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1 (Åben) Opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber 
  
Sags ID: EMN-2020-06537 
 
Resumé 
Formålet med det 4. møde i opgaveudvalget er dels at få struktureret og suppleret de mange 
forskellige input, der er kommet indtil nu, og dels at forholde sig til hvilke greb man kan bruge for at 
skabe bedre rammer om fællesskaber i forskellige byrumstypologier.  
Opgaveudvalget skal desuden være med til at forberede deltagelse i Gentofte Mødes d. 10. 
september. 
 
 
Baggrund 
Dagsorden: 
 

 Velkommen og siden sidst 
 Kommentering af den fremsendte opsamling af opmærksomhedspunkter til 

byrumstypologierne, og drøftelse af hvordan opgaveudvalgets arbejde sammenfattes 
 3 korte oplæg om læringer fra andre opgaveudvalg 
 Cafédialog om læringer fra andre opgaveudvalg i relation til byens rum 
 Drøftelser af hvilke greb man kan bruge, for at skabe bedre rammer om fællesskaber i 

forskellige byrumstypologier 
 Forberede Gentofte mødes 

 
Opgaveudvalget vil på sit 4. møde indledningsvist få lejlighed til at kommentere den fremsendte 
opsamling af de opmærksomhedspunkter, som deltagerne noterede sig under fremlæggelse af 
feltstudierne samt oplæg om adfærd og byrum på mødet d.16. juni 2021. 
 
Med kun to opgaveudvalgsmøder tilbage, skal vi tale om hvordan opgaveudvalgets viden og tanker 
skal sammenfattes. Et forslag om at samle udvalgets arbejde med udgangspunkt i 
byrumtypologierne drøftes. 
 
På baggrund af 3 korte oplæg skal deltagerne forholde sig til, hvilken betydning læringer fra andre 
opgaveudvalg mv. skal have for den fremtidige brug og indretning af byrummene, og hvilke greb 
man kan benytte for at skabe bedre rammer om byens fællesskaber. 
 
Det drejer sig om læringer fra opgaveudvalget En times motion om dagen, der taler ind i 
byrumstypologien Det aktive byrum, Sundhedsstyrelsens ”Brugbar by for seniorer”, der taler ind i 
byrumstypologien Byrum til ro og fordybelse og opgaveudvalget Læringer fra coronatiden, der taler 
ind i byrumstypologien Det midlertidige byrum.  
 
Deltagerne vil efterfølgende få lejlighed til at komme med input til de øvrige 5 byrumstypologier. 
 
To medlemmer af opgaveudvalget har sammen med administrationen udviklet et forslag til hvordan 
opgaveudvalget Byens rum repræsenteres på Gentofte Mødes ved Byens Hus d. 10. september. 
Forslaget præsenteres og der vil være mulighed for at komme med input til eventet, hvor der er 
valgt at sætte fokus unges brug af byens rum og hvor udvalgets medlemmer opfordres til at 
deltage.  Desuden forberedes opgaveudvalgets spørgsmål til unge, såvel som ældre og familier, 
erhvervsfolk med flere, der deltager på Gentofte mødes. 
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Indstilling 
Det indstilles  
 
Til opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber: 
 

1. At drøfte hvordan udvalgets tanker og viden skal sammenfattes 
2. At drøfte hvilken betydning læringer fra andre opgaveudvalg skal have for fremtidens brug 

og indretning af byens rum 
3. At drøfte hvilke greb der kan bruges i forhold til de forskellige byrumstypologier for at skabe 

bedre rammer om byens fællesskaber 
4. At medvirke til at forberede eventet Gentofte mødes 

 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
Ad.1 
 
Inden mødet fik udvalget tilsendt en sammenfatning af de tidligere drøftelser om temaer i relation til 
byens rum. Der er særlig opmærksomhed om otte byrumstypologier, der beskriver væsentlige 
temaer for at danne gode fællesskaber. Typologierne er: Tryghed, Midlertidighed, 
Multifunktionalitet, Bæredygtighed, Aktivitet, Ro og fordybelse, Funktionsbestemt, Tilgængelighed. 
 
Udvalget skal aflevere forslag til, hvilke greb man kan bruge, for at skabe bedre rammer for 
fællesskaber i de nævnte typologier. Det skal også drøftes, hvem der er primære brugere af de 
forskellige byrumstyper. 
 
Udvalget skal også komme med inspiration og forslag til, hvordan eksisterende og nye byrum skal 
indrettes for at danne ramme om fællesskaber. Byrumstypologierne vil blive strukturerende for 
denne besvarelse. 
 
Udvalgets input vil blive præsenteret for kommunalbestyrelsen i et digitalt format, hvor der er 
mulighed for interaktive kortfunktioner og henvisninger til øvrig viden og publikationer om byrum. 
Specifikke forslag til ex geografiske initiativer vil blive samlet i et idékatalog. 
 
På næste møde vil udvalget blive præsenteret for et udkast til et digitalt format, der kan danne 
ramme om besvarelsen af opgaven. 
 
Ad. 2 
 
Udvalget blev præsenteret for tre korte oplæg om temaer fra andre opgaveudvalg, som berører 
udvalgets arbejde. Efterfølgende kunne udvalget drøfte alle tre temaer i en cafédialog. 
 
Første oplæg var om opgaveudvalget ” En Times Motion Dagligt”. Det relaterer sig til byrumstypen 
”Det aktive byrum”. Et pejlemærke er, at ”Alle i Gentofte Kommune skal kunne være aktive i byens 
rum.” Vores omgivelser har indflydelse på vores adfærd og vores valg. Byens indretning kan derfor 
medvirke til mere bevægelse i hverdagen. Der er allerede en tendens til at flere gerne vil dyrke 
motion udendørs. Gentofte Kommunes byrum skal i højere grad understøtte hverdagsbevægelse 
og udendørs idræt. For at fremme en aktiv livsstil i byens rum skal vi synliggøre og løbende 
forbedre dem. 
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Andet oplæg var en kort film fra Sundhedsstyrelsen om seniorvenlige byrum. Det relaterer sig bl.a. 
til ”byrum til ro og fordybelse”. Her blev der lagt vægt på, at seniorer gerne vil være trygge, opleve 
natur, føle sig fri, være en del af noget, have noget at komme efter samt føle sig velkommen. 
 
Tredje oplæg handlede om opgaveudvalget ”Læringer fra coronatiden” og andre pludselige 
tendenser i tiden, der påvirker brugen af byrum. Det relaterer sig til byrumstypen ”det midlertidige 
byrum”. Der blev refereret til Gehl Architects byrumsstudie, der har observeret menneskers adfærd 
i byrummet under lock-down i nogle af landets større byer. Studiet peger på: 
 

 Mennesker søger mod de grønne frirum, når der ikke er mulighed for forbrug 
 Mere intens udnyttelse af byrum til ophold og bevægelse 
 Vi opholder os lokalt, og flytter os ikke så meget mellem steder som før 
 Vi flytter vores behov og idérigdom med os og skaber nye fællesskaber i byrummet 
 Kvinder, børn og ældre bruger byrummet mere… 

 
I første runde af cafédialogen blev de tre temaer drøftet i grupper. Undervejs blev pointer noteret 
på plancher og efterfølgende kort præsenteret i plenum. 
 
Af væsentlige pointer kan nævnes: 
 

 Brug nudging som et redskab til at få folk til at bevæge sig mere gennem leg og transport. 
 Aktiver byrummet med opgaver, geocaching og vidensamling. 
 Skab flere opholdssteder af god kvalitet og flere faciliteter, der indbyder til ophold og møder 

mellem mennesker. 
 Vores byrum skal generelt være tilgængelige for alle. Dog kan der godt være naturområder 

eller lign. der er mere ”utilgængelige”. 
Ad. 3 
 
I anden runde af cafédialogen fik udvalget mulighed for at drøfte de øvrige byrumstypologier. Der 
blev taget afsæt i de forskellige input fra tidligere møder, oplæg fra sociolog, egne oplevelser og 
inspiration fra Gehls kvalitetskriterier. Udvalget drøftede gruppevis de øvrige byrumstypologier, og 
hvilke greb man kan bruge, for at skabe bedre rammer for fællesskaber i byrummene, samt hvem 
der er de primære brugere. Byrumstyperne omfattede: 
 

1. Det trygge byrum 
2. Byrummet i balance (bæredygtighed) 
3. Det tilgængelige/imødekommende byrum 
4. Byrum til flersidig anvendelse med multifunktionalitet og individuelle oplevelser 
5. Byrum indrettet til en bestemt anvendelse 

 
Af væsentlige pointer kan nævnes: 
 

 Det kan med fordel kortlægges, hvor der er forskellige typer af byrum fordelt over 
kommunen. 

 Klimaforandringerne taler for, at der skal plantes flere træer for skygge, mere nedbør 
kræver mere overdækning ude, og vi kan bruge vand som et designelement. 

 Nye samarbejder ml. foreningsliv/private/kommune kan give kreative og alternative 
løsninger. 

 Borgerne bør anspores til at igangsætte initiativer i byrummet, hvor de driver det selv og 
opnår større ejerskab og ansvarsfølelse. 
 

Alle pointer samles i et notat og forelægges udvalget på kommende møde. 
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Ad. 4 
 
Udvalget drøftede deltagelse på Gentofte Mødes, en festival for demokrati og samtale d. 10. 
september i Byens Hus. 
 
Det blev foreslået, at udvalget taler med de unge om deres brug af byens rum og de dilemmaer, 
der opstår omkring de unge som superbrugere af byens rum. Der ønskes bl.a. de unges bud på, 
hvor de oplever regulering af deres brug af byen. 
 
Aktiviteten vil foregå under det store træ i gården foran Byens Hus, hvor Jakob og Charlotte vil 
være til stede fra ca. kl. 14-19. Viktoria og Frederik vil deltage senere på aftenen. Udvalget blev 
opfordret til at deltage. 
 
Det blev foreslået at foretage små interviews med spørgsmål som: 
 

 Vil unge gerne have indflydelse på indretning af byens rum, og har de det? 
 Hvordan vil unge gerne være sammen i byens rum? 
 Hvordan skal byens rum være for at imødekomme unges behov? 
 Skal man tage særlige hensyn til unge i byens rum? 

 
Desuden vil der være mulighed for at tale med andre festivaldeltagere om opgaveudvalgets 
arbejde og få supplerende kommentarer til udvalgets forslag til greb i byrummene for at fremme 
fællesskaber. 
 
Bilag 
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