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PËRMIRËSIMI I EFICIENCËS SË ENERGJISË
NË STOKUN E BANESAVE

Në Shqipëri politikbërësit e kanë pranuar tashmë rëndësinë e masave për eficiencën e energjisë
në zbutjen e pasojave të ndryshimit klimatik. Në kuadrin e harmonizimit të legjislacionit
shqiptar me atë evropian, janë miratuar disa ligje dhe rregullore, por shfrytëzimi i potencialit
të tyre në nivel strategjik mbetet ende një sfidë. Gjithashtu, Shqipëria si anëtare e Traktatit për
Komunitetin e Energjisë, detyrohet të adoptojë legjislacionin e BE-së për eficiencën e energjisë.
Në dhjetor 2017, Këshilli i Ministrave ka miratuar Planin e Dytë dhe të Tretë Kombëtar të Veprimit
për Eficiencën e Energjisë për periudhën 2017-2020. Ligji i vitit 2016 dhe Strategjia Kombëtare
e Energjisë janë hartuar në përputhje me Direktivën 2010/31/BE. Ministria e Infrastrukturës dhe
Energjisë ka përpiluar dy ligje kombëtare (Ligji nr. 124/2015 "Për eficiencën e energjisë" dhe
Ligji nr. 116/2016 "Për performancën e energjisë së ndërtesave") përkatësisht në përputhje me
Direktivat 2010/31/BE dhe Direktivën 2012/27/EU, të përditësuara më së fundmi nga Direktiva
2018/844/EU "Performanca e energjisë së ndërtesave". Këto dy ligje po krijojnë kornizën
rregullatore për të vendosur një minimum kërkesash në kontekstin vendor të klimës, bazuar
në standardet, metodologjitë dhe procedurat evropiane, duke synuar rritjen e ndërgjegjësimit.
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Performanca e energjisë së një ndërtese është sasia e llogaritur apo e matur e energjisë së
nevojshme për përmbushjen e kërkesave për energji, të lidhura me përdorimin tipik të ndërtesës, që
përfshin energjinë e përdorur për ngrohje, ftohje, ventilimin mekanik, ujin e ngrohtë dhe ndriçimin.
Kërkesat minimale për performancën e energjisë janë përcaktuar me qëllim që të arrijnë nivelet
optimale të konsumit të energjisë në ndërtesa apo njësi ndërtese, dhe duhet të përfshijnë:
• Kërkesat për performancën e energjisë në të gjitha ndërtesat e reja;
• Kërkesat për performancën e energjisë në ndërtesat ekzistuese, të cilat do t'i nënshtrohen një
rinovimi të madh;
• Parashikimet për kushtet dhe skenarët e optimizimit;
• Kërkesat për metodologjinë e përcaktuar;
• Kërkesat për performancën e energjisë për disa elemente të ndërtesës, që janë pjesë e mbështjelljes
së ndërtesës dhe kanë një ndikim të rëndësishëm në performancën e energjisë, kur i nënshtrohen
një rinovimi të rëndësishëm.

ÇFARË ËSHTË
EFICIENCA E
ENERGJISË SË NJË
NDËRTESE?

Kërkesat duhet të marrin parasysh kushtet e përgjithshme klimatike vendase, në mënyrë që të
shmangen efektet e mundshme negative, të tilla si ventilimi i papërshtatshëm, rrethanat vendore,
disa funksione të ndërtesës dhe vjetërsia e saj.

Në Shqipëri, sektori i ndërtesave të banimit harxhon 30% të konsumit përgjithshëm të energjisë
dhe 60% të konsumit të energjisë elektrike në vend, sipas të dhënave nga EUROSTAT.*
Qeveria ka përgjegjësinë të sigurojë furnizimin e pandërprerë të energjisë për të realizuar rritjen
ekonomike. Në shumë prej vendeve në zhvillim, ka shumë pak diferencë midis furnizimit ekzistues
të energjisë dhe kërkesës për energji elektrike.**
Masat për eficiencën e energjisë kanë për qëllim të zvogëlojnë sasinë e energjisë së konsumuar
dhe ndërsa pakësojnë përdorimin e energjisë gjatë fazës operative të ndërtesës, të përmirësojnë
rehatinë termike dhe cilësinë e ajrit të brendshëm. Disa nga përfitimet që mund të përmenden si
rrjedhojë e investimeve për eficiencën e energjisë në ndërtesa, janë:
• Pakësimi i energjisë që përdoret për ngrohjen dhe/ose ftohjen e hapësirës si dhe ngrohjen e ujit;
• Pakësimi i përdorimit të energjisë elektrike për ndriçim, pajisje zyre dhe elektroshtëpiake;
• Kërkesa më të ulëta për mirëmbajtje;
• Përmirësimi i rehatisë termike;
• Rritja e vlerës së pronës.

PËRSE ËSHTË E
RËNDËSISHME
EFICIENCA E
ENERGJISË NË
NDËRTESA?

* EUROSTAT.2015. Energy
Balances: 2013 Data (Publikim
2015).
** Ahuja, D., Tatsutani, M.
"Sustainable energy for developing
countries"
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CERTIFIKIMI I
PERFORMANCËS SË
ENERGJISË

Certifikata për performancën e energjisë është një dokument i lëshuar nga audituesit e energjisë,
e cila përcakton performancën e energjisë së një ndërtese ose një njësie të saj, të përcaktuar dhe
lëshuar në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 116/2016 “Për performancën e energjisë së ndërtesave”.
Certifikimi i performancës së energjisë së ndërtesës është procesi që rezulton me lëshimin e një
certifikate për performancën e energjisë për një ndërtesë ekzistuese ose njësi të një ndërtese
ekzistuese, që do t'i nënshtrohet një ristrukturimi apo rinovimi të rëndësishëm.

* Ligji nr. 116/2016,
Për performancën e energjisë së
ndërtesave

Certifikimi i performancës së energjisë së ndërtesave do të jetë i detyrueshëm për:
• Të gjitha ndërtesat ose njësitë e ndërtesave, të cilat do të shiten ose jepen me qira. Pas
përfundimit të punimeve të ndërtimit, këto ndërtesa pajisen me certifikatën e performancës
së energjisë, që të mund të lejohet përdorimi i tyre. Sipas dispozitave të reja ligjore, certifikata
e energjisë duhet t’i dorëzohet çdo blerësi ose qiramarrësi dhe duhet të jetë e vlefshme për një
periudhë maksimale prej 10 vjetësh* nga momenti i lëshimit, përveç rasteve kur ka ndryshime
që ndikojnë në vlefshmërinë e saj;
• Të gjitha ndërtesat, të cilat do të ndërtohen ose do t'i nënshtrohen një rinovimi të rëndësishëm;
• Të gjitha ndërtesat që janë në përdorim nga një autoritet apo institucion publik; në këtë rast,
certifikata e performancës së energjisë duhet të vendoset në vend të dukshëm për publikun.
Agjencia për Eficiencën e Energjisë është institucioni shtetëror në varësinë e ministrisë
përgjegjëse për energjinë. Agjencia për Eficiencën e Energjisë, e cila është gjithashtu përgjegjëse
për menaxhimin e një fondi për eficiencën e energjisë, u krijua në vitin 2016, parashikuar në Planin
Kombëtar të Integrimit Evropian, me detyrën e zbatimit të politikave të eficiencës së energjisë.
Ky institucion ka filluar tashmë të plotësohet me personel dhe të funksionojë. Gjithashtu, është
në proces hartimi një dokument mbi metodologjinë kombëtare të llogaritjes së performancës të
energjisë në ndërtesa, në përputhje me Direktivën e Performancës së Energjisë së Ndërtesave të
BE-së (EPBD).
Auditues energjetik është një person fizik ose juridik, i licencuar për të kryer kontrolle të energjisë.
Projektligji* përcakton që, përpara certifikimit të performancës së energjisë së ndërtesave,
audituesit e energjisë duhet të bëjnë një verifikim të gjendjes së performancës së energjisë në
ndërtesa dhe të sistemeve teknike. Më pas, bëhet një raport verifikimi, i cili ndër të tjera, duhet të
përmbajë rezultatet e vlerësimit të performancës së energjisë në ndërtesa dhe të sistemeve teknike
të instaluara në to, si: sistemet e ngrohjes, të kondicionimit të ajrit, ventilimit, ndriçimit dhe ujit të
ngrohtë, ku përfshihen kaldaja, pompat e ngrohjes, akumulatorët e energjisë, sistemi i kontrollit dhe
pompat e qarkullimit të ujit etj.

PËRMIRËSIMI I
EFICIENCËS SË
ENERGJISË NË
NDËRTESA

Ka disa mënyra nëpërmjet të cilave mund të përmirësohet eficienca e energjisë në ndërtesat
rezidenciale, publike dhe tregtare:*
•
•
•

Përmes teknikave të përmirësuara të projektimit dhe ndërtimit, që zvogëlojnë ngarkesat e
ngrohjes, ftohjes, ventilimit dhe ndriçimit;
Përmes përmirësimit të ndërtesave dhe zëvendësimit të pajisjeve që përdorin shumë energji;
Duke menaxhuar në mënyrë aktive eficiencën e energjisë gjatë periudhës operative.
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Disa nga barrierat kryesore që duhet të kapërcehen për të siguruar rritjen e eficiencës së energjisë
në ndërtesa janë:
•
•
•
•
•
•

* ESMAP, T. E. "Improving Energy
Efficiency in Buildings Energy
Efficient Cities"

Kostoja e lartë e mbledhjes së të dhënave të besueshme për performancën e energjisë së një
ndërtese;
Mungesa e kapacitetit teknik me të cilin të projektohet;
Ndërtimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave me eficiencë energjetike;
Mungesa e stimujve për të investuar në rritjen e eficiencës së energjisë;
Akses i kufizuar për financim;
Vështirësi në koordinimin mes pronarëve të apartamenteve në blloqet e ndërtesave ekzistuese.

Kërkesa për energji në ndërtesat rezidenciale po rritet me shpejtësi, paralelisht me nevojën
për përmirësimin e kushteve të rehatisë në banesa. Në ditët e sotme, në Shqipëri, ndërtesat e
parafabrikuara, me tullë apo informale janë pjesë e një stoku të konsiderueshëm ndërtesash, që kanë
nevojë për ripërshtatje për sa i përket eficiencës së energjisë. Kushtet e rehatisë në këto ndërtesa
mund të përmirësohen ndjeshëm, nëse merren masa për rikonstruksion termik pasiv (fasada, dritare,
çati). Në përputhje me Direktivën 2010/31/BE të Parlamentit dhe të Këshillit Evropian të datës 19 maj
2010, mbi performancën e energjisë së ndërtesave, stoku i ndërtesave duhet t’i nënshtrohet një
rinovimi të rëndësishëm, që të sigurojë një konsum minimal të energjisë. Procesi i rinovimit duhet
të shihet edhe si një mundësi për të përmirësuar aspektet mjedisore, ekonomike dhe sociale në
përpjekje për të arritur qëndrueshmëri.*

Të nxitësh ndërhyrjet rinovuese në sektorin e banesave duhet të përballesh me më shumë sfida sesa
në sektorët e tjerë, për shkak të natyrës tepër të fragmentuar të pronësisë së shtëpive, masës së
vogël të investimeve individuale dhe kthimit të tyre.

STOKU I BANESAVE
DHE NEVOJA PËR
NDËRHYRJE

* Islami, Gj. Veizaj, D.
"Comfort Conditions and
Energy Consumption in
Prefabricated Houses in Tirana"

NDËRHYRJET
NË NDËRTESAT
REZIDENCIALE

Rinovim i rëndësishëm konsiderohet rinovimi i një ndërtese, ku më shumë se 25% e sipërfaqes
së saj të ndërtimit i nënshtrohet rinovimit, që do të thotë ndërhyrje përmes rindërtimit dhe/ose
ristrukturimit të veshjes së jashtme dhe të sistemit teknik të ndërtesës.*
* Ligji nr. 116/2016,
Për performancën e energjisë së
ndërtesave
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Fondi i Komunitetit
Ligji i vitit 2009, për administrimin
e bashkëpronësisë, u ka dhënë të
drejtë bashkive të inkurajojnë dhe
të mbështesin komunitetet vendore
në administrimin e hapësirave të
përbashkëta. Por deri sot, ky ligj
ende nuk është zbatuar në shkallë
të gjerë, duke i lënë kështu banorët
të painformuar për detyrimet e reja
ligjore.
Aplikantët që plotësojnë
kushtet
Administratorët/kompanitë e
menaxhimit, në emër të asamblesë së
banorëve, aplikojnë me një formular
dhe dorëzojnë dokumentet e kërkuara
në zyrat e njësive administrative.

Fondi i disponueshëm
Shuma gjithsej e fondit parashikohet
në buxhetin e vitit përkatës, të
miratuar nga këshilli bashkiak.
Bashkëfinancimi nga banorët është
një nga kriteret kryesore për dhënien
e grantit. Të paktën 50% e vlerës së
investimit duhet të financohet nga
banorët, ndërsa pjesa tjetër do të
plotësohet nga fondi i komunitetit
(fondi total = fondi kb+ investimi
privat i banorëve).

Llojet e projekteve të pranueshme për bashkëfinancim
•
•
•

Mirëmbajtje fasade dhe çatie;
Projekte për eliminimin e barrierave arkitektonike, duke përfshirë shtesat apo përshtatjen e
ndërtesave për njerëzit me nevoja të veçanta;
Mirëmbajtje tarrace;
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•
•

Projekte që kursejnë/promovojnë eficiencën e energjisë, me ndikim pozitiv në mjedis;
Mirëmbajtje e oborreve/hapësirave publike, brenda blloqeve të banimit.

Në fillim të çdo muaji, Bashkia e Tiranës shpall thirrjen për aplikime në fond. Të interesuarit mund
të aplikojnë gjatë 3 javëve të para të çdo muaji, ndërsa në javën e katërt Komisioni i Vlerësimit të
Aplikimit përzgjedh projektet fituese.

Kriteret administrative

Formulari i aplikimit

Marrëveshja me firmat
e bashkëpronarëve, të
paktën 75% e kuotave
të bashkëpronësisë

Buxheti i siguruar nga
bashkëpronarët nuk
duhet të jetë më i
vogël se 50% e vlerës
totale të projektit të
propozuar

Plotësuar nga Administratori

1

Licenca e
administratorit

5

2

Deklaratë me
nënshkrimet e
75% të banorëve
(bashkëpronarë)

6
Kontrata me
Bashkinë

3

Projekti, grafiku
i punimeve,
preventivi, 3 kopje
të printuara të
raportit teknik
(me vulë të njomë)

7
Certifikata e
pronësisë

4

Kontrata e
administratorit/
supervizorit

8
Deklaratë e
noterizuar nga
administratori

9
Prokura për
aplikuesin

Aplikimi
në Bashki
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STOKU I BANESAVE

NDËRTESA TË PARAFABRIKUARA

NDËRTESA ME TULLA TË BARDHA/TË KUQE

NDËRTESA INFORMALE
12 UDHËZUES PËR TIRANËN

Në fund të viteve ‘70, çështja e strehimit në Shqipëri ishte mjaft e mprehtë. Banesat ndërtoheshin
kryesisht nga ndërmarrjet shtetërore dhe numri i tyre ishte i pamjaftueshëm krahasuar me
kërkesën për strehim, veçanërisht në qendrat urbane; ndërkohë stoku ekzistues i ndërtesave ishte
i mbipopulluar. Apartamentet e projektuara për një familje shpesh banoheshin nga dy ose më
shumë familje. Duhet theksuar se edhe standardet e projektimit të kohës, ishin mjaft minimale
dhe nuk mund ta përballonin kapacitetin gjithmonë e në rritje. Banesat kolektive me pllaka betoni
të parafabrikuara u menduan si një zgjidhje e problemit të strehimit në vend. Një tipologji kjo, e
eksperimentuar gjerësisht në periudhën e pas Luftës së Dytë Botërore në Evropë, e zbatuar
gjithashtu si në Tiranë, edhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Në Tiranë mund të identifikohen 9 zona
me këtë lloj ndërtimi. Kryesisht të vendosura në afërsi ose jashtë unazës së vogël të qytetit, ndërtesat
e parafabrikuara kanë një distancë prej 2-5 km nga qendra e qytetit. Shpërndarja e kësaj kategorie
ndërtimesh gjendet kryesisht në perimetrin e qytetit. Për shkak të karakteristikave të këtyre blloqeve
ndërtimi, të gjitha zonat konsiderohen në ditët e sotme si pika referimi të rëndësishme për qytetin.

SHPËRNDARJA
E NDËRTESAVE
NË STUDIM NË
TIRANË

Gjatë periudhës 1961-1990, u ndërtuan 30% e ndërtesave rezidenciale dhe 32% e banesave
(shtëpive private)*, duke ndjekur parimet e projektimit krejt racional dhe thjesht funksional.
Një tipologji tjetër ndërtimi e përdorur gjatë periudhës së komunizmit, ndryshe nga ndërtesat e
parafabrikuara, u ndërtua me materiale më cilësore dhe si rezultat edhe rehatia në apartamente
ishte më e lartë. Në fakt, shumë nga ndërtesat e kësaj kategorie mund të dallohen lehtësisht edhe
në ditët e sotme, nga pamja e tyre e jashtme, ndërtesa me 2-6 kate me tulla të bardha (silikate) apo
të kuqe, të cilat përbëjnë shumicën e ndërtesave të trashëguara nga periudha komuniste. Përhapja e
kësaj kategorie ndërtesash nuk mund të përcaktohet saktësisht në zona, pasi blloqe të tillë ndërtimi
janë të shpërndarë në të gjithë qytetin, përfshirë edhe periferinë. Megjithatë, disa nga këto blloqe
ndërtimi përbëjnë disa prej monumenteve më të rëndësishme të qytetit, të tilla si "Shallvaret", lagjja
"1 Maji", Kombinati etj.
Pas rënies së komunizmit në Shqipëri, i gjithë vendi kaloi nga një sistem qendror dhe i kontrolluar
në një shtet liberal me zhvillim të pakontrolluar. Si reagim ndaj regjimit të mëparshëm, ku popullsia
urbane ishte e detyruar të shkonte në fshatra dhe të kontribuonte në sektorin e bujqësisë; pas ’90-s
popullsia veproi në mënyrë rebele, duke braktisur fshatin dhe mbipopulluar qytetet. Tirana vuajti më
shumë nga ky fenomen, pasi u pa si qyteti i karrierës, arsimit dhe i mundësive më të mira të jetesës.
E gjithë kjo dyndje njerëzish, me motive të ndryshme për të jetuar në kryeqytet, kishte një shqetësim
të përbashkët - nevojën për strehim.
Procesi i urbanizimit ndodhi në një mënyrë të shpejtë dhe të paplanifikuar, duke sjellë shpërhapjen
urbane në skajet e qytetit. Zonat urbane gjithashtu u prekën nga ky fenomen, duke prishur ekuilibrin
e siluetës vertikale të qytetit me ndërtesat e mëparshme jo të larta të banimit nga njëra anë dhe ato
më të ulëta (shtëpitë private) dhe më të larta (ndërtesa banimi) të ndërtuara rishtas nga ana tjetër.
Kjo kategori ndërtimi gjithashtu dallohet lehtësisht, pasi ndryshe nga ndërtesat e parafabrikuara
apo ndërtesat me tullë të bardhë/të kuqe, ndryshon jo vetëm nga materialet e përdorura (kryesisht
tullë dhe beton), por edhe nga raporti i zhdrejtë i tyre në strukturën urbane; disa ndërtesa shumë të
larta të ngritura kryesisht në qendër dhe disa vila private të ndërtuara kryesisht në periferi të qytetit.

*SLED "Tipologjia e stokut të
ndërtesave të banimit në Shqipëri
dhe modelimi i shndërrimit të
tyre për shkarkime të ulta karboni
në të ardhmen. Mbështetje për
zhvillimet me shkarkime të ulëta
karboni në Evropën JugLindore"

STOKU I BANESAVE 13

SHPËRNDARJA
E NDËRTESAVE
NË STUDIM NË
HARTË

LEGJENDA
Ndërtesa të parafabrikuara
Ndërtesa me tulla të bardha/të kuqe
Ndërtesa informale
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NDËRTESA TË PARAFABRIKUARA

Njësitë e banimit të parafabrikuara (me panele të parapregatitura) mund të
kategorizohen në katër module që janë mjaft të ngjashëm në skemë dhe elemente
ndërtimi. Këto module kanë dy mure anësorë kallkan, të cilët bashkëngjiten
duke i kombinuar në skema lineare. Modulet lidhëse me sistemin konstruktiv të
betonit dhe muret me tullë përdoren për bashkimin këndor të dy ndërtesave.
Kjo mundësonte një larmi më të madhe zgjidhjesh urbane dhe arkitektonike, si
dhe fleksibilitet në projektim, pa nevojën e krijimit të seksioneve të veçanta, që
do të kërkonin prodhimin e llojeve të reja të pllakave të parafabrikuara. Lartësia
e ndërtesave varion përgjithësisht nga pesë në gjashtë kate, me një lartësi kati
prej 280cm. Skema e organizimit të seksionit të ndërtesës përbëhet nga një nyje
qarkullimi vertikale, ku është vendosur blloku i shkallëve, rreth të cilave janë të
organizuara dy ose tre apartamente. Nyja e qarkullimit përbëhet nga dy shkallë
dhe dy sheshpushime; njëri sheshpushim lejon hyrjen në apartamentet e katit,
ndërsa sheshpushimi i katit të ndërmjetëm ka pamje të drejtpërdrejtë në fasadë.
Kjo tipologji ndërtesash ka një nivel të lartë humbjeje të energjisë për shkak të
izolimit të dobët termik, infiltrimit, amortizimit dhe mungesës së mirëmbajtjes.
Për shkak të kondensimit ose mungesës së materialeve poroze, shpesh në këto
16 STOKU I BANESAVE

ndërtesa ka lagështi. Pikat e lidhjeve të paneleve të betonit, si dhe dritaret e dyert, janë më kritiket.
Gjithashtu shtresa e jashtme e fasadës karakterizohet nga humbje termike relativisht të larta, në të
gjithë perimetrin e saj. Si rezultat i kësaj performance të dobët termike, nivelet e rehatisë në shtëpitë
e ndërtesave të parafabrikuara janë problematike dhe kërkojnë përdorim të lartë të energjisë për të
pasur kushte të mira jetese. Sigurisht, gjendja e tyre ndikon në standardin e jetesës dhe shëndetin
e banorëve dhe për këtë arsye mundësia për ndërhyrje në këto struktura duhet konsideruar si një
përparësi. Meqenëse këto struktura nuk e kanë përmbushur akoma ciklin e tyre të jetës dhe kostot
e shembjes dhe rindërtimit të tyre do të ishin të papërballueshme për ekonominë vendore, skenari
i rehabilitimit shihet si mundësia realiste më e përshtatshme, që mund të ndikojë në zgjidhjen e
problemit të ndërtesave të parafabrikuara; si dhe në përmirësimin tërësor të standardeve minimale
të jetesës në vend. Ka dy tipologji apartamentesh, që mund të identifikohen si tipik në ndërtesat e
parafabrikuara, siç tregohet në figurat më poshtë.
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TIPOLOGJITË E
APARTAMENTEVE

5

Tipologjia 1. Ka një plan drejtkëndor me
dy mure anësore kallkan, që mundësojnë
lidhjen me pjesët e tjera të konstruksionit.
Përbëhet nga dy apartamente në kat,
1+1 dhe 2+1. Të dy apartamentet kanë
orientim të dyanshëm dhe lejojnë
ventilimin e tërthortë. Tipologjia 1 është
e zbatuar në dy forma, një me ballkon
dhe një me tarracë. Ky seksion përkon
me seksionin tipik të apartamentit
të projektuar nga Instituti Shtetëror i
Projektimit, i miratuar në vitin 1972.

Tipologjia 2. Ka një plan drejtkëndor me
dy mure anësore kallkan, që mundësojnë
lidhjen me pjesët e tjera të konstruksionit.
Përbëhet nga tre apartamente 1+1,
me anekse. Dy nga apartamentet e
vendosura në mënyrë simetrike në
skajet e seksionit janë të orientuara në
dy drejtime dhe sigurojnë ventilimin e
tërthortë. Apartamenti i pozicionuar në
qendër ka vetëm një orientim. Tipologjia
2 është gjithashtu e zbatuar në dy forma,
një me ballkon dhe një me tarracë. Ky
seksion është miratuar nga Këshilli Teknik
i Ministrisë së Ndërtimit në vitin 1979.

Humbjet e larta termike si dhe prania e lagështisë janë dy nga problemet më
serioze të ndërtesave të parafabrikuara. Ndër tipologjitë e banesave kolektive,
ndërtesat e parafabrikuara padyshim ofrojnë standardet më të ulëta të rehatisë
dhe performancë të dobët në lidhje me konsumin e energjisë. Njëkohësisht,
panelet prej betoni ofrojnë mundësi minimale ndërhyrjeje për të përshtatur planet
e apartamenteve, për shkak të përbërjes së materialit si edhe rolit të tyre strukturor.

Planimetria e Tipologjisë 1
(Burimi: Islami, Gj. “Përmirësimi
i performancës energjetike
në banesat me panele të
parapërgatitura në Tiranë”)

Planimetria e Tipologjisë 2
(Burimi: Islami, Gj. “Përmirësimi
i performancës energjetike
në banesat me panele të
parapërgatitura në Tiranë”)
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NDËRTESA ME TULLA TË BARDHA/TË KUQE

Ndonëse është e zakonshme të identifikohet arkitektura e realizmit socialist
me ndërtesat me panele të parapregatitura, në fakt ato janë pjesë e realitetit të
asaj kohe, një mënyrë e gjetur për të ndërtuar me kosto më të ulët në kushtet e
krizës ekonomike. Por, duke lënë mënjanë ndërtesat masive dhe monumentale si
Muzeu Kombëtar, Pallati i Kongreseve, Teatri i Operës dhe Baletit etj., një tipologji
tjetër ndërtimi janë edhe ndërtesat me tullë të bardhë (silikate) dhe të kuqe.
Kjo tipologji e dallueshme nga materiali i përdorur, është tipike për shumicën e
komplekseve të ndërtesave të banimit të pranishme në Tiranën e sotme. Këto
komplekse ndërtesash njihen lehtësisht jo vetëm nga materiali karakteristik, por
edhe nga organizimi i ngurtë urban, një zgjidhje e zakonshme projektimi në atë
kohë, që ndiqte parimet e një modeli racional dhe thjesht funksional.
Lartësia e këtyre ndërtesave përgjithësisht varion nga dy deri në gjashtë kate, me
një lartësi kati prej 280cm; organizuar në ndërtesa të bashkuara ose të shkëputura,
të cilat ofrojnë zgjidhje të ndryshme për planet e apartamenteve, krahasuar me
ato të parafabrikuara. Është e vështirë të identifikohet një tipologji përfaqësuese
e katit tip për këtë kategori, pasi ka zgjidhje arkitektonike të ndryshme për çdo
18 STOKU I BANESAVE

ndërtesë, si në plane apartamentesh ashtu dhe në madhësinë e tyre; megjithatë, pjesa e jashtme
e ndërtesave është në një farë mënyre e ngjashme. Mund të klasifikohen dy tipologji të ndryshme
nga njëra-tjetra, ndërtesat me nyje qarkullimi qendrore dhe ndërtesat me nyje qarkullimi anësore
të vendosura në fasadë.
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Tipologjia 1. Ndërtesë e kategorisë me
tullë të bardhë (silikate), ndërtuar në
1970, si banesë për shumë familje me
një funksion përdorimi të përzier. Lëvizja
vertikale kryhet me anë të shkallëve,
të cilat u shërbejnë 3 apartamenteve
në secilin kat, të përbërë nga dy
apartamente 2+1 dhe një apartament
3+1. Çdo apartament ka një ballkon dhe
pozicion me orientim të dyanshëm. Kjo
kategori ndërtesash përfaqëson rastin
ku të gjithë apartamentet, kati i parë
dhe katet e sipërme, janë të ngjashme
në zgjidhjet e projektimit. Në disa raste,
apartamentet në katin përdhé kryejnë
funksione tregtare dhe shërbimi, një
skenar tipik që gjendet ku më shumë e
ku më pak në këtë kategori ndërtesash, i
përhapur në të gjithë qytetin.
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Tipologjia 2. Ndërtesë e kategorisë
me tullë të kuqe, e përbërë nga një seri
modulesh të bashkëngjitur secili me
hyrjen e vet, që përbën një tipologji
të zakonshme për qytetin. Zgjidhjet e
projektimit të apartamenteve simetrike
janë tipike në këto ndërtesa, të përbëra
nga dy apartamente 2+1 për kat.
Tipologjia ka një plan drejtkëndor me
dy mure anësore kallkan, duke siguruar
kushte optimale për ventilim natyral,
qoftë për apartamentet ashtu edhe
për shkallët, e vendosura në fasadën e
ndërtesës.

Mungesa e suvatimit dhe e shtresave të tjera izoluese, duke lënë krejt të ekspozuar
konstruksionin me tullë dhe llaç në fasadën e jashtme, është një nga problematikat
kryesore të tipologjisë së ndërtesave me tullë. Megjithatë, prania e shkallëve të
ventiluara, ose plotësisht të mbyllura me ajrosje nga tarraca, ose gjysmë të hapura,
përmirëson performancën e tërë ndërtesës. Sidoqoftë, për të rritur performancën
e energjisë dhe rehatinë e jetesës për banorët, kjo tipologji duhet t'i nënshtrohet
ndërhyrjeve të ristrukturimit sidomos në fasadë dhe tarracë apo çati.

Planimetria e Tipologjisë 1
(Burimi: Mazniku, G. “Energy
poverty and energy retrofit
measures in housing stock: case of
Tirana”)
Plani i Tipologjisë 2
(Burimi: Planimetri e vizatuar
nga autorët pas konsultimeve me
banorët dhe vizitave në terren.)
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NDËRTESA INFORMALE

Vitet pas ’90-s njohën një lëvizje ekstreme të popullsisë drejt qyteteve, për
kushte më të mira jetese, për më shumë mundësi arsimimi dhe punësimi.
Qyteti i Tiranës e vuajti më shumë këtë fluks, që rezultoi në mbingarkesë
urbane, sidomos në dekadën e parë pas rënies së regjimit komunist.
Me rritjen e popullsisë në Tiranë, ajo që ndikoi menjëherë në strukturën
urbane ishte shpërhapja e ndërtesave të banimit. Procesi ishte aq i shpejtë,
saqë ekspertët dhe profesionistët e planifikimit urban nuk arritën të jepnin një
zgjidhje të qëndrueshme, gjë që rezultoi në një shpërhapje të pakontrolluar
të vendbanimeve të ulëta informale, kryesisht në zonat periferike të qytetit.
Qendra e qytetit gjithashtu u pushtua nga ndërtesa të larta të paplanifikuara.
Silueta e qytetit me ndërtesa të ulëta, dhe në disa zona me lartësi maksimale
prej 5-6 katesh, ndryshoi krejtësisht, duke krijuar një atmosferë të përzier, pa
asnjë rregull për lartësitë e ndërtesave, orientimin e tyre apo afërsinë me njëratjetrën.
Kjo periudhë shënon një shpërthim në sektorin e ndërtimit, megjithëse u
përqendrua më shumë në banesat private dhe jo në ndërtesa me apartamente.
Shumica e shtëpive private ishin ndërtuar pas vitit 1960, por kulmin e arritën
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në vitet 1991–2000, me ndërtimin e 22% të tyre. Ritme të larta ndërtimi u vunë re edhe në
dekadën e parë të shekullit 21 (19%); ndërkohë rreth 18%* e shtëpive private janë të pabanuara.
Është e vështirë të përcaktohet shtrirja e kësaj kategorie në të gjithë strukturën urbane, pasi
ndërtimet që i përkasin kësaj periudhe gjenden si në qendër të qytetit, ashtu dhe në periferi.
Sidoqoftë, periferia paraqet një situatë më problematike për sa i përket materialeve të dobëta të
ndërtimit, të ardhurave të ulëta dhe rehatisë në banesa.
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Tipologjia 1. Ka një plan drejtkëndor me
verandë perimetrale (e cila kthehet në
një ballkon në katin e sipërm). Përbëhet
nga një vilë private dykatëshe, e ndarë
në hapësirën e ditës, të vendosur në katin
përdhé dhe hapësirën e natës në katin
e parë. Të dy katet kanë një orientim
katërkahësh, i cili lejon ventilimin e
tërthortë. Sistemi strukturor është i
thjeshtë dhe hapësirat janë të krijuara në
spektrin e ofruar nga struktura e betonit
të armuar, duke rezultuar në hapësira
të brendshme jo-përpjesëtimore, me
korridore shumë të mëdha dhe tualete
shumë të vogla. Zgjidhja e projektimit të
kësaj vile përfaqëson një qasje të thjeshtë
dhe vetëm funksionale.
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* SLED "Tipologjia e stokut të
ndërtesave të banimit në Shqipëri
dhe modelimi i shndërrimit të
tyre për shkarkime të ulta karboni
në të ardhmen. Mbështetje për
zhvillimet me shkarkime të ulëta
karboni në Evropën JugLindore"
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Tipologjia 2. Ka një plan drejtkëndor
me orientim katërkahësh, i cili lejon
ventilimin e tërthortë në të dy katet.
Zgjidhja e projektimit është e thjeshtë dhe
funksionale, një vilë private dykatëshe
(me një shtesë të mundshme të katit të
tretë në të ardhmen). Ballkoni vendoset
vetëm në fasadën ballore si një element
lidhës midis katit përdhé dhe katit të parë,
përmes shkallëve anësore. Në këtë rast,
kati përdhé ka një përdorim të përzier të
hapësirave të ditës dhe natës, ndërsa në
katin e parë janë vendosur vetëm dhoma
gjumi dhe një tualet.

Kjo tipologji ndërtese paraqet shumë problematika, për shkak të natyrës
së ndërtimit: materiale ndërtimi të dobëta, projektim jo i duhur, përdorim
minimal i izolimit dhe shpesh mungesë ekspertize profesionale gjatë procesit të
ndërtimit. Kjo kategori banohet kryesisht nga familje me të ardhura të ulëta, çka
reflektohet në zgjedhjen e materialeve dhe kapacitetin për të përballuar ndërhyrje
rikonstruksioni.

Plani i Tipologjisë 1
(Burimi: Planimetri e vizatuar
nga autorët pas konsultimeve me
banorët dhe vizitave në terren.)

Plani i Tipologjisë 2
(Burimi: Planimetri e vizatuar
nga autorët pas konsultimeve me
banorët dhe vizitave në terren.)
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TË DHËNA NGA ANKETA

INFORMACION MBI NDËRTESËN
INFORMACION I PËRGJITHSHËM

22 UDHËZUES PËR TIRANËN

Pyetësori për këtë anketim përmbante një seksion për mbledhjen e të dhënave mbi ndërtesën, si
p.sh. vjetërsia e ndërtesës, materialet, llojet e xhamave, prania e izolimit termik apo jo, shtesat etj., si
dhe një seksion me informacione të përgjithshme, i cili synonte mbledhjen e më shumë të dhënave
për banorët e këtyre ndërtesave rezidenciale, me qëllim identifikimin e tendencave të strehimit dhe
krahasimin e tyre me sjelljen e banorëve brenda hapësirave të tyre të jetesës. Pyetjet e në fund të
seksionit të dytë u formuluan për të ndihmuar ekspertët të kuptonin sjelljen e banorëve lidhur me
kushtet dhe performancën termike në shtëpitë të tyre.

Veshje
termike

3.5%
66%

1 Vjetërsia mesatare e ndërtesave &
Materiali i përdorur
_Pa informacion -0,5%

7.5%
Parafabrikate
11-25 vj

10 vj

18.5%

66%

26-35 vj

43%

Beton i armuar,
Tullë

24.5%

35 vj

19,5 %1

8,5%

Tullë

Gur

22%

38%

9.5%

1%

5.5%
10-11 kate

18,5%
7-9 kate

Katet e sipërme

4-6 kate
1-3 kate

INFORMACION MBI
NDËRTESËN

2 Lartësia e ndërtesave & Kati i
banimit më i përhapur
_Lartësitë e ndërtesave:
Pa informacion _12.5%
Kate banimi më të përhapura:
Pa informacion_0.5%

61%
66%
Katet e mesit

20%
66%
Kati përdhé
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3 Orientimi i njësive të banimit
_Veri_V
_Lindje_L
_Jug_J
_Perëndim_P

6%_V
8%_V-J
0.5%_V-J-L-P
9%_V-L
0.5%_V-L-P
4%_V-P
0.5%_J-L-P
4.5%_J-P
17%_L
10%_L-P

* Përqindja e orientimit të objekteve
sipas grafikut

J-L_8%
J_4.5%

Orientimi i një njësie banimi dhe ekspozimi i saj në anët e ndryshme të horizontit është një element
thelbësor në përcaktimin e cilësisë së hapësirës së brendshme dhe performancës së saj të energjisë.
Anketimi tregoi se shumica e njësive të banimit janë të ekspozuara në më shumë se njërën anë të
horizontit, një element që lidhet me modelin modular të ndërtesave të parafabrikuara ose me tullë.
Veçanërisht interesant është fakti se fasada jugore, e cila siguron rrezet e diellit më drejtpërdrejt,
duket se është ana më pak e ekspozuar. 0.5% e ndërtesave të ekspozuara në të katër anët e horizontit
lidhet kryesisht me banesat informale të ndërtuara pas 1990-s.
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4 Informacion mbi kornizat e
dritareve dhe xhamat

4/a Materiali i kornizës së dritareve
Pa informacion_5%
86.5%

86.5%

8.5%

Alumin

8.5%

3.5%

1%

3.5%

Plastikë

1%

Dru

Dru/Alumin

4/ b Llojet e xhamave
Pa informacion_5%
57%

57%

41%

41%

Xham i dyfishtë

1.5%

1.5%

Xham tek

Xham i trefishtë

4/ c Llojet e hapjeve të dritareve
Pa informacion_5%
34%

Dritare me kanate

65.5%

Dritare me rrëshqitje

4/d Prania e grilave/perdeve në
dritare
Pa informacion_5%
26.5%

Po

73.5%

Jo
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INFORMACION I
PËRGJITHSHËM
5 Informacion mbi ndërhyrje të
tilla si rikonstruksion, izolim termik
ose shtesa shtresash të tjera në
ndërtesa
YES

Përqindja e ndërhyrjeve
79%

NO
33%

Vendi i ndërhyrjeve

Asnjë

Pa informacion

30%

15.5%

Çati

19,5%

8%

Çati dhe mure

19,5%

Mure

6 Prania e lagështisë/mykut në
njësitë e banimit

JO

61.5% PO

38.5%

6/a Vendndodhja e lagështisë/
mykut

0.5%
Ballkon

7 Tharja e rrobave në mjediset e
mbyllura

6.5%
Lavanderi

11.5%
Hapësirë
dite

19%
Hapësirë
nate

17.5%
Tualet

0.5%
Përreth
dritareve

0.5%
Nuk ka

Pyetjes nëse i thajnë rrobat brenda në shtëpi apo jo, 23% iu përgjigjën se nuk i thajnë rrobat në
mjedise të mbyllura. 22.5% thanë se i thajnë në ballkon, 10% në tualet dhe 7.5% në dhoma lavanderi.
Ndërsa 36.5% përdorin hapësirën e ditës (dhomë ndjenje, kuzhinë) dhe 9% hapësirën e natës
(dhomë gjumi) për të tharë rrobat.
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Ventilimi është thelbësor në përcaktimin e cilësisë së një hapësire të brendshme, dhe aq më tepër
në njësitë e banimit ku ventilimi natyral përmirëson cilësinë e jetës së banorëve. Kur u pyetën se sa
shpesh e ventilojnë shtëpinë e tyre, 80.5% e të anketuarve raportuan se e ventilojnë në mëngjes,
30.5% gjatë mesditës dhe 41% pasdite. Ndërsa një pjesë e mirë, 53% raportuan se e ventilonin edhe
gjatë ose pas gatimit. Duhet të theksohet se të anketuarve u është ofruar mundësia për të zgjedhur
më shumë se një përgjigje.

9 Niveli i rehatisë gjatë dimrit/verës

DIMËR

10%

Shumë ftohtë

Ftohtë

Neutrale/
E rehatshme

Nxehtë

Shumë nxehtë

8 Grafiku i ventilimit në njësinë e
banimit gjatë dimrit/verës

4%

40%

51%

47%

34.5%

3%

10.5%

VERË
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10 Përdorimi i sistemeve të ngrohjes
gjatë stinës së dimrit

54.5%
Kondicioner

32%
Ngrohëse elektrike
me rezistencë

4.5%
Sobë me dru

6.5%
Sobë me gaz

0.5%
Sobë me pelet

13%
Ngrohëse elektrike
me ventilator

3.5%
Sistem ngrohje

0.5%
Ngrohëse
elektrike
Eco-Friendly

3.5%
Nuk përdorin

11 Përdorimi i sistemeve të ftohjes
gjatë stinës së verës

49.5%
Kondicioner

2.5%
Sistem ftohje

38.5%
Freskuese

19%
Nuk përdorin

12 Oraret e përdorimit të sistemeve
të ngrohjes/ftohjes

3%
Gjithë ditën

14%
Gjatë gjatimit

25%
Në mëngjes

27.5%
Pasdite

82%
Në darkë

1%
Natën

Performanca termike e ndërtesës lidhet drejtpërdrejt me përdorimin e sistemeve të ngrohjes ose
ftohjes gjatë stinës së dimrit ose të verës, por përdorimi i tyre është i lidhur ngushtë me fuqinë
ekonomike të banorëve dhe perceptimet e tyre lidhur me rehatinë dhe shpenzimin.
Nga ana tjetër, modeli i përdorimit është i lidhur ngushtë me veprimtarinë e përditshme të banorëve.
Anketimi tregoi se shumica dërrmuese përdor ngrohje ose ftohje kryesisht gjatë mbrëmjes.
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13 Përdorimi i pajisjeve të gatimit

3%
Me furrë

35%
Me gaz

61%
Me korent

1%
Pa informacion

14 Grafiku i ngrohjes së hapësirës
brenda njësive të banimit
21%
Të gjithë shtëpinë

67.5%
Dhomë ndenje

10.5%
Dhomë gjumi

1%
Pa informacion

Të intervistuarit u pyetën rreth mënyrave të ndryshme që përdorin për të kursyer energjinë dhe kishin
mundësinë të zgjidhnin më shumë se një alternativë. 10% raportuan se nuk kryejnë ndonjë veprim
të veçantë për të kursyer energji. Rezultatet tregojnë se veprimi më i zakonshëm për të kursyer
energjinë është fikja e dritave në dhomat që nuk përdoren, 71.5%, ndjekur nga përdorimi i lavatriçes
vetëm kur ajo është plotësisht e mbushur, 49% dhe kufizimi i ftohjes ose ngrohjes së banesës 46.5%.
Rreth 36.5% raportuan se përdorin pajisje shtëpiake që kursejnë energji, 4.5% raportuan se, për të
kursyer energji, nuk përdorin sisteme ngrohjeje apo ftohjeje, dhe vetëm 2.5% raportuan aplikimin e
izolimit termik të banesës së tyre, si një mënyrë për të kursyer energjinë.

15 Qasja ndaj kursimit të energjisë
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ZONAT KLIMATIKE TË SHQIPËRISË
CILËSIA E ENERGJISË
KONSUMI I ENERGJISË
HUMBJET TERMIKE NË NJË NDËRTESË
ELEMENTE QË RRISIN EFICIENCËN E ENERGJISË NË NDËRTESA
DHJETË VEPRIMET KRYESORE QË ULIN KONSUMIN E ENERGJISË
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Territori i Shqipërisë është i ndarë në tre zona klimatike: zona A ka një klimë më të butë dhe shtrihet
përgjatë bregdetit; zona B është zona me temperaturë mesatare; dhe zona C është më e ftohtë,
e shtrirë në zonën malore. Rreth gjysma e ndërtesave në Shqipëri janë të vendosura në zonën
klimatike B dhe rreth një e treta në zonën klimatike A. Numri më i vogël i ndërtesave, rreth 16%*
e stokut të ndërtesave ndodhet në zonën klimatike C. Bazuar në këtë informacion dhe sugjerimet
e ekspertëve shqiptarë, në Tabelën më poshtë janë klasifikuar qarqet sipas zonave klimatike.

A

_DURRËS
_FIER
_LEZHË
_VLORË

B

_BERAT
_GJIROKASTËR
_ELBASAN
_SHKODËR
_TIRANË

C

ZONAT KLIMATIKE TË
SHQIPËRISË

* Shërbimi Statistikor në Shqipëri

_DIBËR
_KORÇË
_KUKËS

Pas viteve ‘60, ndërtesat për banim janë ndërtuar duke përdorur teknologjinë e parafabrikuar
me një lloj izolimi të tipit ‘sanduiç’, i cili ishte pjesë e panelit të parafabrikuar. Ndërtesat e
ndërtuara vrullshëm në vitet ’90, kishin izolim të pjesshëm ose të pamjaftueshëm. Por edhe në
vitet 2000, rregulloret e ndërtimit nuk zbatoheshin rreptësisht, prandaj shumë ndërtesa nuk i
plotësonin kriteret e përcaktuara. Në përgjithësi, izolimi i ndërtesave në qytet është i dobët dhe
konsumi i energjisë është i lartë. Një pjesë e stokut të ndërtesave është rinovuar. Ndërhyrjet
më të zakonshme janë izolimi i çatisë dhe zëvendësimi i xhamave tek me xhama të dyfishtë.

CILËSIA E ENERGJISË

Qëllimi i kursimit të energjisë në ndërtesa është krijimi i kushteve të duhura për rehabilitimin sistematik
të ndërtesave ekzistuese, si dhe përmirësimi i nivelit të kërkuar për mbrojtjen termike të ndërtesave
të reja. Ndërtesat e vjetra konsumojnë për ngrohje mesatarisht në një vit Q = 131 - 325 kWh/m2
energji, ndërsa ndërtesat e izoluara në mënyrë standarde përdorin më pak se Q = 120 kWh/m2.*

KONSUMI I
ENERGJISË

kwh/m2
vit

0

A
B
c

400

Konsumi vjetor i energjisë në
banesa, në tre zonat klimatike të
Shqipërisë

131

175

325

* SLED "Tipologjia e stokut të
ndërtesave të banimit në Shqipëri
dhe modelimi i shndërrimit të
tyre për shkarkime të ulta karboni
në të ardhmen. Mbështetje për
zhvillimet me shkarkime të ulta
karboni në Evropën JugLindore"
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HUMBJET TERMIKE
NË NJË NDËRTESË

MURE

DYSHEME

ÇATI

DRITARE
DYER

NYJE
TERMIKE

ÇATI

NYJE
TERMIKE

IZOLIM I
ÇATISË

DRITARE
DYER

MURE
DYSHEME

IZOLIMI
I MURIT
NGA JASHTË

IZOLIMI
I MURIT
NGA BRENDA

WALLS

FLOOR
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ROOF

WINDOW
DOOR

THERMAL
JOINTS

Ndërhyrja për të izoluar muret e ndërtesave të banimit mund të bëhet si nga brenda ashtu edhe nga
jashtë. Secila nga format e izolimit ka avantazhet dhe disavantazhet e veta, megjithatë, në kuadrin
e përgjithshëm, izolimi i jashtëm është më i efektshëm. Përveç nivelit cilësor të punës për izolimin
termik, kritere të tjera të rëndësishme në përzgjedhjen e materialeve janë rezistenca ndaj zjarrit,
forca mekanike, qëndrueshmërinë, përthithja e ujit, depërtueshmëria dhe kostoja.

IZOLIMI I MURIT NGA
JASHTË

MUR EKZISTUES
TULLE
QEMER

PARVAZ
SUVA
IZOLIM I JASHTEM,
I FIKSUAR NE MUR ME
TAPA/NGJITËS/VIDA

Ndërtesat mund të izolohen edhe nga brenda duke aplikuar një shtresë me shkumë me performancë
të lartë izoluese, mbuluar me stuko ose suva. Kjo qasje nuk e ndryshon pamjen e jashtme të një
ndërtese. Disa nga disavantazhet e dukshme janë zvogëlimi i hapësirës së brendshme neto, si dhe
prania e urave termike. Izolimi i brendshëm bën që inercia termike e brendshme të ulet, duke e bërë
pjesën e brendshme të banesës më të ndjeshme ndaj luhatjeve më të forta në kushte klimatike
specifike.

IZOLIMI I MURIT NGA
BRENDA

MUR EKZISTUES TULLE
SUVA EKZISTUESE
PLINTË

DYSHEME
EKZISUTESE

IZOLIM I JASHTEM,
I FIKSUAR NE MUR ME
TAPA/NGJITËS/VIDA
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IZOLIM I ÇATISË

Është vërtetuar shkencërisht se, menjëherë pas instalimit të paneleve të izolimit në çati, performanca
e energjisë mund të përmirësohet me së paku 20% kursim. Një mënyrë alternative për të izoluar
çatinë është vendosja e materialit izolues midis dhe mbi mtahi – elementet prej druri të pjerrëta
që përbëjnë çatinë. Mund të përdoret material i fortë izolues, i prerë me kujdes në madhësinë
përkatëse, ose shkumë izolimi e futur midis mahive.

PARAPET
ELEMENT DRURI

SIPËRFAQE E TRAJTUAR
IZOLIM KUNDËR UJIT
IZOLIM TERMIK
IZOLIM KUNDËR LAGËSHTISË
SHTRESË BETONI
SHTRESË BETON I VARFËR

ELEMENTE QË
RRISIN EFICIENCËN
E ENERGJISË NË
NDËRTESA

Izolimi termik i ndërtesës
Izolimi termik i ndërtesave kryhet duke përdorur materiale me cilësi të larta izolimi termik (me
koeficientin e përcjellshmërisë termike = 0.029-0.044 W/moC). Disa nga materialet më të përdorura
për izolimin termik të ndërtesave janë polisteroli, leshi mineral ose leshi i xhamit. Materiali më
i përdorur për izolim termik në Shqipëri është polisteroli, i cili prodhohet edhe në disa fabrika në
Tiranë. Instalimi i polisterolit bëhet në pjesën e jashtme ose të brendshme të strukturave rrethuese
(mureve) duke formuar sipërfaqe të pandërprerë. Në këtë rast shmangen çarjet apo urat termike,
tipike në ndërtesat e pa izoluara.
Bojë me reflektueshmëri dhe qëndrueshmëri të lartë për veshjen e jashtme
Bojërat me reflektueshmëri të lartë dhe rezistente ndaj faktorëve të jashtëm atmosferikë, të
përdorura në çatitë dhe muret e jashtme të ndërtesave në rajone me klimë më të nxehtë, mund të
kursejnë deri në 15% të konsumit të energjisë nga pajisjet e kondicionimit, ndërkohë që mundësohet
edhe zvogëlimi i përmasave të sistemit të kondicionimit të ajrit.
Dritaret me xham të dyfishtë
Dritarja është elementi më dinamik i veshjes së jashtme të një ndërtese. Shërben jo vetëm për
depërtimin e rrezeve të diellit brenda ndërtesës, por edhe si një mbrojtëse ndaj ndikimeve të jashtme
atmosferike dhe humbjeve të nxehtësisë. Humbjet termike të dritareve klasifikohen në humbje të
transmetimit dhe humbje të ventilimit. Nëse i shtojmë humbjet për transmetim, humbjeve për
ventilim, rezulton se dritaret shkaktojnë më shumë se 50% të humbjes totale të energjisë që duhet
për ngrohjen e ndërtesës.
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Elementet e mbrojtjes nga dielli
Për të arritur një mbrojtje të efektshme ndaj rrezeve të diellit, përdoren gjerësisht zgjidhjet e
mëposhtme:
• Arkitektura e ndërtesës: orientimi, ngjyra e fasadës, bimët dhe pemët, ballkonet e mbuluara etj.;
• Elementët e jashtëm të mbrojtjes nga dielli: të lëvizshëm dhe të palëvizshëm, si çadrat dhe grilat;
• Elementët e brendshëm të mbrojtjes nga dielli: grilat, perdet etj.
Ndriçim eficient
Në Shqipëri, deri para pak vitesh, përdorej ndriçimi inkandeshent. Aktualisht, kanë filluar të
përdorenllambat më eficiente (fluoreshente) të cilat, përveç se kursejnë energji, kanë një jetëgjatësi
që shkon në më shumë se 10.000 orë pune, krahasuar me llambat jo eficiente që kanë një jetëgjatësi
deri në 1.000 orë pune. Për të njëjtën sasi ndriçimi një llambë joeficiente me fuqi 100W i korrespondon
një llambe eficiente prej 20W, kështu që kursimi i energjisë është 5 herë më i lartë kur përdoren
llamba të tilla.
Pajisje elektroshtëpiake eficiente
Pajisjet elektroshtëpiake eficiente përdorin më pak energji elektrike në krahasim me ato të
përdorura deri më tani. Për këtë arsye, rekomandohet që në apartamente, kur krijohen mundësitë,
të përdoren pajisje elektroshtëpiake me eficiencë të lartë. Sipas standardeve të sotme, pajisjet që i
përkasin klasës A, A+, A++ janë pajisjet më eficiente. Studimet e fundit tregojnë se kursimi i energjisë
i pajisjeve elektroshtëpiake në stand-by është 5-10% të konsumit vjetor të energjisë elektrike në
banesa.*

*AKBN "Efiçenca e energjisë në
ndërtesa."

Përdorimi i burimeve të rinovueshme të energjisë në ndërtesë
Përdorimi i një paneli diellor me sipërfaqe prej 3-4m2 i vendosur në tarracën/çatinë e një ndërtese
për ngrohjen e ujit të pastër kursen më shumë se 60% të energjisë së përdorur për këtë qëllim. Kjo
përqindje varet gjithashtu edhe nga kushtet klimatike të vendit.

KOSTO
E
ULËT

PA
KOSTO
•

•

Përcaktimi i konsumit
mesatar të energjisë
dhe kontrolli periodik i
faturave për t'u siguruar
që tarifa përputhet me
konsumin
Përfshirja e energjisë
eficiente në veprimtaritë
mirëmbajtëse

KOSTO
MESATARE
•
•

•

•

•
•

Shmangia e rrymave të
ajrit në mjediset e banesës
Rritja e eficiencës së
energjisë në sistemet e
ngrohjes së ujit
Përmirësimi i eficiencës
së energjisë në sistemet e
kondicionimit/ventilimit
Përmirësimi i eficiencës
së energjisë në sistemet e
ndriçimit
Izolimi i papafingos/çatisë
Rritja e eficiencës së
energjisë në sistemet e
ngrohjes së hapësirës së
banimit

•
•

Izolimi i mureve
Vendosja e
xhamit të dyfishtë
ose të trefishtë në
të gjitha dritaret

DHJETË VEPRIMET
KRYESORE QË
ULIN KONSUMIN E
ENERGJISË

* SUN, S.U. & UNEP. "Energy
Efficiency in Buildings Guidance for
Facilities MaTnagers"
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Anketimi i kryer për përgatitjen e këtij Udhëzuesi tregoi se megjithëse ekziston një farë niveli
ndërgjegjësimi në popullatë për rehatinë termike, siç perceptohet ajo nga banorët, ka gjithashtu
një mungesë të madhe njohurish thelbësore mbi rëndësinë dhe përfitimet e veshjes termike të
ndërtesave, mbi përmirësimin e performancës së ndërtesës dhe rehatinë që sjell ajo.

DISKUTIM

Konceptet e gabuara janë një tjetër element i nxjerrë në pah nga kjo anketë, veçanërisht në
lidhje me kursimin e energjisë, konsumin e energjisë dhe peshën e shpenzimeve të energjisë në
buxhetin familjar. Shumë familje janë skeptike për sa i përket përfitimeve nga pajisjet elektrike me
performancë të lartë ose nga izolimi i jashtëm termik i veshjes dhe çatisë së ndërtesës, ndikimin
pozitiv në shpenzimet për energji dhe rehatinë në banesë.
Eficienca e energjisë dhe performanca e ndërtesës janë koncepte relativisht të reja. Në Shqipëri
vetëm kohët e fundit ka filluar të krijohet kuadri ligjor i nevojshëm për të rregulluar këtë aspekt
të stokut të ndërtesave. Legjislacioni i ri në zhvillim po prek si ndërtimet e reja ashtu edhe stokun
ekzistues të ndërtesave; ky i fundit paraqet shumë sfida si në aspektin teknik ashtu edhe në atë
shoqëror.
Meqenëse performanca e energjisë është një koncept relativisht i ri në kuadrin tonë ligjor, duket
se ka edhe një mungesë stimujsh nga institucionet publike, që të mund të lehtësojnë procesin për
veshjen termike të stokut ekzistues të ndërtesave. Kjo përbën një pengesë po të merret parasysh
se shumë prej familjeve që jetojnë në këto kategori ndërtesash, nuk kanë mundësi për të përballuar
plotësisht pajisjen me shtresa termike. Gjithashtu, këto kategori banesash ulin performancën e
energjisë për një pjesë të konsiderueshme të stokut të ndërtesave ekzistuese. Nga ana tjetër, ka
mungesë njohurish edhe në lidhje me disa stimuj ose grante vendore, që vihen në dispozicion për të
mbështetur financiarisht banorët për përmirësimin e performancës së energjisë në banesat e tyre.
Për t’ju ardhur në ndihmë banorëve, ky Udhëzues Informues tregon më shumë për Fondin e
Komunitetit të Bashkisë së Tiranës, si një instrument i dobishëm për t'u përdorur nga komuniteti.
Si përfundim, është thelbësore të kuptohet se përveç shumë problematikave të theksuara më lart,
sjellja e komunitetit në lidhje me çështjet aktuale mbetet një faktor kyç në zgjidhjen e problemeve.
Stoku i vjetër i ndërtesave të Tiranës shpesh përballet me dukuri komunitare si mungesa e pronarëve
në vend, të cilët jetojnë jashtë, keqkuptimet për bashkëpronësinë e hapësirave publike, mosha e
lartë e banorëve që jetojnë në këto ndërtesa, të cilat vonojnë procesin e dhënies së granteve ose të
formave të tjera të mbështetjes publike.
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