در شرح خدمات بازنگری مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه کالنشهر اراک موارد ذیل
گنجانده شده است:
 -1بررسی اطالعات موجود و فرادست و شناخت سیاستهاي کالن حمل و نقل و شناخت مطالعات قبلی
از منظر حمل و نقل
 -2آماربرداري و شناسایی و برداشت دادههاي عرضه حمل و نقل در سال پایه و مشخصاات شاب ه معاابر
اصلی و مشخصات سامانه حمل و نقل همگانی به منظور تش یل پایگاه دادههاي عرضه و تقاضا
 -3ساخت مدلهاي برآورد تقاضا شامل تولید و جذب سفر ،توزیع سفر و تف یک سفر (انتخااب وسایله
سفر) و در نهایت تخصیص ترافیک به شب ه
 -4تحلیل عمل رد و خدماتدهی شب ه معابر
 -5تحلیل عمل رد حمل ونقل همگانی شهري (ریلی ،اتوبوس ،مینیبوس ،تاکسی)
 -6تحلیل وضعیت پارکینگهاي حاشیهاي و غیرحاشیهاي و پاركسوار
 -7تحلیل وضعیت پایانههاي اصلی برون شهري
 -8تحلیل اثرات زیستمحیطی و مصرف سوخت خودروها
 -9تحلیل وضعیت حمل و نقل غیرموتوري شهر
 -11تحلیل وضعیت تصادفات در سطح نواحی ترافی ی
 -11تحلیل وضعیت و نقش  ITSدر سفرها به همراه تحلیل وضعیت و نقش خدمات  ICTدر سفرها
نتایج مطالعات
خروجی و نتایج حاصل از مطالعات شامل موارد ذیل خواهد بود:
 -1تدوین راهبردهاي توسعه خدمات حمل و نقل هوشمند

 -2تدوین راهبردهاي بهبود تردد کم توانان و توانیابان
 -3تدوین راهبردهاي بهبود ایمنی تردد و کاهش تصادفات
 -4تدوین راهبردهاي ارتقاي فرهنگ و آموزش در حمل و نقل
 -5تدوین راهبردهاي بهبود مسایل زیستمحیطی مرتبط با حمل ونقل
 -6تدوین راهبردهاي پدافند غیرعامل
 -7تدوین راهبردهاي توسعه دولت ال ترونیک ()ICT
 -8تدوین راهبردهاي توسعه حمل و نقل همگانی
 -9تدوین راهبردهاي توسعه حمل و نقل شخصی
 -11پیشنهاد گزینههاي حمل و نقل غیرموتوري
 -11اصالح و توسعه پیادهروي و پیادهراهها
 -12اصالح و توسعه مسیرهاي دوچرخه
 -13پیشنهاد گزینههاي حمل و نقل همگانی ی پارچه مسیر ،ناوگان ،ایستگاهها و پایانه
 -14خطوط انبوه بر ریلی
 -15خطوط انبوه بر غیرریلی
 -16م انیابی پایانههاي درون شهري
 -17اصالح ساختار سلسله مراتب عمل ردي شب ه معابر
 -18مدیریت مقطع عرضی معابر موجود
 -19تغییر جهت تردد در معابر
 -21پیشنهاد نحوه کنترل تقاطعها
 -21پیشنهاد تقاطعهاي غیرهمسطح

 -22اصالح ،توسعه ،تعریض،کاهش عرض ،انسداد و ایجاد معابر جدید
 -23اصالح ،توسعه و ایجاد کنارگذرها و کمربندي
 -24پیشنهاد گزینههاي پارکینگ
 -25مدیریت و م انیابی پارکینگهاي همگانی غیرحاشیهاي و پاركسوار
 -26مدیریت و م انیابی پارکینگهاي حاشیهاي
 -27م انیابی پایانههاي مسافر برون شهري
 -28پیشنهاد گزینههاي مدیریت تقاضاي سفر
 -29تغییر در توزیع و موقعیت کاربريها
 -31شناوري ساعات شروع و خاتمه کار
 -31محدودیت تردد در محدودههاي شهر (زوج یا فرد کردن پالك ،قیماتگاذاري ورود باه محادوده،
محدوده کم انتشار آالیندهها)
 -23قیمتگذاري خدمات حمل و نقل (پارکینگ ،حمل و نقل همگانی و شبههمگاانی ،شابهه
معابر)

