
Juul | Frost Arkitekter   06.05.2009 / RL 

LYS og LYD WORKSHOP 27. maj 9.00 - 12.30 

- Byrum som demokratiske rum i Kulturhuset Islands Brygge  

Islands Brygge 18, 2300 København S 
 
 
 
Hvad er Demokrati? 
Demokrati er sammensat af to græske ord: Demos (folk) og krati (styre). Demokrati er folkestyre. 

 

Hvad er det demokratiske byrum? 
Det demokratiske byrum er et byrum, der er styret af folket. Det er brugerne, der indtager byrummet og gør det til deres 

eget. Det demokratiske byrum er et bæredygtigt, multifunktionelt byrum, der rummer byens sociale og aktivitetsmæssige 

mangfoldighed. Det demokratiske byrum kan være for mange eller få, men sikkert er det at det demokratiske byrum er 

inkluderende snarere end ekskluderende. 

 

Værdisamfundet 
Samfundet har udviklet sig fra industrisamfund til videnssamfund gennem de seneste årtier. Vi hævder, at samfundet 

aktuelt bevæger sig fra videnssamfund til værdisamfund, hvor værdier afgør vores prioriteringer, valg og handlinger.  

 
Værdibaseret planlægning af det demokratiske byrum 

Værdibaseret planlægning skaber rammerne for det fleksible og mangfoldige byliv. Det er en tilpasningsvenlig 

planlægningsform, der fokuserer på fremtiden og de værdier, den indeholder. Værdibaseret planlægning opererer på fire 

niveauer, der sikrer holistiske løsninger: By, Rum, Livsformning og Krop.  

 

 
PROGRAM 
 

Kl. 09.00: OPLÆG OG DEBAT OM DEMOKRATISKE BYRUM  
 - Hvad er det demokratiske byrum ifølge den private arkitekt? Helle Juul, partner JUUL | FROST Arkitekter, 
Arkitekt MAA, Ph.d.   
Debat: Hvad er det demokratiske byrum ifølge de kommunale planlæggere. 
 
Kl. 09.40: INTRODUKTION TIL JFA DEMOKRATIVÆRKTØJ særligt udarbejdet til dagen. 
- Krav, konsekvens og kvalitet: Hvordan måles et byrums demokratiske værdier? 
 
KL.10.00: GÅTUR  
Det demokratiske og inkluderende byrum versus det privatiserede og ekskluderende byrum.  
Gåtur langs Islands Brygge.  
     
Kl. 11.30: DISKUSSION OG OPSAMLING   
Det Demokratiske Byrum i værdisamfundet.   
 
KL. 12.00 – 12.30: FROKOST 
 
Tilmelding skal ske inden d.  20. maj 2009 til: 
Marie Viltoft Polli, projektkoordinator mvp@kit.dk   
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