
Byrum
der udfordrer stedet og matcher hverdagslivet
Kursus i København – 4. juni 2012

Ideen med kurset:
At give deltagere, der arbejder med planlægning af byrum, 
mulighed for at reflektere over tidens strømninger i forhold 
til det daglige arbejde. Kurset er desuden tænkt som inspira-
tion til en studietur til New York i september.

Alle taler om og stræber efter byrum med mangfol-
digt byliv.

Når vi taler om den gode by, står byrummet højt på 
listen, og når byerne konkurrerer, er byliv en vigtig 
parameter.

Mens fortidens bypolitik søgte at ’reparere’ på de 
negative konsekvenser af kapitalismen som f.eks. 
fattigdom, epidemier og forurening, handler nutidens 
bypolitik om at fremme en ny epoke i kapitalismens 
historie – globaliseringen.

Kurset stiller en række spørgsmål til dagens bypolitik: 
Hvordan kan byrum henholdsvis fremme og hæmme 
byliv? Hvordan påvirker design adfærd og adfærd 
design? Hvad er et demokratisk byrum? 

Og hvad kan vi lære af New York, når vi stræber efter 
byrum med mangfoldigt byliv, med bynatur og med 
en lokal forankring?

New York er USA’s mest segregerede by men sam-
tidig tæt og blandet. Selvom byen er en verdensby 
blandt de helt store og f. eks. cykelkulturen ikke 
lige kan implementeres, så kan vi lære af en mere 
innovativ og beslutsom kultur ’over there’. Vi kan 
desuden blive mere bevidste om vore egne succeser 
og fiaskoer ved at spejle os i løsninger fra en anden 
kultur. 
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Dagens program I N S P I R A T I O N   F R A   N E W  Y O R K

10.45
Hvad kan vi lære af byrum i New York?
New Yorks byrum i spændingsfeltet mellem byens offi-
cielle planlægning på den ene side og byens kludetæppe af 
communities med en mangfoldighed af initiativer nedefra.
Bl.a. Broadway og Time Square, High Line og Eagle Street 
Rooftop Farm, community gardens
Peter Schultz Jørgensen, arkitekt og skribent. 

11.30
Eksport af dansk kultur til New York
Hvordan kan NYC blive en by til fodgængere og cyklister?
Gehl Architects har fået til opgave at komme med Idéer 
til at reducere biltrafikken, til at invitere til alternative 
transportformer og til at udvikle byrummene.
Om ideerne, om samarbejdet og processen.
Arkitekt ph.d. Camilla van Deurs, Gehl Architects 

09.30
Ankomst, kaffe og brød

09.50
Introduktion til dagen

10.00
Byrum der udfordrer stedet og 
matcher hverdagslivet. 
I opskriften på den gode by står byrummet højt på 
listen. Kan byrum være med til at binde den spredte by 
sammen? Hvordan kan byrum henholdsvis fremme og 
hæmme byliv?
Hvordan påvirker design adfærd og adfærd design?
Hvad er et demokratisk byrum?
Arkitekt Mikkel Frost, partner i CEBRA

13.00
Superkilen – et projekt der er landet på Nørrebro
’Ideen med den nye park er, at den skal fortælle en positiv  
historie om det multietniske område, og at den skal gøre 
Nørrebro til centrum for et nyskabende rum af internatio-
nal kaliber, - til inspiration for andre byer og kvarterer.’
Ved at gennemgå erfaringer fra andre byrumsprojekter, 
hvor andre metoder og mål er brugt – bl.a. Enghaveplads 
og Enghave Minipark på Vesterbro tilbydes nye spørgsmål 
til en analyse af Superkilen. Hvordan kan vi med friske øjne 
læse det nye byrum på Nørrebro?
Kenneth A. Balfelt, billedkunstner med erfaringer fra andre 
byrumsprojekter.

13.45
Tur gennem Kilen i grupper efterfulgt af debat
Er Kilen et demokratisk byrum?
Giver byrummet kvarteret en ny identitet?
Er hverdagslivets behov tænkt ind?
Debat: Det bedste og det værste ved Superkilen

15.30
By og biodiversitet
Bynatur er kommet på dagsordenen p.g.a. klimaændringer 
og af hensyn til sundhed. Hvordan kan biodiversitet blive 
en særlig strategi for byrumsplanlægning? Eksempler fra 
bl.a. New York og Berlin.
Martin Odgaard, Ph.d.-studerende på Arkitektskolen i Århus

16.15
Afrunding (slut 16.30)


