ГРАД ПО МЕРИ ЧОВЕКА

Више путева и паркинга, 
а веће саобраћајне гужве
Изградња додатних саобраћајница представља директан 
подстицај људима да купују и возе све више аутомобила

сто сопственог превоза на посао и у образовне
установе и назад обављало бициклом...
С побољшањем услова за бициклисте рађа се
нова бициклистичка култура. Бицикле возе де
ца и старије особе, пословни људи и ђаци, ро
дитељи с малом децом, градоначелници и чла
нови краљевске породице. Вожња бициклом
постала је начин да се стигне свуда. Она је бр
жа и јефтинија од других видова транспорта, а
повољно утиче и на животну средину и лично
здравље...
Након година и година смањивања броја пе
шачких зона, Копенхаген је био један од првих
градова у Европи који се храбро ухватио у ко
штац с овим проблемом и почетком шездесетих
година 20. века почео да смањује обим аутомо
билског саобраћаја и број паркинг-места у цен
тру града како би поново створио бољи простор
за градски живот.
Већ 1962. године традиционална главна ули
ца у Копенхагену, Стрегет, претворена је у пе
шачку зону. На ову идеју се најпре гледало са
скепсом. Да ли заиста има шансе да овакав про
јекат заживи на тако далеком северу?
Врло брзо је постало јасно да је пројекат по
стигао велики успех, и то брже него што је би
ло ко предвиђао. Већ у првој години број пеша
ка је порастао 35 одсто. Постало је пријатније
пешачити и било је простора за више људи. Од
тад су и многе друге улице прилагођене пешач
ком саобраћају и градском животу, и паркинзи
у центру града су, један по један, претварани у
градске тргове.

Од 1962. до 2005. године површина намење
на пешацима и градском животу порасла је се
дам пута: од приближно 15.000 квадратних ме
тара на око 100.000 квадрата...

Мелбурн прилагођен пешацима
Око 1980. године централни део Мелбурна из
гледао је као скуп насумично постављених згра
да и солитера – беживотан и без сврхе. Управо
због те „рупе у средини” град је добио нади
мак Америчка крофна. Године 1985. покренут
је опсежан пројекат урбане обнове с циљем да
се центар града претвори у живо и привлачно
чвориште региона с више од три милиона ста
новника. Од 1993. до 1994. године анализира
ни су проблеми који се јављају у центру града,
документован је интензитет живота у граду и
израђен амбициозан програм унапређења ур
баних целина, који ће се реализовати у наред
них десет година.
Завидан број урбаних целина је унапређен у
десетогодишњем периоду, од 1994. до 2004...
Пројектовани су нови тргови, међу којима
је и архитектонски знаменит Трг федерације, а
дуж реке Јаре за пешаке су отворени мали про
лази, стазе и шеталишта и људима је омогућено
да ту проводе време.
Најважнији елемент програма свакако је била
намера да се људи подстакну да шетају по гра
ду. Од самог оснивања Мелбурн је изгледао као
типичан енглески колонијални град, са широ
ким улицама и ортогоналним блоковима. Већ
је у раним фазама процеса урбане обнове од

Копенхаген – рај за бициклисте
У последњих неколико деценија град Копенха
ген је реконструисао уличну мрежу, плански
уклањајући коловозне траке и паркинг-места
да би се створили бољи и безбеднији услови за
бициклистички саобраћај. Из године у годину
становници града су подстицани да још више
користе бицикле. Данас је цео град покривен
ефикасним и прикладним системом бицикли
стичких стаза које су од тротоара и коловоза
одвојене ивичњацима. Бициклистички прелази
на раскрсницама обележени су плавом бојом,
док се на семафорима за бицикле зелено светло
пали шест секунди пре него што се аутомобили
ма дозволи да крену, што вожњу бициклом кроз
град чини знатно безбеднијом...
Од 1995. до 2005. године обим бициклистич
ког саобраћаја удвостручио се, а статистички
подаци из 2008. године показали су да се 37 од

„По л ит и к а” ће
сваког другог по
недељка објављи
вати делове књи
ге „Градови за љу
де”, данског архи
тект е Јан а Гел а,
који дуже од пола
века прати и ана
лизира развој гра
дов а. Гел је по
бољшао јавне про Јан Гел
сторе Копенхаге
на, Стокхолма, Ротердама, Лондона,
Амана, Мелбурна, Сиднеја, Сан Фран
циска, Сијетла, Њујорка, Муската...
Књигу „Градови за људе” на српском
језику објавио је ПАЛГО центар.

У процесу, који је почео
1962, у Копенхагену 
се повећао број зона 
без аутомобила. Студије
јавног живота у јавном 
простору из 1968, 1986. 
и 1995. показују 
да се степен активности 
у јавном простору повећао 
четири пута у посматраном
периоду. Што има 
више простора, то има 
и више живота у граду. 
Улица Нихавн претворена 
у пешачку зону 1980.
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ко се осврнемо на историју градова,
можемо јасно видети да урбане струк
туре и планирање утичу на људско по
нашање и на начин на који градови
функционишу...
Веза између подстицајних мера и понашања
у градовима кулминирала је у 20. веку. Како би
се изборило с надолазећом бујицом аутомобил
ског саобраћаја, сав доступни градски простор
једноставно је попуњен паркираним и возили
ма у покрету...
Сваки покушај да се саобраћајни притисак
смањи изградњом нових путева и паркинга ре
зултирао је с више саобраћаја и већим гужвама.
Обим аутомобилског саобраћаја скоро свуда је
мање-више произвољан и зависи од расположи
ве саобраћајне инфраструктуре. С обзиром на
то да увек можемо да изнађемо нове разлоге да
више користимо аутомобиле, изградња додат
них путева представља директан подстицај љу
дима да купују и возе све више аутомобила.
Ако више путева значи и више саобраћаја,
шта се догађа ако се смањује подстицај за ко
ришћење аутомобила, уместо да се повећава?
Земљотрес који је 1989. године погодио Сан
Франциско нанео је толику штету преоптере
ћеном ауто-путу Ембаркадеро, једној од витал
них артерија града која се простирала дуж зали
ва и водила до центра града, да је он морао да
буде затворен. Тако је значајна саобраћајница
која је водила до центра града одједном нестала,
али је зато, и пре него што су планови за рекон
струкцију завршени, постало очигледно да град
сасвим добро функционише и без ње. Корисни
ци су своје понашање у саобраћају брзо прила
годили новонасталој ситуацији, а данас се на
том месту, уместо оштећеног двоспратног аутопута, налази градски булевар којим иду трамва
ји, оивичен дрвећем и широким тротоарима. У
годинама које су уследиле у Сан Франциску се
наставио тренд претварања ауто-путева у мир
не градске улице...

Пола века уређује 
јавни простор

Једносмерне улице: већи проток саобра
ћаја и већа брзина, али бучно и агресивно
саобраћајно окружење (Њујорк)

... или двосмерне улице с две коловозне
траке, бициклистичким стазама, дрвећем
и средњим појасом: атрактивније и безбед
није улице (редизајнирана градска улица у
Копенхагену)

лучено да је најважније уклонити препреке и
стимулисати људе да се шетају градским ули
цама. Тротоари су проширени и поплочани ло
калним каменом, а нови градски мобилијар је
направљен од квалитетних материјала. Свеобу
хватна „зелена” стратегија, која је подразуме
вала да се годишње засади 500 нових стабала
како би тротоар био у складу са својом новом
улогом и како би било више хлада, додатно је
обогатила нови имиџ града прилагођеног пеша
цима... Два велика истраживања јавног живота
у јавном простору, која су спроведена 1994. и
2004. године, показала су да се број пешака и ак
тивности знатно повећао паралелно с многим
урбанистичким унапређењима... Нови тргови,
широки тротоари и реновирани пролази изне
дрили су много нових и атрактивних могућно
сти за боравак у граду, па је ниво активности то
ком радних дана готово утростручен...

Река претворена у улицу
Не изненађује чињеница да блиска веза између
тога како људи користе градски простор, квали
тета тог простора и нивоа старања за људску ди
мензију представља општи образац који се од
ражава на свим нивоима. Баш као што градови
могу стимулативно да утичу на градски живот,
многи примери показују како ревитализација
само једног простора или само промена моби
лијара и детаља могу бити подстрек за усвајање
потпуно нових образаца коришћења.
Река Орхус у Данској, која је била засута и пре
творена у улицу за колски саобраћај тридесетих
година 20. века, откривена је 1996–1998. годи
не, а простор дуж поново отвореног пловног пу
та осмишљен је као рекреативна зона за пешаке.
Од тада је простор дуж реке један од најчешће
коришћених отворених јавних простора у граду.
Ова промена била је толико добро прихваћена и
економски исплатива (вредност зграда дуж реке
више је него удвостручена) да је још један вели
ки део реке откривен 2008. године…
Једноставне промене, попут стављања бољих
клупа у Луци Акер Бриге у Ослу, могу значајно
изменити обрасце коришћења јавног простора.
Године 1998. старе клупе су замењене новим,
чиме је више него удвостручен (129 одсто) број
места за седење у овој зони. Анкете које су рађе
не пре и после промена, 1998. и 2000, показују
да је, као одговор на нове могућности, број љу
ди који седе у овом делу града пропорционално
порастао (122 одсто).
Правило по коме се, ако је омогућен квалитет
нији градски простор, он више и користи, очи
гледно се односи на велике јавне градске просто
ре, али и на појединачне градске просторе, као
и на сваку појединачну клупу или столицу. Ово
правило је начелно примењиво у различитим
културама и у различитим деловима света, у раз
личитим климатским условима и различитим
економским и социјалним приликама...
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