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Описание на иновациите
Placemaking стратегии и Планове за
устойчива градска мобилност

Placemaking е подход към планирането,
където хората са ангажирани в съвместен
процес за привеждане на обществения живот
в обществени пространства чрез достъпни,
мащабни и краткосрочни промени. Това е добър
съюзник на плановете за устойчива градска
мобилност (SUMP). Неговата философия на
участие е в съответствие с принципите на
SUMP и използването на по-леки, по-бързи и поветини (LQC) подходи позволява да се правят
бързи трансформации, за да се проследят
желаните промени и да се получи подкрепа за
бъдещото развитие.

Placemaking е ефективна стратегия за
преодоляване на тази ситуация, особено в
комбинация с така наречения по-лек, по-бърз и
по-евтин (LQC) подход към трансформацията
на публичните пространства.”

Как работи
“Placemaking е подход към планирането,
където хората са ангажирани в процес
на сътрудничество, за да предоставят
достъпни, в човешки мащаб и краткосрочни
промени с висок потенциален ефект.

С участието в общността в неговия център,
Placemaking означава наблюдение, слушане
“Стартирането на План за устойчива и задаване на въпроси на хора, които
градска мобилност (SUMP) поражда големи използват определено пространство, за
очаквания сред населението. Обикновено да разберат техните нужди и стремежи
те се представят в събития с присъствието за него. Тогава той поставя хората да
на държавни органи и медии. Оповестяват работят заедно, за да преосмислят и
публичните
пространства.
се велики цели и се описват виденията за преоткрият
бъдещето, изградени върху приноса на Като практически подход, процесът е
гражданите, чието пряко участие се насърчава. последван от стратегия за изпълнение,
за да се реализира съгласуваната визия.
Краят
на
процеса
често
води
до
разочарование. Въпреки стратегическия За тази цел могат да бъдат използвани
характер на тези планове, хората искат да различни видове стратегии. Сред тях
видят, че промените започват да се извършват подходът LQC стана много популярен поради
скоро след одобряването на Плана. Това способността му да насърчава бързи промени,
е особено вярно, ако те са участвали които носят незабавни ползи. Акронимът се
в процеси, където са били в състояние отнася до принципите, които ръководят този
да изразят желанието си за промяна. вид проект”
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Ограниченият
бюджет
обикновено
е •
причината за тази ситуация. Използването
на наличните средства трябва да се
приоритизира и градските трансформации,
въпреки че са вид мерки, които пряко влияят
върху живота на хората и по-нататъшния •
принос към целите на SUMP (както ще
видим по-долу), често се очакват. Липсата на
достатъчен консенсус за приближаване до
тези скъпи интервенции е част от обосновката.

“ЛЕКО:
не
разчита
на
твърди
инфраструктурни мерки. Той използва
сигнализация,
боядисване,
сменяеми
инвентари и други леки материали за
промяна на съществуващите оформления.
БЪРЗО: проектите могат да бъдат
изпълнени за много кратко време, като
се сведат до минимум прекъсванията в
градския живот.

• ЕВТИНО:

Джейкъбс и други урбанисти в края на 60-те и
70-те години, които защитават собствеността
на гражданите на улиците и твърдят, че
градовете трябва да бъдат създадени, за да
Те могат да бъдат допълнени с други принципи, създадат социален живот. В действителност,
които са от значение и за подходите за Place- многобройни проекти, съчетани с тези идеи,
виждат светлината през тези десетилетия.
making
От „woonerf“ до „shared-spaces“ няколко
• “КРЕАТИВНО: дава възможност за нови инициативи преследват различен подход към
и креативни идеи, независимо дали за използването на публичното пространство.
проектиране на улични елементи или
за дейности, които се програмират в Новото е използването на нетрайни и евтини
техники, подчертавайки идеята за Placeпубличното пространство.
making като процес на трансформация,
• ЕКВИТАТИВНО: насърчаване на по- повече от самото окончателно решение. Също
балансирано разпределение на градското
така трябва да се отбележи способността
пространство и допускане на употреби,
да управлява мащабни стратегии за
които преди това са били пренебрегвани в
трансформация чрез използването му
съществуващата градска среда.
на централни места, където само големи
• СОЦИАЛИЗАЦИЯ: от двойната перспектива инфраструктурни проекти биха били
за участие и насърчаване на социалното представени преди, както се вижда от процеса
присвояване на публичното пространство.” на трансформация в Ню Йорк.”
необходимите икономически
ресурси (пари и време / компетенции на
персонала) са много по-ниски от тези от
традиционните проекти за урбанизация.”

“По същество концепцията не е нова. Тя се
базира на основанията, установени от Джейн

Бродуей на Таймс Скуеър (Източник: www.pps.org)
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Предимства - и за кого са те

да бъдат изпълнени. Трудно е да се изкривят
предрешенията. Но тъй като Placemaking
не изисква прилагане на споразумението,
трансформациите на LQC могат да бъдат
част от процесите на участие, където
предложените решения са тествани,
подобрени или изменени. Консенсусът е
резултат от него и решенията се основават
на действителното експериментиране на
промените.”

За разлика от традиционните проекти
за урбанизация, проектите за LQC не
изискват толкова много време и пари, за да
бъдат изпълнени. Освен това, те са лесно
регулируеми и дори отстранени. Това носи
значителни ползи за процеса на планиране
•

•

“Намаляване на съпротивата срещу
промените: техният лек и непостоянен
характер
е
отворена
врата
за
експериментиране. Създадени в условията
на пилотните проекти, идеите могат лесно
да бъдат приложени, преформирани и
в крайна сметка премахнати, ако не са
задоволително оценени. Това ще намали
страховете на тези, които не желаят да
променят нещата.
Консенсусът е резултат от процеса на проби
и грешки: традиционните проекти изискват
консенсус да се изгради въз основа на
абстрактни идеи, представени в процесите
на участие, преди действителните проекти

•

“Позволете валидиране на решения:
традиционните проекти изискват прогнозни
проучвания, за да се предвиди не само
очакваното въздействие, но и публичното
приемане към бъдещото развитие. Скъпите
решения разчитат на значителни нива на
несигурност. С LQC проектите ефектите
могат да бъдат признати и решенията да
бъдат потвърдени с данни от реалния
живот.

Пример за реализиран суперблок във Витория-Гастейз; Улица Санчо ел Сабио.

•

Насърчаване на участието на обществеността: много често публичните оспорвания се появяват след като промените се
изпълнят. Дори ако процесите на участие
са били програмирани, много пъти те не
достигат до всички заинтересовани страни. С този подход участието не завършва
с изпълнението на проект, като по този начин позволява по-широка ангажираност на
гражданите. Окончателното решение дали
предложеното решение е валидирано, променено или дори отхвърлено зависи от тяхното участие”

Недостатъци, опасности
“Преди всичко трябва да се подчертае, че
подходът LQC не е подходящ за всякакви
проекти. Все още има ситуации, при които се
изискват мащабни инфраструктурни проекти
и би било грешка да се подходи към тях от
тази гледна точка.

Правна рамка
“Placemaking не изисква разработването на
конкретна правна рамка, а е тясно свързано с градоустройственото планиране, както
и с разпоредбите за достъпност и управление на движението и правилата за безопасност по пътищата. Последствията от тази
правна рамка върху конфигурацията на
публичното пространство са определящи.
Въпреки това могат да бъдат направени правни разпоредби, които отварят пътя към този
вид инициатива (напр. Бюджетиране на участниците и минимални изисквания за участие
на обществеността в градски проекти). Необходими са отвореност и гъвкавост за успокояване на този вид операции на местно ниво.”

Варианти на политика за градовете

Градовете могат активно да насърчават този
подход, дори да поддържат желания принцип
Да бъдеш гъвкав подход не означава, че про- отдолу нагоре, чрез създаването на специектите могат да бъдат проектирани небреж- ални програми, в които гражданите и органо, като се позовава на бъдещи изменения. низациите могат да предложат нови проекТъй като Placemaking е предимно насочен ти, които да бъдат финансирани от местната
към намалено моторизирано използване на администрация, като също така предоставят
обществено пространство, проектите следва технически насоки за процеса. Пример за
надлежно да вземат под внимание ръковод- това е програмата на NYC Plaza
ните принципи на немоторизираните съоръжения, особено тези, които са насочени към Кой (в градската администрация)
трябва да се справи
безопасността.
Съществува също така рискът нискотарифните разходи да се изравнят с ниско качество, а
използването на лош дизайн или материални
стандарти да доведе до публично разстройство, което може да се разгледа като пряк път
за политически действия.
И накрая, Placamaking спомага за приобщаване на обществения живот към обществените пространства. За да се осигури оптималното условие за успеха на инициативата, трябва
да се обърне внимание и на свързани области на политиката, които влияят върху социалния живот (жилищно настаняване, търговия и др.).”

“Placemaking е истински подход на участие, където участието на общността е от съществено
значение. Следователно градската администрация е само един от актьорите в пиесата,
но не непременно най-важният. Гражданското
лидерство е едно от основните предимства на
този подход. Все пак държавната администрация има способността да насърчава / стимулира (а също и да блокира) такива инициативи.
В съответствие с принципите за планиране на
устойчивата мобилност, Placemaking трябва
да се разглежда (в рамките на градската администрация) от мултидисциплинарни екипи,
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където професионалистите в областта на мобилността и градоустройството си сътрудничат тясно с други отдели (като околна среда,
здравеопазване, градски пейзаж, обществени
дейности, социални дейности, култура и т.н.)
и общността. Влиянието на структурите на
публичното участие в местната администрация е много важно.”

Добри/Лоши
примери)

практики

ство. След няколко години Placemaking се
превърна в нарастваща тенденция и LQC
проекти от различен мащаб и характер могат да бъдат намерени в четирите краища на
света. Онлайн платформата URB-I: URBAN
IDEAS е домакин на обширна база данни от
този вид проекти, включително снимки, които сравняват ситуацията „Преди и след“.

(Кратки Разбира се, не всички са добри примери. Ня-

кои от проектите, представени под формата
на Placemaking, не са в съответствие с ос“Placemaking постигна световно признание новните принципи и не успяват да получат
след огромните проекти за трансформация в обществена подкрепа, което понякога води
публичното пространство на Ню Йорк, което до ранното им анулиране. Това се отнася
последва NYC Streets Renaissance Campaign. предимно за проекти, които не следват подСнимки на различните места, където са при- ход отдолу нагоре и не са замислени като
лагани подходите на LQC, особено тези от съвместни усилия, когато съседите наистина
Таймс Скуеър, вдъхновили много други да участват в проектирането на целевото просмислят по различен начин за това как може транство. Съществуват и случаи, в които прода бъде адресирано публичното простран- ектите изглежда отговарят на желанието на

Университетска улица, Сиатъл (Източник: www.urb-i.com)

съответната администрация да улови потока
на пласмента и да даде приоритет на проекти
за LQC пред по-стари искове или по-широкомащабни схеми в засегнатите райони, засилвайки противопоставянето на съседите, които
не виждет исканията им да са изпълнени. И
накрая, има и случаи, в които местоположението на проекти, вероятно избрани въз основа на критерии за избягване на конфликти,
затруднява появата на желания социален живот”

Времева рамка
По дефиниция, проектите LQC са краткосрочни
инициативи. Но това най-вече се отнася до
способността да се осигурят бързи промени
в текущото оформление на публичното
пространство. Както вече споменахме, Placemaking трябва да бъде замислен като
процес, при който окончателното решение се
проектира колективно след проба и грешка.
Няма начин да се предвиди колко време е
необходимо, за да се постигне необходимото
съгласие, за да се направи проект постоянен.

Разходи
Проектите LQC са по-евтини. Това е
относително
понятие
с
двустранна
перспектива. От една страна, икономическите
ресурси, необходими за проектите LQC, са
много по-ниски от тези от традиционните
проекти за урбанизация. Но колко евтини
са те могат да бъдат анализирани само в
сравнение с наличния бюджет на съответната
администрация и важността на проекта във

връзка с други градски политики, откъдето
средствата ще бъдат отклонени. Това
означава, че въпреки че са евтини, проектите
за LQC все още трябва да бъдат внимателно
разгледани, за да се гарантира тяхната
рентабилност.

Отворени въпроси
Основният отворен въпрос по отношение на
Placemaking е дали той е тук, за да остане и
постоянно ще променя начина, по който се
прави градското планиране или е само атрактивен и ефективен начин за адаптиране
на политическото действие към труден икономически контекст, който ще бъде изоставен, когато настъпят по-добри икономически
времена. Съществува и въпросът кой приема
лиабилитет, напр. ако възникне инцидент в
район на поставяне на място. От една страна, като обществено пространство, окончателната отговорност зависи от общината. Но
подходът се застъпва за споделено желание
за тези съвместно проектирани области, следователно може да има отражение по отношение на правната отговорност.

Как и къде се вписве в Плановете за
устойчива градска мобилност
Placemaking е добър съюзник на Плановете за
устойчива градска мобилност. Философията
на участниците е в съответствие с принципите
на SUMP и използването на LQC подходи
позволява да се правят бързи трансформации,
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за да се илюстрират желаните промени и да
се получи подкрепа за бъдещото развитие
на SUMP. Това се постига чрез подпомагане
на активирането на добродетелния цикъл в
краткосрочен план

Автор

i.

Web: www.gea21.com

“Целта на Плановете за устойчива
градска мобилност е изместване на
моторизирания транспорт (особено
колите), определящи за тази цел нови
насоки за мобилност

ii. Насоките за мобилност засягат
публичното пространство, което
благодарение на LQC може да бъде
преработено съответно за кратък период
от време
iii. Използването на улицата бързо се
променя: появяват се нови потребители
(повече пешеходци и велосипедисти)
и възможности за използване
(нова търговия, повече социални
взаимодействия и др.)
iv. Новото използване на улицата
консолидира новия модел на мобилност и
благоприятства бъдещото му развитие.”
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ОТКАЗ ОТ ПРАВНА ОТГОВОРНОСТ: Единствената отговорност за съдържанието на тази публикация носят авторите. Тя не отразява непременно мнението на Европейския
съюз. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в нея. Всички изображения се предоставят от съответните партньори (освен
ако не е отбелязано друго) и са одобрени за възпроизвеждане в тази публикация.
CIVITAS PROSPERITY е получило финансиране от Програмата за изследвания и
иновации на Европейския съюз „Хоризонт
2020“ по споразумение за безвъзмездна
помощ № 690636

