportit, për shkak të numrit të lartë të automjeteve të
vjetra, shumica e të cilave me naftë diesel (63%, krahasuar me mesataren
prej 41% të BE-së), që karakterizojnë flotën. Mosha mesatare e flotës së
automjeteve (gjithsej dhe sipas llojit) është shumë e lartë, 13-vjeçare. Ky
është një problem që duhet zgjidhur urgjentisht në raport me
ndërgjegjësimin publik, instrumentet fiskale dhe masat rregullatore (p.sh.,
zonat me nivel të ulët të çlirimit të gazrave).
Hulumtimet dhe matjet tregojnë se shumica e zhurmës që shkaktohet gjatë
ditës në Tiranë vjen për shkak të trafikut të automjeteve përkundër
dekadave të fundit, kur edhe sektori i ndërtimit ishte një tjetër burim
kryesor.

Një sistem publik unimodal transporti pa qendër të caktuar
e pa përparësi
Gjendja e keqe e hekurudhave shqiptare së bashku me zhvendosjen e
stacionit kryesor të Tiranës në Kashar, pas projekteve rinovuese për
përmirësimin e infrastrukturës dhe ndërtimin e një nyje të re në Laprakë,
krijoi një mungesë faktike të çdo sistemi hekurudhor në qytet. Në Tiranë nuk
kanë funksionuar kurrë trenat mbitokësorë/tramvajet. Po ashtu, në rrugët e

Shqipërisë nuk kanë qarkulluar kurrë autobusët elektrikë. Kjo është një
situatë e pazakontë, krahasuar për shembull me qytete të tjera
evropianolindore.
I gjithë sistemi i transportit publik mbështetet te transporti me autobus.
Edhe pse shpeshtësia e shërbimit është e mjaftueshme dhe cilësia e mjeteve
është përmirësuar, kapaciteti është i ulët dhe autobusët shpesh janë të
mbipopulluar. Po kështu, numri i korsive të dedikuara për autobusët është i
kufizuar dhe nuk janë ndërtuar rrugë të veçanta për autobusë e vende
mirëfillta shkëmbimi.

Përballja me sfidat e lëvizshmërisë së shoqërisë
Tirana karakterizohet nga një dyzim i spikatur sa u dakon modeleve të
lëvizshmërisë: një pjesë relativisht e vogël por në rritje e shoqërisë e
konsideron transportin e motorizuar privat si mbizotërues dhe pasjen e një
makine në pronësi si simbol që tregon status; nga ana tjetër, ka një masë të
madhe të shoqërisë që përdor ecjen si mënyrën kryesore të transportit.
Grupi i parë ndikohet gjerësisht nga qëndrimet në favor të makinave të
brezave të rinj, ndërkohë që përvojat e këqija të lëvizshmërisë gjatë ecjes
ose përdorimit të transportit publik mund të çojnë në devijimin e mëtejshëm
drejt përdorimit të makinave nga njerëzit e grupit të dytë. Përveç kësaj,
pavarësisht investimeve në infrastrukturë, përdorimi i biçikletës është ende i
kufizuar.
Për rrjedhojë, aftësia për të drejtuar e ndikuar sjelljet e lëvizshmërisë dhe
qëndrimet socialkulturore të qytetarëve dhe përdoruesve të qytetit e për ta
paraqitur lëvizshmërinë aktive dhe kolektive në një dritë pozitive është
thelbësore.
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Vizioni dhe objektivat
Vizioni i lëvizshmërisë në qytetin e Tiranë drejt vitit 2030 u hartua me
përfshirjen e një grupi të madh aktorësh gjatë Seminarit të përcaktimit të
vizionit, që u mbajt më 30 shtator 2019 në hotelin “Tirana International”:
"Një Tiranë inteligjente, që u përgjigjet nevojave të komunitetit si një qytet i
jetueshëm, i pastër, i shëndetshëm e tërheqës, i cili ofron lëvizshmëri
novatore, multimodale e të shumëllojshme, të disponueshme, të
përballueshme dhe të barabartë për të gjithë".

Objektivat e përgjithshme dhe specifike për PLQU-në artikulohen në tri
përmasa të konceptit të qëndrueshmërisë. Ato janë mjedisi, shoqëria dhe
ekonomia, të cilave u shtohet një përmasë më e veçantë që lidhet me
lëvizshmërinë dhe sektorin e transportit.
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Lëvizshmëria e qëndrueshme: efektiviteti dhe efikasiteti i sistemit të
lëvizshmërisë
Përmbushja e nevojave të lëvizshmërisë së banorëve, bizneseve,
përdoruesve të qytetit dhe turistëve
•

•

•
•

Ulja e varësisë nga makinat për lëvizjet e përditshme në favor të
mënyrave më të qëndrueshme të transportit (ecja, çiklizmi,
transporti publik)
Harmonizimi i rrugëve të qytetit dhe hapësirave publike me
nevojat e përdoruesve të ndryshëm të rrugës (këmbësorët,
çiklistët dhe përdoruesit e transportit publik)
Optimizimi dhe integrimi i sistemeve të ndryshme publike
dhe/ose private të lëvizshmërisë
Optimizimi dhe racionalizimi i transportit të mallrave

Qëndrueshmëria sociale: barazia, siguria dhe përfshirja sociale
Sigurimi i shëndetit, sigurisë, aksesueshmërisë dhe informacionit të
mjaftueshëm për të gjithë
•

•
•

•
Qëndrueshmëria ekonomike: novacioni dhe efikasiteti ekonomik

Ulja e aksidenteve rrugore, duke u përqendruar te përdoruesit më
të ekspozuar (këmbësorët/çiklistët/motoçiklistët /fëmijët/
personat mbi 65), me synim eliminimin e aksidenteve
vdekjeprurëse
Sigurimi i përdorimit korrekt të rrugës me anë të kontrolleve më
të mëdha dhe efektive të rregullave të qarkullimit dhe parkimit
Rritja e ndërgjegjësimit dhe “liria e zgjedhjes”, që drejtohet nga
mënyrat më të qëndrueshme të transportit, duke rritur
komunikimin dhe marketingun
Përmirësimi i jetueshmërisë, aksesueshmërisë dhe tërheqjes për
të gjithë përdoruesit, duke ruajtur karakteristikat e qytetit dhe
qëndrueshmërinë e sistemit të lëvizshmërisë

Rritja e mundësive për novacion dhe puna për qëndrueshmërinë dhe
efikasitetin ekonomik
•

•
•

•

Qëndrueshmëria mjedisore: cilësia e mjedisit
Kryerja e shpenzimeve efikase dhe efektive publike për
infrastrukturën dhe shërbimet e lëvizshmërisë (vlerë kundrejt
parasë)
Nxitja e efikasitetit ekonomik të transportit të mallrave
Përdorimi optimal i burimeve, duke shtuar format e përdorimit të
përbashkët të automjeteve dhe infrastrukturave, duke inkurajuar
novacioni teknologjik e menaxhues në sektorin e transportit
Përfshirja shprehimisht dhe në mënyrë të përbrendësuar në
politikat publike e kostove mjedisore, sociale dhe shëndetësore të
krijuara nga mënyrat e ndryshme të transportit

Promovimi dhe përmirësimi i cilësisë mjedisore
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•
•

•

•

Ulja e ndotjes së ajrit dhe shkarkimeve të CO2-shit që vijnë nga
sektori i transportit
Ulja e konsumit të energjisë dhe, sidomos, ai i karburanteve fosile
(nafta diesel / benzina / LPG / etj.), që përdoren nga sektori i
transportit
Ulja e ekspozimit të popullsisë ndaj zhurmës, duke u dhënë
përparësi zonave pranë shkollave, objekteve shëndetësore dhe
zonave të banuara
Përmirësimi i cilësisë së peizazhit urban dhe kufizimi i konsumit të
tokës

Strategjitë dhe masat kryesore
Skenari i propozuar i planifikimit është rezultat i vlerësimit të tri alternativave
dhe vendosjes sipas përparësisë së (paketave të) masave duke përdorur
Analizën me Shumë Kritere.
Si shtylla themelore janë identifikuar gjashtë strategji kryesore, të cilat
strukturojnë paketa masash të njëtrajtshme e të integruara, që kanë aftësi
të arrijnë objektivat e PLQU-së përgjatë horizonteve të planifikuara kohore.
1) Nxitja e transportit publik që të jetë më i gjerë, më
efikas, i integruar, tërheqës e përfshirës
2) Inkurajimi i çiklizmit dhe mikrolëvizshmërisë si
alternativë e transportit të motorizuar privat

3) Tiranë me lëvizshmëri rezistente: kombinimi i
investimeve në infrastrukturë dhe politikave të buta,
duke shfrytëzuar maksimalisht burimet (financiare dhe
hapësinore) dhe duke rritur elasticitetin dhe aftësinë
reaguese të sistemit të lëvizshmërisë
4) Menaxhimi i ofrimit, logjistikës dhe tarifimit të
parkimit si nxitës për të orientuar zgjedhjen modale
(qasja liro-shtrëngo)
5) Inkurajimi i projektimit dhe përdorimit të rrugëve dhe
hapësirave urbane të qytetit me fëmijët në qendër,
për të rritur qasjen, shkallën e tërheqjes dhe sigurinë.
6) Zbatimi i ShTI-ve, zgjidhjeve digjitale, lëvizshmërisë
elektronike për një qytet (më) inteligjent
Strategjia e parë kërkon të përmirësojë cilësinë e transportit publik në
qytetin e Tiranës. Ajo përfshin rritjen e shërbimit (në sasi e cilësi), duke e
bërë më efikas, të integruar, tërheqës dhe të aksesueshëm nga të gjithë.
Mbështetja te elementi që e bën transportin publik zgjedhjen më të
preferuar modale nga një numër i madh i popullsisë dhe vetëdija për
kufizimet aktuale që ai ka (sidomos, transporti i shpejtë masiv dhe kapaciteti
aktual rrugor). Strategjia kërkon të përforcojë rolin e transportit publik duke
rritur shtrirjen dhe kapacitetin dhe duke përmirësuar funksionet, nivelin e
tërheqjes dhe përfshirjes.
Pavarësisht se numri i infrastrukturave të përkohshme çiklistike është rritur
shumë gjatë viteve të fundit, ndërkohë që rrjeti minimal në Tiranën qendrore
është thuajse i përfunduar, numri i përdoruesve të rregullt të biçikletave nuk
po rritet me ritme të shpejta e as nuk ka një numër domethënës të drejtuesve
të automjeteve që janë bindur të kalojnë te biçikleta. Kjo është mjaft normale,
për shkak të faktit se, që të përdorësh biçikletën, duhet ta mësosh e ta
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praktikosh shpesh, që ajo të bëhet element përbërës i një qyteti të
qëndrueshëm. Strategjia e dytë njeh rolin themelor të çiklizmit për të
përshkuar distanca të shkurtra ose mesatare (p.sh. brenda një rrezeje prej 7
km) në një qytet kompakt si Tirana dhe shton një element të rëndësishëm (që
ende mungon): përdorimin e skuterave të vegjël elektrikë dhe mjeteve të
tjera, si mjete personale elektrike transporti hoverboard, monowheel, dhe
segways. Për rrjedhojë, strategjia është hartuar që të funksionojë për të gjitha
alternativat e mikrolëvizshmërisë dhe për të synuar kryesisht përdoruesit e
makinave. Edhe biçikletat dhe lëvizshmëria aktive janë thelbësore për të
shumëfishuar përfitimet shëndetësore për qytetarët.
Rezistenca duhet të jetë një element i spikatur i strategjive të të gjitha
qyteteve dhe Tirana ka dëshmuar përgjithësisht aftësinë për të vepruar në një
mjedis që ndryshon shpejt e për të reaguar ndaj goditjeve të papritura. Grupi
i punës për PLQU-në kuptoi se tashmë ishin planifikuar ndërhyrje të shumta
në infrastrukturë, për t’i siguruar kryeqytetit shqiptar një rrjet rrugor më të
fortë e hierarkik. Këto ndërhyrje janë renditur si parësore në strategjinë e
tretë, brenda një afati që merr parasysh nevojën për të siguruar burime të
mjaftueshme financiare për masa politikash më të diferencuara në të njëjtën
kohë, duke i lejuar një nivel elasticiteti sistemit të lëvizshmërisë. Tirana mund
të shihet si një laborator i veçantë për rezistencën e sistemeve të
lëvizshmërisë urbane në Evropë dhe, në këtë kuptim, strategjia i jep PLQU-së
një karakter të fortë.
Strategjia e katërt synon të menaxhojë si duhet pasagjerët e motorizuar
privatë dhe qarkullimin urban të mallrave duke përdorur dy nxitës: masat e
tarifimit dhe nyjat ku njerëzit mund të zhvendosen nga makinat në autobusë
ose ku alternativat dhe dërgesat të transferohen nga mjetet e
mikrolëvizshmërisë në kamionë apo furgonë me diesel në biçikleta me
rimorkio dhe furgona të vegjël elektrikë.
Strategjia e pestë bazohet në politikën e përhapur lokale që përqendrohet te
fëmijët dhe të rinjtë e Tiranës, për të nxitur novacionin social dhe për të

përshpejtuar ndryshimet në shoqëri. PLQU-ja e integron këtë qasje me nismat
aktuale në sektorin e lëvizshmërisë, si Urban95 ose NACTO-Streets for Kids
(Rrugë për fëmijët – shën. i përkthyesit) dhe karakterizon një grup të gjerë
masash, nga ndërhyrjet në infrastrukturë dhe projektimi urban, deri tek ato
më rregullatore, të konceptuara e zbatuara duke pasur parasysh fëmijët si
përdorues e grup të synuar kryesor. Strategjia përqafon temën e përgjithshme
të shndërrimit të rrugëve të qytetit në hapësira publike, që lejojnë të gjitha
llojet e përdoruesve, përfshi të moshuarit dhe njerëzit me aftësi të reduktuara
të lëvizjes, të cilët preferohet të ecin apo shëtitin nëpër qytet, në vend që të
përdorin mjetet motorike. Zbatimi i një projektimi që ka fëmijët në vëmendje
nënkupton një qytet më të aksesueshëm, më të sigurt e më të jetueshëm.
Kjo strategji e fundit përmban të gjitha masat e ndryshme që kanë të bëjnë
me përdorimin e Sistemeve Inteligjente të Transportit, paraqet zgjidhjet
digjitale që i lejojnë qytetarët të përdorin e paguajnë pa pengesa një sërë
alternativash dhe shërbimesh lëvizshmërie dhe shtrirjen e përmirësimin e
lëvizshmërisë elektrike në Tiranë.
Në kuadrin e strategjive të mësipërme, janë identifikuar masa
(infrastrukturore, operative ose organizative) në fushat e mëposhtme të
ndërhyrjes.

Infrastruktura
rrugore

Rregullat e
qarkullimit

Parkimi

Biçikletat
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Ecja

Transporti
Publik

Logjistika

Politikat e
qëndrueshme

Teknologjia
dhe novacioni

Çfarë vjen pas?
PLQU-ja do kishte pak vlerë nëse nuk do të ekzistonin mjetet dhe procedurat
e duhura për zbatimin e saj. Është propozuar një plan pesëvjeçar veprimi
për të përcaktuar masat sipas përparësisë, që përbëjnë hapat kyçe në
zbatimin e strategjive. Po kështu, aty parashikohen edhe rekomandimet për
hapat e mëtejshme të planifikimit dhe financimit të zbatimit.
Më tej, ecuria e masave që do të zbatohen dhe, ç’është më e rëndësishme,
mbajtja e tyre në linjë me objektivat e përgjithshme dhe kontekstin në
zhvillim, duhet të vlerësohen periodikisht me anë të një procedure
monitorimi e vlerësimi.
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1.1 Objektivi dhe qëllimi

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 zhvillojë 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 u sigurua që të kishte një ide të përbashkët rreth fushëveprimit dhe
hapave të nevojshme 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.

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

Afatshkurtra: 2 vjet (2022),
Afatmesme: 5 vjet (2025),
Afatgjata: 10 vjet (2030).
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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”.

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

FIGURA 1-2: DALLIMI MIDIS PLANIFIKIMIT TRADICIONAL TË TRANSPORTIT DHE PLQU-SË

Hartimi i PLQU-së së Tiranës është në përputhje me Udhëzimet evropiane
për Planifikimin e Lëvizshmërisë së Qëndrueshme Urbane. Procesi është
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).

FIGURA 1-1: THELBI I PLQU-VE: TETË PARIMET
Burimi: Udhëzimet për hartimin dhe zbatimin e Planit të Lëvizshmërisë së
Qëndrueshme Urbane, Botimi i dytë, 2019

Udhëzimet e rishikuara të BE-së përbëhen nga 4 faza dhe 12 hapa kryesore,
si në figurën e mëposhtme. Hapat e propozuara nuk janë në rend të
njëpasnjëshëm dhe mund të dalë nevoja që të ekzekutohen paralelisht apo
të ripozicionohen gjatë procesit.
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FIGURA 1-3: 12 HAPAT E PLANIFIKIMIT TË LËVIZSHMËRISË SË QËNDRUESHME URBANE –
PANORAMA E VENDIMMARRËSIT

të strukturës urbane, shërbimeve të disponueshme dhe çështjeve kritike që
karakterizojnë qytetin e Tiranës.
Më poshtë paraqiten të renditura dokumentet e konsultuara:

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

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 planifikimit dhe duke grumbulluar informacion
mbi planet dhe studimet e disponueshme që janë hartuar gjatë 10 viteve të
fundit. Këto dokumente përbëjnë një pikënisje për hartimin e kuadrit të
përgjithshëm kushteve aktuale infrastrukturore dhe socialekonomike, si dhe

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 për çiklizmin në 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

FIGURA 1-4: EKIPI I PROJEKTIT

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 u
përbë nga 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.).

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
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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:
•
•
•

Vëllimi I – Analiza e gjendjes aktuale, që raporton mbi arritjet e fazës
së parë të procesit planifikues;
(Ky) Vëllimi II –Plani, i cili përmbledh përmasat strategjike dhe të
masave të planit;
Vëllimi III – Shtojcat, të cilat paraqesin përmbledhjen e takimeve të
punës së 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 PLQUsë (Shtojca 4).

Sa i takon Vëllimit II, pas kësaj hyrjeje:
o

Kapitulli 2 paraqet vizionin dhe objektivat e PLQU-së;

o

Kapitulli 3 përshkruan skenarët alternativë, që janë ndërtuar për
zbatimin e gjashtë strategjive kryesore. Skenarët alternativë janë
krahasuar e renditur me anë të instrumentit vlerësues të analizës
me shumë kritere (AShK);

o

Skenari i përzgjedhur dhe masat kryesore përkatëse paraqiten me
hollësi në Kapitullin 4;

o

Kapitulli 5 paraqet planin pesëvjeçar të veprimit, që propozohet të
përcaktojë masat parësore, që përbëjnë hapat kyç në zbatimin e
strategjive të PLQU-së;

o

Në Kapitullin 6, plani i monitorimit dhe vlerësimit është ndërtuar në
bazë të treguesve të përzgjedhur dhe i hap rrugë zbatimit të PLQUsë së ardhshme.
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2 Vizioni dhe objektivat
2.1 Vizioni
Vizioni për lëvizshmërinë në qytetin e Tiranës drejt vitit 2030 u hartua me
pjesëmarrjen e një grupi të madh aktorësh gjatë Takimit për caktimin e
vizionit, që u zhvillua më 30 shtator 2019, në hotel “Tirana International”
(shih Shtojcën, SEMINARI 1: Formulimi i vizionit). Përmes një procesi gradual
të lehtësuar njëditor, që çoi nga një vizion individësh, tek ai i grupeve të
vogla e në vizionin kolektiv, të gjithë pjesëmarrësit ranë dakord për një
deklaratë vizioni për qytetin e tyre.
Shqip
"Tirana inteligjente, në përgjigje të nevojave të qytetarëve si një qytet i
jetueshëm, i pastër, i shëndetshëm, tërheqës, që ofron lëvizshmëri
novatore, në forma të larmishme dhe mbulim të gjerë, të mundshëm, të
përballueshëm dhe të barabartë për të gjithë".
Anglisht:
“A smart Tirana, responding to community needs as a livable, clean,
healthy, attractive city, offering innovative, multi-modal and wide-ranging
mobility, available, affordable and equal for everyone”
Gjatë aktivitetit, u theksua edhe rëndësia për e marrjes parasysh të disa
aspekteve të rëndësishme gjatë hartimit të PLQU-së:

•

Nevoja për një qytet të pastër, të jetueshëm dhe tërheqës, që lidhet
ngushtë me masat që duhen marrë për përmirësimin e cilësisë së
ajrit, shëndetit të qytetarëve, mjedisit dhe efikasitetit më të lartë të
energjisë;
• Nevoja për aktivitete edukimi dhe ndërgjegjësimi, që u ofrojnë
qytetarëve informacion në mënyra të ndryshme dhe inkurajojnë
ndryshimin e mendësisë (edhe në lidhje me sjelljen e përgjegjshme
kur drejtojnë automjetin, kur përdorin transportin publik, biçikletën
apo kur ecin). Me rëndësi u pa veçanërisht edukimi i të rinjve;
• Nevoja për një theks të posaçëm te çështjet e përfshirjes, barazisë,
aksesueshmërisë dhe përballueshmërisë, për të rritur lëvizshmërinë
e grupeve në nevojë (“Tirana për të gjithë”).
Pjesëmarrësit u shprehën mbi nevojën për një sistem transporti të lidhur
mirë, efektiv, miqësor me mjedisin dhe multimodal, i cili ka në qendër
këmbësorët, forcon transportin publik dhe përdorimin e biçikletës e, po
ashtu, ofron zgjidhje për nevojat e bizneseve.
Slogani “Tirana inteligjente” bën thirrje për zbatimin e projekteve novatore –
qofshin këto të lidhura me aplikacionet që kanë informacione udhëtimi,
zgjidhje të përbashkëta lëvizshmërie apo përdorimin e mjeteve digjitale për
t’i ofruar publikut transparencë mbi rezultatet e monitorimit.

16

2.2

Objektivat

Identifikimi i objektivave përbën një hap themelor në hartimin e një PLQUje, që është në gjendje të formësojë vizionin për lëvizshmërinë në Tiranë, që
do të arrihet në hapësira kohore të ndryshme (afatshkurtër, afatmesme dhe
afatgjatë) deri në vitin 2030.
Përmes strukturës së objektivave të përgjithshme e specifike dhe synimeve
shoqëruese marrin formë shtyllat e ndryshme strategjike dhe identifikohen,
renditen sipas përparësisë dhe kategorizohen masat.
Zgjedhja e objektivave është me rëndësi, si gjatë fazës së hartimit të planit,
duke qenë se mbështet vlerësimin e skenarëve dhe caktimin e masave sipas
përparësisë përmes Analizës me shumë kritere (AShK), ashtu edhe në fazën
e zbatimit (për monitorimin dhe vlerësimin e mëpasëm).
Objektivat e përgjithshme dhe specifike të PLQU-së së Tiranës artikulohen
në tri përmasa të konceptit të qëndrueshmërisë. Ato janë mjedisi, shoqëria
dhe ekonomia, të cilave u shtohet një përmasë më specifike, që lidhet me
lëvizshmërinë dhe sektorin e transportit:

•
•
•
•

Lëvizshmëria e qëndrueshme: efektiviteti dhe efikasiteti i sistemit të
lëvizshmërisë
Qëndrueshmëria ekonomike: novacioni dhe efikasiteti ekonomik
Qëndrueshmëria sociale: barazia, siguria dhe përfshirja sociale
Qëndrueshmëria mjedisore: cilësia e mjedisit

FIGURA 1-5: KATËR PËRMASAT E QËNDRUESHMËRISË SË PLQU-SË
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TABELA 1-1: OBJEKTIVAT E PËRGJITHSHME DHE SPECIFIKE
Lëvizshmëria e qëndrueshme: efektiviteti dhe efikasiteti i sistemit të
lëvizshmërisë
Përmbushja e nevojave të lëvizshmërisë së bizneseve, përdoruesve të qytetit
dhe turistëve
•

•

•
•

Ulja e varësisë nga makinat për lëvizjet e përditshme në favor të
mënyrave më të qëndrueshme të transportit (ecja, çiklizmi,
transporti publik)
Harmonizimi i rrugëve të qytetit dhe hapësirave publike me nevojat
e përdoruesve të ndryshëm, të rrugës (këmbësorët, çiklistët dhe
përdoruesit e transportit publik
Optimizimi dhe integrimi i sistemeve të ndryshme publike dhe/ose
private të lëvizshmërisë
Optimizimi dhe racionalizimi i transportit të mallrave

Qëndrueshmëria ekonomike: novacioni dhe efikasiteti ekonomik
Rritja e mundësive për novacion dhe puna për qëndrueshmërinë dhe
efikasitetin ekonomik
•

•
•

•

Kryerja e shpenzimeve efikase dhe efektive publike për
infrastrukturën dhe shërbimet e lëvizshmërisë (vlerë kundrejt
parasë)
Nxitja e efikasitetit ekonomik të shpërndarjes së mallrave
Përdorimi optimal i burimeve, duke shtuar format e përdorimit të
përbashkët të automjeteve dhe infrastrukturave, duke inkurajuar
novacionin teknologjik e menaxhues në sektorin e transportit
Përfshirja shprehimisht dhe në mënyrë të përbrendësuar në
politikat publike e kostove mjedisore, sociale dhe shëndetësore të
krijuara nga mënyrat e ndryshme të transportit

Qëndrueshmëria sociale: barazia, siguria dhe përfshirja sociale

Qëndrueshmëria mjedisore: cilësia e mjedisit

Sigurimi i shëndetit, sigurisë, aksesueshmërisë dhe informacionit të
mjaftueshëm për të gjithë

Promovimi dhe përmirësimi i cilësisë mjedisore

•

•
•

Ulja e aksidenteve rrugore, duke u përqendruar te përdoruesit më
të ekspozuar (këmbësorët/çiklistët/motoçiklistët /fëmijët/ personat
mbi 65), me synim eliminimin e aksidenteve vdekjeprurëse
Sigurimi i përdorimit korrekt të rrugës me anë të kontrolleve më të
mëdha dhe efektive të rregullave të qarkullimit dhe parkimit
Rritja e ndërgjegjësimit dhe “liria e zgjedhjes” që drejtohet nga
mënyrat më të qëndrueshme të transportit, duke rritur
komunikimin dhe marketingun

•
•

•

Ulja e ndotjes së ajrit dhe shkarkimeve të CO2-shit që vijnë nga
sektori i transportit
Ulja e konsumit të energjisë dhe, sidomos, ai i karburanteve fosile
(nafta diesel / benzina / LPG / etj.), që përdoren nga sektori i
transportit
Ulja e ekspozimit të popullsisë ndaj zhurmës, duke u dhënë
përparësi zonave pranë shkollave, objekteve shëndetësore dhe
zonave të banuara
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•

Jetueshmëri, akses dhe tërheqje më e madhe për të gjithë
përdoruesit, duke ruajtur karakteristikat e qytetit dhe
qëndrueshmërinë e sistemit të lëvizshmërisë

•

Përmirësimi i cilësisë së peizazhit urban dhe kufizimi i konsumit të
tokës
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renditur me anë të instrumentit të vlerësimit të analizës me shumë kritere
(AShK).

3 Skenarët

3.1 Përzgjedhja dhe renditja e masave
sipas përparësisë

Bazuar në rezultatet e veprimtarive të caktuara në hapat e mëparshme
procesit të hartimit të PLQU-së, që do të thotë në analizën e gjendjes
aktuale, mbledhjen e studimeve, projekteve dhe planeve ekzistuese,
ndërveprimin me grupin kryesor të punës për PLQU-në dhe konsultimet
publike mbi masat e hartuara nga SEE Change Net dhe EDEN në prill 2020,
gjatë pandemisë së COVID-19-ës, u morën në konsideratë skenarë të
ndryshëm planifikimi, që synojnë:

Ndërtimi i skenarit nisi me përzgjedhjen e një liste të gjatë masash, e
planifikuar tashmë dhe masave të tjera të mundshme. Procesi i hollësishëm i
identifikimit dhe renditjes së masave sipas përparësisë paraqitet në
diagramin në vijim.

•

zgjidhjen e sfidave kryesore të lëvizshmërisë me të cilat përballet
qyteti (shih Kapitullin 8, Vëllimi I);
• përmbushjen e objektivave të përgjithshme e specifike që janë
identifikuar dhe përgjigjen ndaj vizionit të PLQU-së për Tiranën e
vitit 2030 (shih Kapitullin 2);
• sigurimin e mjeteve për të konkretizuar gjashtë strategjitë kyçe, të
përshkruara më poshtë e të konceptuara posaçërisht për qytetin e
Tiranës, që do të veprojnë si shtyllat politike për masat dhe veprimet
që lidhen me lëvizshmërinë.
Tre skenarë alternativë janë hartuar si mënyra të ndryshme që kombinojnë
paketa të ndryshme masash të kombinuara, me faza të ndryshme zbatimi
(afatshkurtra, 2022, afatmesme, 2025 dhe afatgjata, 2030). Arsyetimi dhe
qasja në thelb të çdo skenari është mjaft e ndryshme, edhe pse kanë masa
dhe hipoteza të përbashkëta (strategjitë kryesore përmbledhëse). Me fjalë
të tjera, për të zgjedhur skenarin “fitues” të PLQU-së, ata janë krahasuar me
të ashtuquajturin Skenar Referimi (ose puna e përhershme) dhe janë

FIGURA 1-6: PROCESI I PËRZGJEDHJES SË MASAVE
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3.2 Strategjitë kryesore
Gjashtë strategji kryesore, të ndara e të miratuara nga grupi kryesor i punës
për PLQU-në, janë elementet themelore që kanë orientuar ndërtimin e
secilit prej skenarëve alternativë. Çdo strategji është një shtyllë politike që
strukturon paketa të njëtrajtshme e të integruara masash, që janë në
gjendje të arrijnë objektivat e PLQU-së përgjatë afatit të planifikuar.

FIGURA 1-8: GJASHTË STRATEGJITË KYÇE PËR PLQU-NË E TIRANËS
Masat (infrastrukturore, operative ose organizative) janë grupuar dhe
klasifikuar më tej, sipas fushave të ndërhyrjes në vijim.

Nxitja e transportit publik që të jetë më i gjerë, më efikas, i
integruar, tërheqës e përfshirës

FIGURA 1-7: FUSHAT E NDËRHYRJES
Inkurajimi i çiklizmit dhe mikrolëvizshmërisë si alternativë e
transportit të motorizuar privat

Infrastruktura
rrugore

Rregullat e
qarkullimit

Parkimi

Përdorja e
biçikletës
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Tiranë me lëvizshmëri rezistente: kombinimi i investimeve
në infrastrukturë dhe politikave të buta, duke shfrytëzuar
maksimalisht burimet (financiare dhe hapësinore) dhe duke
rritur elasticitetin dhe aftësinë reaguese të sistemit të
lëvizshmërisë
Menaxhimi i ofrimit, logjistikës dhe tarifimit të parkimit si
nxitës për të orientuar zgjedhjen modale (qasja liroshtrëngo)
Inkurajimi i projektimit dhe përdorimit të rrugëve dhe
hapësirave urbane të qytetit me fëmijët në qendër, për të
rritur qasjen, shkallën e tërheqjes dhe sigurinë.
Zbatimi i ShTI-ve, zgjidhjeve digjitale, lëvizshmërisë
elektronike për një qytet (më) inteligjent

3.3 Skenari i referimit (SR)
Tirana ka tashmë një program ambicioz për zbatimin e një pakete masash,
pavarësisht nga PLQU-ja, për dhjetë e më shumë vitet e ardhshme. Ekipi i
specialistëve, së bashku me ekipin e punës për PLQU-në (ekipi kryesor), kanë
bërë një punë të gjithanshme për të identifikuar masat e planifikuara tashmë
nga nivelet dhe drejtoritë e ndryshme të administratës publike (në nivel lokal
e kombëtar).
Kjo solli si rezultat identifikimin e skenarit të referimit (SR), i njohur
gjithashtu si skenari “punë si zakonisht”, që përshkruan zhvillimet e
parashikuara, në rast se vazhdohet kursi i politikave aktuale dhe nëse

zbatohen vetëm masat që janë planifikuar tashmë. Pra, çfarë do të ndodhë
në Tiranë gjatë 10 viteve të ardhshme, pavarësisht PLQU-së?
SR-ja përbëhet nga një grup masash ambicioze, që u përkasin fushave të
ndryshme të ndërhyrjes. Masat kryesore paraqiten më poshtë, ndërkohë që
në Shtojcat 3 dhe 4 ofrohet një listë e përshkrim më i detajuar.

INFRASTRUKTURA RRUGORE
•
•
•

Përfundimi i rrjetit rrugor, sistemit të unazës dhe rrugëve kryesore
hyrëse
Rehabilitimi/përmirësimi i rrugëve kryesore e dytësore
Çlirimi i trafikut në disa prej kryqëzimeve me trafik të ngarkuar

PARKIMI
•
•

Hapësira parko dhe përdor
Hapësira parkimi përgjatë Unazës së tretë
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FIGURA 1-9: INFRASTRUKTURA RRUGORE DHE PARKIMI NË SKENARIN E REFERIMIT
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TRANSPORTI PUBLIK
•
•
•
•
•
•

Zhvillimi i transportit të shpejtë me autobus (BRT)
Sistem i ri tarifimi dhe biletash
Futja e autobusëve elektrikë dhe me shkarkim të ulët
Terminali i ri i autobusëve lindje-juglindje
Rehabilitimi i infrastrukturës hekurudhore në qytetin e Tiranës dhe
lidhja e re hekurudhore me aeroportin e Rinasit
Terminali i ri multimodal i Tiranës në Laprakë

FIGURA 1-10: TRANSPORTI PUBLIK NË SKENARIN E REFERIMIT

ÇIKLIZMI
•
•
•

‘Rrjeti minimal’ i infrastrukturës çiklistike të Tiranës
Shtigjet natyrore për biçikletat
Zgjerimi dhe përmirësimi i rrjetit çiklistik

FIGURA 1-11: ÇIKLIZMI NË SKENARIN E REFERIMIT
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3.4 Skenarët alternativë

Në Shtojcën 3 jepet një listë masash për secilin prej tre skenarëve
alternativë.

Ashtu siç shpjegohet më sipër, përveç Skenarit të Referimit, janë projektuar
edhe tre skenarë të tjerë, si kombinim i grupeve të ndryshme të masave të
integruara të forta (investime) e të buta (politika) dhe fazave të ndryshme të
zbatimit (afatshkurtra, 2022, afatmesme, 2025, afatgjata, 2030).

3.4.1

Të tre skenarët alternativë përfshijnë të gjitha masat e parashikuara në
Skenarin e Referimit dhe, përveç tyre, një kombinim masash të tjera politike
të forta dhe/ose të buta për të përmirësuar jetesën dhe sistemin e
lëvizshmërisë në qytetin e Tiranës. Arsyetimi dhe qasja në thelb të secilit prej
skenarëve janë mjaft të ndryshëm, edhe nëse kanë disa masa dhe hipoteza
të përbashkëta (kjo, sidoqoftë, mund të ndryshojë sa u përket fazave
kohore).
Tre skenarët alternativë janë:

SKENARI ME INVESTIM TË LARTË

Ky skenar përfshin të gjithë grupin e masave ambicioze të planifikuara
tashmë për qytetin, që i përkasin Skenarit të Referimit. Përveç kësaj, ai
përfshin një grup masash të tjera dhe ekzekutimin e plotë të një pakete
projektesh infrastrukturore, pa asnjë kufizim sa i takon buxhetit. Deri diku,
kjo mund të shihet si libri i ëndrrave për Tiranën, ku paratë nuk janë pengesë
e çdo nismë mund të zbatohet pa vështirësi brenda periudhës dhjetëvjeçare
të zbatimit të PLQU-së.
Më me hollësi, ndërhyrjet kryesore përfshijnë:
•

•
•

SKENARI ME INVESTIM TË ULËT
•

SKENARI I BALANCUAR

SKENARI ME INVESTIM TË LARTË (IL)

•

Infrastrukturat e reja të transportit publik
o zgjerim i rrjetit të autobusëve dhe korsitë e përparësisë së
autobusëve
o një shërbim tramvaji midis aeroportit dhe Tiranës
Stimuj publikë për lëvizshmërinë elektrike dhe hibride
Një grup rregullash për uljen e trysnisë nga makinat
o zona të reja këmbësorësh, zona me trafik të kufizuar dhe
hapësira mjedisore
o një skemë tarife për bllokimin, e kontrolluar nga kamerat
Forcimi i teknologjive të disponueshme për monitorim dhe
planifikim, duke përmirësuar sistemin e prodhimit dhe monitorimit
të të dhënave
Përmirësimi i logjistikës së qytetit përmes rishikimit të kufizimeve të
aksesit, krijimit të Qendrave Urbane dhe të Mikrokonsolidimit, si
dhe promovimi i biçikletave me rimorkio
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3.4.2

SKENARI ME INVESTIM TË ULËT (IU)

Ndryshe nga skenari me investim të lartë, ky i fundit përfshin vetëm një
pjesë të vogël të masave të propozuara, përveç skenarit të referimit. Ai
karakterizohet nga një nivel minimal i investimeve shtesë, duke mbajtur
parasysh kufizimet (sa u takon burimeve financiare, por edhe kompleksitetit
të procesit zbatues). Për rrjedhojë, vëmendja është te masat më pak
ambicioze, masat e politikave (të buta), rregulloret dhe zgjidhjet me kosto të
ulët.
Më hollësisht, ndërhyrjet kryesore përfshijnë:
•

•
•

3.4.3

Rritjen e ndërgjegjësimit për përfitimet e lëvizshmërisë së
qëndrueshme
o Hartimi i planeve të udhëtimit dhe institucioni i
menaxherëve të lëvizshmërisë
o Miratimi i një kodi rrugor e rregullash qarkullimi që do të
përmirësojnë përdorimin e biçikletës dhe ecjen
o Futja e konceptit të rrugës së biçikletave
Pamje dhe vizibilitet i ri për transportin publik dhe një model
kontraktues dhe rregullore e transportit publik në të ardhmen
Disa prej ndërhyrjeve të buta, si përmirësimi i stacioneve të
autobusëve dhe terminaleve të vogla, përshtatja e hapësirave të
ngarkim/shkarkimit në rrugë dhe e hapësirave për dorëzimin e
mallrave jashtë rrugës

SKENARI I BALANCUAR (SB)

Skenari i tretë shkon një hap më tej. Në vend që të përfshijë të gjithë
paketën e masave që janë pjesë e Skenarit të Referimit (siç ndodh me
skenarët me investim të lartë e të ulët), ai propozon në mënyrë më realiste
renditjen sipas përparësisë të masave të planifikuara tashmë, mbështetur në

shkallën e urgjencës dhe kompleksitetit të ndërhyrjeve. Ai e bën këtë duke
rishikuar afatet e zbatimit, duke mbajtur parasysh se disa ndërhyrje specifike
mund të arrihen vetëm pas vitit 2030. Në këtë mënyrë, ai hap mundësinë që
burimet e disponueshme të riorientohen drejt ndërhyrjeve të tjera, të cilat
përqendrohen më shumë te qëndrueshmëria.
Më në hollësi, ndërhyrjet kryesore përfshijnë:
•
•
•
•

•
•

•

Renditjen sipas përparësisë të masave të Skenarit të Referimit (shih
figurën e mëposhtme)
Infrastrukturat e reja të transportit publik dhe një pamje e vizibilitet
i ri
Stimuj dhe inkurajim i lëvizshmërisë elektrike dhe hibride
Një grup rregullash për uljen e trysnisë nga makinat
o Hapësira të reja për këmbësorët, zona me trafik të kufizuar
dhe hapësira mjedisore
o Një skemë tarife për bllokimin, e kontrolluar nga kamerat
Forcimi i teknologjive ekzistuese për monitorim dhe planifikim,
përmirësimi i sistemit të prodhimit dhe monitorimit të të dhënave
Përmirësimi i logjistikës së qytetit përmes rishikimeve të kufizimit të
hyrjes, krijimit të infrastrukturave të forta e të buta që lehtësojnë
shpërndarjen e organizuar të mallrave në qytet
Rritja e ndërgjegjësimit për përfitimet e lëvizshmërisë së
qëndrueshme dhe rritja e lëvizshmërisë së butë.
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FIGURA 1-12: RENDITJA E MASAVE SIPAS PËRPARËSISË E MASAVE TË SR NË HIPOTEZAT E
BALANCUARA
Brenda afatit të PLQU-së (2030)

Pas vitit 2030
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3.5 Vlerësimi dhe krahasimi i skenarëve

FIGURA 1-13: PROCESI I VLERËSIMIT ASHK

Procesi i hartimit të PLQU-së për Tiranën mbështetet në vlerësimin dhe
krahasimin e skenarëve alternativë të planifikimit, d.m.th., mënyra të
ndryshme të kombinimit të paketave të masave, që synojnë arritjen e
objektivave të PLQU-së.
Për këtë objektiv përdoret Analiza me Shumë Kritere (AShK). AShK-ja është
një instrument për vlerësimin e alternativave të ndryshme, efektet e të
cilave nuk mund të shprehen në formë monetare apo të përllogariten
lehtësisht, por që politikëbërësit i shohin me rëndësi për t’u përfshirë
formalisht në vlerësim.
Forca e AShK-së qëndron në faktin se ajo mund të përdoret me një grup
njësish matëse që zbatohen për secilin kriter. Këto njësi matëse pasqyrojnë
rëndësinë relative të objektivave të politikave kundrejt të cilave matet
funksionimi i alternativave. Ato mund të vendosen apo të nxirren prej një
procesi që përfshin një shumicë vendimmarrësish ose aktorësh. Njësitë
matëse mund të përdoren më tej për pikët e ndikimit, me qëllim që t’i
bashkojnë ato në një vlerë të vetme të përgjithshme dhe të prodhojnë një
renditje.

3.5.1

KRITERET E VLERËSIMIT

Metodologjia e propozuar ngrihet mbi identifikimin e një grupi kriteresh, që
analizojnë saktësinë e skenarëve alternativë nga këndvështrime të
ndryshme. Për secilin kriter, mund të përdoret një ose më shumë tregues,
për të matur nëse ose deri ku mund të kontribuojë një alternativë në secilin
kriter individual. Treguesit duhet të ofrojnë një ‘shkallë’ në bazë të së cilës
mund të gjykohet kontributi i çdo alternative në kritere.
Në tabelën e mëposhtme paraqiten kriteret dhe nënkriteret e propozuara të
vlerësimit. Janë marrë në konsideratë dy sfera:
•
•

Kontributi në objektivat e PLQU-së (4 përmasat e qëndrueshmërisë),
Kontributi në strategjitë kryesore të PLQU-së (6 shtylla të politikave).
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TABELA 1-2: KRITERET DHE NËNKRITERET E ASHK-SË
Sfera

Kriteret

Nënkriteret

Kontributi në
objektivat e
PLQU-së

A) Lëvizshmëria e qëndrueshme: efektiviteti dhe
efikasiteti i sistemit të lëvizshmërisë

A1) Ulja e varësisë nga makinat për udhëtimet e përditshme në favor të mënyrave më të qëndrueshme të
transportit (ecje, biçikletë, transport publik)

Përmbushja e nevojave të lëvizshmërisë së
banorëve, bizneseve, përdoruesve të qytetit dhe
turistëve

A2) Harmonizimi i rrugëve të qytetit dhe hapësirave publike me nevojat e përdoruesve të ndryshëm, të rrugës
(këmbësorët, çiklistët dhe përdoruesit e transportit publik)
A3) Optimizimi dhe integrimi i sistemeve të ndryshme publike dhe/ose private të lëvizshmërisë
A4) Optimizimi dhe racionalizimi i mallrave të transportit

B) Qëndrueshmëria sociale: barazia, siguria dhe
përfshirja sociale
Sigurimi i shëndetit, sigurisë, aksesueshmërisë dhe
informacionit të mjaftueshëm për të gjithë

B1) Ulja e aksidenteve rrugore, duke u përqendruar te përdoruesit më të ekspozuar
(këmbësorët/çiklistët/motoçiklistët /fëmijët/ personat mbi 65), me synim eliminimin e aksidenteve
vdekjeprurëse
B2) Sigurimi i përdorimit korrekt të rrugës me anë të kontrolleve më të mëdha dhe efektive të rregullave të
qarkullimit dhe parkimit
B3) Rritja e ndërgjegjësimit dhe “liria e zgjedhjes” që drejtohet nga mënyrat më të qëndrueshme të transportit,
duke rritur komunikimin dhe marketingun
B4) Jetueshmërisë, akses dhe tërheqje më e madhe për të gjithë përdoruesit, duke ruajtur karakteristikat e
qytetit dhe qëndrueshmërinë e sistemit të lëvizshmërisë

C) Qëndrueshmëria ekonomike: novacioni dhe
efikasiteti ekonomik

C1) Kryerja e shpenzimeve publike efikase dhe efektive për infrastrukturën dhe shërbimet e lëvizshmërisë (vlerë
kundrejt parasë)

Rritja e mundësive për novacion dhe puna për
qëndrueshmërinë dhe efikasitetin ekonomik

C2) Nxitja e efikasitetit ekonomik të shpërndarjes së mallrave
C3) Përdorimi optimal i burimeve, duke shtuar format e përdorimit të përbashkët të automjeteve dhe
infrastrukturave, duke inkurajuar novacioni teknologjik e menaxhues në sektorin e transportit
C4) Përfshirja shprehimisht dhe në mënyrë të përbrendësuar në politikat publike e kostove mjedisore, sociale
dhe shëndetësore të krijuara nga mënyrat e ndryshme të transportit
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Sfera

Kriteret

Nënkriteret

D) Qëndrueshmëria mjedisore: cilësia e mjedisit

D1) Ulja e ndotjes së ajrit dhe shkarkimeve të CO2-shit që vijnë nga sektori i transportit

Nxitja dhe përmirësimi i cilësisë së mjedisit

D2) Ulja e konsumit të energjisë dhe, sidomos, atij të karburanteve fosile (nafta diesel / benzina / LPG / etj.), që
përdoren nga sektori i transportit
D3) Ulja e ekspozimit të popullsisë ndaj zhurmës, duke u dhënë përparësi zonave pranë shkollave, objekteve
shëndetësore dhe zonave të banuara
D4) Përmirësimi i cilësisë së peizazhit urban dhe kufizimi i konsumit të tokës

Kontributi në
strategjitë
kryesore dhe
shtyllave
politike të
PLQU-së

E) Financimi i politikave dhe strategjive kryesore

E1) Bërja e transportit publik më të gjerë, më efikas, të integruar, tërheqës dhe përfshirës
E2) Inkurajimi i përdorimit të biçikletave dhe skuterave elektrikë si alternativë ndaj transportit të motorizuar
privat
E3) Menaxhimi i objekteve dhe tarifimit të parkimit si nxitës për orientimin e zgjedhjes së mënyrës së transportit
(qasja liro-shtrëngo)
E4) Zbatimi i teknologjive të ShTI-ve, zgjidhjeve digjitale, lëvizshmërisë elektrike për një qytet (më) inteligjent
E5) Tirana me lëvizshmëri rezistente: kombinimi i investimeve në infrastrukturë dhe politikave të buta, përdorimi
maksimal i burimeve (financiare dhe hapësinore) dhe rritja e elasticitetit dhe aftësisë reaguese të sistemit të
lëvizshmërisë
E6) Nxitja e projektimit dhe përdorimit të rrugëve të qytetit e hapësirave urbane me fëmijët në qendër, për të
rritur aksesueshmërinë, tërheqjen sigurinë.
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3.5.2

VENDOSJA E RËNDËSISË RELATIVE TË KRITEREVE

Një element i rëndësishëm i vlerësimit me shumë kritere është identifikimi i
rëndësisë relative i kritereve të ndryshme (procesi i ponderimit).
Procesi analitik hierarkik (PAH) është përdorur gjerësisht për të hartuar
njësitë matëse për kriteret në shumë lloje aplikimi të AShK-së. PAH-ja iu
ofron aktorëve një mënyrë për të shprehur përparësitë e tyre relative në
objektiva të shumëfishta, duke përdorur një grup krahasimesh në çift të
objektivave. Vlerësimet e kryera përmes këtyre krahasimeve mund të
përdoren, më pas, për të nxjerrë njësitë matëse që aktorët zbatojnë në
mënyrë të nënkuptuar për çdo kriter.
Avantazhi që ofron kjo metodologji qëndron jo vetëm në transparencën e
rezultateve, por edhe në faktin se kriteret e përdorura mund të jenë objekt
kontrolli dhe konsensusi nga të gjithë politikëbërësit. Përfshirja e shumë
aktorëve në procesin vendimmarrës është vërtet një faktor i rëndësishëm
dhe, për sektorin e transportit, shpesh thelbësor për zbatimin me sukses të
masave të marra në konsideratë. Kjo lejon që vëmendja të përqendrohet te
krijimi i krahasueshmërisë së rezultateve dhe, në fund, te pranimi i renditjes
së alternativave.
Njësitë matëse janë nxjerrë nga procesi pjesëmarrës që do të kryhet përmes
një pyetësori në elektronik, që u prezantua në seminarin për skenarët
alternativë të PLQU-së (18 qershor 2020, shih Shtojcën 1).

3.5.3 VLERËSIMI DHE RENDITJA
Vlerësimi i alternativave të ndryshme përfshin, së pari, përllogaritjen e të
gjithë treguesve për masat që i përkasin secilës alternativë. Si hap i dytë,
ponderohen të gjithë treguesit sipas njësive matëse të përcaktuara, për të
nxjerrë një vlerë për secilin kriter. Më pas, vlerat e të gjitha kritereve

ponderohen nëpërmjet njësive matëse nga konsultimi i aktorëve, për të
llogaritur rezultatin përfundimtar të secilës alternativë.
Për këtë zbatim, AShK-ja bazohet kryesisht në tregues cilësorë: së pari, ata
duhen vlerësuar sipas shkallës së performancës, E lartë, Mesatare, E ulët,
Asnjë dhe, më tej, vlerësimi cilësor shndërrohet në pikë numerike, numra
tregues (vlera e treguesit është 100 në Skenarin e Referimit), për të bërë të
mundur krahasueshmërinë e kritereve të ndryshme.
Të gjitha indekset raportohen në mënyrë të tillë që vlera më e madhe të
përkojë me një situatë më të qëndrueshme, duke nisur nga skenari i
referimit.
AShK-ja e kryer në hapat e mëparshme çon në pikësimin e alternativave të
propozuara, renditja e të cilave bën të mundur identifikimin e skenarit më
premtues.
Po kështu, duhen kryer testet e ndjeshmërisë, për të përcaktuar sa të forta
janë pikët e vendosura si rezultat, për të ndryshuar njësitë matëse dhe, për
pasojë, për të bërë renditjen përfundimtare të alternativave.
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3.5.4

FIGURA 1-14: RENDITJA E SKENARËVE ALTERNATIVË (PIKËT)

REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË VLERËSIMIT

Aktorët e konsultuar paraqitën njësitë matëse në vijim për kriteret e
vlerësimit. Lëvizshmëria e qëndrueshme dhe, në një shkallë më të ulët, niveli
i përputhshmërisë me strategjitë kryesore të dëshiruara u vlerësuan si më të
rëndësishme se kriteret e tjera.

TABELA 1-3: NJËSITË MATËSE TË KRITEREVE TË VLERËSIMIT
Kriteret

Njësia
matëse

A) Lëvizshmëria e qëndrueshme

0.233

B) Qëndrueshmëria sociale

0.186

C) Qëndrueshmëria ekonomike

0.188

D) Qëndrueshmëria mjedisore

0.181

E) Politikat themeluese dhe strategjitë kryesore

0.213

Bazuar në këto njësi matëse, vlerësimi me shumë kritere ka çuar në
renditjen vijuese të tri skenarëve.
Skenari i Balancuar (BL) mori pikët më të larta, më shumë sesa dy skenarët e
tjerë (IL, Investime të Larta dhe UL, Investime të ulëta), sipas të gjitha
kritereve. Është e qartë se skenari UL mund të japë efekte më të kufizuara
sesa dy të tjerët. Nga ana tjetër, BL tregon një shpërndarje më të mirë të
burimeve, duke bërë të mundur arritjen e rezultateve më të mira me një
investim më të ekuilibruar.

FIGURA 1-15: RENDITJA E SKENARËVE ALTERNATIVË PËR SECILIN KRITER (PIKËT)
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4 Skenarët e përzgjedhur dhe masat
Ky kapitull paraqet skenarin e planifikimit që doli si rezultat i vlerësimit të
zgjedhjeve alternative dhe renditjes së (paketave) të masave sipas
përparësisë.
Ai organizohet rreth 6 strategjive kryesore që janë identifikuar si shtyllat
themelore të politikave për t’iu përgjigjur sfidave të veçanta të lëvizshmërisë
(siç rezulton prej analizës së gjendjes aktuale dhe paraqitet e grupuar në
Rubrikën 8.2), si edhe për të përmbushur vizionin dhe objektivat e PLQU-së
së Tiranës.
Gjashtë strategjitë janë:
1. Nxitja e Transportit Publik, për ta bërë më të gjerë, më efikas, më të
integruar, tërheqës e përfshirës
2. Inkurajimi i çiklizmit dhe mikrolëvizshmërisë si alternativë ndaj
transportit të motorizuar privat
3. Tiranë me lëvizshmëri rezistente: kombinimi i investimeve në
infrastrukturë dhe politikave të buta, duke përdorur sa më mirë
burimet (financiare dhe hapësinore) dhe duke rritur elasticitetin dhe
aftësinë reaguese të sistemit të lëvizshmërisë
4. Menaxhimi i ofrimit, logjistikës dhe tarifimit të parkimit si nxitës për
të orientuar zgjedhjen modale (qasja liro-shtrëngo)
5. Inkurajimi i projektimit dhe përdorimit të rrugëve dhe hapësirave
urbane të qytetit me fëmijët në qendër, për të rritur qasjen, shkallën
e tërheqjes dhe sigurinë.

6. Zbatimi i ShTI-ve, zgjidhjeve digjitale, lëvizshmërisë elektronike për
një qytet (më) inteligjent
Vlen të përmendet fakti se, gjatë hartimit të PLQU-së së parë, kuptuam se
studimet dhe planet e mëparshme të miratuara së fundi nga bashkia (p.sh.
TR030, Plani i Veprimit për një Qytet të Gjelbër) përfshinin një sërë masash
për nxitjen dhe favorizimin e lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane. Mandati
i kryetarit Erion Veliaj u dha gjithashtu një drejtim të qartë disa nismave
politike (p.sh. nga çiklizmi te ndërhyrjet në sferën publike). Më tej, prirjet e
ndryshimeve të shpejta në përdorimin e tokës dhe në shoqëri, së bashku me
goditjet e kohëve të fundit, si tërmeti i vitit 2019 dhe pandemia e Covid-19ës, zbuluan një kuadër programues mjaft të hollësishëm për një sërë
ndërhyrjesh dhe një përgjegjësi të konsiderueshme e aftësi për të menaxhuar
këto masa nga drejtoritë e ndryshme të bashkisë.
Për rrjedhojë, përpjekjet janë orientuar drejt integrimit të paketës së masave
të politikave me të tjera shtesë, që janë të afta të shumëfishojnë efektet e
pritshme pozitive, por, nga ana tjetër, edhe të shmangin konfliktet dhe efektet
e kundërta të strategjive dhe masave. Skenari planifikues është kësisoj një
punë sistemimi, integrimi dhe, gjithashtu, rishikimi të masave në Skenarin e
Referimit. Po ashtu, plani në fjalë ofron mjaft detaje të hollësishme për masat
dhe hapat në kuadër të masave, që paraqiten në rubrikat e mëposhtme.

4.1 Nxitja e transportit publik
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Nxitja e Transportit Publik, për ta bërë
më të gjerë, më efikas, më të integruar,
tërheqës e përfshirës

Strategjia e parë kërkon të përmirësojë cilësinë e transportit publik në qytetin
e Tiranës. Ajo përfshin rritjen e shërbimit (në sasi e cilësi), duke e bërë më
efikas, të integruar, tërheqës dhe të përftueshëm nga të gjithë.
Mbështetur tek elementi që e bën transportin publik zgjedhjen më të
preferuar modale nga një numër i madh i popullsisë dhe vetëdija për kufizimet
aktuale që ai ka (sidomos, transporti i shpejtë masiv dhe kapaciteti aktual
rrugor), strategjia kërkon të përforcojë rolin e transportit publik duke rritur
shtrirjen dhe kapacitetin dhe duke përmirësuar funksionet, nivelin e tërheqjes
dhe përfshirjes.
Për ta realizuar këtë, PLQU-ja sugjeron përshpejtimin e zhvillimit të skenarit
për transportin e shpejtë të autobusëve (BRT) dhe të segmentit të ri
hekurudhor që lidh qendrën e qytetit me aeroportin e Rinasit dhe nyjën
detare të Durrësit dhe komunitetin e udhëtarëve. Po ashtu, PLQU-ja ka
identifikuar masa inteligjente dhe me kosto të ulët për rikonfigurimin tërësor
të rrjetit të autobusëve: koncepti i kronobusit u krijua në Nantë (FR) dhe bën
bashkë përdorimin vetëm të korsive të autobusëve të lyera me bojë dhe
përparësinë në semafor duke përdorur teknologjinë RFID me rreze të shkurtër
(identifikimi me anë të radiofrekuencës – shën. i përkthyesit), futjen e
ndarësit të korsive/shënjuesit e ngritur nga toka, zgjerimin e segmenteve
rrugore, rrugë të dedikuara transportit publik, korsi provizore për autobusët
dhe korsi për të kontrolluar zonat e padukshme.

Një skemë e përhapur trafiku me një kah brenda unazës së tretë mund të
krijojë lehtësisht kushtet për linjë BRT-je dhe korsi përparësie për autobusët
me dy kahe. Për më tepër, masa mund të jetë me kosto mjaft efektive, duke
qenë se nuk është e nevojshme të modifikohet infrastruktura aktuale rrugore
dhe mund të zbatohet brenda një kohe të shkurtër. Ideja e përgjithshme është
vënia si përparësi e flukseve të transportit, duke shkurajuar në të njëjtën kohë
trafikun e automjeteve private, me qëllim që të ulet bllokimi i qendrës së
qytetit duke përdorur hapësirën ekzistuese aktuale në rrugë (shih gjithashtu
strategjinë për Tiranën me lëvizshmëri rezistente).
BRT-ja bën thirrje për një koncept të ri për rrjetin e ardhshëm të transportit
publik dhe tashmë ky objektiv lidhet me konfigurimin e një rrjeti të projektuar
më hierarkik dhe një rrjet të zgjeruar autobusësh urbanë dhe
suburbanë/ruralë sa i takon mbulimit/numrit të linjave dhe llojit të
shërbimeve, nivelit të shërbimit (shpeshtësisë, udhëtimeve), përcaktimit të
itinerarit, niveleve minimale të rehatisë dhe informimit brenda autobusit e në
stacione. Për ta realizuar këtë dhe për të rritur shkallën e përdorimit të
sistemit, PLQU-ja ka identifikuar masa që do të krijojnë një pamje dhe
vizibilitet të ri për transportin publik në qytet, sidomos në vendndalimet e
autobusëve dhe nyjat e vogla që do jenë po ashtu më të aksesueshme për
njerëzit me moshë e aftësi të ndryshme.
Ka një nevojë të madhe për të siguruar nivelin e duhur të shërbimit dhe për
të orientuar nisjen e një sistemi të integruar tarifimi dhe një programi për
rinovimin e flotës. Kjo do të bëhet nëpërmjet përditësimit të skemës aktuale
të rregullimit dhe financimit të transportit publik në Tiranë, që do të përfshijë
edhe vlerësimin e skemave të duhura për futjen në qarkullim të autobusëve
elektrikë (përfshi ndërtimin e stacioneve të karikimit në depo ose në radhë në
vendndalime).
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E fundit në radhë, por jo nga rëndësia, transporti
publik do të bëhet më elastik e përfshirës, duke
futur shërbimet e posaçme dhe me kërkesë në
zonat me dendësi të ulët dhe/ose për
alternativat e shumëfishta të lëvizshmërisë
(natë/shkollat/personat me aftësi të kufizuara)
Po ashtu, strategjia mund të zhvillohet edhe mbi
stacionin e ri multimodal që do të realizohet në
Laprakë, terminali i ri i autobusëve lindjejuglindje dhe objektet e planifikuara parko &
përdor për të lehtësuar kalimin nga automjetet
private dhe transporti publik ose mënyra të tjera
të qëndrueshme transporti.

FIGURA 1-16: VËNIA NË VEND TË PARË E TRANSPORTIT PUBLIK: KORRIDORE TË REJA NË NJË SKEMË TË RISHIKUAR QARKULLIMI
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FIGURA 1-17: NXITJA E TRANSPORTIT PUBLIK
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TABELA 1-4: LISTA E MASAVE PËR STRATEGJINP “NXITJA E TRANSPORTIT PUBLIK”
KODI

MASAT

AKTIVITETET

AFATI
RS

PT

PT1

PT2

Fusha e ndërhyrjes: Transporti publik
Zhvillimi i transportit të shpejtë me
autobusë (BRT)

Sistem i ri tarifimi dhe biletash

Ndërtimi dhe funksionimi i Linjës 1 të BRT-së, Kombinat –
Kinostudio
Ndërtimi dhe funksionimi i Linjës 2 të BRT-së, Tirana e Re

2025
2025

Ndërtimi dhe funksionimi i Linjës 3 të BRT-së, Unaza

2025

Struktura e re e tarifimit

2022

Sistem biletash i integruar dhe pa para në dorë

2022

Zbatimi i plotë i sistemit të ri
PT3

Futja e autobusëve elektrikë dhe me
normë të ulet shkarkimi në Tiranë

PT4

Terminal i ri autobusësh lindje-jug-lindje

PT5

Rehabilitimi i infrastrukturës
hekurudhore në qytetin e Tiranës dhe
segmenti i ri hekurudhor që lidh me
aeroportin e Rinasit

PT6

Terminali i ri multimodal i Tiranës

PT7

Rregullat dhe modeli kontraktues i
transportit publik në të ardhmen

PT8

Zgjerimi dhe përmirësimi i rrjetit të
autobusëve

Testimi dhe studimi i Linjës së gjelbër

2022

Program për autobusë me emetime zero dhe të ulëta

2025
/30

Ndërtimi dhe vënia në punë e terminalit të ri
Rehabilitimi i segmentit hekurudhor Durrës-KasharLaprakë
Ndërtimi i lidhjes së re hekurudhore midis Tiranës dhe
aeroportit të Rinasit
Rehabilitimi i segmentit hekurudhor Laprakë-qendër e
Tiranës
Ndërtimi dhe vënia në punë e terminalit të ri multimodal

2022

Studimi

2022

Programi i ri i tenderimit

2025

Dhënia e kontratës

2025

Përfundimi i rrjetit të planifikuar të autobusëve

2022

2025
2025
2030
2019

2022 2025 2030 Pas vitit 2030
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KODI

MASAT

AKTIVITETET

AFATI
RS

PT
PT10

Fusha e ndërhyrjes: Transporti Publik
Projektimi dhe vënia në punë e rrjetit të
autobusëve
Analiza dhe identifikimi i zgjidhjeve parësore

PT11

Futja e konceptit të kronobusit
(përparësi për autobusin)

Zgjerimi i korsive të autobusëve
Përparësi në kryqëzime
Identitet i ri pamor

PT12

Pamje dhe vizibilitet i ri për transportin
publik

Investime dhe bashkërendim i veprimtarive të ndryshimit
të imazhit
Fushatat e marketingut

PT13

Nyja të vogla: përmirësim i
vendndalimeve dhe terminalëve të
vegjël të

Përmirësimi dhe/ose zhvendosja e nyjave dhe
vendndalimeve ekzistuese
Instalimi i objekteve të reja

PT14

Shërbime transporti në shkolla dhe
përfshirëse me kërkesë

Përmirësimi i transportit shkollor
Transport i posaçëm për përdoruesit me aftësi të
kufizuara dhe dëmtime fizike
Vlerësimi dhe testimi i autobusëve me kërkesë në zonat
me dendësi të ulët dhe/ose për alternativa lëvizshmërie
përfshirëse/të shumëfishta (natën/për në shkollë/për
personat me aftësi të kufizuara)

PT15

Stimuj financiarë/rregullatorë për
taksitë elektrike dhe hibride

2022 2025 2030 Përtej vitit 2030
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4.2 Inkurajimi i çiklizmit dhe
mikrolëvizshmërisë
Inkurajimi i çiklizmit dhe
mikrolëvizshmërisë si alternativë ndaj
transportit me mjete motorike private

Pavarësisht se numri i infrastrukturave të përkohshme çiklistike është rritur
gjatë viteve të fundit, duke përfunduar thuajse të gjithë rrjetin minimal në
Tiranën qendrore, numri i përdoruesve të rregullt të biçikletës nuk është rritur
me ritme të shpejta e as nuk ka një numër të konsiderueshëm drejtuesish të
automjeteve që janë bindur të kalojnë te përdorimi i biçikletës. Kjo është mjaft
normale, për shkak të faktit se, për të përdorur biçikletën, duhet ta mësosh
dhe të bësh praktikë shpesh, për ta shndërruar në një element përbërës të
kulturës së lëvizshmërisë në një qytet të qëndrueshëm.
Kjo strategji njeh rolin thelbësor të përdorimit të biçikletës për të përshkuar
distanca të shkurtra deri në të mesme (p.sh. brenda rrezes prej 7 km) në një
qytet kompakt si Tirana dhe i shton një element të rëndësishëm (që ende
mungon): përdorimin e skuterave elektrikë dhe mjeteve të tjera personale të
lëvizjes si hoverboards, monowheel dhe segways. Për rrjedhojë, strategjia
është e formuluar për të funksionuar për të gjitha alternativat e
mikrolëvizshmërisë dhe për të synuar kryesisht përdoruesit e makinave.
Biçikletat dhe lëvizshmëria aktive janë po ashtu thelbësore për shumëfishimin
e përfitimeve në shëndet për qytetarët.

Ajo synon të përshpejtojë përfundimin e korsive të sigurta e të veçuara të
biçikletave, që janë planifikuar nga bashkia dhe përfshin instrumente të reja,
kryesisht rregullatore e me kosto të ulët, si përdorimi i përbashkët i korsive
me vijëzime të ndërprera për biçikletat dhe rrugë çiklistike me përdorim të
përbashkët, bashkë me rishikimin e Kodit Rrugor, për të përfshirë normat
specifike për përdoruesit e mikrolëvizshmërisë. Skenari i përzgjedhur (i
balancuar) i planit synon po ashtu zgjerimin dhe përmirësimin e rrjetit çiklistik
jashtë qendrës së qytetit me infrastrukturë të veçuar e të siguruar, si dhe
eliminimin e “pikave të padukshme” në kryqëzime.
Masat që merren me shtigjet natyrore do të përcaktojnë gjithashtu një
standard për sistemin e lëvizshmërisë së korridoreve ekologjike, që do të
lidhin sistemin e pyllit të ardhshëm orbital rreth qytetit. I gjithë rrjeti shihet
edhe si mjet për të riprezantuar qendrat e vogla dhe për të promovuar
Tiranën si një destinacion i ri i turizmit çiklistik në Evropë.
Shërbimet aktuale të biçikletave me qira do të zgjerohen e përmirësohen,
duke përfshirë të gjitha mjetet e mikrolëvizshmërisë (p.sh. skuterat elektrikë),
por edhe biçikletat elektrike me rimorkio dhe do të vihen në dispozicion
sidomos në objektet e parkimit dhe marrjes për përdorim. PLQU-ja do të
kërkojë një skemë të re PPP-je dhe sugjeron përqendrimin më shumë te rrjeti
i stacioneve pritëse (zyrat me personel ose dyqane ku biçikletat mund të
merren e ku duhen kthyer).
Sa u takon objekteve të parkimit në rrugë e jashtë rruge, strategjia parashikon
krijimin e stacioneve sociale të biçikletave në pikat ekzistuese (dyqane lokale,
shoqata, ndërtesa) që përfshijnë shërbime vetëriparimi dhe nisma
promocionale/komunitare, si dhe përmirësimin e shtimin e skarave dhe
instrumenteve të tjera për biçikletat më rrugë.
Strategjia ka edhe një komponent të dytë kryesor: një program praktike dhe
mësimi, frymëzuar nga Nisma e Përvojës me Biçikletën në Bruksel dhe u
drejtohet kryesisht të rriturve e studentëve, për t’i ndihmuar të arrijnë
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praktikën, vetëbesimin dhe një model të përhershëm çiklizmi (por edhe
mikrolëvizshmërie). Me këtë komponent lidhen edhe masat që kanë të bëjnë
me promovimin e lëvizjes aktive (p.sh. ditët pa makina).
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FIGURA 1-18: INKURAJIMI I ÇIKLIZMIT DHE MIKROLËVIZSHMËRISË
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TABELA 1-5: LISTA E MASAVE PËR STRATEGJINË, “INKURAKIMI I ÇIKLIZMIT DHE MIKROLËVIZSHMËRISË”
KODI

MASAT

AKTIVITETET

AFATI
SR

C

C1

C2

C3

Fusha e ndërhyrjes: Çiklizmi

‘Rrjeti minimal’ i infrastrukturës çiklistike
në Tiranë

Shtigjet natyrore të çiklizmit

Përfundimi dhe zgjerimi i rrjetit çiklistik

Zgjerimi i korsive të përkohshme të biçikletave dhe
përfundimi i rrjetit minimal
Përmirësimi i “pikave të errëta” në kryqëzime dhe
mirëmbajtja e rrjetit ekzistues
Ndërtimi i infrastrukturave të veçanta e të sigurta për
çiklizmin
Shtegu i biçikletave, korsia e këmbësorëve dhe
vrapuesve në Parkun e Liqenit të Farkës
Shtegu i biçikletave, "Shtish-Tufinë"
Shtegu i biçikletave, korsia e këmbësorëve dhe
vrapuesve në Liqenin e Thatë
Zbatimi i korsisë së përbashkët për biçikletat dhe
autobusët përgjatë unazës së tretë
Përfundimi dhe vendosja e lidhjeve që mungojnë me
rrjetin minimal
Zgjerimi i rrjetit çiklistik me korsi të përkohshme për
biçikletat (faza 1)

2022
2025 2030
2030
2022
2022
2022

Zgjerimi dhe përmirësimi i korridoreve çiklistike me
infrastruktura të veçuara dhe të siguruara çiklistike
(faza 2)
C4

Biçikletat e përbashkëta elektronike dhe
stacionet e karikimit në parkun e madh
dhe në Marmicë-Petrelë

2022

2022 2025 2030

Pas vitit
2030
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C5

Skema e re PPP për biçikletat dhe skema
e përdorimit të përbashkët të skuterave
elektrikë në Tiranë

KODI

MASAT

AKTIVITETET

AFATI
RS

C

Fusha e ndërhyrjes: Çiklizmi

C6

Sistemi i skuterave elektrikë dhe i
biçikletave me rimorkio me stacione
pritëse

C7

C8
C9

Sistem i ri mjedisesh parkimi për
biçikletat dhe mjetet e
mikrolëvizshmërisë
Programe të praktikës dhe mësimit të
biçikletës
Tirana si destinacion i turizmit çiklistik

Krijimi i stacioneve sociale të biçikletave në pikat
ekzistuese (dyqane lokale, shoqata, ndërtesa), ku
përfshihen shërbime vetëriparimi dhe nisma
promovuese/komunitare
Përmirësimi dhe shtimi i skarave dhe mjeteve për
biçikletat

2022 2025 2030

Pas vitit
2030
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4.3 Tirana me lëvizshmëri rezistente
Tirana
me
lëvizshmëri
rezistente:
kombinimi i investimeve në infrastrukturë
dhe politikave të buta, duke shfrytëzuar
maksimalisht burimet (financiare dhe
hapësinore) dhe duke rritur elasticitetin dhe
aftësinë reaguese të sistemit të
lëvizshmërisë
Rezistenca duhet të jetë një element i spikatur i strategjive të të gjitha
qyteteve dhe Tirana ka dëshmuar përgjithësisht aftësinë për të vepruar në një
mjedis që ndryshon shpejt e për të reaguar ndaj goditjeve të papritura (në më
pak se një vit, Tirana përjetoi një tërmet shkatërrues dhe pandeminë e Covid19-ës).
Grupi i punës për PLQU-në kuptoi se tashmë ishin planifikuar ndërhyrje të
shumta në infrastrukturë, për t’i siguruar kryeqytetit shqiptar një rrjet rrugor
më të fortë e hierarkik. Këto ndërhyrje janë renditur si parësore brenda një
afati që merr parasysh nevojën për të siguruar burime të mjaftueshme
financiare për masa politikash më të diferencuara brenda së njëjtës kohë,
duke i lejuar një nivel elasticiteti sistemit të lëvizshmërisë.
Në skenarin e planifikimit, kjo u përkthye si shtyrje e disa prej ndërhyrjeve pas
vitit 2030 (për rrugët e reja dhe mjediset e parkimit) dhe si preferencë e
projekteve rehabilituese (p.sh. e rrugëve kryesore urbane), në vend të

ndryshimeve rrënjësore. Arteria juglindore e unazës së pestë (rrethrrotullime
i Saukut - Rruga Sotir Caci/SH54) dhe pjesë e ndërtimit të unazës së katërt nuk
do të jetë pjesë e kësaj periudhe të planit. Po ashtu, realizimi i segmentit
perëndimor (përfundimtar) i korridorit të lumit Lanë është tashmë i integruar
në projektin për rikuperimin e brigjeve të lumenjve dhe krijimin e një shtegu
natyror vetëm për çiklistët dhe këmbësorët.
Kjo qasje lejon që të mos humbasë efekti i dëshiruar i rrjetit rrugor dhe të
bëhet përmirësimi i kushteve aktuale (sidomos atyre të sigurisë, por çliron më
shumë burime financiare dhe hapësinore për politika të buta e inteligjente, si
dhe për ndërhyrje shtesë në infrastrukturë, të cilat mund të shumëfishojnë
efektivitetin e masave të tjera (p.sh. në blloqet urbane dhe rrugët lokale,
kombinuar me projektet e projektimit urban).
Strategjia për një Tiranë rezistente përfshin edhe disa masa të buta, si skema
e përhapur e trafikut me një kah (shih edhe strategjinë, “Nxitja e transportit
publik”), fushatat ndërgjegjësuese, futja e planeve të udhëtimit të kompanive
dhe institucionit të menaxherëve të lëvizshmërisë në shkolla dhe bizneset e
mëdha.
Kjo strategji përqafon më shumë masa sesa ati që renditen në tabelën vijuese:
shërbimet elastike/me kërkesë të transportit publik ose masat e shumta që
lidhen me ShTI-të mund të konsiderohen po ashtu të lidhura me rezistencën.
Tirana mund të shihet si një laborator i veçantë për sistemet e rezistencës së
lëvizshmërisë urbane në Evropë dhe, në këtë kuptim, strategjia i jep PLQU-së
një karakter të fortë.

45

FIGURA 1-19: NDËRHYRJET NË INFRASTRUKTURËN RRUGORE
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TABELA 1-6: LISTA E MASAVE PËR STRATEGJINË “TIRANA REZISTENTE”
KODI

MASAT

AKTIVITETET

AFATI
SR

I

Fusha e ndërhyrjes: Infrastruktura rrugore

i1

Konfigurimi i ri i unazës së parë

i2

i3

i4

Ndërtimi i unazës së dytë

Përfundimi i unazës së tretë

Projektimi teknik i unazës së katërt

Segmenti nga Parku Rinia te Hotel Plaza Maritim
(qarkullim i kufizuar vetëm për mjetet e transportit
publik)
Projektim i hollësishëm i segmentit 1 nga Rruga
“Myslym Shyri” te Rruga e Durrësit
Ndërtimi i segmentit 1- nga Rruga “Myslym Shyri” te
Rruga e Kavajes dhe më tej, sipër Rrugës së Durrësit
Ndërtimi i segmentit 2 - nga Rruga Fortuzi dhe
Bulevardi “Zogu” te rruga e Dibrës, duke vazhduar
drejt Bulevardit “Zhan D’Ark”.
Ndërtimi i segmentit 1 - nga rruga “Ali Demi” te rruga
“Petro Nini Luarasi”
Projektim i hollësishëm i segmenteve 2 dhe 3
Ndërtimi i segmentit 2 - nga rruga “Petro Nini Luarasi”
te Rruga “Pjeter Budi”
Ndërtimi i segmentit 3 - nga rruga “Pjeter Budi” te
Rruga e Elbasanit
Projekti teknik i segmentit nga Rruga e Kavajës te
Rruga “Dritan Hoxha”
Ndërtimi i segmenteve të reja
Rindërtimi i segmenteve ekzistuese

2022
2030

2022
2025
2030
2030
2022

2022 2025 2030 Pas vitit 2030
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KODI

MASAT

AKTIVITETTET

AFATI
SR

I

i5

i6

i7

i8

Fusha e ndërhyrjes: Infrastruktura rrugore

Përfundimi i unazës së pestë

Përfundimi i kalimit anësor lindjejuglindje

Përfundimi i korridorit të lumit të Lanës
Përfundimi i projektit të parkut qendror
dhe lumit

Rindërtimi i arteries perëndimore

2022

Arteria veriore (Sheshi “Shqiponja” – Fresku)

2025

Arteria lindore (Fresku - rruga “Sotir Caci”/SH54)
Arteria juglindore (rrethrrotullimi i Saukut - rruga Sotir
Caci/SH54)
Ndërtimi i segmentit 1 Farkë e Madhe – Çollak (km 2,2)
Ndërtimi i segmentit 2, Çollak - Shkozë - pranë
maternitetit “Koço Gliozheni” (km 3,3 përfshin
seksionin lindor të Korridorit të Lumit Lanë, Masa nr.
I7))
Segmenti perëndimor (Pallati me shigjeta – segmenti i
unazës së pestë)
Segmentet lindore (Bulevardi “Zhan D’ark – lidhja me
kalimin anësor lindje-juglindje)
Përfundimi i Bulevardit verior, përfshi hapësirat
publike/parkimin në kryqëzimin e lumit të Tiranës
Rruga e Dibrës

2025

2022
2022

2022
2022
2022/25

Rrugët “Hoxha Tahsin” & “Xhanfize Keko”
i9

Përmirësim rrënjësor i rrugëve radiale
hyrëse

Rrugët “Komuna e Parisit” & “Medar Shtylla”
Rruga “Aleksander Moisiu”
Rruga “Myslym Keta”
Rruga e Kavajës

I10

Rehabilitimi i rrugëve kryesore urbane

Rruga “Aleksander Moisiu”

2022

Rruga “Myslym Keta”

2022

2022 2025 2030 Pas vitit 2030
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KODI

MASAT

AKTIVITETTET

AFATI
SR

I

I11

i12

Fusha e ndërhyrjes: Infrastruktura rrugore

Përmirësim rrënjësor i rrugëve dytësore

Rehabilitimi i rrugëve lokale dhe
blloqeve urbane

Rrugët “Hoxha Tahsin” & “Xhanfize Keko”
Rehabilitimi i rrugëve përgjat sistemit të BRT-së (Rr. e
Kavajës, Rr. e Durrësit, Blv. Zogu I, Rr. e Barrikadave)
Ndërhyrje të mëtejshme (që do të identifikohen) për
rehabilitimin e rrugëve kryesore
Zona CBD (rrugët “4 Dëshmorët” dhe “Çameria”)
Zona veriore (rrugët “5 maji”, “Gaqo Tashko”, “Njazi
Meka” dhe “Abedin Cici”)
Zona lindore ( rrugët “Kahraman Ylli”, “Marie Kraja”,
“Filip Shiroka”, “Sadik Petrela” dhe “Endri Keko”)
Zona juglindore (rrugët “Ali Visha”, “Todi Shkurti”,
“Mihal Grameno”, “3 Vëllezërit Kondi” dhe “Shefqet
Ndroqi”)
Zona jugperëndimore (seksioni që lidh rrugët ”Robert
Shvarc” dhe “Isuf Elezi”)
Zona perëndimore (rruga “Artan Lenja”)
Zona e jashtme perëndimore (rrugët ekzistuese “Besim
Alla”, “3 Deshmoret”, “Todo Manco” dhe “Krist
Maloki”)
Zona verilindore (rruga “Faik Kulla”)

2025

Rruga “Xhon Belushi”

2022

Rruga “Liman Kaba” deri te rruga “Muharrem Butka”
Kufijtë e bllokur: BLV. “Bajram Curri- Blv “Petro N.
Luarasi” - rruga “Taulantia” - rruga “Ali Demi” – Faza I
(projektimi dhe zbatimi)

2022
2022

2022 2025 2030 Pas vitit 2030
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KODI

MASAT

AKTIVITETTET

AFATI
SR

I

Fusha e ndërhyrjes: Infrastruktura rrugore
Kufijtë e bllokut: Teodor Keko, Tom Plezha, Mikel
Maruli dhe Loni Ligori (projektim)
Sheshi “Wilson”

i13

R

R1

R3
S
s6

Çlirimi i trafikut në disa kryqëzime që
bllokohen

2022
2022

Banka e Shqipërisë

2022

Rruga “Luigj Gurakuqi”
Ndërhyrje të mëtejshme (që do të identifikohen) për
rikualifikimin e rrugëve lokale dhe blloqeve urbane
Kryqëzimet përgjatë unazës së tretë

2022

Kryqëzimet përgjatë korridorit të lumit Lanë
Kryqëzimet përgjatë linjës së transportit publik,
“Kinostudio-Kombinat”. (me fokus te kryqëzimi midis
unazës së pestë. Rrugës së Kavajës dhe bulevardit
përgjatë lumit të Lanës)

2025

2025

2025

Fusha e ndërhyrjes: Rregullat rrugore

Vendosja e rregullave të qarkullimit për
biçikletat

Hartimi i rregullave të qarkullimit për biçikletat dhe
mikrolëvizshmërinë, përfshi rrugët ku përdoret
biçikleta
Arritja e njëjësimit me tabelat dhe rregullat ekzistuese
dhe përshtatja e sinjalistikës
Fushatat e komunikimit për arritjen e përmirësimit të
sjelljes

Skemë e përhapur qarkullimi me një
kah në qendrën e qytetit
Fusha e ndërhyrjes: Politikat e qëndrueshme
Plani i udhëtimit shtëpi-punë

2022
2025
2022/25

2022 2025 2030 Pas vitit 2030
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KODI

MASAT

AKTIVITETTET

AFATI
SR

I

Fusha e ndërhyrjes: Infrastruktura rrugore
Hartimi i planeve të udhëtimit dhe
institucionit të menaxherëve të
lëvizshmërisë

s7

Fushata e ndërgjegjësimit mbi
përfitimet e lëvizshmërisë së
qëndrueshme

Plani i udhëtimit shtëpi-shkollë
Harta që tregon largësitë dhe kohëzgjatjen e udhëtimit
me këmbë ose me biçikletë midis vendeve të kërkuara
Fushata informimi dhe nisma edukimi në shkolla.

2022 2025 2030 Pas vitit 2030
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4.4 Menaxhimi i ofrimit, logjistikës dhe
tarifimit të parkimit
Menaxhimi i ofrimit, logjistikës dhe
tarifimit të parkimit si nxitës për të
orientuar zgjedhjet modale (qasja liroshtrëngo)
Kjo strategji synon të menaxhojë në mënyrën e duhur pasagjerët e mjeteve
motorike private dhe qarkullimin urban të automjeteve të transportit të
mallrave duke përdorur dy nxitës kryesorë: masat e tarifimit dhe nyjat ku
njerëzit mund të kalojnë nga makinat në autobusë apo në alternativa të
mikrolëvizshmërisë dhe ngarkesat mund të transferohen nga kamionë ose
furgonë me naftë “diesel” në biçikleta me rimorkio apo furgonë të vegjël
elektrikë.
Qasja liro-shtrëngo nënkupton po ashtu se ndryshimi i qëndrueshëm modal
rregullohet jo vetëm nga sigurimi i lehtësive (kryesisht të parkimit), por edhe
përmes përcaktimit të përdorimit të tyre të preferuar (p.sh. P&P kundrejt
garazheve të parkimit përgjatë unazës së tretë, e cila është shtyrë pjesërisht
dhe është më shumë e dedikuar për banorët/qiramarrësit dhe ndërhyrjet
logjistike jashtë rruge të qytetit) dhe rishikimi i strategjive rregullatore për
parkimin në mbarë qytetin, përfshi tarifimin e parkimit dhe kufizimet për të
mbrojtur banorët e zonave me kërkesë të lartë e për të rritur përdorimin e
përgjegjshëm të hapësirave publike, duke shkurajuar parkimin në rrugë, por

edhe monitorimin rigoroz dhe shtimin e sanksioneve për sjellje e praktika të
parregullta.
PLQU-ja parashikon në veçanti futjen e një Skeme Tarife për Bllokimin
përgjatë gjithë unazës së tretë, ku ekzekutimi do të mbështetet kryesisht mbi
njohjen automatike të numrit të targës (ANPR) dhe ku do të vendosen tarifa
mbi shumicën e makinave dhe mjeteve motorike që përdoren brenda këtyre
kufijve. Skema për tarifa rrugore është një nga masat më efektive për të ulur
bllokimin e qendrës së qytetit, ndërkohë që krijon mundësi për përshpejtimin
e procesit të përtëritjes së flotës (p.sh. duke diferencuar tarifat sipas
standardeve të shkarkimeve) dhe konsolidimi i modeleve multimodale të
lëvizshmërisë (d.m.th., kalimi lehtësisht nga makinat te mënyra më të
qëndrueshme). Tarifa e Bllokimit është e mirë edhe për transportin publik dhe
lëvizshmërinë aktive, ashtu siç është dëshmuar edhe nga përvojat e Londrës
dhe Milanos.
Një nga risitë e praktikave të planifikimit në bashki është përfshirja e një
pakete të plotë masash që trajton logjistikën e transportit urban të mallrave.
Deri më tani, kjo ka qenë një fushë politike e lënë pas dore, pavarësisht
pranisë së një sërë nevojave logjistike, nga dyqanet e vogla lokale te tregjet
publike e biznese të tjera të pozicionuara në pjesën qendrore të Tiranës dhe
përdorimit përherë të pranishëm të triciklave me rimorkio për dërgesat në
destinacionin përfundimtar.
Paketa e masave përqafon kryerjen e një studimi të parë logjistik për qytetin,
riorganizimin e xhepave ekzistues të ngarkimit/shkarkimit në rrugë (përfshi
zonat shumëpërdorimshe inteligjente), rishikimin e kufizimeve hyrëse për
mjetet e transportit të mallrave dhe krijimin e një rrjeti Qendrash të
Konsolidimit Urban (QKU) dhe Qendrave të Mikrokonsolidimit Urban (QMKU).
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FIGURA 1-20: PARKIMI, LOGJISTRIKA DHE TARIFIMI

Rrit
Shto sinjalistikën
kontrollin
orientimin
ntrol
Nxitës për të orientuar zgjedhjen
modale. Mbrojtje e banorëve në
zonat me kërkesë të lartë dhe rritja
e përdorimit të përgjegjshëm të
hapësirave publike.

Furgona elektrikë

Biçikleta me
rimorkio
Shpërndarje e qëndrueshme e logjistikës.
Qendrat e Konsolidimit Urban, Qendrat e
Mikrokonsolidimit Urban dhe përdorimi I
mjeteve më të qëndrueshme për shpërndarjen
në destinaconin përfundimtar
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TABELA 1-7: LISTA E MASAVE PËR STRATEGJINË, “MENAXHIMI I OFRIMIT, LOGJISTIKËS DHE TARIFIMIT TË PARKIMIT”
KODI

MASAT

AKTIVITETE

AFATI
SR

R
R9
P
P1

P2

Fusha e ndërhyrjes: Rregullat e qarkullimit rrugor
Zbatimi i skemës së tarifës së bllokimit
në qendrën e qytetit
Fusha e ndërhyrjes: Parkimi
Studim i ri për parkimin në qytetin e
Tiranës

Objekte për parkim e përdorim

Studimi

2022

Rruga “29 Nëntori”

2025

Rruga e Kavajës

2030

Rruga “Myslym Keta”

2030

Rruga “Ali Shefqeti”

2030

Autostrada Tiranë–Elbasan

2022

Rruga “Dine Hoxha” (Plani Grimshaw)
Rruga e Durrësit

2025

Rruga e vjetër e Dibrës (Spitali ushtarak)

2025

Rruga “Hoxha Tahsin
P3

Objekte parkimi përgjatë unazës së
tretë

Rruga “Ali Demi”

2025

Stadiumi “Air Albania”

2025

Rruga “Sami Frashëri”
Bulevardi “Bajram Curri”
Rruga e Kavajës

2025

2022 2025 2030

Pas vitit
2030
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KODI

MASAT

AKTIVITETET

AFATI
SR

P

P4

Fusha e ndërhyrjes: Parkimi

Strategji e re parkimi për qytetin e
Tiranës

L

Rritja e kontrollit për të shmangur
sjelljet dhe praktikat e parregullta
Ulja e kohës së kërkimit dhe trafikut
gjatë kërkimit (vms)
Fusha e ndërhyrjes: Logjistika

l1

Studimi logjistik i qytetit

l2

Partneritetet për cilësinë e transportit
të mallrave

P5
P6

l3
l5
l6

Rishikimi i kufizimeve të qasjes në
kohë/mjedis/madhësi për transportin
urban të mallrave
Krijimi i qendrave të konsolidimit urban
(QKU)
Krijimi i qendrave të mikrokonsolidimit
urban (QMKU)

Rishikimi i tarifave të parkimit, përcaktimi i tarifave të
tjera sipas nivelit të kërkesës (tarifa më të larta në
qendrën e qytetit dhe rreth pikave specifike të
interesit) dhe për parkimin në rrugë e jashtë rruge
Identifikimi i zonave me qarkullim të lartë (kufizime
kohore në zonat ku kërkesa është e lartë)
Politika mbrojtëse për banorët, hapësira të dedikuara
dhe abonime
Rishikimi i standardeve të parkimit në zonat e
sapondërtuara

Emërimi i Menaxherit Logjistik të Qytetit (MLQ)
Mbledhje sistematike për të diskutuar problemet dhe
zgjidhjet
Kufizimet në madhësi dhe kohës
Kufizimet mjedisore

2022 2025 2030

Pas vitit
2030
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KODI

MASAT

AKTIVITETET

AFATI
SR

l7

l8
l9

Riorganizimi i ofrimit të hapësirave të
ngarkimit
Sigurimi i hapësirave të dorëzimit të
ngarkesave jashtë rrugës
Stimuj financiarë e rregullatorë për
automjete të lehta hibride/elektrike
dhe biçikleta me rimorkio

Riorganizimi i hapësirave ekzistuese të
ngarkim/shkarkimit në rrugë
Zbatimi i hapësirave inteligjente e shumëpërdorimshe
të ngarkim/shkarkimit

2022 2025 2030

Pas vitit
2030
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4.5 Rrugë qyteti me fëmijët në qendër
Inkurajimi i projektimit dhe përdorimit të
rrugëve të qytetit dhe hapësirave urbane
me fëmijët në qendër për t’i bërë më të
aksesueshme, tërheqëse dhe të sigurta.

Kjo strategji ngrihet mbi politikat e përhapura lokale që përqendrohen te
fëmijët dhe të rinjtë e Tiranës, për të nxitur novacionin social dhe për të
përshpejtuar ndryshimet shoqërore. PLQU-ja e integron këtë qasje me nismat
aktuale në sektorin e lëvizshmërisë, si Urban95 ose NACTO-Streets for Kids
dhe karakterizon një paketë të gjerë masash, nga infrastruktura dhe
ndërhyrjet në projektimin urban deri tek ato më rregullatore, të konceptuara
e zbatuara duke pasur parasysh fëmijët si përdoruesit kryesorë dhe grupi i
synuar.
Strategjia përqafon temën e përgjithshme të transformimit të rrugëve të
qytetit në hapësira publike që lejojnë të gjithë llojet e përdoruesve, përfshi
personat e moshuar, ata me aftësi të kufizuar lëvizjeje, të ecin ose të shëtitin
nëpër qytet, në vend që të përdorin mjetet motorike. Projektimi me fëmijët
në mendje nënkupton të kesh një qytet që është i aksesueshëm, i sigurt dhe
më i jetueshëm.
Masat më përfaqësuese përfshijnë zbatimin e ndërhyrjeve tashmë të
planifikuara për kthimin e segmenteve rrugore në zonë për këmbësorët dhe
qetësimin e trafikut, që, në disa raste, mund të përfshijë edhe kufizime trafiku,
përmirësimin e kushteve të sigurisë dhe sigurimit për këmbësorët dhe çiklistët

dhe një përmirësim domethënës në cilësinë e mjediseve të hapura. Përveç
kësaj, ai propozon zona të reja për këmbësorët dhe promovon rrugë për të
luajtur brenda lagjeve.
Mes masave rregullatore, PLQU-ja prezanton një qasje me sistemore për
skemat rregullatore të aksesit të planifikuar urbane të automjeteve the
ndërhyrjet projektuese urbane: ajo frymëzohet nga koncepti i Superbllokut (i
krijuar në Barcelonë dhe i zbatuar në disa qytete spanjolle), që është një grup
rrugësh bazë që krijojnë një poligon apo hapësirë të brendshme, e cila
përmban disa blloqe të strukturës aktuale urbane. Kjo qelizë e re urbane ka
një komponent të brendshëm dhe një të jashtëm. Komponenti i brendshëm
është i mbyllur për automjetet dhe i hapur kryesisht për banorët, duke
kombinuar ndërhyrjet fizike (nga urbanizimi i përkohshëm/taktik tek ai më i
përhershëm) dhe hapësira rrugore të zgjeruara në mënyrë të
konsiderueshme për qëllime ecjeje ose sociale.
Masat e tjera kanë të bëjnë me përmirësimin e kushteve të sigurisë dhe
cilësisë së hapësirave publike, përgjatë të gjitha itinerareve shtëpi-shkollë dhe
akseve më të rrezikshme rrugore. Rrethrrotullimet dhe nyjat me disa nivele
do të shtohen, për të përmirësuar perceptimin e mundësisë për të ecur në
Tiranë.
Po kështu, strategjia përfshin realizimin e shenjuesve të ngritur apo të
prekshëm për personat e verbër dhe instalime të pajisjeve sinjalizuese
akustike në rrugë, kryqëzime dhe mjetet e transportit publik, duke pasur
kështu edhe një karakter të fortë aksesibiliteti.
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FIGURA 1-21: RRUGË QYTETI DHE HAPËRSIRA URBANE ME FËMIJËT QË KANË FËMIJËT NË QENDËR

Zonat e
këmbësorëve

Rrugë për të
luajtur

Zonat mjedisore

Vendkalime
inteligjente
crossing
Kombinimi i rregullave dhe ndërhyrjeve në projektimin urban, për të
rritur sigurinë dhe për të nxitur njerëzit të ecin.
Superblloqe

Përqendrimi te FËMIJËT për t’u dhënë të gjithëve NJË QYTET MË TË
AKSESUESHËM
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TABELA 1-8: LISTA E MASAVE PËR STRATEGJINË “RRUGË QYTETI ME FËMIJËT NË QENDËR”
KODI

MASAT

AKTIVITETE

AFATI
SR

R
R2
R4

R5

R6

R7

Fusha e ndërhyrjes: Rregullat e qarkullimit rrugor
Rregullore bashkiake për kufizimin e
qasjes së mjeteve urbane
Përfshirja e zonave të këmbësorëve në
lagjet/sheshet/rrugët e përzgjedhura
Futja e zonave me trafik të kufizuar
(ZTF) bazuar në korridore ose zona

1. Vënia në zbatim e një skeme ZTF në zonën e Bllokut
2. Zbatimi i ZTF-ve në lagje të përzgjedhura

Prezantimi i zonave me emetim të ulët
(ZET)
Zbatimi i konceptit të superbllokut në
lagje të përzgjedhura

Zbatimi i superblloqeve vetëm me ndërhyrje
urbanizuese taktike dhe sinjalistikë (faza 1)
Superblloqe të zbatuara dhe ekzekutuara përmes
shtyllave/kamerave lëvizëse dhe ndërhyrjeve fizike të
përhershme (faza 2)

2022 2025 2030

Pas vitit
2030
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KODI

MASAT

AKTIVITETE

AFATI
SR

W

Fusha e ndërhyrjes: Ecja
1. "Ish-thesari", Kryqëzimi i rrugës “Bako Dervishaj” rruga “Mustafa Lleshi”
2. "Mozaiku i Tiranës", rruga “Mihal Ciko”

W1

Ndërhyrje projektuese urbane për të
krijuar zonat e reja për këmbësorët dhe
hapësirat publike

2022

4. Rruga “Jul Varibova"

2022

5. Rruga “Kont Urani" dhe "Mihal Duri"

2022

6. Brigada VIII
8. Nikolla Tupe
9. Identifikimi i nevojave të mëtejshme dhe renditja
sipas përparësisë e ndërhyrjeve
Zonat me shpejtësi të kufizuar

Sigurimi i itinerareve hyrëse në shkolla

Rrugë pa makina përballë shkollave (të përhershme
ose të përkohshme)
Identifikimi, raportimi dhe nxitja e përparësisë së
itinerareve shtëpi-shkollë
Sigurimi i vendkalimeve ekzistuese për këmbësorët
Identifikimi i zonave të pajisura për të mbështetur
lëvizshmërinë aktive (ecja dhe përdorimi i biçikletës)
pranë shkollave

W3

W4

Rrugë dhe sheshe lojërash
Kryqëzime të mbrojtura dhe heqja e
pengesave fizike

2022

3. Rruga “Pjeter Bogdani"

7. Ismail Qemali

W2

2022

Heqja e pengesave fizike dhe sigurimi i rrugëve të
aksesueshme për këmbësorët
Përmirësimi i kryqëzimeve me disa nivele në seksionet
e ngritura

2022 2025 2030

Pas vitit
2030
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KODI

MASAT

AKTIVITETE

AFATI
SR

S

Kryqëzime të kontrolluara me semafor në bashkimin
rrugëve kryesore në nyjë në të njëjti nivel
Përmirësimi i sigurisë së këmbësorëve e çiklistëve në
rrethrrotullime
Përparësia në kryqëzime në pikëbashkimet e rrugëve
dytësore në të njëjtin nivel
Fusha e ndërhyrjes: politikat e qëndrueshme

s3

Promovimi i ditëve pa makina

1. Promovimi i ditëve pa makina
2. Promovimi i HARP Park(ON) – Ditët e Tiranës në
Park(im)

2022
2022

2022 2025 2030

Pas vitit
2030
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4.6 Tirana (më) inteligjente
Përdorimi i teknologjive ShTI,
zgjidhjeve digjitale, lëvizshmërisë
elektrike për një qytet (më) inteligjent

Kjo strategji e fundit përfshin të gjitha masat e ndryshme që kanë të bëjnë me
përdorimin e sistemeve inteligjente të transportit, futjen e zgjidhjeve digjitale,
për t’u bërë të mundur qytetarëve të përdorin lehtësisht e të paguajnë për
një sërë alternativash e shërbimesh lëvizjeje, si dhe për të zgjeruar e
përmirësuar lëvizshmërinë elektrike në Tiranë.
Grupi i parë i masave përfshin përmirësimin e mëtejshëm të Qendrës së
Kontrollit të Trafikut Urban të Tiranës (QKTUT) me sensorë/funksione dhe
sinjalistikë me mesazhe të ndryshme (VMS), por edhe përfundimin e
konceptit të valës së gjelbër në çdo kryqëzim të mbuluar nga semaforët.
QKTU-ja do të përfshijë po ashtu të gjitha pajisjen e nevojshme të sistemit,
për të mundësuar skemën e tarifimit të rrugës (p.sh. trarë postblloku me
kamera në akset kryesore rrugore) dhe për t’u lidhur me burimet e reja të të
dhënave, për të mundësuar hartimin e strategjive të përshtatshme për
parashikimin e trafikut. Në këtë kuptim, PLQU-ja thekson po ashtu rëndësinë
e integrimit të procesit vendimmarrës dhe monitorues në të ardhmen me
zbatimin/përditësimin e një modeli transporti multimodal për të mbështetur
Drejtorinë e lëvizshmërisë në punën e saj të përditshme, por edhe drejtoritë
e tjera me simulimet e duhura në një skenar të modifikuar të përdorimit të
tokës.

Tirana duhet po ashtu të përmirësojë aftësinë e saj për të monitoruar të
dhënat e sigurisë rrugore dhe cilësisë së ajrit, në mënyrë që të parashikohet
sigurimi i një sistemi kompjuterik të regjistrimit të aksidenteve rrugore dhe
përmirësimin stacioneve monitoruese të cilësisë së ajrit.
Po ashtu, përmirësimi dhe zgjerimi i aplikacionit të infolëvizshmërisë për
telefonat celularë, TiranaIme, është një element themelor i PLQU-së.
Funksionet e tij do të përfshijnë të gjitha zonat e reja të rregulluara të
parkimit, por mund të lidhet po ashtu me sistemin e biletës elektronike për
blerjen e një sërë shërbimeve të lëvizshmërisë (transporti publik, porositje e
makinës, biçikleta me qira).
Bashkia po zhvillon tashmë një nismë për hapjen e pikave të karikimit të
automjeteve elektrike në mbarë kryeqytetin. Plani kontribuon drejt një
strategjie të bashkërenduar parkimi me një infrastrukturë të kërkimit të
automjeteve elektrike të zhvilluar me faza. Po kështu, ajo sugjeron që të
punohet mbi rregullat e reja të ndërtimit, që do të mund të nxitin pajisjen e
ndërtesave të banimit me infrastrukturë private karikimi (“kutia në mur”).
PLQU-ja përfshin po ashtu miratimin e standardeve dhe stimujve të rinj për të
zëvendësuar flotën ekzistuesve të autobusëve dhe taksive me modele hibride
ose elektrike në përputhje me ato që janë miratuar tashmë nga qeverisa
shqiptare për shndërrimin e flotës private në të gjelbër.
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FIGURA 1-22: LËVIZSHMËRIA ELEKTRIKE PËR NJË QYTET (MË) TË GJELBËR

Promovimi i "kutisë
së instaluar në mur
dhe lëvizshmërisë
elektrike

Modeli i trafikut
dhe prodhimi i
të dhënave

Përmirësimi i infrastrukturës së
sensorëve
(VMS – CCTV – Dritat inteligjente)

Aplikacione
Monitorimi
celulare
i cilësisë së
ajrit
miqësore për
përdoruesit
user-friendly
Rritja e cilësisë dhe saktësisë së prodhimit të të dhënave e bën më të
apps
lehtë të identifikohen problemet dhe të gjenden zgjidhjet e duhura
për të formësuar të ardhmen

substantive accuracy
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TABELA 1-9: LISTA E MASAVE PËR STRATEGJINË “TIRANA (MË) INTELIGJENTE”
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KODI

MASAT

AKTIVITETET

AFATI
SR

S

s1

s2

s4
s8

I

t1

t2
t3

Fusha e ndërhyrjes: Politikat e qëndrueshme

Dislokimi i infrastrukturës për
karkikimin e automjeteve elektrike

Shndërrimin e flotës private të
automjeteve në të gjelbër

1. Krijimi i së paku një ofruesi të infrastrukturës
karikuese për automjetet elektrike me 500 pika
karikimi në autostradat publike, në vendparkimet
publike dhe në zonat me frekuentim të lartë
2. Fushata informimi dhe nisma edukimi në shkolla.
1. Stimuj që shkojnë nga 5% në 10% e kostos së blerjes
së një automjeti të ri elektrik
2. Shërbime mirëmbajtjeje dhe ndihmëse falas për
pronarët e automjeteve elektrike
3. Stimuj dhe zbritje të ofruara edhe për pronarët e
automjeteve hibride.

Zgjerimi i mëtejshëm i rrjetit të
infrastrukturës së karikimit të
automjeteve elektrike
Rregulla të reja ndërtimi për të nxitur
“kutitë në mur”
Fusha e ndërhyrjes: ShTI
Maksimizimi i aftësive të sistemit të
qendrës për kontrollin e trafikut
Sistem i kompjuterizuar i regjistrit të
aksidenteve rrugore
Përmirësimi i monitorimit të cilësisë së
ajrit

1. Përmirësimi i infrastrukturës së sensorëve (sistemet
CCTV dhe VMS)
2. Përmirësimi i funksionimit të aplikacionit të
infolëvizshmërisë për telefonat celularë, TiranaIme
3. Përmirësimi i skemës së valëve të gjelbra

2025

2025
2022
2022
2022

2022 2025 2030

Pas vitit
2030
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66

KODI

MASAT

AKTIVITETET

AFATI
SR

t4
t5

Përmirësimi i sistemit të pagesës së
parkimit të automjeteve elektrike
(bazuar në aplikacion)
Krijimi i një modeli trafiku

2022 2025 2030

Pas vitit
2030
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5 Plani i veprimit dhe zbatimit

5.1 Plani pesëvjeçar i veprimit
Renditja e hapave dhe masave të PLQU-së sipas përparësisë jepet në tabelat
në vijim. Për çdo masë, te renditur sipas fushës së ndërhyrjes (infrastruktura
rrugore, parkimi, çiklizmi etj.), plani i veprimit përmban:
•
•
•
•

një përshkrim të sintetizuar të masave dhe hapave për çdo masë
(përshkrimi i secilës masë jepet në Shtojcën 4);
strategjinë kryesore përkatëse;
llojin e masës (infrastrukturore, operative, organizative);
përparësinë (e lartë, mesatare, e ulët);

autoritetin përgjegjës të ngarkuar me zbatimin e masës dhe/ose për
arritjen e rezultatit;
• afatin (vitet nga 2021 në 2025) në të cilat duhen zbatuar masat (ose
një pjesë e tyre, sipas fazave);
• hapat e zbatimit (planifikimi/projektimi dhe realizimi/zhvillimi).
Masat që janë pjesë e Skenarit të Referimit (SR), zbatimi i të cilit është
tashmë në plan, ndjekin planin e tyre të veprimeve, ndaj nuk janë përfshirë,
përveçse kur PLQU-ja rishikon përkufizimet e tyre.

Hapi

Më tej, ecuria e masave që do të zbatohen dhe, çka është me rëndësi,
përputhja e tyre me objektivat e përgjithshme dhe me kontekstin në
evoluim, duhet të vlerësohet periodikisht me një procedurë monitorimi e
vlerësimi (shih kapitullin 6 në vijim).

•

Planifikimi/projektimi
Realizimi/zhvillimi
Nxitja e transportit publik

Strategjia kryesore

PLQU-ja do të kishte pak dobi, nëse nuk do të kishim instrumentet dhe
procedurat e duhura për zbatimin e saj. Në këtë kapitull, pikësëpari,
propozohet një plan pesëvjeçar, për të përcaktuar sipas përparësisë masat
që janë hapat kryesore për zbatimin e strategjisë. Po ashtu, aty jepen edhe
rekomandime për hapat e mëtejshme të zbatimit të planifikimit dhe
financimit.

Inkurajimi i çiklizmit dhe mikrolëvizshmërisë
Tirana me lëvizshmëri rezistente
Menaxhimi i ofrimit, logjistikës dhe tarifimit të parkimit
Rrugë qyteti me në qendër fëmijët
Tirana (më) inteligjente
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INFRASTRUKTURA RRUGORE
Konfigurimi i ri i unazës së parë

RREGULLAT E QARKULLIMIT RRUGOR
Lloji: Operativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT – D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

1-1. Segmenti nga Parku “Rinia” deri te Plaza
Maritim Hotel (trafik i kufizuar vetëm për mjetet e
TP-së)

Rehabilitimi i rrugëve kryesore
urbane

Lloji: Infrastrukturor
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

202
2

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Rregullimi dhe zbatimi i zonave
me trafik të kufizuar, zonave me
emetim të ulët dhe hapësirave
për këmbësorët

Lloji: Organizativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

R4-1. Krijimi i hapësirave për këmbësorët në
lagje/sheshe/rrugë të përzgjedhura

10-5. Ndërhyrje të mëtejshme (për t’u identifikuar)
për rehabilitimin e rrugëve kryesore urbane

12-8. Ndërhyrje të mëtejshme (për t’u identifikuar)
për rikualifikimin e rrugëve lokale dhe blloqeve
urbane

2021

R2-1. Rregullore bashkiake për kufizimet e aksesit
urban të automjeteve

10-4. Rehabilitimi i rrugëve përgjatë sistemit BRT
(Rr. Kavajës, Rr. Durrësit, Blv. “Zogu I”, Rr. e
Barrikadave)

* masë e rishikuar e SR-së

* masë e rishikuar e SR-së

Lloji: Organizativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT – D. e Transportit

R1-1. Hartimi i rregullave të qarkullimit për
biçikletat dhe mikrolëvizshmërinë, përfshi rrugët e
përdorimit të biçikletave

* masë e rishikuar e SR-së

Rehabilitimi i rrugëve lokale dhe
blloqeve urbane

Miratimi i rregullave të
qarkullimit për biçikletat

R5-1. Krijimi i Zonave me Trafik të Kufizuar në bazë
korridoreve apo zonave (ZTK)
Lloji: Infrastrukturor
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

202
2

2023

2024

R6-1. Vendosja e Zonave me Emetim të UIët (ZEU)

2025

Skemë e përhapur e trafikut me një
kah në qendrën e qytetit

Lloji: Organizativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

Zbatimi i konceptit të
superbllokut në lagje të
përzgjedhura

2022

2023

2024

2025

Lloji: Organizativ
Përparësia: Mesatare
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025
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ÇIKLIZMI

R7-1. Superblloqet e zbatuara vetëm përmes
nismave të urbanizmit taktik dhe sinjalistikës (faza
1)

Plotësimi dhe zgjerimi i rrjetit të
çiklizmit

PARKIMI
Strategjia e re e parkimit për
qytetin e Tiranës
* masë e rishikuar e SR-së

2021

Lloji: Organizativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– Punët publike
2021

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

C3-2. Plotësimi dhe bashkimi i lidhjeve që
mungojnë në rrjetin minimal
C3-3. Zgjerimi rrjetit të çiklizmit me korsi të
përkohshme për biçikletat (faza 1)
Shërbime të dhënies me qira të
biçikletave me pedalim elektrik,
biçikletave-rimorkio & skuterave
elektrikë

P4-2. Identifikimi i zonave me qarkullim të lartë
(kufijtë kohorë në zonat me kërkesë të lartë)
P4-3. Politikat mbrojtëse për banorët, hapësira të
dedikuara dhe abonime

Lloji: Operativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

C5-1. Skema e re PPP për skemat e përdorimit me
qira të biçikletave dhe skuterave elektrikë në Tiranë

P4-4. Rishikimi i standardeve të parkimit në zonat e
sapondërtuara

Ulja e kohës së kërkimit dhe
trafikut të kërkimit (VMS)

2022

C3-1. Zbatimi i korsive të përbashkëta për biçikletat
dhe autobusët përgjatë unazës së tretë

P4-1. Rishikimi i tarifimit të parkimit, përcaktimi i
tarifave të ndryshme sipas niveleve të kërkesës
(tarifë më e lartë në qendrën e qytetit dhe përreth
pikave specifike të interesit) dhe për parkimin në
rrugë e jashtë rruge

Shtimi i kontrollit për të
shmangur sjelljen dhe praktikat e
parregullta

Lloji: Infrastrukturor
Përparësia: Mesatare
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit

Lloji: Organizativ
Përparësia: Mesatare
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

Lloji: Organizativ
Përparësia: Mesatare
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

C6-1. Sistemi i dhënies me qira të biçikletaverimorkio dhe skuterave elektrikë të vendosura në
stacione
Sistemi i ri i hapësirave të parkimit
për biçikletat dhe
mikrolëvizshmërinë
C7-1. Krijimi i stacioneve sociale të biçikletave në
pikat ekzistuese (dyqanet lokale, shoqata, ndërtesa)
ku përfshihen shërbimet vetëriparuese dhe nismat
promocionale/komunitare
C7-2. Përmirësimi dhe shtimi i skarave dhe mjeteve
të tjera për biçikletat në rrugë

Lloji: Operativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

70

Programet e praktikës dhe mësimit
të biçikletës

Lloji: Organizativ
Përparësia: Mesatare
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

Sigurimi i rrugëve hyrëse në shkolla

Lloji: Infrastrukturor/Operativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

W2-1. Zonat me shpejtësi të kufizuar
W2-2. Rrugë pa makina përballë shkollës (e
përhershme ose e përkohshme)

Tirana si destinacion i turizmit
çiklistik

Lloji: Organizativ
Përparësia: Mesatare
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

W2-3. Identifikimi, raportimi dhe promovimi i
rrugëve parësore shtëpi-shkollë
W2-4. Sigurimi i vendkalimeve ekzistuese për
këmbësorët
W2-5. Identifikimi i zonave të pajisura për të
mbështetur lëvizshmërinë aktive (ecje dhe lëvizje
me biçikletë) pranë shkollave

ECJA
Ndërhyrje në projektim urban për të
krijuar zona të reja për këmbësorët,
hapësira publike dhe rrugë për lojëra
* masë e rishikuar e SR-së

W1-6. Brigada e VIII
W1-7. Ismail Qemali
W1-8. Nikolla Tupe
W1-9. Identifikimi i nevojave të mëtejshme dhe
renditja e ndërhyrjeve sipas përparësisë
W3-1. Rrugë dhe sheshe lojërash

Lloji: Infrastrukturor/Operativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT- Njësia e Projektimit
Urban
2021 2022 2023 2024 2025

Kryqëzime të mbrojtura dhe heqja e
pengesave fizike

Lloji: Infrastrukturor/Operativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

W4-1. Heqja e pengesave fizike dhe sigurimi i
shtigjeve të aksesueshme për këmbësorë
W4-2. Përmirësimi i kryqëzimeve me nivele në
nivelet e sipërme
W4-3. Kryqëzime të Kontrolluara me Semafor në
nyjat me të njëjtin nivel, ku bashkohen rrugët
kryesore
W4-4. Përmirësimi i sigurisë për këmbësorët dhe
përdoruesit e biçikletave në rrethrrotullime
W4-5. Kryqëzimet me përparësi në kryqëzime me
të njëjtin nivel

2022

2023

2024

2025
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TRANSPORTI PUBLIK
Zgjerimi, projektimi dhe funksionimi
i rrjetit të autobusëve

Lloji: Operativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

PT10-1. Projektimi dhe vënia në funksion e rrjetit të
autobusëve

Futja e konceptit të Kronobusit
(përparësi për autobusët)

Lloji: Infrastrukturor/Operativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

Nyja të vogla: përmirësimi i
vendndalimeve të autobusëve dhe
terminaleve të vogla

Nyja të vogla: përmirësimi i
vendndalimeve të autobusëve dhe
terminaleve të vogla
PT14-1. Përmirësimi i transportit për në shkollë
PT14-2. Transport i posaçëm për përdoruesit me
aftësi të kufizuara dhe dëmtime fizike

PT11-2. Zgjerimi i korsive të autobusëve

PT14-3. Vlerësimi dhe testimi i autobusëve me
kërkesë në zonat me dendësi të ulët dhe/ose për
alternativat lëvizshmërisë përfshirëse/të
shumëllojshme (natë/shkollë/persona me aftësi të
kufizuar)

Pamje dhe vizibilitet i ri për
transportin publik

Lloji: Organizativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

PT12-1. Identitet i ri vizual
PT12-2. Investime dhe bashkërendim i aktiviteteve
të rikrijimit të imazhit
PT12-3. Fushata marketingu
Nyjat e vogla: përmirësimi i
vendndalimeve të autobusëve dhe
terminaleve të vogla
PT13-1. Përmirësimi dhe/ose zhvendosja në vend
tjetër e nyjave dhe vendndalimeve ekzistuese
PT13-2. Instalimet e objekteve të reja

Lloji: Operativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

PT15-. Stimuj financiarë/rregullatorë për taksi
hibride dhe elektrike

PT11-1. Analiza dhe identifikimi i zgjidhjeve lidhur
me përparësinë

PT11-3. Përparësia në kryqëzime

Lloji: Organizativ
Përparësia: E ulët
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit

Lloji: Organizativ
Përparësia: Mesatare
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025
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LOGJISTIKA

L8-1. Sigurimi i hapësirave të dorëzimit të
ngarkesave jashtë rrugës

Studimi logjistik i qytetit dhe
riorganizimi i hapësirave për
ngarkimin e mallit

Lloji: Infrastrukturor/Organizativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

L1-1. Studimi logjistik i qytetit
L7-1. Riorganizimi i zonave për ngarkimin e mallit
në rrugë

Partneritetet për cilësinë e
transportit të mallit

Lloji: Organizativ
Përparësia: Mesatare
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2022

2023

2024

2025

Lloji: Organizativ
Përparësia: Mesatare
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

L3-1. Kufizimet në madhësi dhe kohë
L9. Stimuj financiarë/rregullatorë për automjetet e
vogla hibride/elektrike dhe biçikletat me rimorkio

L6-1. Krijimi i Qendrave të Mikrokonsolidimit Urban
(QMKU)

2022

2023

2024

2025

Promovimi i ditëve pa makina dhe
fushatave të tjera për rritjen e
ndërgjegjësimit rreth përfitimeve të
lëvizshmërisë së qëndrueshme

Lloji: Organizativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

S7-1. Harta që tregon distancat dhe kohët e
udhëtimit më këmbë ose me biçikletë midis
vendeve të interesit

L2-2. Mbledhje të rregullta për të diskutuar
problemet dhe zgjidhjet

L5-1. Krijimi i Qendrave të Konsolidimit Urban
(QKU)

Lloji: Organizativ
Përparësia: Mesatare
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2021

Racionalizimi i shpërndarjes së
mallrave përmes zhvillimit të
infrastrukturave të reja

Rehabilitimi i rrugëve kryesore
urbane
S8-1. Rregullat e reja të ndërtimit do të nxitin
pajisjen me “kutitë në mur”

L2-1. Caktimi i një Menaxheri Logjistik të Qytetit
(MLQ)

Rishikimi i kufizimeve të hyrjes dhe
inkurajimi i furgonëve më të pastër

POLITIKAT E QËNDRUESHME

S7-2. Fushata informimi dhe nisma edukative në
shkolla.
Hartimi i planeve të menaxhimit të
lëvizshmërisë dhe promovimi i një
platforme për makina me përdorim
të përbashkët
S5-1. Krijimi dhe promovimi i një platforme për
makina me përdorim të përbashkët

Lloji: Organizativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

S6-1. Plan udhëtimi shtëpi-punë
S6-2. Plan udhëtimi shtëpi-shkollë

Lloji: Organizativ
Përparësia: Mesatare
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
202
1

202
2

202
3

2024

2025
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TEKNOLOGJIA DHE NOVACIONI
Maksimizimi i aftësisë së sistemeve
të qendrës së kontrollit të trafikut

Lloji: Operativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

T1.1. Përmirësimi i infrastrukturës së sensorëve
(sistemet CCTV dhe VMS)
T2.2. Përmirësimi i funksionimit të aplikacionit të
infolëvizshmërisë për telefonat celularë, TiranaIme
T3.3. Përmirësimi i skemës së valëve të gjelbra
T2-1. Sistemi i kompjuterizuar i regjistrit të
aksidenteve rrugore

Përmirësimi i monitorimit të cilësisë
së ajrit

Lloji: Operativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

Përmirësimi i sistemit të pagesës
elektronike të parkimit të makinës
(me aplikacion)

Krijimi i një modeli trafiku

2022

2023

2024

2025

Lloji: Operativ
Përparësia: Mesatare
Përgjegjësia: MT– D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025

Lloji: Organizativ
Përparësia: E lartë
Përgjegjësia: MT – D. e Transportit
2021

2022

2023

2024

2025
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5.2 Planifikimi dhe financimi i zbatimit:
hapat e mëtejshme
Përpara zbatimit të masave nevojitet një plan i plotë financiar, për t’u
siguruar që masat dhe hapat e identifikuara paraprakisht të jenë
ekonomikisht të forta dhe financiarisht të realizueshme.
Pikë së pari, duhet një llogaritje e detajuar e kostos për masat e përcaktuara.
Kurdo të jetë e nevojshme, duhen përcaktuar edhe kostot operative ose
kostot për studimet dhe projektimet konceptuale. Nëse ka studime fizibiliteti
që po kryhen për disa projekte (shih BRT-në), duhen përfshirë edhe
përllogaritjet e kostove nga këto studime.
Po ashtu, duhet vlerësuar disponibiliteti i financimit dhe burimeve
financiare, si dhe aftësia e autoritetit përgjegjës (MT-ja) për qasjen apo
përftimin e tyre. Instrumentet financiare dhe burimet e financimit për hapat
e përzgjedhura mund të shkojnë përtej buxhetit lokal.
Duhet kryer një inventar i të gjitha burimeve të mundshme të financimit dhe
nevojave konkurruese buxhetore (nga sektorë të tjerë), me qëllim që të
paraqiten vlerat që do të jenë realisht në dispozicion të sektorit të
lëvizshmërisë urbane, si për investime ashtu edhe për shpenzimet operative.
Normalisht, ato përfshijnë:
•

Taksat lokale: një taksë e posaçme e transportit lokal për transportin
publik që paguhet nga publiku ose ndërmarrjet, ndërtuesit privatë;

•

Financimi i të ardhurave: bileta, tarifa parkimi, tarifa për bllokimin e
trafikut, reklama;

•

Përfshirja e sektorit privat qoftë në kapital, investime, ndërhyrje ose
një kombinim i të gjithave, për shembull, përmes marrëveshjeve të
partneritetit publik-privat;

•

Veprimtari për mbledhjen e fondeve, ku përfshihen sponsorët e
duhur;

•

Buxhetet vendore: nga drejtori të ndryshme dhe sfera të ndryshme
të politikave;

•

Subvencione kombëtare dhe financim nga BE-ja;

•

Hua të jashtme, bono bashkiake dhe të gjelbra.

Bazuar në sa më sipër, duhet hartuar një plan financimi për të gjitha masat e
PLQU-së, me burimet treguese të fondeve dhe financimit dhe një plan i
hollësishëm financimi për ndërhyrjet me përparësi, që përmban të gjitha
shpenzimet e parashikuara (investimi paraprak), si dhe kostot operative dhe
të mirëmbajtjes dhe burimet e të ardhurave përkatëse në vit, përfshi taksat
dhe rezervat, si dhe të ardhurat vjetore përgjatë gjithë kohëzgjatjes së planit
të financimit.
Rezultati përfundimtar do të jetë një kalendar i rishikuar zbatimi dhe një
plan veprimi bazuar në afate, që merr në konsideratë disponibilitetin e
fondeve (në vëllim dhe kohë), mban parasysh fazat e zbatimit në vazhdimësi,
veçanërisht kohën e nevojshme për studimet e fizibilitetit, vlerësimet
mjedisore dhe sociale, rishikimin dhe miratimin e të gjithë aktorëve,
mobilizimin e burimeve, vendosjen e rregullave të posaçme institucionale
dhe ligjore, nëse është e nevojshme (si në rastin e partneriteteve publikeprivate), përgatitjen e planeve inxhinierike të hollësishme, kur është e
nevojshme, përzgjedhjen e furnitorëve dhe kontraktorëve etj.
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6 Plani i monitorimit dhe i vlerësimit
Aktivitetet e vlerësimit dhe monitorimit janë hapa me rëndësi në zbatimin e
Planeve të Lëvizshmërisë së Qëndrueshme Urbane, që i shërbejnë qëllimit të
identifikimit në kohë të suksesit apo nevojës për përshtatje të PLQU-së dhe
masave të saj. Ato ofrojnë informacion sistematik për vendimmarrësit,
organet e mundshme financuese dhe aktorët vendorë për të vlerësuar nëse
PLQU-ja i ka sjellë ose do t’i sjellë përfitime komunitetit, nëse ofron vlerë
kundrejt parave, vlen të vazhdohet apo kërkon ndryshime për të pasur
sukses.

përdoren me efikasitet dhe ofrojnë të dhëna të përshtatshme rreth
ndikimeve kundrejt objektivave e synimeve të vendosura.

Monitorimi dhe vlerësimi janë të lidhura ngushtë dhe kanë shumë elemente
të përbashkëta, si burimet e të dhënave dhe objektivat, por ka edhe disa
dallime të rëndësishme. Ato kryesoret kanë të bëjnë me qëllimin:
monitorimi synon të ofrojë informacion për përshtatjet e mundshme dhe
riplanifikim gjatë PLQU-së, për të përmirësuar rezultatet, ndaj zhvillohet në
intervale të shkurtra periodike. Ndryshe nga kjo, vlerësimi ka natyrë më
strategjike dhe ofron informacion për të mësuar dhe për të përmirësuar
planet e ardhshme. Si i tillë, vlerësimi ndodh më rrallë, përgjithësisht pas
fazave të caktuara planifikuese të një PLQU-je.

Drejtoria e Transportit në MT do të jetë përgjegjëse për monitorimin dhe
vlerësimin e zbatimit të PLQU-së.

Plani i vlerësimit dhe i monitorimit për PLQU-në e Tiranës, i përshkruar në
këtë rubrikë, ndjek qasjen e rekomanduar nga projekti evropian CH4LLENGE1
dhe synon të sigurohet që burimet për vlerësimin dhe monitorimin të
1

www.sump-challenges.eu

6.1 Procedurat e monitorimit dhe
vlerësimit
Duhet kryer monitorimi sistematik i aktiviteteve, me raporte vjetore. Ato
duhet të përqendrohen te treguesit për të cilët mund të mblidhen të dhëna
të vazhdueshme.
Nevojiten ushtrime periodike vlerësimi në shkallë të gjerë për strategjitë e
përgjithshme, për të cilat duhen procese më të mëdha të mbledhjes së të
dhënave, p.sh. anketat e familjeve do të kryhen në periudha më pak të
shpeshta (2 deri në 5 vjet, në varësi të masave). Pas zbatimit, mund të kryhet
vlerësim i posaçëm i ndërhyrjeve individuale. Kjo është veçanërisht e
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rëndësishme për ndërhyrjet e reja, si zbatimi i teknologjive apo koncepteve
të reja të transportit (shih BRT-në).

6.2 Treguesit e monitorimit dhe vlerësimit
Për PLQU-në e Tiranës është hartuar një listë e hollësishme me tregues,
përfshi metodat e matjeve dhe nevojat për të dhëna. Përcaktimi i treguesve
bën të mundur matjen e performancës së PLQU-së, që është baza për
vlerësimin e saj.
Është bërë një dallim midis dy kategorive vijuese të treguesve, që ndihmon
për të matur dhe monitoruar aspekte të ndryshme të zbatimit të PLQU-së:
•
•

Treguesit e rezultateve matin efektet faktike krahasuar me
objektivat e vendosura;
Treguesit e produktit matin shkallën në të cilën janë zbatuar masat e
PLQU-së dhe janë përmirësuar shërbimet.

Treguesit e rezultateve mbështeten në grupin e Treguesve të Lëvizshmërisë
së Qëndrueshme Urbane të BE-së (TLQU) të hartuar e miratuar nga
Komisioni Evropian – DG Move, si instrument për qytetet dhe zonat urbane
që po hartojnë Plane të Lëvizshmërisë së Qëndrueshme Urbane (PLQU), për
të identifikuar pikat e forta dhe dobësitë e sistemit të tyre të lëvizshmërisë
dhe për t’u përqendruar në fushat që kërkojnë përmirësim.
Ky grup gjithëpërfshirës2 treguesish praktikë e të besueshëm mbështet
qytetet që të kryejnë një vlerësim të standardizuar të sistemit të tyre të
lëvizshmërisë dhe të matin përmirësimet që vijnë si rezultat i praktikave dhe
politikave të reja të lëvizshmërisë.

2

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/sumi_en

Treguesit e TLQU-së plotësohen me një kurs elektronik falas dhe ofrimin e
skedarëve në Excel dhe orientim për përllogaritjen e tyre, përfshi referencat
për mbledhjen e të dhënave dhe mënyrat për të zgjidhur hendeqet në të
dhëna. Ajo çka është me rëndësi për qëllimin e PLQU-së së Tiranës është
mundësia për të lidhur ecurinë e Planit me disa vlera krahasuese nga qytete
të tjera që kanë karakteristika të ngjashme, duke plotësuar informacionin e
marrë nga baza fillestare që do të krijohet.
Treguesit kryesorë të produktit lidhen me strategjitë e PLQU-së dhe,
veçanërisht, me disa masa.
Mundësia për të përllogaritur lehtësisht të gjithë treguesit është vlerësuar
më parë duke verifikuar të dhënat e disponueshme, që janë mbledhur gjatë
analizës së gjendjes aktuale dhe po ashtu nga grupet e të dhënave që
botohen sistematikisht në Open Data Tirana (https://opendata.tirana.al).
Tabela e parë në vijim përshkruan treguesit e rezultateve dhe objektivat e
performancës (të përgjithshme dhe të veçanta), përshkruar në kapitullin 2.
Në tabelën e mëposhtme paraqiten treguesit kryesorë të produktit për
monitorimin e ecurisë së zbatimit të strategjive individuale dhe masave
përkatëse.
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TABELA 6-1: TREGUESIT E REZULTATEVE
OBJEKTIVI KONKRET

TREGUESI

PËRKUFIZIMI

METODOLOGJIA DHE TË
DHËNAT E NEVOJSHME

DREJTIMI I
NDRYSHIMIT/
SYNIMI

SHËNIME DHE REFERENCA

Lëvizshmëria e qëndrueshme: efektiviteti dhe efikasiteti i sistemit të lëvizshmërisë
Përmbushja e nevojave të lëvizshmërisë së banorëve, bizneseve, përdoruesve të qytetit dhe turistëve

Ndarja modale e
udhëtimeve
shtëpi-punë

Ulja e varësisë nga
makinat për lëvizjet e
përditshme në favor të
mënyrave më të
qëndrueshme të
transportit (ecja,
çiklizmi, transporti
Qasje në
publik)
shërbimet e
lëvizshmërisë
(transporti publik)

Numri i përgjithshëm i
udhëtimeve shtëpi-punë për
mënyrë të qëndrueshme
transporti krahasuar me numrin
e përgjithshëm të udhëtimeve
shtëpi-punë për të gjitha
mënyrat e transportit brenda
zonës urbane

Llogaritja (modeli); Vkm/pasagjer
km/tkm/numër udhëtimesh /vkm
për udhëtim; për të plotësuar
mangësitë, një formë llogaritjeje
mund të bëhet nga një
instrument modelimi agregat/i
thjeshtuar ose anketë.

GIS (analiza); Vendndodhjet e
stacioneve të autobusit/trenit
Përqindja e popullsisë me qasje e plus pikat e përbashkëta dhe
të përshtatshme në transportin
shpeshtësia e shërbimit të TP-së
publik
gjatë një dite mesatare jave për
çdo ndalesë; shpërndarja e
popullsisë në zonë

Rritja e
përqindjeve
modale të çiklizmit
dhe transportit
publik, bazuar në
prirjet e fundit

Rritja bazuar në
vlerën krahasuese
të TLQU-së

Përllogaritja e përqindjes modale për
çdo udhëtim përbën një parametër me
rëndësi për llogaritjen e një sërë
treguesish të raportuar më poshtë.
https://ec.europa.eu/transport/theme
s/modal-split_en
Treguesi Nr. 6 i TLQU-së - Plotësohet
edhe me shërbimet e përdorimit me
qira të biçikletave dhe
mikrolëvizshmërisë.
https://ec.europa.eu/transport/theme
s/access-mobility-servicesindicator_en
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OBJEKTIVI KONKRET

TREGUESI

Harmonizimi i rrugëve
të qytetit dhe
hapësirave publike me
nevojat e përdoruesve
të ndryshëm, të rrugës
(këmbësorët, çiklistët
dhe përdoruesit e
Mundësitë për
transportit publik
lëvizshmëri aktive

Optimizimi dhe
integrimi i sistemeve
të ndryshme publike
dhe/ose private të
lëvizshmërisë

Bllokimi dhe
vonesat

PËRKUFIZIMI

Gjatësia e rrugëve dhe rrugicave
me trotuar, korsi biçikletash,
zona me 30 km/h dhe zona
këmbësorësh në raport me
gjatësinë e përgjithshme të rrjetit
rrugor të qytetit (përjashto
autostradat).

METODOLOGJIA DHE TË
DHËNAT E NEVOJSHME

GIS (analiza); gjatësia e
rrugëve/zonave me lëvizshmëri
aktive dhe gjatësia e
përgjithshme e rrjetit rrugor të
qytetit

Vonesat në qarkullimin rrugor
dhe transportin publik gjatë
orëve më të ngarkuara krahasuar
me udhëtimin në orarin e qetë
(Modeli) i llogaritjes ose matja në
(qarkullimi rrugor me mjete
terren e 10 korridoreve të
private) dhe koha optimale e
identifikuara rrugore
udhëtimit me transport publik
(transporti publik). Shuma e
ponderuar e vonesave në
korridoret përfaqësuese.

DREJTIMI I
NDRYSHIMIT/
SYNIMI

rritje, bazuar në
vlerat krahasuese
të TLQU-së ose
prirjet e fundit

SHËNIME DHE REFERENCA

Treguesi Nr. 10 i TLQU-së
https://ec.europa.eu/transport/theme
s/opportunity-active-mobilityindicator_en

ulje, bazuar në
Treguesi Nr. 8 i TLQU-së
vlerën e krahasimit
të TLQU-së ose
https://ec.europa.eu/transport/theme
prirjet e fundit
s/congestion-and-delays-indicator_en
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OBJEKTIVI KONKRET

TREGUESI

Integrimi
multimodal

PËRKUFIZIMI

METODOLOGJIA DHE TË
DHËNAT E NEVOJSHME

Indeksi nga 0 në 1 tregon nivelin
Të dhënat ekzistuese; numri dhe
mesatar të lidhjes multimodale
karakteristika e secilës nyjë në
të pikave të vendshkëmbimit
vendshkëmbim
brenda një rrjeti urban transporti

DREJTIMI I
NDRYSHIMIT/
SYNIMI

SHËNIME DHE REFERENCA

Treguesi Nr. 11 i TLQU-së.
Vendshkëmbimi është çdo vend ku
udhëtari mund të ndryshojë një
mënyrë udhëtimi me një tjetër, me një
distancë minimale/të arsyeshme ecjeje
Ulje, bazuar në
ose pritjeje. Sa më shumë mënyra të
vlerën e krahasimit
vlefshme transporti të ketë në një
të TLQU-së
vendshkëmbim, aq më i larë niveli i
integrimit modal.
https://ec.europa.eu/transport/theme
s/multimodal-integration-indicator_en

Përqindja e ngarkesave urbane të
Përllogaritja (modeli);
mallrave që lëvizin përmes
QKU/QMKU vkm në raport me
qendrave të konsolidimit dhe
vkm totale për transportin urban
mikrokonsolidimit urban (QKU,
të mallrave në qytet
QMKU)
Qëndrueshmëria sociale: barazia, siguria dhe përfshirja sociale
Sigurimi i shëndetit, sigurisë, aksesueshmërisë dhe informacionit të mjaftueshëm për të gjithë
Ulja e aksidenteve
Siguria në trafik e
rrugore, duke u
përdoruesve të
përqendruar te
cenueshëm –
Të dhënat ekzistuese dhe
përdoruesit më të
Vdekjet e
Numri i vdekjeve brenda 30
llogaritja (modeli); numri i
ekspozuar
përdoruesve të
ditësh pas aksidentit rrugor, si
vdekjeve (këmbësorë/çiklistë)
(këmbësorët/çiklistët/ cenueshëm në
rrjedhojë e ngjarjes në bazë
dhe numri i udhëtimeve në vit (të
motoçiklistët /fëmijët/ aksidente në
vjetore që përfshin përdoruesit e
njëjtat të dhëna si për përqindjet
personat mbi 65), me rrugore në qytet
cenueshëm të rrugës
modale): këmbësorët, çiklistët
synim eliminimin e
në raport me
aksidenteve
ekspozimin e tyre
vdekjeprurëse.
ndaj trafikut
Optimizimi dhe
Efikasiteti i
racionalizimi i
skemave logjistike
transportit të mallrave të qytetit

Rritje bazuar në
prirjet e
mëparshme

Ulje, bazuar në
prirjet e
mëparshme

Kjo është një përshtatje e treguesit Nr.
13 të TLQU-së, “siguria rrugore e
mënyrave aktive të transportit”
https://ec.europa.eu/transport/theme
s/traffic-safety-active-modesindicator_en
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OBJEKTIVI KONKRET

Sigurimi i përdorimit
korrekt të rrugës me
anë të kontrolleve më
të mëdha dhe efektive
të rregullave të
qarkullimit dhe
parkimit
Rritja e
ndërgjegjësimit dhe
“liria e zgjedhjes” që
drejtohet nga mënyrat
më të qëndrueshme të
transportit, duke rritur
komunikimin dhe
marketingun
Jetueshmëri,
aksesueshmëri dhe
tërheqje më e madhe
për të gjithë
përdoruesit, duke

TREGUESI

PËRKUFIZIMI

METODOLOGJIA DHE TË
DHËNAT E NEVOJSHME

DREJTIMI I
NDRYSHIMIT/
SYNIMI

Vdekjet në rrugë
nga të gjitha
aksidentet e
transportit në
zonën urbane
përgjatë gjithë vitit

Numri i vdekjeve brenda 30
ditësh pas aksidentit rrugor, si
rezultat i ngjarjes në vit
shkaktuar nga transporti urban
për 100 000 banorë të zonës
urbane

Përdorimi i duhur i
rrugës

Kënaqësia mesatare e raportuar
për përdorimin e duhur të rrugës
e shprehur nga këmbësorët,
Sondazhi i popullsisë
çiklistët dhe përdoruesit e
transportit publik

Rritje

Shtyrje drejt
sjelljeve të të
lëvizshmërisë së
qëndrueshme

Ndërgjegjësimi mesatar i
raportuar drejt zbatueshmërisë
dhe dobisë së sjelljeve të
lëvizshmërisë së qëndrueshme

Rritje

Të dhënat ekzistuese: Numri i
vdekjeve në rrugë për mënyrë
transporti, numër banorësh

Sondazhi i popullsisë

Kënaqësia mesatare e raportuar
mbi hapësirat publike të gjelbra
Cilësia e
(parqe, kopshte) dhe jo të gjelbra Sondazhi i popullsisë
hapësirave publike
(tregje, sheshe, zona për
këmbësorët.

Ulje, bazuar në
prirjet e
mëparshme

SHËNIME DHE REFERENCA

Treguesi Nr. 5 i TLQU-së
https://ec.europa.eu/transport/theme
s/road-deaths-indicator_en

https://ec.europa.eu/transport/theme
s/satisfaction-public-transportindicator_en

Treguesi Nr. 14 i TLQU-së
Rritje

https://ec.europa.eu/transport/theme
s/quality-public-spaces-indicator_en
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OBJEKTIVI KONKRET
ruajtur karakteristikat
e qytetit dhe
qëndrueshmërinë e
sistemit të
lëvizshmërisë

TREGUESI

Qasja në
transportin publik
e grupeve me
aftësi të kufizuara

PËRKUFIZIMI

Raporti i shërbimeve të
përgjithshme të transportit
publik aty ku është lehtësuar
aksesi për individët që, në të
kundërt, nuk do të kishin
mundësi t’i përdornin.

METODOLOGJIA DHE TË
DHËNAT E NEVOJSHME
Të dhënat ekzistuese; Numri i
përgjithshëm i makinerive të
biletave/mjetet e transportit
publik/vendndalimet/stacionet
dhe numri i këtyre elementeve të
kualifikuara si të aksesueshme,
numri i përgjithshëm i
udhëtarëve të TP-së në vit

Përqindja e kuartilit më të varfër
të buxhetit familjar të popullsisë
Përballueshmëria e
Të dhënat ekzistuese; tarifat
që duhet për të mbajtur
transportit publik
mujore të TP-së, madhësia e
abonentë e transportit publik
për grupin më të
njësisë familjare, të ardhurat
(udhëtim mujor i pakufizuar ose i
varfër
mujore e 25% më të varfërve
barasvlershëm) në zonat urbane
të banimit.
Larmia funksionale i referohet
një kombinimi të funksioneve
hapësinore në një zonë, që krijon
afërsinë e aktiviteteve që janë të GIS (analiza); Prania ([po/jo) e
lidhura në mënyrë të ndërsjellë. funksioneve të ndryshme në
Larmia funksionale
Prania mesatare (vlera 1) ose jo
secilën zonë (1 km2), përqindja e
urbane
(vlera 0) nga 10 funksione
popullsisë që jeton në secilën
hapësinore të lidhura me
zonë (1 km2)
aktivitetet e përditshme, me
përjashtim të punës në rrjete 1
km x 1 km.
Qëndrueshmëria ekonomike: novacioni dhe efikasiteti ekonomik
Rritja e mundësive për novacion dhe puna për qëndrueshmërinë dhe efikasitetin ekonomik
Kryerja e shpenzimeve
Të dhënat ekzistuese të
Rikuperimi i kostos Raporti midis financimit të
efikase dhe efektive
financave publike; kostot janë të
së investimeve të
investimeve në transport dhe
publike për
kufizuara në CAPEX (shpenzimet
transportit
shpenzimit të investimeve
infrastrukturën dhe
kapitale)

DREJTIMI I
NDRYSHIMIT/
SYNIMI

SHËNIME DHE REFERENCA

Treguesi Nr. 2 i TLQU-së
Rritje, bazuar në
vlerën e krahasimit
https://ec.europa.eu/transport/theme
të TLQU-së ose
s/accessibility-public-transportprirjet e fundit
mobility-impaired-groups-indicator_en

Treguesi Nr. 1 i TLQU-së
Rritje, bazuar në
vlerën e krahasimit
https://ec.europa.eu/transport/theme
të TLQU-së ose
s/affordability-public-transportprirjet e fundit
poorest-group-indicator_en

Treguesi Nr. 15 i TLQU-së
Rritje, bazuar në
vlerën e krahasimit
https://ec.europa.eu/transport/theme
të TLQU-së ose
s/urban-functional-diversityprirjet e fundit
indicator_en

Rritje
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OBJEKTIVI KONKRET
shërbimet e
lëvizshmërisë (vlerë
kundrejt parasë)

Nxitja e efikasitetit
ekonomik të
shpërndarjes së
mallrave

TREGUESI

Raporti i të ardhurave vjetore
bashkiake nga tarifat e
transportit (për të gjitha mënyrat
Rikuperimi i kostos
e transportit) kundrejt kostove të
për ndërhyrjet e
përgjithshme operative vjetore
transportit
që lidhen me transportin e
qytetit (të gjitha mënyrat e
transportit)
Vonesat në transportin rrugor të
Bllokimi dhe
mallrave gjatë orëve jo në kulmin
vonesat e
e trafikut, krahasuar me kohën
transportit urban
optimale të dorëzimit. Shuma e
të mallrave
ponderuar e vonesave në
korridoret përfaqësuese.
Norma e
motorizimit

Përdorimi optimal i
burimeve, duke shtuar
format e përdorimit të
përbashkët të
automjeteve dhe
infrastrukturave, duke
inkurajuar novacioni
teknologjik e
menaxhues në
sektorin e transportit

PËRKUFIZIMI

Përdorimi i
shërbimeve të
automjeteve të
përbashkëta

Përdorimi i
infrastrukturës së
përbashkët
logjistike urbane

Numri i makinave me pronësi
private për 1 000 banorë
Numri i udhëtimeve të kryera me
të gjitha format e shërbimit të
përdorimit me qira të mjeteve
(makinë, furgon, biçikletë,
biçikletë me rimorkio, skutera
elektrikë) për një përdorues të
vetëm
Faktori i ngarkesës: mesatarja
ujore bazuar në ngarkesat e
mallit të ngarkuara dhe
shkarkuara në qendrat e
konsolidimit dhe
mikrokonsolidimit urban (QKU,
QMKU) në raport me kapacitetin
e tyre të përgjithshëm (në
vëllime ose numër ngarkesash)

METODOLOGJIA DHE TË
DHËNAT E NEVOJSHME

DREJTIMI I
NDRYSHIMIT/
SYNIMI

Të dhënat ekzistuese të
financave publike; kostot
kufizohen në OPEX (shpenzimet
operative)

Rritje

Llogaritja (modeli) ose matja në
terren e 10 korridoreve të
identifikuara të transportit të
mallrave ose zonave të dorëzimit
të mallit

Ulje, bazuar në
vlerën krahasuese
të TLQU-së ose
prirjet e fundit

Të dhënat ekzistuese; numri i
makinave private dhe numri i
përgjithshëm i banorëve

Ulje, bazuar në
prirjet e fundit

Llogaritja (modeli) ose të dhënat
ekzistuese nga operatorët e
dhënies së mjeteve me qira

Rritje, bazuar në
prirjet e fundit

Të dhënat ekzistuese nga
operatorët e transportit të
mallrave; numri dhe vëllimi i
ngarkesave të mallrave,
kapaciteti i QKU/QMKU-së)

Rritje bazuar në
prirjet e fundit

SHËNIME DHE REFERENCA

Kjo është një përshtatje dhe zgjerim i
treguesit Nr. 8 të TLQU-së, për të
mbuluar edhe transportin urban të
mallrave
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OBJEKTIVI KONKRET
Përfshirja
shprehimisht dhe në
mënyrë të
përbrendësuar në
politikat publike e
kostove mjedisore,
sociale dhe
shëndetësore të
krijuara nga mënyrat e
ndryshme të
transportit

DREJTIMI I
NDRYSHIMIT/
SYNIMI

TREGUESI

PËRKUFIZIMI

METODOLOGJIA DHE TË
DHËNAT E NEVOJSHME

Mbulimi i kostove
mjedisore, sociale
dhe shëndetësore
të sistemit të
lëvizshmërisë

Raporti midis ndikimeve të
monetarizuara në mjedis,
shoqëri dhe shëndet dhe tarifave
faktike që paguajnë përdoruesit
e lëvizshmërisë, si dhe vlera e
politikave publike që synojnë
veçanërisht uljen e pasojave
mjedisore, shoqërore dhe
shëndetësore të sistemit të
lëvizshmërisë

Monetarizimi i ndikimeve; tarifat
e paguara nga përdoruesit e
lëvizshmërisë dhe vlera e
politikave publike që synojnë
uljen e pasojave

Ulje

Llogaritja (modeli); Automjet-km
i automjeteve të pasagjerëve
(ose Pasagjerë për km) për
mënyrë transporti, automjet -km
mjeteve të transportit të
mallrave (ose tkm për mënyrë
transporti), përbërja e flotës së
automjeteve për lloj automjeti,
karburanti dhe standardi
shkarkimi (%)

ulje, mundësisht
bazuar në
objektiva
kombëtare

SHËNIME DHE REFERENCA

Qëndrueshmëria mjedisore: cilësia e mjedisit
Promovimi dhe përmirësimi i cilësisë mjedisore

Ulja e ndotjes së ajrit
dhe shkarkimeve të
CO2-shit që vijnë nga
sektori i transportit

Shkarkimet
ndotëse në ajër

Shkarkimet e ndotësve të ajrit
nga të gjitha mënyrat e
transportit të pasagjerëve dhe
mallrave (me shkarkim dhe pa
shkarkim me PM2.5) në zonat
urbane

Shkarkimi i gazeve
serë

Shkarkimet e gazeve serë gjatë
gjithë ciklit të jetës të gjithë
I njëjti tregues i shkarkimeve
pasagjerët e zonës urbane dhe
ndotëse të ajrit
mënyrat e transportit të mallrave

ulje, mundësisht
bazuar në
objektivat
kombëtare

Treguesi Nr. 3 i TLQU-së
https://ec.europa.eu/transport/theme
s/air-pollutant-emissions-indicator_en

Treguesi Nr. 7 i TLQU-së
https://ec.europa.eu/transport/theme
s/greenhouse-gas-emissionsindicator_en
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OBJEKTIVI KONKRET
Ulja e ndotjes së ajrit
dhe shkarkimeve të
CO2-shit që vijnë nga
sektori i transportit
(diesel / benzinë/gaz i
lëngshëm /etj.) që
përdoren në sektorin
e transportit

TREGUESI

Efikasiteti i
energjisë

Ulja e ekspozimit të
popullsisë ndaj
zhurmës, duke u
dhënë përparësi
Pengesa e zhurmës
zonave pranë
shkollave, objekteve
shëndetësore dhe
zonave të banuara

I Përmirësimi i

cilësisë së peizazhit
urban dhe kufizimi i
konsumit të tokës

PËRKUFIZIMI

Përdorimi i energjisë gjithsej nga
transporti urban për pasagjer për
E njëjta si ajo për treguesin e
km dhe ton për km (mesatarja
shkarkimit të ndotësve
vjetore për të gjitha mënyrat e
transportit).

Përqindja e popullsisë e penguar
nga zhurma e transportit publik,
bazuar në të dhënat për faktorët
pengues për shkak të ekspozimit
ndaj zhurmës të popullsisë sipas
bandës së zhurmës.

Përqindja e përdorimit të tokës,
e marrë sipas të gjitha mënyrave
të transportit në qytet, përfshi
përdorimet e drejtpërdrejta dhe
të tërthorta.
Kënaqësia mesatare e raportuar
mbi hapësirat publike të gjelbra
Cilësia e
(parqe, kopshte) dhe jo të gjelbra
hapësirave publike
(tregje, sheshe, zona
këmbësorësh).
Përdorimi i
hapësirës së
lëvizshmërisë

METODOLOGJIA DHE TË
DHËNAT E NEVOJSHME

DREJTIMI I
NDRYSHIMIT/
SYNIMI

Ulje, mundësisht e
bazuar në
objektivat
kombëtare

GIS (analizë) ose matje në terren;
Numri i personave të ekspozuar ulje, bazuar në
ndaj bandave të ndryshme të
direktivën e BE-së
zhurmës që lidhen me rrugët
për zhurmën
kryesore/hekurudhat/aeroportet

GIS (analiza); Përdorim i
drejtpërdrejtë dhe i tërthortë i
tokës (ha), i ndarë sipas
objekteve të lëvizshmërisë

SHËNIME DHE REFERENCA

Treguesi Nr. 9 i TLQU-së
https://ec.europa.eu/transport/theme
s/energy-efficiency-indicator_en

Treguesi Nr. 4 i TLQU-së
https://ec.europa.eu/transport/theme
s/noise-hindrance-indicator_en

Treguesi Nr. 17 i TLQU-së
ulje, bazuar në
vlerën e krahasimit
https://ec.europa.eu/transport/theme
të TLQU-së
s/mobility-space-usage-indicator_en
Treguesi Nr. 14 i TLQU-së

Sondazh i popullsisë

rritje

https://ec.europa.eu/transport/theme
s/quality-public-spaces-indicator_en
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TABELA 6-2: TREGUESIT E PRODUKTIT
SRATEGJITË E PLQU-SË

Nxitja e transportit publik që të jetë më i gjerë,
më efikas, i integruar, tërheqës e përfshirës

Inkurajimi i çiklizmit dhe mikrolëvizshmërisë si
alternativë e transportit të motorizuar privat
Tirana me lëvizshmëri rezistente: kombinimi i
investimeve në infrastrukturë dhe politikave të
buta, duke shfrytëzuar maksimalisht burimet
(financiare dhe hapësinore) dhe duke rritur
elasticitetin dhe aftësinë reaguese të sistemit të
lëvizshmërisë
Menaxhimi i pajisjeve, logjistikës dhe tarifimit të
parkimit si nxitës për të orientuar zgjedhjen
modale (qasja liro-shtrëngo)
Inkurajimi i projektimit dhe përdorimit të rrugëve
dhe hapësirave urbane të qytetit me fëmijët në
mendje, për të rritur qasjen, shkallën e tërheqjes
dhe sigurinë.
Zbatimi i ShTI-ve, zgjidhjeve digjitale,
lëvizshmërisë elektronike për një qytet (më)
inteligjent

TREGUESI
Gjatësia e linjave funksionale të BRT-së
Përqindja e shërbimeve të transportit publik që mbërrijnë brenda kohës së caktuar në vendndalime
Numri i mjeteve të transportit publik që punojnë me sisteme më të pastra të djegies së karburantit
Numri i kryqëzimeve parësore të TP-së
Numri nyjave të vogla dhe vendndalimeve të TP-së të përmirësuara
Zona e shërbimit e mbuluar me shërbime të transportit publik në shkolla dhe gjithëpërfshirës me kërkesë
Gjatësia e rrugëve të biçikletave/për ecje të zbatuara dhe të përmirësuar
Numri i biçikletave, biçikletave me rimorkio dhe skuterave elektrikë të disponueshme dhe funksionale
Numri i stacioneve të ngritura sociale të biçikletave
Numri objekteve të parkimit për biçikleta dhe mikrolëvizshmërinë në rrugë që janë zbatuar dhe përmirësuar
Pjesëmarrësit në nismat për praktikën dhe mësimin e biçikletës
Gjatësia e ndërtimit të infrastrukturës së re, sipas mënyrës dhe llojit të transportit
Ngjarjet e organizuara për nxitjen e udhëtimit të qëndrueshëm
Numri i rrugëve kryesore urbane të rehabilituara
Zgjerimi i zonave të rehabilituara të bllokut urban
Numri i punonjësve/shkollave me plane udhëtimi
Ulja e fluksit mesatar ditor të automjeteve brenda unazës së tretë
Madhësia/numri i objekteve parko & përdor
Numri i biletave të shitura në objektet P&P
Zbatimi i sistemit të Tarifës së Bllokimit
Numri i Qendrave të Konsolidimit Urban dhe Qendrave të Mikrokonsolidimit Urban të zbatuara
Numri i hapësirave të përmirësuara të ngarkimit/shkarkimit në rrugë
Numri dhe zgjerimi i hapësirave publike të sapoprojektuara
Numri i Zonave me Trafik të Kufizuar dhe Zonave të Këmbësorëve që janë krijuar
Numri i rrugëve me akses të sigurt në shkollë
Përqindja e këmbësorëve që kalojnë në vendkalimet me lehtësira për personat me aftësi të kufizuara
Pjesëmarrësit në ditët pa makina dhe nisma të tjera të lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane
Numri i kryqëzimeve dhe segmenteve rrugore që mbulohen nga sisteme inteligjente të menaxhimit të trafikut
Numri i njësive të instaluara të infrastrukturës për karikimin e automjeteve elektrike
Numri i përdoruesve të rregullt të aplikacionit Tirana IME
Numri i sistemeve të instaluara CCTV dhe VMS
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Numri stacioneve monitoruese të cilësisë së ajrit që janë ngritur dhe mirëmbahen
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6.3 Metodat e raportimit, analizës dhe
vlerësimit të të dhënave
Në varësi të disponibiliteti të të dhënave dhe llojit të masës, si dhe përvojës
dhe kapacitetit të personelit të MT-së, mund të zbatohen metoda të
ndryshme raportimi, analize dhe grumbullimit të të dhënave.
Metodat e planifikuara për Tiranën janë:
1. Metodat e raportimit të të dhënave:
• Tabela përmbledhëse
• Vizualizime të zhvillimeve të treguesve (grafikë, harta)
• Të dhëna figurative (foto, video)
• Përshkrime cilësore
Tabelat përmbledhëse do të përdoren për të gjitha të dhënat sasiore dhe
për zhvillimin në raport me vitin fillestar, ilustruar me grafikë për treguesit
kryesorë. Hartat janë posaçërisht me vlerë për të ilustruar ndryshimet dhe
zhvillimet hapësinore, veçanërisht për aksesueshmërinë, ekspozimin ndaj
zhurmës ose flukseve dhe shpejtësisë së trafikut.
Të dhënat figurative që krahasojnë situatën para dhe pas mund të jenë
mjete të fuqishme për të përfytyruar ndryshimet në panoramën e qytetit
pas zbatimit të përmirësimeve në mjedisin e ndërtuar dhe janë posaçërisht
të dobishme për treguesit që kanë të bëjnë me perceptimet e cilësisë së
ofrimit të transportit.
2. Metoda e analizës së të dhënave:
• Statistikat përshkruese (medianët, mesataret, pie/bar charts
histogramet)
• Analiza e regresionit
• Statistika inferenciale
• Analiza cilësore

Statistikat përshkruese, që zakonisht raportohen së bashku me tabelat
përmbledhës, ofrojnë një përmbledhje të karakteristikave kryesore të të
dhënave të treguesve dhe një mënyrë të lehtë për të identifikuar ndryshimet
me kalimin e kohës. Vlerësimi i thjeshtë i prirjeve mund të bëhet përmes
analizës së regresionit. Megjithatë, për të qenë në gjendje të nxjerrim
përfundime të besueshme nga analiza e të dhënave, metoda statistikore
inferenciale, p.sh. duhet bërë prova e hipotezës. Kjo rekomandohet vetëm për
vlerësimin, jo për monitorimin e të dhënave.
Është me rëndësi që të përfshihen komente rreth saktësisë statistikore të të
dhënave dhe të raportohet çdo problem lidhur me të dhënat që mund të ketë
ndodhur gjatë grumbullimit, për shembull, ndryshime apo defekte të pajisjes
së monitorimit ose kampione të shtrembëruara për sondazhet.
3. Teknikat e vlerësimit
• Qasjet me listëkontroll
• Analiza kosto-përfitim (AKP)
• Analiza me shumë kritere (AShK)
• Analiza e kostos efektive (AKE)
• Metoda të kombinuara AKP dhe AShK
Ndryshe nga metodat e mësipërme, metodat që ndërtohen mbi të dhëna na
ndihmojnë të kuptojmë zhvillimet, metodat e vlerësimit janë teknika gjykimi
për të paraqitur dhe bashkuar të dhënat në mënyrë të tillë që të mund të
bëhet krahasimi me objektivat.
Në formën e tij më të thjeshtë, hartimi i treguesve të PLQU-së mund të
monitorohet duke krahasuar zhvillimin e tyre në raport me objektivat e
dëshiruar ose drejtimet e ndryshimit në formatin e listëkontrollit. Kjo qasje
është e dobishme sidomos gjatë monitorimit, nëse vrojtohet një numër i
kufizuar treguesish apo në vlerësimin e PLQU-së për të përcaktuar nëse
treguesit e veprimtarisë së transportit po ndjekin drejtimin e dëshiruar.
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Megjithatë, për t’u ofruar informacion vendimmarrësve lidhur me mënyrën si
të vlerësojnë shkallën e arritjes së objektivit apo si të peshojnë kompensimet
midis arritjeve të objektivave të ndryshme, duhen metoda agregimi më të
formalizuara, analiza a kosto-përfitimit apo ajo me shumë kritere.
Analiza kosto-përfitim (AKP) i shton të gjitha efektet pozitive dhe negative të
projekteve, të shprehura në vlerë monetare, matjes gjithëpërfshirëse të
ndikimeve të ndërhyrjeve në mirëqenien e shoqërisë. AKP-ja CBA u ofron
vendimmarrësve një matje gjithëpërfshirëse dhe të lehtë për t’u kuptuar të
‘vlerës kundrejt parasë’. Për investimet e mëdha në infrastrukturë duhet kryer
një AKP e plotë.
Megjithatë, një mangësi domethënëse e AKP-së është nevoja për të siguruar
vlerë monetare për ndikimet që nuk kanë çmim tregu, sidomos ato efekte mbi
mjedisin dhe barazinë. Në përgjithësi, këto vlera monetare ekzistojnë për
kursimin e kohës së udhëtimit, për aksidentet dhe vetëm një numër të
kufizuar efektesh mjedisore, si shkarkimet e gazrave, zhurma dhe cilësia e
ajrit. Përveç kësaj, AKP-ja supozon se të gjitha efektet mund të marrin nga
njëra-tjetra dhe humbjet për disa pjesë të popullsisë sot apo në të ardhmen
mund të kompensohen nga fitimet për të tjera. Këto supozime mund të bien
në kundërshti me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, sidomos për efektet
afatgjata, të pakthyeshme dhe të papranueshme nga pikëpamja sociale apo
të shpërndara në mënyrë të padrejtë.
Kësisoj, për vlerësimin e PLQU-së në tërësi rekomandohet analiza me shumë
kritere (AShK), e cila lejon një përfshirje më të gjithanshme të ndikimeve.
Qasja e AShK-së u përdor në procesin e hartimit të PLQU-së për Tiranën për
të krahasuar skenarët alternativë të ndërhyrjes (shih rubrikën 3.5 më sipër).
Analiza e kostos efektive (AKE) bën bashkë elementë të AKP-së dhe AShK-së,
përmes matjes së kostove të nevojshme për arritjen e një objektivi të caktuar
të rezultateve që mund të jenë arritur.

Ka edhe metoda të tjera që janë krijuar duke kombinuar elemente të AShK-së
dhe AKP-së. Zakonisht, thelbi i këtyre metode të veçanta të vlerësimit është
një AKP e plotësuar me vlerësime jomonetare të ndikimeve mjedisore ose
rajonale. Megjithatë, për zhvillimin e PLQU-së rekomandojmë përfshirjen e
rezultateve të AKP-së në një kuadër më të gjerë të AShK-së përmes tabelave
përmbledhëse të arritjes së rezultateve ose qasjeve të ponderuara.
Një metodë e formalizuar agregimi si AKE-ja, AShK-ja ose AKP-ja duhet të
përdoret vetëm për treguesit e rezultatit. Për të shpjeguar prirjet dhe për të
analizuar zhvillimet që çojnë në këtë rezultat duhen përdorur tregues të tjerë,
por pa u bashkuar me rezultatin.

