
Program
09 - 09.30
Ankomst, kaffe og brød

09.30
Introduktion til dagen

9.40
Ideerne bag fornyelsen af Nørre-
port Station og Kultorvet
Herunder prioritering af de forskel-
lige ønsker og hensyn: tilgænge-
lighed for alle, handelslivet, den 
daglige drift m.v.
Ved projektlederne, landskabsar-
kitekter Henrik Preisler Mathiesen 
og Stine Cecilie Brink fra Center for 
Anlæg i Københavns Kommune

10.20
Tur over Kultorvet og Nørreport 
Station:
Besigtigelse af alt det nye – plan-
løsning, belægninger, belysning og 
inventar.

Nørreport station er kun delvis 
realiseret, men der begynder at 
tegne sig et billede.
Ved de udførende arkitekter: 
Thomas Koch, Polyform og 
Marianne Jørgensen, Gottlieb 
Paludan Arkitekter 

11.00
Ideerne bag fornyelsen af Israels 
Plads, som stadig er en bygge-
plads.
Ved projektleder og arkitekt Jens 
Christian Olesen, Center for An-
læg i Københavns Kommune
Det konkrete design ved arkitekt 
Caroline Nagel, Cobe Arkitekter

11.45
Frokost i Torvehallerne

12.30
Bus til Pavillonen i Fælledparken

13.00
Om ideerne bag fornyelsen af 
Fælledparken:

Byrum for alle? Praktiske oplysninger

Kurset starter hos Dansk 
Byplanlaboratorium,
Nørregade 36, 1165 Køben-
havn K. og slutter i nærhe-
den af Hovedbanegården.

Deltagerafgift

For tilskudsgivere til Dansk 
Byplanlaboratorium:
Kr. 2.175. For andre: Kr. 
2.900. I prisen er inkluderet
Buskørsel, deltagermateriale 
og forplejning.

Tilmelding

Via www.byplanlab.dk.
Senest mandag 19. august. 
Efter denne dato er tilmel-
dingen bindende.

Tilrettelæggelse

Arkitekt Vibeke Meyling
Dansk Byplanlaboratorium i 
samarbejde med de medvir-
kende.

Dansk Byplanlaboratorium
Tlf. 33 13 72 81
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

Fornyelse af byens rum 
i Indre by

Fornyelse af byens store 
folkepark

Hovedtrækket med de store fælle-
der er bevaret og renoveret, samti-
dig med at parken er moderniseret 
med nye funktioner. Nye former 
for idræt, leg og bevægelse kræver 
udvikling af byens parker, samtidig 
med at der stadig skal være plads til 
den traditionelle brug som afslap-
ning og rekreation.
Centerchef Jon Pape, Center for 
Park og Natur, Københavns Kom-
mune

13.20 
Tur rundt i parken, hvor vi får et 
indtryk af helheden, de to fælleder, 
stisystemet og beplantningen og 
nogle af de nye funktioner. Særligt 
skal vi høre om trafiklegepladsen 
og tårnlegepladsen.
Landskabsarkitekt Caroline Aulkær 
Andersen, GHB Arkitekter.

Før vi kører til Vesterbro fortæller 
Jon Pape om Københavns Kom-
munes strategi for de udsatte i 
byen rum.

14.30 
Fra Fælledparken kører vi med bus 
til Vesterbro.

De udsatte i byens rum på 
Vesterbro
 
Socialt udsatte bruger byens rum 
mere end de fleste andre. Hvis 
man i sin planlægning er bevidst 
om deres tilstedeværelse, især der 
hvor de fylder, vil man bedre være 
i stand til at skabe vellykkede og 
velfungerende byrum.
I bussen fortæller Seniorkonsulent 
Katinka Hauxner, fra Idébureau 
2+1 om sit arbejde med socialt 
udsatte i byens rum.

15.00 
Vi kommer til Enghave Plads, hvor 
der både er plads til skatere på 
selvbyggede ramper, boldspillere 
i buret og børn på legepladsen. 
På grund af metrobyggeriet er en 
bænk, som var øldrikkernes faste 
tilholdssted, blevet fjernet. Men en 
kunstner, en gruppe arkitekter og 
nogle lokale øldrikkere har i stedet 
skabt en 45 meter lang bænk.
 
16.00 
Vi fortsætter til Halmtorvet til 
’Plads til Alle’.
Sådan blev pladsen kaldt, men i 

dag adskiller et hegn cafégæster 
fra stofbrugere. 

Vi går rundt i kvarteret i mindre 
grupper og mødes til fælles debat 
om centrale spørgsmål om, hvor-
dan man kan planlægge for de 
udsatte i det offentlige rum.

17.30  
Sandwich og øl/ vand 
(slut 18.15 – nær Hovedbanen)

Illustration: Plan for Fælledparken,
Københavns Kommune
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Se Baggrund på bagsiden



Hvilke tanker og strategier lig-
ger der bag udformningen af 
vore byrum, og hvordan er de-
signet blevet til? 
Vi skal høre om tankerne og se 
resultaterne i tre vidt forskellige 
byområder: Indre by omkring 
Nørreport, Fælledparken på 
Østerbro og to steder på Ve-
sterbro. 

Selvfølgelig skal vore byrum 
være for alle, men hvad betyder 
det? De socialt udsatte i byens 
rum indgår som en vinkel i dis-
kussionerne. Hvor er det be-
fordrende at tænke dem som 
en del af mangfoldigheden, og 
hvor er det nødvendigt at for-
holde sig specifikt til den udfor-
dring de er? 

Den ny Nørreport station er 
tænkt som et transparent tran-
sitrum, der ikke skal indbyde til 
ophold. Men Nørreport er det 
mest befærdede sted i Køben-
havn, og den slags steder til-
trækker normalt også dem, der 
bruger byens rum som ’daglig-
stue’. Spørgsmålet er om det 
nye design vil forhindre det, 
eller om der er en indbygget 
konflikt, som man ikke har taget 
højde for?

Ikke alle byens rum kræver nød-
vendigvis, at man forholder sig 
strategisk til forskellige gruppers 
brug, men måske det er vigtigt 
at have det med i planlægnin-
gen. På Vesterbro byfornyede 
man uden at tænke på grup-
pen af udsatte, selvom de fylder 
meget her, derfor måtte man 
tage en ekstra omgang med det 
særlige fokus.

Byrum for alle?
Baggrund

Byrum for alle?
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