
Byens rum som udviklingsstrategi er et tværfagligt udviklingsprojekt, der søger at udvikle en ny tilgang til, hvordan byens offentlige 
rum kan virke som katalysator for udvikling af byens rum ved et fokus på forandring og betydning som strategiske redskaber. 
Projektet er forankret hos Juul|Frost Arkitekter, FORSKNING+KOMMUNIKATION ved Helle Juul med John Pløger fra RUC som 
akademisk partner. Byens rum som udviklingsstrategi løber indtil efteråret 2009 og er fi nansieret af Realdania. 
Se www.byensrum.dk for yderligere information. 
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Referat af Inspirationsmøde # 1: 

Midlertidige og virtuelle rum i byen

Afholdt den 29. april 2008
Juul | Frost Arkitekter
Refshalevej 147 - 1432 København K

 

Byens rum som udviklingsstrategi afholder løbende en række af inspirationsmøder, der belyser og 
debatterer en aktuel, interessant tematik med inviterede oplægsholdere i et uformelt forum. Formålet 
med inspirationsmøderne er at udveksle idéer og erfaringer fra andre. Yderligere er formålet at belyse 
og perspektivere Byens rum som udviklingsstrategis problemstilling gennem konkrete cases og andre 
projekters problematikker. 

Inspirationsmøde # 1: Midlertidige og virtuelle rum i byen blev afholdt hos JUUL | FROST Arkitekter 
og havde oplæg af Bert Mulder, Henrik Harder og Poul Broberg. 

Inspirationsmøde # 2: Kulturarv og forandring blev afholdt d. 4 juni af Byens rum i samarbejde med 
Bygningskultur Danmark, og satte tre vidt forskellige oplægsholdere stævne, for at de kunne give et bud 
på kulturarvens rolle i byudvikling, i samfundet og for den enkelte bruger af byen.
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1  Bert Mulder (NL), informationskonsulent, lektor på Haag Universitet

BYTES AND BRICKS 

Sammensmeltningen mellem bytes og mursten bliver efter Bert Mulders overbevisning en af fremtidens 
byplanlægningsmæssige udfordringer. Byer udvikler sig i deres eget tempo, der blandt andet afhænger 
af kommunale og private bygherres iver efter at investere i byudvikling. Den digitale udvikling foregår 
uanfægtet af dette i et eksponentielt tempo. I dag eksisterer byen og det digitale stadigvæk som to 
relativt autonome størrelser, men Mulders fremtidsvision er, at byen og det digitale smelter sammen med 
hinanden. Mulder argumenterede for tre niveauer, som er nødvendige at forholde sig til i den digitale 
by: Det fysiske, det sociale og det planlægningsmæssige. 

Intelligente objekter

Allerede i dag kommunikerer togsæt med skinnerne, biler kommunikerer med hinanden og intelligente 
trafi ksystemer informerer om den aktuelle trafi ksituation. Med andre ord bliver identitet, omgivelser og 
kommunikation relative størrelser - ikke blot for de personer, der bevæger sig rundt i byrummet, men i 
ligeså høj grad for de fysiske genstande i byens rum. 

Hjemmesider giver socialt løft 

På det sociale niveau bidrager IT-udviklingen til at give socialt udsatte kvarterer et løft; en 
række hollandske eksempler viser, hvordan offentlige myndigheder udnytter internettets sociale 
anvendelsesmuligheder. Et konkret eksempel er en ’full-service’ internetplatform, der fungerer som en 
hjemmeside for et ældrebolig-kvarter, hvor beboerne fi nder alle de oplysninger, de har brug for i deres 
dagligdag. Ifølge Mulder viser de igangsatte pilotprojekter, at sociale hjemmesider mindst tjener tre 
formål: For det første tilfører det kvarteret en klar identitet, for det andet styrker det de enkelte beboere 
og endelig øger det de sociale kvaliteter.

Den styringsmæssige udfordring

Ifølge Mulder er den helt store udfordring i forbindelse med udviklingen af den digitale by helt basalt et 
spørgsmål om fi nansiering: Hvem skal betale for udviklingen af den digitale by, og hvilke incitamenter 
er der for at investorer, staten eller kommunerne udvikler de nødvendige tekniske løsninger? Mulder 
taler om byen som et informationssystem og skelner mellem fi re niveauer, som den digitale byudvikling 
er nødsaget til at forholde sig til: Teknologi og hvem der skal levere den, vidensamlinger der stilles til 
rådighed af private og offentlige informationsleverandører, serviceydelser og målgruppen. 

Fire udfordringer 

Mulder rundede af med at opstille fi re klare udfordringer som byplanlæggere må forholde sig til: 
Skalaspørgsmålet, kvaliteten af de udbudte ydelser, en mere tværfaglig tilgang til opgaven og 
organiseringen. Det kræver en ny måde at tænke og organisere på, da IT-teknologien arbejder på 
tværs af sektorer. Det handler om at udvikle en metastruktur, der kan forene de lokale og tværsektorale 
initiativer, der tilsammen skaber den digitale by. 
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2  Henrik Harder (DK), lektor ved Aalborg Universitet, Arkitektur og Design 

GPS SOM BYUDVIKLINGSREDSKAB

Henrik Harder står i spidsen for det Realdania-fi nansierede projekt Det mangfoldige byrum. Projektet 
kortlægger personers adfærd i byens rum ved hjælp af GPS. Baggrunden for projektet er en erkendelse 
af, ”at menneskelige aktiviteter i det fysiske og virtuelle rum er de væsentligste og afgørende drivkræfter 
i udviklingen af det fremtidige, diversifi cerede byliv”. Den kvantitative GPS-kortlægning suppleres med 
kvalitative analyser, hvor forsøgspersonerne skal besvare spørgsmål om, hvad de har foretaget sig på 
en given lokalitet og ikke mindst hvorfor de har ageret, som de har gjort. 

Unge vil have pæne rum 
Aktuelt deltager 300 unge fra Ålborg Kommune i projektet og deres krav til byens rum er fortrinsvis 
basale ønsker, som fx at byens rum skal være trygt og rart at bevæge sig rundt i, fritaget for kriminalitet, 
renholdt, velholdt og emme af atmosfære. Det er ikke særskilt overraskende, men projektets analyser 
og kortlægning af brugernes bevægelsesmønstre kan give byplanlæggere et værdifuldt fi ngerpeg om, 
hvilke områder af byen, der rent faktisk bliver brugt, og hvilke formål de bliver brugt til. 

Foto fra mødet - Juul | Frost Arkitekter
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3  Poul Broberg (DK), Idrætskonsulent Poul i Dansk Idræts-Forbund

BYEN BEVÆGER SIG

Idrætskonsulent Poul Broberg præsenterede Dansk Idræts-Forbunds projekt om at forstærke idrættens 
rolle i byens rum. Baggrunden for projektet er, at færre unge dyrker motion i dagligdagen, at 
storbyernes eksisterende idrætsfaciliteter er i dårlig stand samt et ønske om at sætte fokus på 
moderne idrætsgrene. Samtidig fi ndes der skarpe sociale, fysiske og mentale barrierer for byboernes 
idrætsudfoldelser. 

Har de unge ikke adgang til at dyrke idræt i deres nærområde, bevæger de sig ikke automatisk hen 
til idrætsanlægget for at dyrke motion. Udover at sikre muligheder for aktiviteter i nærområdet, er 
et af formålene med DIFs projekt at rykke ved forståelsen af, hvad en idrætsfacilitet er. Det er ikke 
nødvendigvis endnu en multihal, der kræver en stor investering i ryggen for at blive realiseret. Derimod 
er en af de grundlæggende tanker, at idrætsfaciliteter tager form af både byrum, bygninger og 
aktiviteter. 

Idrætten som en integreret del af byudvikling

DIFs klare målsætning med Byen bevæger sig er at sikre, ”at kommuner i forbindelse med byfornyelse 
eller byudviklingsinitiativer skal redegøre for borgernes muligheder for at få adgang til idræt, motion 
og fysisk aktivitet.” Det handler om at integrere idrætten i nye sammenhænge som eksempelvis i 
eksisterende anlæg, der i dag anvendes til andre formål, skabe plads til nye idrætsgrene, og sikre 
større fl eksibilitet. Derudover er det en klar målsætning at styrke nærheds-principperne og udnytte de 
tomme arealer, der ligger ubrugte hen i byerne. Idrætten skal være let tilgængelig, og det skal være 
uproblematisk at komme til at bevæge sig – uanset hvor man bor eller arbejder. Målsætningen er 
ganske klar: byen skal bevæge sig.

Referent: Byens rum som udviklingsstrategi


