
KIT - LYS OG LYD WORKSHOP

 
14. NOVEMBER 2008

Byens Rum 2008 JUUL|FROST

”Byers kvalitet bestemmes af det antal steder i dem, som  er indrømmet 

improvisationen. Målet er at øge steder, hvor improvisationen, steder for 

det uventede, det anderledes - får en chance.

Citat: Sigfried Kracauer 1839-1966;



FIND FEM FEJL 
Kan vi sætte byrummets kvaliteter på formel? 

 

 

 

 

Lys og Lyd – workshop  

Fredag 14. november 2008 kl. 10-15 
Islands Brygges Kulturhus 
 
Tilmelding:  
Senest 10. november 2008 til mvp@kit.dk  

PROGRAM: 

 

10.15 Byen, dens rum og dens liv 

Helle Juul, arkitekt MAA  

 

10.45 Strømmenes by i en flydende verden - vil vi den? 

Hvis så, hvad er dens udfordringer? 

John Pløger, bysociolog 

 

11.15 Best case eksempler – Byens showroom 

Mikkel Klougart, etnolog 

 

11.25 Performative strategier i byrummet – den nye skole? 

 Kristine Samson, cand. mag. 

  

11.40 Frokost - Pause  

 

12.30 Workshop: 

Inddeling i tre grupper med hvert sit niveau og 

byrum  som fokus. Find fejl og ressourcer ved de 

enkelte byrumseksempler . 

 

13.20 Pause 

 

13.40 Debat: Det paradigmatiske byrum – utopi eller 

virkelighed? 

Helle Juul 

 

14.20  Hvad kan kunst gøre ved et byrum? Hvorfor er det 

vigtigt at betragte byen i sin helhed? Sum up. 

Trevor Davis  

 

14.30 God weekend 
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K 41 MEDARBEJDERE
28 arkitekter - 
3 landskabsarkitekter
3 konstruktører
1 erhvervs Ph.D
1 cand.mag
1 etnolog
1 arkitektstuderende
1 bogholder/regnskab/ adm.
1 piccoline

50% K/M
6 nationaliteter

Udviklingsafdelinger; 
1. BOLIG + BEBYGGELSE 
2. BY  + RUM  + LANDSKAB
3. FORSKNING + KOMMUNIKATION

UDSTILLET OG FORELÆST: Venice, Hamburg, Oslo, Berlin, 
London, Melbourne, New York, Brussel, Stockholm, Lund .....

Medlem af ECP - european Cultural Parliament- HJ
Optaget i Kraks blå bog
Medlem af kunstnersammenslutningen
Medlem af Danske Ark, Akademsiks Arkitektforening
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BYLIVET I FORANDRING
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Byers kvalitet bestemmes af det antal steder i dem, som  er indrømmet improvisationen. Projektets mål 
er at øge steder, hvor improvisationen, steder for det uventede, det anderledes - får en chance.
Citat: Sigfried Kracauer 1839-1966 
Bylivet har forandret sig. Det er blevet globalt, multikulturelt og turisme orienteret. Der er nye 
krav til bylivet. Byboerne har fået nye livsmønstre med en mere aktiv brug af byens tilbud og mødesteder, men 
stiller også større krav til byens æstetiske kvaliteter. Det uforpligtende oplevelsesfællesskab dyrkes af byens 
borgere som aldrig før, og der er opstået en skov af uformelle mødesteder fra caféer og restauranter til 
musiksteder og borgerhuse. Kvaliteten i byens sociale mødepladser er det som 
gør forskellen for om byen er attraktiv eller ej.I denne udvikling er stedsidentitet og arkitektur en vigtig attraktion, 
men også kultur, events og oplevelser med indhold som giver inspiration og skaber udfordringer.Nye krav til 
byplanlægningen Vi har en multikulturel by, en kosmopolitisk by, og denne nye type folkelighed der også må 
gives en plads i byudviklingen og i bylivet. Mangfoldigheden, den fremmede og det fremmede er vilkår i bylivet 
som også stiller nye krav til byplanlægningen. Der mangler mødesteder for den værdiplurale by, steder og 
aktiviteter der skaber oplysning og indsigt, debatter og samkvem som kan fremme tolerance mellem mange 
’fremmede’ stemmer. Kunst og kultur er oplagte formidlere og gerne i rammer med en klar arkitekturhistorisk 
identitet eller reference.Bylivet er strømme, det er at flanere gennem byen for at se ’hvad der 

sker’, få oplevelser og uventede hændelser. Byens offentlige rum stimulerer den 
æstetiske sans, nydelsen og drømmene i kraft af at være kulisser for byens kulturelle, etniske og sociale 
mangfoldighed. Bylivet er blikke, flanøren og nydelsen. Byens essens er strømme, netværk, relationer, 
udvekslinger og forbindelser der hele tiden skaber hændelser og uventede situationer. Det er attraktivt at opsøge 
de steder hvor normer og vaner for en tid overskrives – liminale rum – fordi det stimulerer refleksionen, samtalen 
mellem kendte og forandringen af egne normer og værdier.Den nye urbanitet - 
oplevelsesdimensionen Urbanitetsperspektivet ses i dag også som et oplevelsesperspektiv - det 
er oplevelsen af byen som er i fokus. Urbanitets- og identitetsspørgsmål handler delvis om det samme – nemlig 
forholdet mellem det fælles og det anderledes. Det drejer sig om hvordan individer bevæger sig i byen og 
dermed tillægger bylivet mening og hvordan bylivet bidrager til at udvikle og forme den personlig identitet. 
Dermed er diskussionen om kvaliteten i det urbane omsat til at fokusere på det at identificere sig med et sted – 
giver et sted identitet. Både urbanitet og identitet er uomgængelige temaer i forhold til arbejdet med 
Kvæsthusbroens fremtidige profil - som et vitalt og urbant omdrejningspunkt for det nye byliv. Byers kvalitet 
bestemmes af det antal steder i dem, som  er indrømmet improvisationen. Projektets mål er at øge steder, hvor 
improvisationen, steder for det uventede, det anderledes - får en chance.Citat: Sigfried Kracauer 
1839-1966Bylivet har forandret sig. Det er blevet globalt, multikulturelt og turisme 
orienteret. Der er nye krav til bylivet. Byboerne har fået nye livsmønstre med en mere 
aktiv brug af byens tilbud og mødesteder, men stiller også større krav til byens æstetiske 
kvaliteter. Det uforpligtende oplevelsesfællesskab dyrkes af byens borgere som aldrig før, 
og der er opstået en skov af uformelle mødesteder fra caféer og restauranter til 

musiksteder og borgerhuse. Kvaliteten i byens sociale mødepladser 
er det som gør forskellen for om byen er attraktiv eller ej.I denne udvikling er 
stedsidentitet og arkitektur en vigtig attraktion, men også kultur, events og oplevelser 
med indhold som giver inspiration og skaber udfordringer.Nye krav til byplanlægningen Vi 
har en multikulturel by, en kosmopolitisk by, og en nye type folkelighed der også må gives 
en plads i byudviklingen og i bylivet. Mangfoldigheden, den fremmede og det fremmede er 
vilkår i bylivet som også stiller nye krav til byplanlægningen. Der mangler mødesteder for 
den værdiplurale by, steder og aktiviteter der skaber oplysning og indsigt, debatter og 
samkvem som kan fremme tolerance mellem mange ’fremmede’ stemmer. Kunst og kultur 
er oplagte formidlere og gerne i rammer med en klar arkitekturhistorisk identitet eller 

reference.Bylivet er strømme, det er at flanere gennem byen for at se ’hvad der 
sker’, få oplevelser og uventede hændelser. Byens offentlige rum stimulerer den æstetiske 
sans, nydelsen og drømmene i kraft af at være kulisser for byens kulturelle, etniske og 
sociale mangfoldighed. Bylivet er blikke, flanøren og nydelsen. Byens essens er strømme, 
netværk, relationer, udvekslinger og forbindelser der hele tiden skaber hændelser og 
uventede situationer. Det er attraktivt at opsøge de steder hvor normer og vaner for en tid 
overskrives – liminale rum – fordi det stimulerer refleksionen, samtalen mellem kendte og 
forandringen af egner normer og værdier.Den nye urbanitet - oplevelsesdimensionen 
Urbanitetsperspektivet ses i dag også som et oplevelsesperspektiv - det er oplevelsen af 
byen som er i fokus. Urbanitets- og identitetsspørgsmål handler delvis om det samme – 
nemlig forholdet mellem det fælles og det anderledes. Det drejer sig om hvordan individer 
bevæger sig i byen og dermed tillægger bylivet mening og hvordan bylivet bidrager til at 
udvikle og forme den personlig identitet. Dermed er diskussionen om kvaliteten i det 
urbane omsat til at fokusere på det at identificere sig med et sted – giver et sted identitet. 
Både urbanitet og identitet er uomgængelige temaer i forhold til arbejdet med 
Kvæsthusbroens fremtidige profil - som et vitalt og urbant omdrejningspunkt for det nye 
byliv.  Byers kvalitet bestemmes af det antal steder i dem, som  er indrømmet 
improvisationen. Projektets mål er at øge steder, hvor improvisationen, steder for det 
uventede, det anderledes - får en chance.Citat: Sigfried Kracauer 1839-1966Bylivet har 
forandret sig. Det er blevet globalt, multikulturelt og turisme orienteret. Der er nye krav til 
bylivet. Byboerne har fået nye livsmønstre med en mere aktiv brug af byens tilbud og 
mødesteder, men stiller også større krav til byens æstetiske kvaliteter. Det uforpligtende 
oplevelsesfællesskab dyrkes af byens borgere som aldrig før, og der er opstået en skov af 
uformelle mødesteder fra caféer og restauranter til musiksteder og borgerhuse. 
Kvaliteten i byens sociale mødepladser er det som gør forskellen for om byen er attraktiv 
eller ej.I denne udvikling er stedsidentitet og arkitektur en vigtig attraktion, men også 
kultur, events og oplevelser med indhold som giver inspiration og skaber udfordringer.Nye 
krav til byplanlægningen Vi har en multikulturel by, en kosmopolitisk by, og en nye type 
folkelighed der også må gives en plads i byudviklingen og i bylivet. Mangfoldigheden, den 
fremmede og det fremmede er vilkår i bylivet som også stiller nye krav til 
byplanlægningen. Der mangler mødesteder for den værdiplurale by, steder og aktiviteter 
der skaber oplysning og indsigt, debatter og samkvem som kan fremme tolerance mellem 
mange ’fremmede’ stemmer. Kunst og kultur er oplagte formidlere og gerne i rammer med 
en klar arkitekturhistorisk identitet eller reference.Bylivet er strømme, det er at flanere 
gennem byen for at se ’hvad der sker’, få oplevelser og uventede hændelser. Byens 
offentlige rum stimulerer den æstetiske sans, nydelsen og drømmene i kraft af at være 
kulisser for byens kulturelle, etniske og sociale mangfoldighed. Bylivet er blikke, flanøren 
og nydelsen. Byens essens er strømme, netværk, relationer, udvekslinger og forbindelser 
der hele tiden skaber hændelser og uventede situationer. Det er attraktivt at opsøge de 
steder hvor normer og vaner for en tid overskrives – liminale rum – fordi det stimulerer 
refleksionen, samtalen mellem kendte og forandringen af egner normer og værdier.Den 
nye urbanitet - oplevelsesdimensionen Urbanitetsperspektivet ses i dag også som et 
oplevelsesperspektiv - det er oplevelsen af byen som er i fokus. Urbanitets- og 
identitetsspørgsmål handler delvis om det samme – nemlig forholdet mellem det fælles og 
det anderledes. Det drejer sig om hvordan individer bevæger sig i byen og dermed 
tillægger bylivet mening og hvordan bylivet bidrager til at udvikle og forme den personlig 
identitet. Dermed er diskussionen om kvaliteten i det urbane omsat til at fokusere på det 
at identificere sig med et sted – giver et sted identitet. Både urbanitet og identitet er 
uomgængelige temaer i forhold til arbejdet med Kvæsthusbroens fremtidige profil - som et 
vitalt og urbant omdrejningspunkt for det nye byliv. 



Byens rum som udviklingsstrategi
BYENS RUM 2008JUUL  FROST



Byens rum som udviklingsstrategi
Vi ser på byens rum som transformator for 
forandring i relation til kultur, livsstil og 
gentrificering og som attraktorer for en 
blanding af befolkningssegmenter.

BYENS RUM 2008JUUL  FROST
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Projektledelse:
Helle Juul, arkitekt MAA ph.d. – Juul | Frost

Akademisk partner:
John Pløger, bysociolog, RUC/Center for bystudier

Projektmedarbejdere:
Mikkel Klougart, etnolog
Kristine Samson, erhvervs-ph.d.
Pawel Antoni Lange, kommunikation

Juul | Frost arkitekter

Tænketank:
Mats Olsson
Peter Hanke
Bert Mulder

ORGANISATION
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 (By / Rum / Livsformning / Krop & Bevægelse), forståelsesramme for de problemstillinger og parametre, vi 
ønsker at udforske.

OPTIK – 4 SKALAER

By                   Rum              Livsformning   Krop & Bevægelse
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Byen udgør konteksten for det offentlige rum. En by er en kompleks og foranderlig forening af 
relationer, indtryk, rum og oplevelser.1. BY

OPTIK – 4 SKALAER1. BY
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2. RUM

Rum er en størrelse, der afgrænser sig fysisk og/eller mentalt i forhold til andre rum. Det 
gennemskæres af relationer og forbindelser, og dets udtryk formes af dets konkrete relationer, 
fysiske elementer og sociale praksisser.
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3. LIVSFORMNING

Livsformning dækker individets handlinger og udfoldelser i sociale grupper i byens rum. 
Forskellige konditioner skaber forskellige livsformninger, der indgår i mere eller mindre robuste 
fællesskaber.
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En person handler og bevæger sig som en reaktion på koblingen mellem det erfarede og det 
sansede. Derfor har kroppens sansninger stor indflydelse på personens brug og bevægelse i 
rummet. Forståelsen af denne sanselighed er et nødvendigt element i forståelsen af 
sammenhængen mellem rum og social adfærd.

4. KROP & BEVÆGELSE
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OPTIK – 4 SKALAER1. FASE VIDENSINDSAMLING

- 1. Seminar - Det fremmede i det kendte - 23. januar 2008

- 2. Inspirationsmøder - det virtuelle rum, 

- 3. Kulturarven som udfordring 

- 4. Studierejser, analyser m.v. 



 1. KVALITETSKRITERIER - EKSKLUSION / INKLUSION

> <
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PLADS
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 KVALITETSKRITERIER - HVILKE MÅLGRUPPER?
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 KVALITETSKRITERIER - MIDLERTIDIGHED



2. KVALITETSKRITERIER - KULTURARV OG IDENTITET
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2. KVALITETSKRITERIER - INTERAKTIVITET - SPORT / LEG FYSISK UDFOLDELSE
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MALMØ
Byens Rum 2008 JUUL|FROST



2. INTERAKTIVITET - SPORT / LEG  
UDFOLDELSE

0 ÅR

50 ÅR

25 ÅR
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BARCELONA
Byens Rum 2008 JUUL|FROST



 
HVILKE BEHOV

4 behovskategorier - kvalitetskriterier?:
             

             

1 Fysiske / bygningsmæssige behov

2 Sociale behov

3 Sanselige - æstetiske  behov

4 Rumlige / byrumsmæssige behov

1

2

3

4

Juul I Frost Arkitekter     www.juulfrost.dk



HVILKE BEHOV SKAL BYEN OG BYRUMMET DÆKKE?

FORSKELLIGE BEHOV: 
   

   REKREATIV

   EVENTS

   CAFÉ

   TURISTER - KULTURTURISTER

   STUDERENDE

   PASSERENDE

   BESØGENDE

   HANDEL

   ERHVERV

   BOLIG

Juul I Frost Arkitekter     www.juulfrost.dk



4. HVILKE BYGNINGSTYPER

TRANSPARENS, FUNKTIONSBLANDING OG FOKUS PÅ OFFENTLIGHEDSGRADER
LUKKEDE FACADER LUKKER AF FOR BYLIVET

><
                                           www.juulfrost.dk



CASES
CASESCASES

CASES
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CASES
CASESCASES



CASE AMSTERDAM / BIJLMER

By
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AMSTERDAM ZUIDOOST – BIJLMER + ARENA BOULEVARD
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BIJLMER - SOCIAL UDFORDRING

Højhuse fra 1975 Blokkene rives ned Erstattes af ny tæt-lav bebyggelse

Livsformning
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AMSTERDAM BIJLMER ARENA STATION

Central urban hub der spreder og samler bylivet 
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AMSTERDAM ZUIDOOST – SOCIAL BÆREDYGTIGHED
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BIJLMER STRATEGI FOR URBANE ATTRAKTORER

Gymnasium

Krop & Bevægelse

BYENS RUM 2008JUUL  FROST

Marked



AMSTERDAM BIJLMER ARENA STATION

Central urban hub der spreder og samler bylivet 
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AMSTERDAM ZUIDOOST – BIJLMEER + ARENA BOULEVARD

Kontekst kort - flow

Krop & Bevægelse

BYENS RUM 2008JUUL  FROST

Flows of various segments



ELEMENTS - FLOWS - A PUBLIC SPACE STRATEGY
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PEOPLE MULTICULTURAL PLACE - INTERCULTURAL EXCHANGE

Livsformning
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CASE DUBLIN

By

BYENS RUM 2008JUUL  FROST



Illustration: McGarry Ni Éanaigh Architects
KONTEKST

BYENS RUM 2008JUUL  FROST

LIFFEY BOARDWARK - SPACE AT THE EDGE - extending meetingplaces

Rum



Richard Hatch Photography

LIFFEY BOARDWARK
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Krop & Bevægelse



GRAND CANAL PLAZA
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KONTEKST

GRAND CANAL PLAZA - URBAN ATTRACTOR

Rum

BYENS RUM 2008JUUL  FROST



Illustration: Martha Schwartz Partners

GRAND CANAL PLAZA
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Rum



SMITHFIELD

By
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Illustration: Barry Mason Photography
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Rum

Kontekstkort

SMITHFIELD
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SMITHFIELD

Rum

BYENS RUM 2008JUUL  FROST



Man forventede, at udviklingen i området kunne 
genereres ud fra selve pladsen.  Men på grund af de 
manglende funktioner og attraktioner på pladsen 
tiltrækkes eller skabes der ikke en udvikling. 

Derfor er det op til pladsens omkringliggende funktioner 
og attraktioner at generere en udvikling i området.

Hotel

Supermarked

Biograf

Kontor

Museum

Kommune-
kontor

Livsformning

SMITHFIELD - POTENTIAL SEGMENTS
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POTENTIALET
Kreativitet, eksperimentet og kulturel udfordring skal være stedets ånd. Der skal skabes innovative 

miljøer, hvor man udnytter de kreative institutioner der er i nærheden.
Området skal stimulere til samtaler. Kvæsthusbroen skal være åben, inviterende og 

tilpasningsdygtig overfor forandringer. Signaturen på den kreative by....
JUUL I FROST ARKITEKTER
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KUNST DET INVARIABLE



JUUL  FROST



MARKEDSPLADSEN

JUUL  FROST

Virksomheder 
inviteres i korte 
perioder om året til at 
byde ind på molen 
som udstillingsvindue
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