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”At sætte mennesker i  

centrum af planlægningen”  

  
 
 
 

BYER FOR 
MENNESKER 
 
 



Mange af rapporterne kan downloades fra vores hjemmeside: www.gehlarchitects.com 

www.gehlarchitects.dk 

Undersøgelser, strategier og planer 

 



Forskning som fundament 

New City Spaces 
Jan Gehl & Lars 
Gemzøe 

 

New City Life  
Gehl, Gemzøe, 
Kirknæs & 
Søndergaard 

Life Between Buildings 
Jan Gehl 

 

Public Spaces - Public Life 
Jan Gehl & Lars Gemzøe 
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Mountain View, Silicon Valley 



Cupertino, Silicon Valley 



Cupertino Library 



Holmbladsgade, København 



Hovedbiblioteket, Haag 



 

IDEA Store, Whitechapel, London 



 

Bryant Park, New York City 
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Bylivets udvikling 



Aktivitetsplads, Fredericia 



Bergthorasgade, København 

Mødested for børnefamilier 



Bergthorasgade, København 

…og for unge 



Bergthorasgade, Copenhagen 

…og for alle andre – i samme overlappende rum 



Nørrebro, København 

Den åbne skolegården – tilgængelig for alle 



New York City 
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Gode intentioner.  
Men ofte bliver virkeligheden en anden… 

Velkommen! 





UD I BYEN 
 





København: Byens rum byens liv undersøgelser 
1968, 1986, 1995 og 2005 

 
 



Mennesker blev længere  
Næsten fire gange mere bilfrie byrum = 
Næsten fire gange flere ophold 

Vi ændrede kultur 



 
 

Antallet af caféstole er steget støt 

Antal caféstole er steget 
med mere end 60% fra 

1986 til 1995 

 



 
 

Flere events og kulturelle aktiviteter 
Kulturnat, Sportsaktiviteter, VM i cykling, dans etc.  





New York: En strategi til  at skabe 
forandring gennem en række 
pilotprojekter 



  
   
  

At se på steder med friske øjne 



Forandringerne skete bogstaveligt talt på en nat 
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Holistisk menneskeorienteret 
planlægning  

Traditionel planlægning 

EN HELHEDSORIENTERET TILGANG  
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Birgitte Svarre, cand.mag. Moderne kultur, PhD. 

birgittes@gehlarchitects.dk 

 

 


	�Om biblioteker, byudvikling og byrum�Birgitte Svarre, cand.mag. Moderne kultur, PhD.�DBs kulturkonference 2013��
	�Om biblioteker, byudvikling og byrum��1. Byer for mennesker og bøger�2. Biblioteket som byrum �3. Byliv og byrum i det 21. århundrede�4. Tænke livet først…�5. Arbejde på kryds og tværs…���
	����”At sætte mennesker i �centrum af planlægningen” � ���
	Undersøgelser, strategier og planer�
	Forskning som fundament
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	�Om biblioteker, byudvikling og byrum��1. Byer for mennesker og bøger�2. Biblioteket som byrum �3. Byliv og byrum i det 21. århundrede�4. Tænke livet først…�5. Arbejde på kryds og tværs…���
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	�Om biblioteker, byudvikling og byrum��1. Byer for mennesker og bøger�2. Biblioteket som byrum �3. Byliv og byrum i det 21. århundrede�4. Tænke livet først…�5. Arbejde på kryds og tværs…���
	Bylivets udvikling
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	�Om biblioteker, byudvikling og byrum��1. Byer for mennesker og bøger�2. Biblioteket som byrum �3. Byliv og byrum i det 21. århundrede�4. Tænke livet først…�5. Arbejde på kryds og tværs…���
	Slide Number 25
	Gode intentioner. �Men ofte bliver virkeligheden en anden…
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	København: Byens rum byens liv undersøgelser�1968, 1986, 1995 og 2005��
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	At se på steder med friske øjne
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	�Om biblioteker, byudvikling og byrum��1. Byer for mennesker og bøger�2. Biblioteket som byrum �3. Byliv og byrum i det 21. århundrede�4. Tænke livet først…�5. Arbejde på kryds og tværs…���
	Slide Number 41
	�Om biblioteker, byudvikling og byrum��1. Byer for mennesker og bøger�2. Biblioteket som byrum �3. Byliv og byrum i det 21. århundrede�4. Tænke livet først…�5. Arbejde på kryds og tværs…���
	�Birgitte Svarre, cand.mag. Moderne kultur, PhD.�birgittes@gehlarchitects.dk��

