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Byens rum som udviklingsstrategi er et Realdania-finansie-
ret udviklingsprojekt, der fokuserer på, hvordan byrummet 
fungerer som katalysator for byudvikling. Projektet er for-
ankret hos JUUL | FROST Arkitekter, en tværfagligt sam-
mensat tegnestue med tre udviklingsafdelinger: FORSK-
NING + KOMMUNIKATION, BY + RUM + LANDSKAB og 
BYGNING + BEBYGGELSE.

Prolog

Opblomstringen af den kreative by, 
oplevelsesøkonomien og vidensam-
fundet har givet nye præmisser for 
byudvikling. Her sætter idéer om kre-
ativitet, mangfoldighed og det levede 
liv rundt om i Danmark dagsordnen 
for byudvikling og for byernes be-
stræbelser for at tiltrække indbygge-
re, arbejdskraft og opmærksomhed. I 
den henseende er det tankevækken-
de, at mange byudviklere arbejder ud 
fra en række ensartede præmisser og 
målsætninger, mens det unikke er i 
højsædet og alt fra byer, mennesker 

og materielle goder skal være ene-
stående. Den overhængende fare er, 
at udviklingsstrategierne - stik imod 
hensigten - skaber ensartede fysis- 
ke rum. Byrum, der måske opfylder 
middelklassens drømme og visioner, 
men kan virke ekskluderende på an-
dre. Der skal i stedet stilles krav om 
en ny strategisk tænkning om byen, 
om rummet, om livsformning og om 
kroppen, hvor der stilles skarpt på 
retten og lysten til at agere i det of-
fentlige rum.
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en udfordring af strategien  

I Byens rum som udviklingsstrategi 
er vi optaget af de forandringer, som 
bylivet undergår i disse år og de vil-
kår, som disse forandringer finder 
sted inden for. Byens brugere har fået 
nye livsmønstre og en ændret ad-
færd i byens rum, der genererer en ny 
måde at bruge byens tilbud og mø-
desteder. Samtidig præges bylivet af 
globaliseringen, der i højere grad gør 

bylivet kosmopolitisk og multikultu-
relt. Globaliseringen har skærpet be-
hovet for, at en ny type folkelighed 
sikres plads i byen. Denne folkelighed 
udfordrer byens offentlige domæners 
betegnelse som værdiplurale. Der er 
behov for rum, hvor der er plads til at 
forskellige individer – uanset social, 
kulturel eller etnisk baggrund – kan 
føle et ejerskab til stedet. 

dynamisk friktion

Målsætning med Byens rum som ud-
viklingsstrategi er at udvikle nye me-
toder og strategier, der fokuserer på 
byrummet som katalysator for byud-
vikling – både socialt, kulturelt, arki-
tektonisk og planlægningsmæssigt. 
Vi vil udvikle nye redskaber og til-
gange, der skaber attraktive byer og 
tilvejebringer det foranderlige, inklu-
derende, multikulturelle, grænseløse 
og bæredygtige byrum. Med et tvær-
fagligt greb på byens rum åbner vi for 
nytænkning og debat, hvor forestil-
linger om det temporære, det frem-
mede, det virtuelle, det friktionsfyld-
te og det tilblivende bliver integreret. 
Vi ønsker at udvikle en tilgang, der 
manøvrerer med den helhed af byg-
ninger, brugere, strategier og rum-
ligheder, der findes i byens offentli-
ge rum. Vi ønsker, at det fremmede 
og det mangfoldige rent faktisk bliver 
tænkt ind i strategien for det offent-
lige rum og integreres som en del af 
det kendte.

Projektet opdeler byens rum i fire 
skalatrin – by, rum, livsformning og 
krop – der sætter rammerne for og 
gennemstrømmer vores analyser, 
uden at vi på noget tidspunkt fjerner 
blikket fra helheden. Denne tilgang 
sikrer, at udviklingsarbejdet forhol-
der sig holistisk til problematikken 
og udvikler helhedsorienterede stra-
tegier for fremtidens byrum, men ta-
ger afsæt i den nære problemstilling. 

Processuelt er projektet er delt op fire 
faser; 1. fase udgør en intensiv videns- 
indsamling, mens fase 2 er en udvæl-
gelse af cases, der i 3. fase analyse-
res og sammenstilles. Resultaterne af 
de komparative analyser munder ud 
i projektets afsluttende fase; udvik-
lingen af en toolbox, der skal funge-
re som et arbejdsredskab og inspira-
tionskilde for alle, der arbejder med 
planlægningen af byens rum. Dermed 
skaber vi fundamentet til en platform 
for deling af erfaring, redskaber, til-
gange og viden om byens rum. 

Som en del af vidensindsamlingen 
har vi gennemført en voxpop med 
kommuner for at lære mere om deres 
tilgange til byrumsstrategier. Hen-
sigten er at få en mere håndgribelig 
viden, som kan indarbejdes i vores 
analyser. Yderligere har vi etableret 
et showroom for kommunale byrum. 
Hensigten her er at skabe en fælles 
platform med eksempler på rum i 
byen, der betragtes som gode af kom-
munerne, og som kan inspirere an-
dre. Med platformen håber vi at ska-
be en større fælles forståelse for kva-
liteten af de byrum, der gennem de 
seneste år er blevet etableret på tværs 
af landet. Med andre ord vil platfor-
men ikke blot være et udstillingsvin-
due, men også fungere som en erfa-
ringsopsamling og inspirationskilde 
for kommunale byrumsstrategier.

det fremmede i det kendte

Den kosmopolitiske forandring sæt-
ter fokus på en ny type folkelighed, 
som vi må sikre plads i byens udvik-
ling og liv. Mangfoldigheden, den an-
den og det fremmede er vilkår, som 
stiller nye krav til byplanlægningen. 

Der mangler mødesteder for det vi 
kan kalde den værdiplurale by; ste-
der, rum og aktiviteter der skaber op-
lysning og ikke mindst indsigt og for-
ståelse for den fremmede.
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en bred udviklingsplatform  
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Organisatorisk er projektet bygget op 
som en tværfaglig udvekslingsplat-
form, der åbner for at interessere-
de personer kan byde ind med deres 
tanker. Helle Juul, partner hos JUUL 
| FROST Arkitekter, står i spidsen 
for Byens rum som udviklingsstrate-
gi, mens John Pløger, lektor på Ros-
kilde Universitets Center, fungerer 
som akademisk partner. En tænke-
tank udgør et kreativt idéudviklings-
forum, der er med til at sætte kursen 
for projektets videre arbejde. 

Udover projektlederne består tæn-
ketanken af Mats Olsson, arkitek-
trådgiver og forhenværende stads-
byggnadsdirektør i Malmø, Bert Mul-
der, der er informationskonsulent og 
blandt andet har arbejdet som kon-
sulent for den hollandske regering, 
og Peter Hanke, der er uddannet 
musikleder fra Det Kongelige Dan-
ske Musikkonservatorium og leder 
af Exart Performance. Tænketankens 
sammensætning kombinerer bevidst 

det kreative med det politiske plan-
lægningsarbejde. 

Via Helle Juuls medlemskab af 
European Cultural Parliament er by-
udvikling kommet på dagsordnen i 
dette europæiske forum for kultur-
personligheder, hvilket spreder tan-
kerne om byrummets betydning for 
byernes attraktivitet til en større del 
af Europa. For at styrke den tværfag-
lige tilgang til byens rum gennem-
føres projektet af en medarbejder-
gruppe, der udover arkitekter består 
af en etnolog, en cand.mag. og en er-
hvervs-ph.d-stipendiat, der forsker i 
performative byrum. Den aktionsba-
serede tilgang består desuden af se-
minarer og inspirationsmøder, hvor 
inviterede oplægsholdere præsente-
rer nye og innovative tilgange til by-
ens rum. På projektets hjemmeside, 
www.byensrum.dk, ligger artikler, 
projektbeskrivelser, temaer, voxpop 
og ”Showroom”.

et inkluderende afsæt  

Det fremmede i det kendte – mod en 
ny strategi for byrummet er både tit-
len på denne antologi og det første 
seminar. Seminaret fandt sted den 
23. januar 2008 i Mogens Dahl Kon-
certsal, og affødte tilbagemeldinger 
fra mere end 300 interesserede per-
soner fordelt på kommuner, statslige 
institutioner, interesseorganisationer 
og arkitekt- og rådgivningsfirmaer. 
Dagen blev en inspirerende tour de 

force gennem mange facetterede til-
gange til det offentlige rum. En ræk-
ke tværfaglige oplæg om bygninger, 
livsformninger, strategier, sansninger 
og rumligheder demonstrerede by-
udviklingens kompleksitet, og skabte 
et inspirerende, konstruktivt og in-
kluderende afsæt for Byens rum som 
udviklingsstrategi.

Denne antologi er det første fysiske resultat af Byens rum som udviklingsstra-
tegi og samler de forskellige oplægsholderes bidrag til seminariet. Vores am-
bition er, at der følger en række større og mere håndgribelige fysiske resultater 
rundt omkring i byrummene i Danmark. 

Helle Juul
Arkitekt MAA, ph.d. 
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