10 PARIME PËR TRANSPORTIN E QËNDRUESHËM URBAN
Mbështjetja e projekteve për të krijuar
banesa të përballueshme në
qendrat e qyteteve

Integrimi i zhvillimit urban dhe transportit
Priorizimi i
menyrave te
transportit te
pershtatshem
per njerzit

Struktura të vogla urbane

Ofrimi i informacionit mbi traﬁkun

Zhvillimi i lagjeve me përdorim
të shumëllojshëm

(performanca në kohë reale, ngarkesa e
rënduar, parkimi)

Zbatimi i
rregullave të
traﬁkut

Krijimi i
Shesheve
publike urbane
Ndertimi i apartamenteve me densitet të
lartë përreth stacioneve tranzite

Banesa pa
makina

Lehtesimi
i traﬁkut

Planiﬁkimi i qyteteve të dendura dhe te pershtatshem per njerzit
Kryerja e vlerësimit të
ndikimit të transportit
për projektet e reja

Reduktimi i limitit të shpejtësisë në zonat e
banuara deri në 30km/h ose më i ulët

Vendosja e ndertesave të
zyrave pranë stacioneve
tranzite

Zhvillimi i
nën-qendrave urbane

Optimizimi i rrjetit rrugor dhe përdorimit

Shtimi i qendrave tregtare në
stacionete mëdha tranzite

të tij
Përmirësimi i
kryqëzimeve
kritike për
kalimtarët,
çiklistët dhe
transportin publik

Permiresimi i rrjetit rrugor urban
dhe reduktimi i rrugeve te terthorta

Zbatimi i koncepete
gjithëpërfshirëse të çiklizmit
dhe të të ecurit

Sigurimi i vlerës së truallit
përreth tranzitit

Kuﬁzimi i zgjerimit të hapësirave rrugore për makinat

Autostrada për çiklizëm
Ofrimi i vend- parkimeve të biçikletave
në stacionet tranzite
Krijimi i një rrjeti të plotë urban për çiklizëm
Standarde të cilësisë së lartë të projektimit të rrugëve,
trotuarëve, dhe korsive të biçikletave

Zhvillimi i qyteteve të orientuara nga tranziti

Ndarje e
biçikletave
– bike sharing

Heqja e barrierave
për këmbësorët

Lokalizimi i strehimit me densitet të ulët
në distancë çiklizmi dhe ofrimi i rrugëve
për çiklistë

Zonat këmbësore

Ngritja e shoqatave të transportit publik duke
integruar oraret, tarifat dhe biletat

Sigurimi i shërbimit me cilësi të lartë në transportin
publik bazuar në treguesit e performancës
Sistem biletash i
thjeshtë dhe i drejtë

SERVIS MAKINASH

Caktimi i këshilltarëve për çiklizëm dhe
këmbësorë në administratat e traﬁkut

Shërbime taksie
lehtësisht të
përdorshme

Sinjalistikë rrugore për biçikletat – green waves
Tarifa/çmime bazuar në distancë

Përmirësimi i sigurisë për këmbësorët dhe çiklistët në kryqëzime

Taxi

(paguaj ndërsa i jep makinës)

Inkurajimi i të ecurit dhe çiklizmit

Punë nga shtëpia dhe orare pune ﬂeksibël

Implementimi i përmirësimeve në tranzit

Bileta pune
Nxitje për
të përdorur
biçikletën
apo
transportin
publik

Heqja e dhënies së një veture
si shpërblim për punonjësit
Qendra urbane logjistike
të shpërndarjes

Taxi

Politika e parkimit e
korporatës

BRT

Performancë e lartë e sistemeve të transportit publik
bazuar në Tranzit te Shpejte te Autobuzeve (BRT)
dhe hekurudhë

8pm–5am

Lehtësim i integrimit të
ndarjes së makinave
(car sharing) në sistemet e tranzitit

BRT

Congestion
Charging

ZONE

ZONE

Stacione të rehatshme në
vendet e ndërrimit

Kuﬁzimet e udhëtimit

Taxi
Share

Share

Kontrollimi i përdorimit të automjeteve
Rregullatorë të parkimit,

Përcaktimi i tarifave të
parkimit

Tarifa me ulje

p.sh. kërkesat maksimale të parkimit

Taksë e
përshtatshme
e karburantit

(shpërblime për automjetet eﬁçiente)

Inspektim dhe mirëmbajtje
Zbatimi i rregullave
të parkimit
P

20

Balancimi i
ofertës së
parkimit

Skemat e nxjerrjes jashte
perdorimit/adaptimit të
automjeteve

35

Kuﬁzimi i kohë-zgjatjes
së parkimit

Zona të
emetimit të
ulët

SERVIS
MAKINASH

Environment

Menaxhimi parkimit

PIKË KARBURANTI

Prokurim i gjelbërt
për automjetet

Promovimi i automjeteve të pastra

Çmime për kompanitë
mbështetëse të biçikletave
– bike-friendly

Faqe interneti lehtësisht të përdorshme
për operatorët e transportit publik

Promovimi i produkteve rajonale

Ofrimi i aksesit në të dhëna
për programuesit e
aplikacioneve të celularëve
smart phone

(më pak nevojë për transport)

Fushata marketingu
për çiklizëm
Më shpejtë
Më shëndetshëm
I qëndrueshëm

Promovimi i aktiviteteve lokale argëtuese

Transporti publik është i
përshtatshëm!

Monitorim i implementimit
dhe performancës së masave

Përcaktimi i sasisë
së emetimeve
Krijimi i institucioneve përgjegjëse për
Transportin e Qëndrueshëm Urban
- Autoritet i planiﬁkimit të integruar të qytetit
dhe transportit
- Aleanca të transportit publik
- Inkurajimi i qytetarëve në krijimin e OJQ-ve
- Shoqata te konsumatoreve

Transporti publik është super!

Përfshirja e transportit në
planet e veprimit për
ndryshimet klimaterike KLIMPLATANERI IK
T
TRANSPOR

Zhvillim, implementim dhe komunikim i kuptueshem
per publikun i planeve të qëndrueshme të mobilitetit urban
SUMP

Marketing për transport publik më të mirë
Programe të ndarjes së rrugëtimit (Rideshare)

Përqasje e plotë ndaj sﬁdave

Komunikimi i zgjidhjeve
“Një qytet është më i civilizuar jo kur ka autostrada, por kur një fëmijë me triçikël
mund të lëvizë gjithandej me lehtësi dhe i sigurt.” (Enrique Peñalosa)
Një sistem eﬁçient transporti është njëri prej faktorëve që i bëjnë zonat urbane konkurruese. I ofron akses në punë, edukim dhe kujdes shëndetësor. Megjithatë, në shumë
qytete, njerëzit vuajnë nga probleme shëndetësore të shkaktuara nga tymërat e shkarkuara dhe zhurma. Bllokimet e traﬁkut harxhojnë kohën e njerëzve, duke rezultuar në
humbje ﬁnanciare për ekonominë. Sistemet e tranportit urban të bazuara në makina
që mbështeten në konsumin e karburanteve të fosileve konsumojnë sasi të madha

Promovimi i
karburanteve
të pastra

ZONE

Shënim i qartë i vendit të parkimit në rrugë

Informacion i
parkimit

Produkte
lokale

Infrastrukturë për
karburante të pastra

energjie dhe ndikojnë ndjeshëm në emetimin e gazit të efektit serrë (GHG). Aksidentet
rrugore marrin pjesën e tyre, veçanërisht mes grupeve të rrezikuara si këmbësorët
dhe çiklistët. E fundit, por jo nga rëndësia, miliona banorë të varfër të zonave urbane
janë të përjashtuar nga shërbimet e transportit të sigurt dhe eﬁçient – ata nuk mund
të përballojnë një makinë, dhe i duhet të besojnë në shpërbime jo të përshtatshme të
transportit publik dhe lehtërisa të dobëta për këmbësorët dhe çiklistët.
Qasja jonë ndaj zhvillimit urban mund të përshkruhet me pak fjalë: Duke lëvizur njerëzit, jo makinat! Synimi është të mbështeten ato forma transporti të cilat janë të qën-

drueshme nga pikëpamja mjedisore, shoqërore dhe ekonomike: transporti publik, ecja
dhe çiklizmi. Për këtë ne mbështesim vendet partnere dhe qytetet në hartimin e politikave të shëndetshme për zhvillimin e qëndrueshëm urban, dhe implementimin e
masave konkrete si skemat Bus Rapid Transit, rrjetet e çiklizmit ose masat për
Menaxhimin e Kërkesës për Transport (TDM).
Projekte lokale plotësuese në vendet partnere, Projekti për Transport të Qëndrueshëm
Urban (SUTP) mbështetur nga GIZ në emër të Ministrisë Federale për Bashkëpunim
Ekonomik dhe Zhvillim ka hartuar zgjidhje dhe praktikat më të mira për transport të

qëndrueshëm urban në një seri publikimesh të quajtura “Transporti i Qëndrueshëm
Urban:
Një Udhëzues për Politikë-bërësit në Qytetet në Zhvillim”. Dokumentet mund të gjenden te www.sutp.org.
Ky poster tregon disa politika të përzgjedhura të transportit të qëndrueshëm urban
dhe matësit që do ta bëjnë qytetin një vend më të mirë për të jetuar. Kontaktoni në:
transport@giz.de

Nisja e një procesi mes palëve të
interesit për të vlerësuar
dhe diskutuar masat

