
Mediul si-a dat avizul pentru transportul sibian
Agentia Regionala de Protectie a Mediului a emis avizul de mediu pentru planul de modernizare a
transportului urban in municipiul Sibiu.
 Documentul de peste 300 de pagini ofera si "un cadru de dezvoltare a transportului public pentru
urmatorii 20 de ani", pe langa masurile de imbunatatire a traficului in oras. Pe termen scurt, documentul
propune investitii de aproximativ 173 de milioane de euro, pentru urmatorii 22 de ani, din fonduri
nesubventionate.
 in ce priveste transportul public, masterplanul pentru traficul urban propune dezvoltarea unei noi
autoritati cu competente la nivel regional - Autoritatea Transportului Public (ATP). Aceasta ar urma sa
coreleze transportul interurban cu cel care efectueaza curse in afara orasului, astfel incat biletele pe aceste
mijloace de transport sa fie integrate intr-un sistem unic. in plus, acelasi document face referire la
construirea unui nou "traseu orbital de tramvai", care sa inconjoare zonele construite din Sibiu. "Acest
proiect «amiral» va garanta ramanerea transportului public ca o alternativa atractiva la deplasarea cu
masina in Sibiu", se arata in masterplanul la care au colaborat specialisti in domeniu din Germania,
Olanda si Marea Britanie. in fine, desi administratia locala a anuntat ca, in timp, traseele de troleibuze vor
disparea, masterplanul avizat de Mediu include si propuneri pentru noi trasee de troleibuze. Traseul
central ar trebui sa faca legatura intre Zona Industriala Vest, Spitalul Nou din Valea Aurie, Calea
Dumbravii, bulevardul Coposu, Gara, Piata Cibin si Şoseaua Alba Iulia. "Se propune o frecventa a
serviciului de 10 minute. Acest traseu utilizeaza in mare parte infrastructura existenta pentru trolee", se
arata in Masterplanul pentru transport urban.
 in fine, o alta propunere din acest document propune reabilitarea strazilor din cadrul unei "centuri
interioare de nord", care include strazile Metalurgistilor, Raului, Malului si Cibinului, si imbunatatirea
pavajului existent, pana in 2011.
 Masterplanul a fost realizat de WSP (Anglia), in colaborare cu NEA (Olanda) si cu Universitatea din
Karlsruhe.
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