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Streszczenie innowacji

STRATEGIE DLA PRZYJAZNYCH
PRZESTRZENI I PLANY SUMP

Tworzenie przyjaznych przestrzeni (ang. placemaking) to podejście do planowania, gdzie ludzie są zaangażowani w proces współpracy w
celu wprowadzenia życia społecznego w przestrzeni publicznej, poprzez niedrogie i krótkoterminowe zmiany na małą skalę. Takie podejście to dobry sprzymierzeniec Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Jego
partycypacyjna filozofia jest zgodna z zasadami SUMP, a zastosowanie podejścia lżejszego,
szybszego i tańszego (LQC) pozwala na dokonanie szybkich przekształceń, ilustrujących pożądane zmiany i zdobycie poparcia dla przyszłego kierunku rozwoju.

jącej zgody co do podejścia do tych kosztownych interwencji stanowi część usprawiedliwienia. Placemaking jest skuteczną strategią przezwyciężenia tej sytuacji, szczególnie w połączeniu z tzw. podejściem lżejszym, szybszym i tańszym (z ang. Lighter, Quicker, Cheaper - LQC)
do transformacji przestrzeni publicznej.

Jak to działa?

Placemaking to podejście do planowania, w
którym ludzie angażują się w proces współpracy, by zapewnić niedrogie, na skalę ich potrzeb
oraz krótkoterminowe zmiany o dużym potencjalnym wpływie. W centrum tej strategii znajduje się udział spoleczności kolanej. PlacemaOpis problemu
king oznacza obserwację, słuchanie i zadawaWprowadzenie Planu Zrównoważonej Mobil- nie pytań osobom, które korzystają z określonej
ności Miejskiej (SUMP) generuje duże oczeki- przestrzeni, by zrozumieć ich potrzeby i aspiwania wśród mieszkańców. Zazwyczaj są one racje. Potem umożliwia ludziom współpracę w
prezentowane w ramach spotkań przy udziale celu ponownego wyobrażenia sobie i zaprojekwładz publicznych i mediów. Zapowiadane są towania przestrzeni publicznej. W ramach prakwielkie cele i opisywane wizje na przyszłość, tycznego podejścia po tym procesie następuje
oparte na udziale obywateli, gdzie wspiera się wdrożenie strategii w celu realizacji uzgodnionej wizji. W tym celu można zastosować różne
ich bezpośrednie implikacje.
rodzaje strategii. Wśród nich bardzo popularne
Zakończenie procesu często prowadzi do roz- stało się “podejście LQC” ze względu na jego
czarowania. Pomimo strategicznego charakte- zdolność do promowania szybkich zmian, któru tych planów, ludzie chcą aby zmiany zaczęły re przynoszą natychmiastowe korzyści. Akrosię wkrótce po zatwierdzeniu SUMP. Dotyczy to nim odnosi się do zasad które stanowią wytyczw szczególności sytuacji, w których mieszkańcy ne dla tego rodzaju projektów:
zaangażowani byli w procesy partycypacyjne,
w ramach których mogli wyrazić swoje pragnie- • LŻEJSZE: nie opierają się na twardych działaniach infrastrukturalnych. Wykorzystuje się
nie zmian. Przyczyną takiej sytuacji jest zwykle
ograniczony budżet. Należy nadać priorytetowe
sygnalizację, malowanie, demontowalne meble miesjkie i inne lekkie materiały do zmiany
znaczenie wykorzystaniu dostępnych funduszy i
transformacjom miejskim, mimo że jest to rodzaj
istniejących układów.
działań, które w bardziej bezpośredni sposób
wpływają na życie ludzi i przyczyniają się do re- • SZYBSZE: projekty mogą być realizowane w
bardzo krótkim czasie, minimalizując jednoalizacji celów SUMP (jak zobaczymy poniżej), na
cześnie zakłócenia w życiu miejskim.
które często trzeba poczekać. Brak wystarcza-

•

TAŃSZE: potrzebne zasoby gospodarcze
(zarówno pieniądze, jak i czas/kompetencje
pracowników) są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych projektów urbanizacyjnych.

Pryncypia te mogą być uzupełnione innymi zasadami, również istotnymi dla podejścia Placemaking:
•

KREATYWNE : daje szerokie pole do nowych
i kreatywnych pomysłów, czy to w zakresie
projektowania elementów ulic, czy też działań programowanych w przestrzeni publicznej.

•

SPRAWIEDLIWE : promowanie bardziej
zrównoważonego podziału przestrzeni miejskiej i umożliwienie wykorzystania przestrzeni, które wcześniej były zaniedbywane w istniejącym środowisku miejskim.

•

SPOŁECZNE: z podwójnego punktu widzenia – z podejściem partycypacyjnym i wspierającym społeczną redystrybucję przestrzeni publicznej.

Zasadniczo koncepcja ta nie jest nowa. Opiera
się on na podstawach określonych przez Jane
Jacobs i innych urbanistów pod koniec lat 60tych i 70-tych, którzy opowiadali się za obywatelską “własnością” ulic i twierdzili, że miasta
powinny być zaprojektowane w taki sposób, by
kreować życie społeczne. W rzeczywistości w
ciągu dziesięcioleci światło dzienne ujrzały liczne projekty zgodne z tymi ideami. Od “woonerf”
do “przestrzeni współdzielonych”, w kilku inicjatywach przyjęto inne podejście do wykorzystania przestrzeni publicznej. Nowością jest zastosowanie technik tymczasowych i niskokosztowych, podkreślających ideę Placemaking,
bardziej jako procesu transformacji, więcej niż
ostatecznych rozwiązań. Należy również zwrócić uwagę na zdolność tego podejścia do kierowania strategiami transformacji na dużą skalę
poprzez wykorzystanie w centralnych lokalizacjach, gdzie wcześniej wyobrażano sobie tylko
duże projekty infrastrukturalne. Dowodem może
być proces transformacji w Nowym Jorku.

Broadway na placu Times Square (Źródło: www.pps.org).
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Korzyści - i dla kogo są przeznaczone
W przeciwieństwie do tradycyjnych projektów
urbanizacyjnych, realizacja projektów LQC nie
wymaga tyle czasu i pieniędzy. Ponadto można
je łatwo dostosowywać, a nawet usuwać. Przy- •
nosi to znaczne korzyści dla procesu planowania:
•

•

Przerwanie oporu przed zmianami: ich lekki i
niestały charakter jest otwartą furtką do eksperymentowania. W warunkach projektu pilotażowego koncepcje mogą być łatwo realizowane, przekształcane i ostatecznie likwidowane, jeśli nie są oceniane w sposób zadowalający. Redukuje to obawy tych, którzy
niechętnie podejmują zmiany.
•
Konsensus jest wynikiem procesu prób i błędów: projekty tradycyjne wymagają zbudowania konsensusu w oparciu o abstrakcyjne
pomysły przedstawione w ramach procesów
partycypacyjnych, zanim projekty te zostaną
zrealizowane. Ciężko jest zmienić pierwsze
wrażenia i oceny. Ponieważ jednak Placemaking nie wymaga konsensusu dla wdrożenia,
transformacje LQC mogą być częścią procesów partycypacyjnych w przypadku gdy pro-

ponowane rozwiązania są testowane, ulepszane lub zmieniane. Efektem tego jest konsensus, a decyzje opierają się na faktycznym
eksperymentowaniu zmian.
Umożliwienie walidacji rozwiązań: tradycyjne
projekty wymagają badań prognostycznych
w celu przewidywania nie tylko spodziewanych skutków, ale również akceptacji społecznej dla przyszłego rozwoju. Kosztowne
decyzje opierają się na znacznym poziomie
niepewności. Dzięki projektom LQC można
rozpoznawać efekty i oceniać rozwiązania na
podstawie rzeczywistych danych.
Wspieranie zaangażowania społecznego:
bardzo często po wprowadzeniu zmian pojawiają się głosy sprzeciwu społecznego. Nawet jeśli procesy partycypacyjne były zaprogramowane, to wielokrotnie nie docierają one
do wszystkich zainteresowanych stron. Przy
takim podejściu udział społeczeństwa nie
kończy się na realizacji projektu, co pozwala
na szersze zaangażowanie obywateli. Ostateczna decyzja w sprawie zatwierdzenia proponowanego rozwiązania, zmiany lub nawet
odrzucenia, zależy od ich zaangażowania.

Przykład wdrożonego superbloku w Vitoria-Gasteiz przy ulicy Sancho el Sabio.

Wady, zagrożenia

Warianty polityki dla miast

Przede wszystkim należy podkreślić, że podejście LQC nie jest odpowiednie dla żadnego rodzaju projektów. Nadal zdarzają się sytuacje, w
których konieczne są duże projekty infrastrukturalne i błędem byłoby podejście do nich z tej
perspektywy. Elastyczność nie oznacza, że projekty można definiować nieostrożnie, opierając
się na możliwości wprowadzenia poprawek w
przyszłości. Ponieważ Placemaking jest głównie
ukierunkowany na zwiększenie “niezmotoryzowanego” wykorzystania przestrzeni publicznej,
projekty powinny obejmować należyte uwzględnienie wytycznych dotyczących obiektów dla
niezmotoryzowanych, w szczególności tych odnoszących się do ich bezpieczeństwa.

Miasta mogą aktywnie promować to podejście, nawet przy zachowaniu pożądanej zasady inicjatywy oddolnej, poprzez tworzenie specjalnych programów, w ramach których obywatele i organizacje mogą proponować nowe projekty. Projekty te mają być finansowane przez administrację lokalną oraz zapewniać wytyczne techniczne w całym procesie. Przykładem może być program NYC Plaza.

Istnieje również ryzyko, że niskie koszty mogą
być równoznaczne z niską jakością, a stosowanie słabych projektów lub norm materiałowych
doprowadzi do niezadowolenia opinii publicznej,
która może postrzegać takie działania jako drogę na skróty w realizaccji strategicznych celów.
Wreszcie, Placemaking ma na celu ożywienie życia społecznego w przestrzeni publicznej. Aby zapewnić optymalne warunki powodzenia inicjatywy, należy również zwrócić uwagę na powiązane z tym obszary polityki, które
mają wpływ na życie społeczne (polityka mieszkaniowa, handel, itd.).

Uwarunkowania prawne

Kto (w administracji miejskiej) jest odpowiedzialny
Placemaking jest prawdziwie partycypacyjnym
podejściem, w którym angażowanie społeczności lokalnej jest niezbędne. Dlatego też administracja miejska jest tylko jednym z aktorów
w spektaklu, ale niekoniecznie najistotniejszym.
Przywództwo obywatelskie jest jednym z głównych atutów tego podejścia. Jednakże administracja publiczna jest w stanie zachęcać i pobudzać (ale także blokować) takie inicjatywy.
Zgodnie z zasadami zrównoważonego planowania mobilności, tematyką Placemaking powinny zajmować się (w ramach administracji miejskiej) multidyscyplinarne zespoły, w których specjaliści ds. mobilności i urbanistyki ściśle współpracują z innymi wydziałami (takimi jak środowisko, zdrowie, krajobraz miejski, roboty publiczne, sprawy społeczne, kultura, itp.). i samą społecznością lokalną. Bardzo ważne jest włączenie
struktur udziału społecznego w struktury administracji lokalnej.

Wprowadzanie nowych rozwiązań nie wymaga opracowania szczegółowych ram prawnych,
ale jest ściśle powiązane z planowaniem urbani- Dobre/złe praktyki (krótkie przykłady)
stycznym, jak również z przepisami dotyczącymi dostępności i zarządzania ruchem oraz bez- Placemaking zyskał światowe uznanie po
ogromnych projektach transformacyjnych w
pieczeństwa ruchu drogowego.
przestrzeni publicznej Nowego Jorku, które naWpływ tych ram prawnych na konfigurację stąpiły po Kampanii Renesans Ulic w NYC. Zdjęprzestrzeni publicznej ma decydujące znacze- cia różnych miejsc, w których stosowano podejnie. Niemniej jednak można ustanowić przepi- ście LQC, zwłaszcza te z Times Square, zainsy prawne, które otworzą drogę do tego rodza- spirowały wiele osób do odmiennego myślenia
ju inicjatyw (np. budżet obywatelski i minimal- o tym, jak można kształtować przestrzeń pune wymogi dotyczące udziału społeczeństwa w bliczną. W ciągu kilku lat Placemaking ma trend
projektach miejskich). Otwartość i elastyczność wznoszący, a projekty LQC o różnej skali i chasą potrzebne dla ułatwienia tego rodzaju opera- rakterze można znaleźć w czterech zakątkach
świata. Platforma internetowa URB-I: URBAN
cji na szczeblu lokalnym.
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IDEAS prowadzi rozległą bazę danych tego typu
projektów, zawierającą zdjęcia, które porównują
sytuację „przed i po”. Oczywiście nie wszystkie
są dobrymi przykładami. Niektóre z projektów
przedstawionych pod postacią Placemaking
nie są w rzeczywistości zgodne z jego głównymi zasadami i nie zyskują poparcia publicznego, czasami prowadząc do ich wcześniejszego
anulowania. Ma to miejsce głównie w przypadku projektów, które nie mają podejścia oddolnego i nie są postrzegane jako wspólne działanie,
w którym mieszkańcy rzeczywiście uczestniczą
w projektowaniu przestrzeni docelowej.

Zdarzają się również przypadki, w których projekty wydają się odpowiadać życzeniom odpowiedniej administracji, by “załapać się” na
fali Placemaking i nadawać priorytet projektom
LQC ponad roszczeniami z przeszłości lub projektami na szerszą skalę w poszczególnych obszarach. Prowadzi to do sprzeciwu mieszkańców, którzy nie widzą możliwości spełnienia ich
żądań. Wreszcie w niektórych przypadkach lokalizacja projektów, prawdopodobnie wybrana
w wyniku selekcji opartej na kryteriach unikania
konfliktu, nie jest w stanie osiągać pożądanego
poziomu życia społecznego.

Ulica Uniwersytecka, Seattle (Źródło: www.urb-i.com)

Ramy czasowe
Projekty LQC to z definicji działania krótkoterminowe. Dotyczy to jednak przede wszystkim
możliwości szybkiej zmiany obecnego układu przestrzeni publicznej. Jak już wspomniano,
Placemaking powinien być rozumiany jako proces, w którym ostateczne rozwiązanie jest pro-

jektowane wspólnie, na zasadzie prób i błędów.
Nie sposób przewidzieć, jak dużo czasu potrzeba, by osiągnąć konsensus niezbędny do nadania projektowi trwałego charakteru.

Koszty

Jak i gdzie pasuje to do SUMP?

Projekty LQC są tańsze. Jest to pojęcie względne
przy założeniu spojrzenia na problem z dwóch
różnych perspektyw. Z jednej strony zasoby
ekonomiczne potrzebne do realizacji projektów
LQC są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych projektów urbanizacyjnych. Ale jak tanie
będzie można przeanalizować tylko w porównaniu z dostępnym budżetem stsownego samorządu, oraz w kotekście znaczenia takiego projektu w odniesieniu do innych polityk miejskich,
gdzie należaloby ograniczyć fundusze. Oznacza
to, że projekty LQC, mimo że są tanie, nadal wymagają rygorystycznego podejścia by zagwarantować ich opłacalność.

Placemaking jest dobrym sprzymierzeńcem
SUMP. Filozofia partycypacyjna jest zgodna z zasadami SUMP, a zastosowanie podejścia LQC pozwala na dokonanie szybkich przekształceń ilustrujących pożądane zmiany i uzyskanie poparcia dla przyszłego rozwoju SUMP.
Dzieje się tak poprzez wspomaganie aktywowania pozytywnego cyklu w perspektywie krótkoterminowej:
i.

SUMP ma na celu odejście od transportu
zmotoryzowanego (zwłaszcza samochodowego) i zdefiniowanie w tym celu nowych
wytycznych dotyczących mobilności

ii. Wytyczne dotyczące mobilności mają
wpływ na przestrzeń publiczną, która dzięki
Głównym otwartym pytaniem dotyczącym PlaLQC może zostać odpowiednio przeprocemaking’u jest to, czy jest to strategia, która
jektowana w krótkim odstępie czasu
ma pozostać i będzie trwale zmieniać sposób
planowania urbanistycznego, czy też jest to tyl- iii. Szybko zmienia się sposób korzystania
ko atrakcyjny i skuteczny sposób dostosowania
z ulicy: pojawiają się nowi użytkownicy
działań politycznych do trudnego kontekstu go(więcej pieszych i rowerzystów) i sposoby
spodarczego, z którego można by zrezygnować
wykorzystania (nowe miejsca handlowe,
w przypadku poprawy sytuacji gospodarczej.
więcej interakcji społecznych, itp.)
Pojawia się również pytanie o to, kto ponosi odpowiedzialność np. w przypadku incydentu na iv. Nowe wykorzystanie ulicy utrwala nowy
model mobilności i sprzyja jego przyszłemu
terenie zmian wdrożonych w wyniku Placemarozwojowi.
king’u. Z jednej strony, jako, że mówimy o przestrzeni publicznej, ostateczna odpowiedzialność spoczywa na władzach gminy. Ale podejście to opowiada się jednak za wspólną przynależnością do tych razem zaprojektowanych obszarów, co może mieć wpływ na odpowiedzialność prawną.

Pytania otwarte

innovation brief
Odniesienia i strony internetowe

Autor

Program NYC Plaza:

Miguel Mateos Arribas
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Web: www.gea21.com
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