
 GENTOFTE KOMMUNE 

 

  

 
 

 

 
Referat af  

møde i 
Opgaveudvalget Byens rum - 

rammer om fællesskaber  
 

Mødetidspunkt 16-06-2021 17:00 
Mødeafholdelse Kildeskovshallens opholdsstue 

 
 
Protokollen blev læst 
og mødet hævet kl.: 

 
20:00 

Tilstede:  Kristine Kryger, Ulrich Borch, Karen Riis Kjølbye, Jesper Marcus, Niels 
Lund, Christen Monberg, Bent Repsdorph, Mads Bang Aaen Kornerup, Berit 
Clausager, Frederik Dehlholm, Joan Frederiksen 

 
 

 
 
Fraværende: Mille Fly, Jesper Eis Eriksen, Viktoria Akishina, Frederik Kirring 
  
 
 

  



Side 2

Indholdsfortegnelse 
 

Opgaveudvalget Byens rum - rammer om fællesskaber 
 

16-06-2021 17:00 
 
1 (Åben) Opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber møde ......................................3 
 

 

 
  



Side 3

1 (Åben) Opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber møde 
  
Sags ID: EMN-2020-06536 
 
Resumé 
På det tredje møde i opgaveudvalget skal mødedeltagerne dele og drøfte resultatet af deres 
feltstudier med vægt på udfordringer, dilemmaer og potentialer. På grundlag heraf skal en 
afgrænsning af opgaveudvalgets arbejde og fokus drøftes. Udvalget vil desuden blive præsenteret 
for et oplæg om social design. 
 
Baggrund 
Dagsorden for 3. møde 
 

1. Velkommen og genbesøg af procesplan 
2. Præsentation af feltstudier pr. gruppe 
3. Fælles refleksioner med henblik på afgrænsning af opgaven 
4. Pause med forplejning 
5. Oplæg om social design inkl. drøftelse 
6. Afslutning 

 
Formålet med det 3. møde i opgaveudvalget er, at deltagerne får et tydeligere fælles billede af 
byens rum og borgernes adfærd heri, samt de udfordringer, dilemmaer og potentialer, som 
grupperne har identificeret i forbindelse med deres feltstudier. Dette skal danne grundlag for en 
afgrænsning af opgaveudvalgets arbejde og fokus. 
Udvalget vil desuden blive præsenteret for et oplæg om social design, herunder byens rum ud fra 
et sociologisk perspektiv, multifunktionalitet i byens rum, bæredygtighed og natur i byens rum, 
ejerskab, frivillighed og sociale fællesskaber, samt et blik på nogle af de erfaringer der hidtil er gjort 
i forhold til Covid19-pandemiens betydning i byrummene. Oplægsholder er Valinka Suensson, som 
er sociolog Ph.d. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber: 
 

1. At udvalget præsenterer og drøfter fundne udfordringer, dilemmaer og potentialer i byens 
rum 

2. At udvalget medvirker til at afgrænse opgaveudvalgets videre arbejde og fokus 
3. At udvalget drøfter perspektiver vedrørende social design 

 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Ad 1) 
Udvalget har været på feltstudier i udvalgte byrum i Gentofte for at se på udfordringer og 
potentialer. På mødet fremlagde grupperne deres respektive præsentationer af deres oplevelser. 
Medlemmerne iagttog blandt andet at, 
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 der kan være uoverensstemmelser mellem et byrums indretning og intention og borgernes 
forventninger til byrummets anvendelse og behov. Ex Dan Turells Plads, der som et 
skulpturel indrettet byrum, måske kan efterlade et indtryk af, ikke at udnytte sit potentiale 
for ophold og aktivitet. 

 der kan være et dilemma omkring regulering af adfærd i det offentlige rum, og de unges 
behov for at kunne indrette sig frit efter deres behov. Det bør drøftes, hvordan vi kan skabe 
rum til det. 

 der kan være et potentiale i anvendelse af vejhjørner og egnede vejarealer til midlertidige 
pladsdannelser, til fremme af ophold og byliv i afgrænsede perioder. Ex Skt. Peders Vej i 
Hellerup bydelscenter. 

 der bør tages ved lære af de gode eksempler, som fx Gentoftegades indbydende byrum. 
Samme kvaliteter savnes fx langs butiksgaden Jægersborg Allé, hvor der er potentiale til 
indretning af byrummet i en mere opholdsvenlig menneskelig skala. 

Ad 2) 
Udvalget påbegyndte en afgrænsning af opgaven ved at notere pointer fra fremlæggelserne og det 
efterfølgende oplæg. Der vil på næste møde 26. august blive præsenteret en række 
byrumstypologier, der kan bidrage til en yderligere afgrænsning af opgaven. Udvalget har indtil nu 
særligt drøftet de udendørs byrum og deres udfordringer og potentialer.  
Det blev aftalt, at der er mulighed for deltagelse på folkemødet ”Gentofte Mødes” d. 10. september. 
Her skal OU Byens Rum deltage på UngeScenen, hvor udvalgets idéer og forslag kan spejles i de 
unges behov og hverdag. Der er mulighed for, at høre de unges syn og tanker om adfærd i byens 
rum, og dele erfaringer og oplevelser med denne gruppe af superbrugere af byens rum. 
 
Ad 3) 
På mødet var der et oplæg fra sociolog Valinka Suenson om adfærdsdesign og byrumstendenser: 
 

 Hun påpeger, at der er en tydelig sammenhæng mellem rummets indretning og 
menneskers adfærd. Det er muligt, at designe en ønsket adfærd, ved at gøre det let og 
attraktivt at tage det ”rigtige” valg. 

 Der er ifølge Valinka særligt 5 aktuelle tendenser: 
Multifunktionalitet og individuelle oplevelser – byrummet skal kunne indrettes til mange 
forskellige behov samtidig. Vi efterspørger alle lige netop det, der giver livskvalitet for os. 
Bynatur og biodiversitet – en bæredygtig klimadagsorden sætter sit præg på vores by. Vi 
vil gerne opleve bynatur tæt på. 
Medejerskab, frivillighed og fællesskab - vi tager i højere grad del i indretningen af vores 
by. Særligt i den tætte by, hvor fx byhaver kan få mennesker til at mødes om et fælles 
projekt. 
Motion, bevægelse og sundhed – vi bruger byens rum mere aktivt. Både alene og 
sammen med andre. 
Midlertidighed – vi bør skabe plads til foranderlighed når behov og lyst ændres med tiden. 
Også til de større arrangementer, hvor mange mennesker mødes. 

 Vi kan også lære fra adfærd under Covid-19 – mange af byens rum er indrettet til 
forbrug. Vi bør i højere grad understøtte, at byens rum også er til for den medbragte 
madpakke og til ”bare at kunne være”. 

 Oplægget var underbygget med danske og internationale eksempler. 
 

Udvalget drøftede efterfølgende oplæggets forskellige temaer og noterede de væsentligste 
fokusområder med relevans for byens rum i Gentofte. Noterne blev indsamlet ved mødets 
afslutning og fokusområderne vil blive præsenteret på næste møde. 
 
 
Bilag 
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