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1 (Åben) Opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber 
  
Sags ID: EMN-2020-06535 
 
Resumé 
På det andet møde i opgaveudvalget skal mødedeltagerne påbegynde en kortlægning af byens 
rum med henblik på udfordringer, dilemmaer og potentialer. Desuden skal mødedeltagerne 
planlægge deres feltstudier. 
 
Baggrund 
Dagsorden for 2. møde 
 

1. Velkommen og ramme for mødet 
2. Gruppeopdelte samtaler om potentialer og udfordringer i byens rum 

opsamling fra grupperne i plenum 
3. Pause 
4. Forberedelse til feltstudier 
5. Afrunding 

 
Formålet med det 2. møde i opgaveudvalget er, at mødedeltagerne, med afsæt i oplevede 
situationer, skal påbegynde en kortlægning af byens rum og identificere udfordringer og 
potentialer. 
  
Herunder ses på hvilken adfærd, der er ønskværdig, og hvad der eventuelt forhindrer den.  
Mellem 2. og 3. møde er det tanken, at opgaveudvalgets medlemmer skal lave feltstudier i byens 
rum. På mødet forberedes disse feltstudier, og der indgås konkrete aftaler om, hvad deltagerne 
ønsker at blive klogere på samt på hvilken måde, man ønsker, at det skal foregå. 
 
 
Indstilling 
Det indstilles  
 
Til opgaveudvalget Byens rum – rammer om fællesskaber: 
 

1. At udvalget påbegynder kortlægning af byens rammer 
2. At udvalget forbereder feltstudier 

 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Beslutninger: 
1. På baggrund af udvalgets drøftelser på forrige møde, fremlagdes de fremkomne emner i fire 

overordnede temaer. 
 

 Fællesskaber i byens rum – hvordan vi er sammen. 
 Oplevelser – hvad vi er sammen om. 
 Byrum i balance – fokus på bæredygtighed. 
 Programmering – indretning af byens rum. 
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Udvalget drøftede derefter gruppevis, hvilke aktuelle dilemmaer, udfordringer og potentialer 
indenfor de fire temaer, der bør sættes særlig fokus på. Input fra grupperne blev efterfølgende 
delt i plenum, og der blev bl.a. nævnt: 

 
 Aktive byrum med fokus på sundhed og bevægelse 
 Midlertidige byrum, der er drevet af borgerinitiativer 
 Byrum, indrettet til såvel arrangerede som tilfældige møder mellem mennesker 
 Tilgængelighed og trængsel i byrummene, for både bløde og hårde trafikanter 
 Fokus på optimerede byrum i bydelscentrene, foran butikker og på vejarealer 
 Indretning af byrum til både introverte og ekstroverte 
 Social design af byrum, der skubber mod en ønsket adfærd 

 
Materialet vil indgå som start på en kortlægning af, hvilke byrumstypologier og temaer, der skal 
arbejdes med fremadrettet. 

 
2. Udvalget blev introduceret til feltstudier med et par eksempler på metoder til spejling og 

observation. Gruppernes individuelle antagelser og oplevelser skal spejles og udfoldes i dialog 
med andre borgere med samme interesse for byrummet. Det kan gøres gennem opsøgende 
interview – etnoraid – i det givne byrum, der søges undersøgt. 
 
Borgernes reelle adfærd i byrummet kan observeres ved en byrumsanalyse, hvor grupperne 
observerer borgernes adfærd, mønstre og spor i de givne byrum. 
Grupperne påbegyndte planlægningen af deres feltstudier, og aftalte indbyrdes de praktiske 
ting omkring hvornår, hvordan og hvor feltstudierne skal foregå. Grupperne skal på næste 
møde præsentere feltstudiernes udbytte for udvalget. 
 
Det blev aftalt, at grupperne kan kontakte facilitatorerne for yderligere sparring og bistand, i det 
omfang, der er nødvendigt. 
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