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Abstract 
 
This paper will question and examine, what makes a good public space.  
The knowledge achieved will be used in a design solution in the most central public space in Mjølnerparken. 
This paper will also introduce Architect, Jan Gehl and his “12 quality criteria”, and use these in analyzing the 
public space in Mjølnerparken. 
Furthermore, the paper will include other initiatives and projects that works with a similar audience as the 
one represented in Mjølnerparken in the process of answering the defined problem. 
 
The project will be centered around street culture, in trying to reach out to the biggest possible audience In 
Mjølnerparken. 
The final design has been created by inclusion of user, and expert interviews, as well as examination of 
theories and methods created by Architect Jan Gehl, and by inspiration from social projects and initiatives, 
by the organization, Street society and Nørrebro United’s project “Baggårdsbold”. 
 
the project ends with the final design proposal that Is intended to create hangout spots around the street 
sports facilities. This should support growth of social meetings between the young people of 
Mjølnerparken, that initially will create a strong sense of belonging and togetherness and open up 
Mjølnerparken to the surroundings.    
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Kapitel 1 
 
1.1 Indledning 
Mjølnerparken er et boligområde der gennem årene har haft et dårligt ry som bl.a. knytter sig til arbejds 
ledighed, utrykke omgivelser og bande konflikt. 
Udover den dårlige omtale af Mjølnerparken, fremgår boligområdet på den såkaldte ”ghettoliste”. Dette 
har sat gang i omfattende renoveringer og tvangs udflytninger af beboere i forsøget på at kontrollere 
beboersammensætningen i Mjølnerparken. 
I denne rapport, vil jeg undersøge muligheden for at designe en løsning, der kan fortælle en anden historie, 
og bidrage til mere positive omgivelser igennem at arbejde med sociale møder mellem beboere og invitere 
eksterne brugere til. 
Undersøgelsen tager fokus på at forstå brugergruppen, og vil designe med henblik på at imødekomme 
denne, ved at udnytte og arbejde videre med de faciliteter der i forvejen eksisterer i Mjølnerparken. 
 
Projektet er dels en kritik af måden man typisk prøver at imødekomme de udfordringer boligområder, som 
Mjølnerparken, har. Dels et forsøg på at komme med en alternativ løsning, der har fokus på inddragelse og 
aktivering af beboerne, igennem sociale møder, beboerne imellem, samt at åbne Mjølnerparken op og 
invitere eksterne ind. 
 
Dette projekt har defineret en målgruppe, og arbejder på at lære denne at kende så der bedst muligt kan 
skabes en designløsning der taler til målgruppen, og som målgruppen kan identificere sig med. 
Den primære målgruppe er defineret som, Unge i alderen 12-30 år med bopæl i Mjølnerparken. Da der 
også er fokus på at åbne Mjølnerparken, og forsøge at skabe forbindelse til det omkringliggende, kan der 
også defineres en sekunder målgruppe. Denne er eksterne unge i alderen 12-30 år. Altså unge der ikke bor i 
Mjølnerparken, men kommer fra et af de omkringliggende områder. 
 
Via undersøgelser af mennesker i planlagt arkitektur og street kultur, udformes et design der forsøger at 
imødekomme målgruppen, med udgangspunkt i arkitektoniske principper inddragelse af street kultur. 
 
1.2 Problemfelt 
På baggrund af den debat der har kørt over de seneste par år omhandlende den såkaldte ”Ghettoliste”, har 
jeg fundet det interessant at dykke ned i og prøve at forstå boligområder der falder under denne kategori. 
Jeg har valgt at fokusere på Mjølnerparken, mere specifikt det mest centrale byrum i Mjølnerparken. Dette 
byrum fungerer som en gangpassage, men der er også placeret nogle aktivitetsfaciliteter i form af et Street 
fodboldbur og en basketball kurv. 
Da jeg ser et stort potentiale i byrummet, som socialt mødested, vil jeg undersøge hvad mulighederne er 
for at skabe et positivt byrum, hvor unge fra Mjølnerparken kan mødes og føle et stolt tilhørsforhold til 
området, og være med til at fremhæve nogle mere positive sider af Mjølnerparken. 
 
Projektet vil dog afgrænse sig til byrummet i Mjølnerparken og undersøge hvad der er af muligheder for at 
gøre dette byrum til er socialt og positivt rum for beboerne i Mjølnerparken, samt hvordan det kan åbne sig 
op til det omkringliggende. 
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Projektet skal forstås som en alternativ måde at imødekomme sociale udfordringer der bl.a. er skyld i at 
Mjølnerparken er havnet på den såkaldte ”Ghettoliste”. 
Det betyder at projektet vil afgrænse sig fra helhedsplanen for Mjølnerparken, og vil ikke knytte sig til 
denne. 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Hvordan kan man med hjælp af designmæssige virkemidler skabe et byrum der inviterer til sociale møder og 
aktivitet mellem unge i Mjølnerparken? 

• hvordan fungerer byrummet omkring boldburet?  
• Hvilken betydning har sport for at skabe mødesteder og fællesskab for unge mennesker?  
• Kan man ved hjælp af byrumsdesign metoder gøre byrummet i Mjølnerparken mere attraktivt som 

opholdsrum og invitere til social aktivitet?  
• Hvordan kan man designe opholds faciliteter der understøtter street sport aktiviteter i Byrummet i 

Mjølnerparken?  
 
 
1.4 Semesterbinding 
 
Projektet knytter sig til semesterbindingens ene dimension i Design og konstruktion, med visionen om at 
arbejde med en iterativ design proces. Grundet begrænset tid og midler har jeg desværre kun formået at 
lave ”mundtlige” iterationer, som del af de interviews jeg har fortaget, hvor jeg har fået feedback på 
idéerne.  
Projektet knyttes og til Design og konstruktion ved at arbejde med udviklingen af designforslag igennem 
byrums analysemetode og med udgangspunkt i arkitektoniske principper.  
 
Derudover knytter projektet sig til semesterbindingens anden dimension i STS. 
Dette sker igennem arbejde med interview, i form af ”in situ interview” og ”Expert interview”.  
Disse to interview former styrker troværdigheden af projektet, og hjælper med at rette slutresultatet i den 
bedste mulige retning.  
 
 
 
Kapitel 2 
 
2.1 Metode  
 
 2.2 De 12 kvalitetskriterier 
I denne rapport har jeg taget udgangspunkt i Jan Gehls byrumsanalysemetode, de 12 kvalitetskriterier. Jeg 
har anvendt denne metode til at undersøge mit problemområde. Jan Gehl har igennem hans virke som 
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arkitekt, forsøgt at identificeret hvad der skal til for at skabe det gode byrum, og i den forbindelse udviklet 
de 12 kvalitetskriterier.  
Det er interessant at anvende Jan Gehls byrumsanalysemetode da han i sin praksis har studeret og arbejde 
med at forstå hvordan mennesker begår sig i, og bruger byrum. Særligt har Jan Gehl været stor kritiker af 
modernismens almene bolig arkitektur. Derfor vil jeg forsøge at arbejde med nogle af hans principper og se 
om det giver mening at implementerer i byrummet i Mjølnerparken 
 
Kvalitetskriterierne bygger på Jan Gehls egen forskning. Han er der identificeret en række kriterier der i 
højere eller mindre grad kan være til stede i et byrum og som har særlig betydning for byrummets 
menneskelige aktivitet. 
I hans bog ”livet mellem husene” findes forskellige eksempler på hvordan han og hans studerende har 
anvendt denne metode til at iagttage og analysere bl.a. gågaden, strøget, i København. (Gehl, 2007 s.26) 
Fokusset for analysemetoden er at undersøge hvordan byrummet egner sig til menneskelig aktivitet og 
ophold. 
De 12 kvalitetskriterier er opdelt i 3 kategorier. Beskyttelse, Komfort og herlighedsværdi. 
 
Beskyttelse, handler om at det skal være sikkert for 
mennesker at opholde sig i et byrum. Dvs. at byrummet 
skal være indrettet på en måde hvor burgerne er 
beskyttet for trafik og ulykker, Kriminalitet og vold samt 
mod ubehagelige sanseindtryk. 
 
Komfort, handler om hvilke muligheder for forskellig 
aktivitet der er i byrummet, Defineret som muligheder 
for at gå, stå, sidde, se, høre og udfoldelse sig. 
 
Til sidst, hvordan et byrum opleves af brugerne.  
Jan Gehl betegner dette som herlighedsværdier og 
definere dem som oplevelse af skala, positive aspekter 
ved klima og oplevelse af æstetiske kvaliteter og 
positive sanseindtryk. 
(Svarre, Gehl, 2016) 
 
Jeg har med udgangspunkt i de 12 kvalitetskriterier 
forsøgt at lave en byrumsanalyse af det byrum jeg 
arbejder i.   
Jeg har givet en score ud fra hver af de 12 kvalitetskriterier. Her har jeg benyttet mig af et Rød – Gul – Grøn 
point system, hvor ”(Grøn)” betyder at byrummet opfylder kriteriet, ”(Gul)” betyder at byrummet delvist 
opfylder kriteriet og ”(Rød)” betyder at byrummet ikke opfylder kriteriet. 

 
 
 

Figur 1, De 12 kvalitetskriterier 
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2.3 Interview 
I dette afsnit vil jeg præsentere de interview jeg har fortaget, og lave en overordet tolkning af disse 
interviews. 
 
2.4 ”Walk and talk” expert interview 
Aske Tyborg Kvist, forsker på Roskilde universitet, derudover er han Project ansvarlig hos Nørrebro United. 
Interviewet forgår i Mjølnerparken, i byrummet hvor design løsningen arbejder med udgangspunkt i. 
Visionen med at fortage et semi struktureret ”walk and talk” interview er at komme tæt på byrummet, og 
få en konkret forståelse af området sammen med Aske, samt give mulighed for uventet input. 
Udover muligheden for at bevæge sig fysisk rundt i byrummet, giver det mulighed for at have en tryk og 
naturlig samtale, hvor vi mødes på lige fod.  
Jeg oplevede at mødet virkede behageligt for begge parter, og at samtalen byggede på en fælles interesse, 
og udviklede sig på en måde der var gunstig for projektet.  
Aske kunne byde ind med forslag til projektet, samt lave konkrete sammenligninger med udgangspunkt i 
hans erfaring. 
Under interviewet fik jeg adgang til områder, som jeg ikke ville kunne tilgå alene. Her tænker jeg specifikt 
på kældergangen under bygningerne.  
 
Jeg spørger ind til Akses virke i Nørrebro United. 
Aske bor selv i Mjølnerparken, han har kendskab til området, samt har personlige relationer til de unge fra 
boligområdet. 
I forbindelse med hans arbejde i Nørrebro United, arbejder han bl.a. på et initiativ kaldet ”Baggårdsbold”. 
Dette har til formål at nå ud til de unge fra almene boligområder på Nørrebro med færre sociale og 
økonomiske resurser. 
Baggårdsbold anvender og renovere de allerede eksisterende fodbold faciliteter der findes i 
boligområderne. Her afholdes ugentlige åbne træninger hvor børn og unge fra boligområdet kan deltage, 
og kommer i første række.  
 
Aske, er godt bekendt med byrummet mit design forslag tager udgangspunkt i, og hvor interviewet forgår. 
Aske fortæller hvordan de unge bruger boldburet. Ifølge Aske bliver boldburet hovedsageligt benyttet af de 
yngste (10-15 årige), hvorimod de ældre unge benytter sig af fodbold faciliteterne i det nærliggende 
Mimersparken.  
 
Jeg spørger ind til hvor vidt beboerne i Mjølnerparken, særligt naboerne til byrummet vi står i, oplever 
støjgener. 
Aske oplever ikke en general tendens til at beboer klager over støjgener. Han sammenligner med hvordan 
fodboldanlægget i Nørrebro parken, hvor Nørrebro United spiller kampe og træner, tit modtager klager 
både grundet støj, og grundet belysningen på banerne.  
Aske mener derfor ikke at der vil være problemer med dette. 
 
Jeg at beskriver mit design forslag imens vi går rundt i byrummet. 
Aske er meget positiv for den tiltænkte placering af byrums møblerne og tilføjer hvordan det skaber en 
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naturlig forbindelse og kontakt mellem gården i den 3. karré, byrummet og Mimersparken, hvor et endnu 
større fodboldanlæg befinder sig. 
 
Til sidst kommer Aske med input til hvor der kunne placeres et lille grillområde, ved nedgangen til 
kælderområdet under en af bygningerne, Vi går sammen ned i kælderen, her viser han mig og forslår at der 
kan indtages et kælderrum til opbevaring af redskaber. 
(Interview fortaget d.8.12.2021, kl.15:00) 
 
 
2.5 In situ interview 
 
For at få nogle reaktioner og høre hvordan brugere af boldburet anvender boldbur og hvad de synes om 
det, har jeg fortaget et in situ interview med en gruppe drenge der spillede fodbold i boldburet. 
interviewet forgik i byrummet i Mjølnerparken hvor boldburet står. 
 
Den generelle tendens blandt de interviewede var at boldburet bliver anvendt dagligt. Dette kom i starten 
kom bag på mig, da mine første formodning var at boldburet ikke blevet brugt særlig ofte. 
Derudover oplevede de interviewede ikke at de mødte andre unge de ikke i forvejen kendte 
Banerne var ifølge de interviewede aldrig rigtig optaget, så de havde ofte for sig selv. 
typisk ville en håndfuld venner gå sammen, og bevæge sig sammen ned i boldburet og spille fodbold. 
De benytter sig oftes af boldburet i tidsrummet mellem at de har fri fra skole og frem til aftensmads tid. 
 
Aldersgruppen på de interviewede bevæger sig fra 9 år op til 14 år. 
 
Genneralt var de interviewede glade for boldburet, da det ligger tæt på deres hjem, og fordi de typisk har 
det for dem selv og når jeg introducerede mine tanker om at skabe et mere socialt byrum, med opholds 
møbler, var de overordnede positive. 
(interview fortaget d.21.10.2021, kl.17:45) 
 
Kapitel 3 
 
3.1 Teori 
 
3.2 Gehl og de 12 kvalitetskriterier 
Jan Gehl er uddannet arkitekt på arkitektskolen i København, men har igennem hans ægteskab med 
Psykolog, Ingrid Gehl, fået øjnene op for mennesker i samspil med arkitekturen. 
Jan Gehl, er stor kritiker af modernismens byplanlægning, som han mener har udfordringer hvad angår, den 
menneskelige skala. 
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Gehl, taler om 3 forskellige skalaer, by 
skala, bebyggelses skala og den 
menneskelige skala. 
Her mener Gehl at den moderniske 
arkitektur og byplanlægning typisk 
bliver alt for skulpturelt og er bygget i 
by og bebyggelses skala, eller som han 
også kalder det, Fly og hellekopter 
skala. (Svarre, Gehl, 2016) 

Gehls byrums studier viser en klar tendens til at mennesker opholder sig i byrum der er planlagt i en 
menneskelig skala.  
I hans forsknings periode har han bl.a. tilbragt 6 måneder i Italien for at studere hvordan byrum fungere i 
byer der er planlagt i en tid før biltrafik, var den mest dominerende. Her er byerne ikke på samme måde 
planlagt, men har derimod udviklet sig mere naturligt og over længere tid omkring mennesker. Disse byer 
har flere mindre torv og pladser, smalle gyder og passager, der skaber grobund for liv på et andet plan. 
 
Modernisternes utopiske planlægning står i skarp kontrast til de gamle og mere organiske byområder.  
Med bilen og det moderne menneske i centrum, ser man på den typiske ”boligpark”. Den består af en 
række højhuse med, mindre bolig celler. I rummende mellem disse boligblokke, findes der typisk grønne 
åbne områder, uden særlig gode forhold for at opholde sig i. 
Dette skyldes ifølge Gehl at den modernistiske byplanlægning arbejder i en for stor skala og derfor ikke 
tilgodeser menneskelige behov og bliver upersonlige. 
I forbindelse med forskningen, har Gehl udviklet systematiske kvantitative metoder til at observere 
mennesker i byrum, hvor de bevæger og opholder sig. 
 
De 12 kvalitetskriterier knytter sig til Gehls studier forståelse af de dynamikker der sker i byrum. 
Kvalitetskriterierne knytter sig bl.a. til de menneskelige sanser, kriterierne kan derfor ses som 
repræsentation af menneskelige sanser, som man kan være opmærksom på, er til stede i et byrum eller er. 
 
Kategorien Beskyttelse knytter sig til sikkerhed.  
Så længe at et byrum er sikkert at begå sig, både mht. ”Trafik og ulykker” og ”kriminalitet og vold”, vil der 
være større sandsynlighed for at flere mennesker vil opholde sig i det gældende byrum. Det samme gælder 
”påvirkningen af ubehagelige sanseindtryk”. 
Det er 3 basale kriterier der kan fundamentale for om et byrum kan klare sig godt. 
 
Beskyttelse mod…. 

1. Trafik og ulykker 
For at et byrum er attraktivt for mennesker, er det vigtigt at der er gode og sikre trafikforhold. Hvis 
ikke dette bliver opfyldt, kan det være rigtig svært at skabe et velfungerende socialt byrum for 
mennesker. Derfor bør man overveje at trafiksikre et byrum som noget af det første, hvis hensigten 
er at skabe et rum for mennesker. 
(Gehl, 2007 s.165) 

Figur 2, Jan Gehls forståelse af perspektiv og skala  
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2. Kriminalitet og vold 

I forlængelse af 1. punkt, er det igen vigtigt at brugerne af et givet byrum ikke er utrygt. Det er både 
ift. direkte konfrontation med kriminalitet eller vold, men også indirekte. Hvis et byrum er udstyret 
med overvågningskameraer og pigtrådshegn, ligger der en fortælling om at stedet er usikkert i en 
grad at man har været nødsaget til at tag skrappe midler i brug. Dette vil stadig bidrage til den 
utrykke følelse. 
 

3. ubehagelige sanseindtryk 
Her er der tale om hvordan et byrum føles at være i.  
Et velfungerende byrum skal helst ikke overstimulere menneskernes sanser på en ubehagelig 
måde. Det kan fx være hvis et byrum er en stor åben plads, hvor der ingen mulighed for at søge læ 
fra regn, skygge for stærk sol, eller hvis et byrum er meget støjende.  
(Gehl, 2007 s.165) 

 
De 3 ovenstående kriterier kan ses som basale kriterier der er afgørende for om et byrum vil fungere godt. 
 
Mulighed for… 

4. at gå 
Det kan variere meget, hvad der fungerer bedst ift. muligheden for at gå. Gehl taler bl.a. om 
dimensionering gang områder, belægning, gå distancer, som taler ind oplevelse af skala, og frihed. 
nogle gange blver der dannet alternativer gangpassager lige ved siden af den planlagte. Dette 
fænomen ses typisk når en gangbelægning drejer om et hjørne. 
(Gehl, 2007, s.125 – 137) 

 
5. at stå/ophold 

stå aktiviteter kan både være meget funktionelle, forstået som at standse for rødt lys, eller for at 
ordne noget. Disse er meget kort varige ståaktiviteter, og knytter sig til nødvige aktiviteter.  
Derudover er der ståaktiviteter der knytter sig til de mere frivillige. Her er der tale om stå for at tale 
med nogle, eller nyde en udsigt. Gode stå muligheder kan være at der er en mur eller søjle man kan 
læne sig op ad, eller at der er mulighed for at opholde ved siden af gangstien, så man ikke stå i 
vejen for andre gående. 
(Gehl, 2007, s.139 – 146) 

 
6. at sidde 

Det gode byrum har forskellige muligheder for at sidde, dette giver mulighed for forskellig form for 
ophold. Hvis en bænk ikke er lang nok, kan det virke intimiderende at sætte sig ned hvis der sidder 
en anden person, men hvis der er mulighed for at sidde med en smule afstand til hinanden kan 
føles mere sikkert at dele en bænk med en fremmed, og kan måske fører til samtale. 
”Først når der er gode siddemuligheder, bliver der mulighed for at gøre ophold ophold i længere 
varighed.” (Gehl, 2007 s.147)  
(Gehl, 2007 s. 147 – 154) 
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7. at se 
Her er der flere ting i spil, oplevelsen af skal, i form af afstanden til andre mennesker i et byrum.  
Samtidig er det også et spørgsmål om uhindrede synslinjer. Gehl beskriver hvordan theatre og 
biografer er indrette, give god sigtbarhed for alle til tilskuerpladserne, Gehl mener godt at man kan 
anvende disse principper i byrum, for at give gode betingelser for overblik. 
(Gehl, 2007 s.155) 
 

8. at høre 
Når der gode forhold for at høre, betyder det at der er få støjgener, dette giver gode betingelser for 
at føre samtale, og i forlængelse med det, giver bedre chancer for at møde og lære andre 
mennesker kende. 
(Gehl, 2007 s.159 – 162) 

 
9. udfoldelse og aktivitet 

Hvis der er mulighed for udfoldelse og aktivitet, kan der skabes gode betingelser for at skabe 
sociale møder. Aktivitet samler mennesker omkring sig, menneskerne der deltager behøver ikke at 
kende hinanden. De vil kunne komme hinanden ved udelukkende igennem en fælles interesse. 
 

Oplevelse af… 
10. Skala 

Skala knytter sig ifølge Gehl, sig til fart. Derfor ser bilbyer og gå byer meget forskellige ud. 
Hvis man skal nå at opleve noget i en bil der køre med 30km/t, skal omgivelserne være i en større 
skala, hvorimod, hvis man gå med 5km/t, skal omgivelserne være i en væsentlig mindre skala. Også 
kende den menneskelige skala, som Gehl taler meget om. 
(Gehl, 2007, s.67) 
 

11. Positive aspekter af klimaet 
Gehl tager et eksempel fra Italien, hvor sol er noget der ikke altid er forbundet med et positivt 
aspekt af klimaet. Her kan det være rart at planlægge sådan at man kan bevæge sig ind i skyggen.  
At man har mulighed for at vælge sol til og fra som man har lyst 
(Gehl, 2007, s. 170) 
 

12. Æstetiske kvaliteter og positivet sanseindtryk 
I forlængelse af det forgående punkt mener Gehl at hvis der er mulighed for at opleve æstetiske 
kvaliteter i et byrum, vil det inspirere til at gøre ophold i et givet byrum. Det samme gælder de 
positive sanseindtryk. (Gehl, 2007, s.173) 

 
 
3.3 Sociale møder i udsatte boligområder 
Center for boligsocial udvikling (CFBU) har fortaget en undersøgelse, der dykker ned i hvordan der kan 
skabes en platform for sociale møder mellem beboere i udsatte boligområder og eksterne brugere. 
Formålet med at skabe møder mellem disse to grupper udspringer fra helhedsplanerne der bliver 
sammenfattet for at imødekomme nogle af de problematikker man ser i udsatte boligområder, særligt for 
at undgår dannelsen af parallelsamfund. 
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CFBU udfolder i rapporten, ”Sociale møder i udsatte boligområder”, baggrunden for deres undersøgelse, 
samt konklusion og anbefalinger der udspringer af deres findings. 
 
”En tilgang til at integrere et udsat boligområde mere med resten af byen er at tiltrække borgere fra resten 
af byen som brugere af boligområdernes faciliteter og aktiviteter.”  
(Sociale møder i udsatte boligområder s.4) 
 
i rapporten refereres der til tidligere studier, der viser at beboere fra udsatte boligområder kan have 
vanskeligheder ved at se fordele med at åbne deres boligområde op til eksterne brugere, samtidig med at 
det er vanskeligt at tiltrække mennesker, der ikke bor i udsatte boligområder, til boligområder med et 
dårligt ry. 

”Andre studier viser ligeledes, at mennesker, der opholder sig de samme steder, ikke nødvendigvis 
interagerer, og at beboerne ikke nødvendigvis opnår noget positivt ved at omgås eksterne brugere (se 
Bacqué, Charmes & Vermeersch, 2014; Bucerius, Thompson & Berardi, 2017; Chaskin & Joseph, 2015; 
Galster, 2013).”  
(Sociale møder i udsatte boligområder, (2020) s.4) 
 
rapporten identificerer både udfordringer og potentialer i forsøget på at arbejde med at motivere sociale 
møder mellem beboere og eksterne brugere i udsatte boligområder. 
Der efterlyses mere viden indenfor dette område, både i forhold til hvordan man kan tilrettelægge og 
facilitere sociale møder mellem disse to grupper. 
 
Rapporten kommer med en række anbefalinger de er kommet frem til med udgangspunkt i undersøgelsen. 
Disse er oplistet nedenfor. 

• Tag udgangspunkt i den fælles interesse 
- Alle, der deltager i aktiviteterne, har valgt at deltage, fordi de har en interesse for 

aktiviteten. Netop fælles interesser har vist sig at være et vigtigt afsæt for det sociale 
møde, idet der bliver skabt en mere neutral fællesnævner på tværs af sociale og kulturelle 
skel. En anbefaling er derfor at tage afsæt i den fælles interesse, når der skal skabes sociale 
møder, da det kan sætte fokus på lighedspunkter mellem ellers overvejende forskellige 
brugergrupper. Undersøgelsen viser også̊, at de så̊ ofte vil opdage, at de har mere til fælles, 
end de troede.  
 

• Samarbejd med andre aktører og boost økonomien 
- For at skabe nogle faciliteter og aktiviteter, som også̊ er relevante for eksterne brugere fra 

resten af byen, anbefaler vi, at den boligsociale indsats samarbejder med eksterne aktører. 
Det kan både tilføre nogle andre fagligheder, som kan være med til også̊ at målrette 
indsatser til eksterne brugere, og det kan samtidig give mulighed for at søge midler i 
samarbejde med andre til faciliteter og aktiviteter af et større format.  

 
• Arbejd strategisk med rammerne for aktiviteterne 
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- Det er vigtigt at skabe nogle rammer, som gør aktiviteten relevant for både eksterne 
brugere og beboere. Forhold som tidspunktet på dagen, og hvor aktiviteten foregår, kan 
være afgørende for, hvem der ser sig selv som målgruppen og ønsker at deltage. I 
undersøgelsen har vi set eksempler på, at det har fungeret godt, at aktiviteten er placeret 
på grænsen mellem det udsatte boligområde og lokalområdet, da de eksterne brugere 
derved oplever stedet som et sted, alle har lige adgang til. Dermed bliver rammerne også̊ 
afgørende for, hvilke sociale møder der kan motiveres.  
 

• Planlæg, hvordan de sociale møder skal faciliteres 
- Den sociale kontakt mellem forskellige brugergrupper opstår sjældent af sig selv. Det 

anbefales derfor, at der allerede ved planlægningen af aktiviteter tages stilling til, hvordan 
og i hvor høj grad de sociale møder skal faciliteres. I vores cases har vi både set eksempler 
på, at de sociale møder har indgået som en central del af en aktivitet, og andre eksempler 
på, at man ved en aktivitet har sat rammen for sociale møder, men hvor den sociale 
kontakt har været mere op til de enkelte deltagere. Graden af facilitering præger de sociale 
møder, og det kan der således allerede arbejdes målrettet med i selve planlægningen af 
aktiviteterne.  

(Sociale møder i udsatte boligområder, (2020) s.10) 

3.4 Street under buen 
Street under buen, er et projekt oprettet af en organisation ved navn Street Society. Dette projekts vision 
er at skabe et socialt mødested for unge i aldersgruppen 12-30år.  
 
Street under buen, definere i deres rapport 3 primære behov for projektet/området, og hvordan de har 
valgt at imødekomme disse. 
 

• Tryghed 
- ”Med tryghed mener vi på den ene side, at stedet skal føles mere sikkert at færdes i. På 

den anden side skal trygheden også̊ komme gennem at skabe et dagligt mødested, hvor 
sociale fællesskaber, dialog og netværk unge og andre borgere imellem kan gro.” (Street 
under buen s.12) 
 

• Rolle modeller til drift ansvarlige 
- ”For det andet, og i forlængelse heraf, vil gadeidrætsfaciliteterne blive drevet af ansvarlige 

rollemodeller, der i forvejen har stor respekt i gademiljøet. Aktørerne har i flere år arbejdet 
med udsatte unge, som ligger på grænsen til at tage de forkerte valg i livet ved at give dem 
et positivt fællesskab gennem gadeidrætten. Stedet skal fordre, at de unge selv kan udvikle 
sig til at blive rollemodeller. Igennem gadeidrætten og på tværs af socioøkonomiske 
forskelligheder.” (Street under buen s.12) 

 
• Mangel på brugbare gadeidrætsfaciliteter  
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- ”Gadeidrætten er et fantastisk værktøj til at skabe positive fællesskaber på tværs af 
socioøkonomiske og -demografiske forskelligheder, men der er i dag meget få steder, 
udover GAME, hvor indsatserne rent faktisk er understøttet. Gennem en fælles 
gadeidrætsfacilitet, et udendørs klubhus, vil de mindre gadeidræts-communities, som 
faktisk gør den store forskel lokalt, få mulighed for at understøtte det relations opbyggende 
arbejde, der skabes gennem foreningerne.” (Street under buen s.12) 

Derudover har Street under buen en oversigt over interne og eksterne aktiviteter fordelt på fokusområder. 

Modellen nedenfor beskriver hvad de forskellige faciliteter (fokus) betyder for de interne og eksterne 
aktiviteter. 
Facitlisterne er fordelt på en måde, så der både er tiltænkt interne aktiviteter (Street society’s egne) i form 
af daglige aktiviteter og trænings pas, opmagasinering af redskaber og forening mødelokaler, og eksterne, 
der skal have mulighed for at booke faciliteterne til events, samt fungere som offentlig plads. 

 
Street under buen, beskriver hvordan de i den 1. fase af implementeringen af projektet er blevet designet ”i 
tæt samarbejde mellem udøvere fra respektive discipliner og designere”. 
Derudover er der stor fokus på det sociale, hvor de beskriver hvordan de vil indrette området med mobile 
tribuner, sofaer, stole og bænke. Alt sammen med fokus på at skabe et rum der indbyder til ophold 
udenom selve udøvelse af idræt. 
 

Figur 3, oversigt over projektets aktiviteter 
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”På det sociale område vil området omkring banerne blive vægtet højt allerede i Fase 1. Det er nemlig 
vigtigt for os, at stedet også̊ kan fungere som hang-out spot for unge fra både Nørrebro/Nordvest og 
Frederiksberg. Det vil bestå̊ af en mobil-tribune (som også̊ kan bruges til opbevaring), en opholds-container 
samt sofaer, stole og bænke.  
 
Værdien i dette ligger også̊ i, at det kan være skræmmende for nogle at springe ud i gadeidræt, hvis 
udøverne ser ud til at have et stærkt fællesskab og et højt niveau. Så̊ hvis man har mulighed for at kigge på 
først, vil det for mange være lettere at begynde selv.” (Street under buen s.14) 

 

Figur 4, Situationsplan for Street under buen 

Kapitel 4 
 
4.1 Analyse  

4.2 Sport som middel til fællesskab og mødested for unge 
I mine undersøgelser af initiativer som arbejder med unge i udsatte boligområder igennem sport (Street 
Society, Baggårdsbold), ser jeg flere grunde til at arbejde i samme spor. 
Ser man på disse 2 initiativer har de til fælles at de forsøger at facilitere sport til en målgruppe bestående af 
børn og unge fra mindre resurse stærke hjem. Ifølge Aske Tyborg Kvist, har disse børn og unge ikke i lige så 
høj grad mulighed for at deltage i foreningsidrætten. (Interview fortaget d.8/12/2021, kl.15) 

I København er der mangel på idræts faciliteter, og særligt fodbold faciliteter. Da fodbold er den mest 
populære idrætsform i Danmark.  
ifølge en analyse fortaget i 2017 af Idrættens analyseinstitut, er det tydeligt at se at København har mangel 
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på idræts faciliteter, både udendørs og indendørs. 
Ifølge analysen fremstår det at der er 4707 københavnere pr. 11-mands fodboldbane, og endnu være ser 
det ud i Frederiksberg kommune, hvor de er 7003 indbyggere pr. 11-mands fodboldsbane. Dette fremgår i 
nedenstående tabel. 
(Idrætsfaciliteter i Danmark (2017) s.14) 

Tabel. Indbyggere pr. 11-mands fodboldbane  

 
Det er selvfølgeligt vigtigt at notere sig at befolkningstætheden er markant højere i de to førnævnte 
kommuner.  
Dette taget i betragtning, kan det argumenteres at der alene af denne årsag, netop er behov for flere 
idrætsfaciliteter eller initiativer der forsøger at nå ud til og imødekomme udfordringerne knyttet til 
manglen på idræts faciliteter. 
 
4.3 Street society og Street under buen. 
Tidligere i teoriafsnittet har jeg præsenteret Street Society, der arbejder med at give unge mulighed for at 
dyrke street idræt, skabe gode sociale forhold, og et positivt alternativ til andre gade aktiviteter. 
Jeg vil særligt fremhæve projektet, ”Street under buen”. Her forsøger Street Society at skabe et rum, der er 
gratis og let tilgængeligt, for at nå ud til de unge fra mindre resursestærke hjem.  
I projektet, Street under buen, bliver det sociale aspekt vægtet lige så hørt som selve idrætten. 

Figur 5, indbyggere pr. 11-mands fodboldbaner 
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Dette ses bl.a. på hvordan der er fokus på at opstille mobile tribuner. Dette er en central del af planen for 
Street under buen, og understøtter tilgangen jeg har til mit projekt. (Street under buen (2019) s.14) 
Møderne sker, på, såvel som udenfor banen.  
Sådan arbejder, Street society, med Street under buen. Der er et klart fokus på at aktivitetsfaciliteterne skal 
være i orden, men der ligger mindst lige så meget omkring banerne der skal understøtte det sociale. 
I mit design forslag vil jeg lade mig inspirere af disse principper, i forsøget på at skabe et åbent og socialt 
rum. 
 
I rapporten ”sociale møder i udsatte boligområder”, berøres dette emne også. I rapporten opstilles der en 
række anbefalinger som udspringer fra deres undersøgelser. 
Et af anbefalingerne lyder, ”Planlæg, hvordan de sociale møder skal faciliteres”. I dette tilfælde er der fokus 
på at skabe møder på tværs af brugergrupper. (Sociale møder i udsatte boligområder, s.10) 
Der tages udgangspunkt i helhedsplaner for udsatte boligområder. Et af visionerne der er gennemgående 
for helhedsplanerne, er et ønske om at skabe møder mellem beboerne i de udsatte boligområder og det 
omkringliggende med fokus på at undgå udviklingen af parallelsamfund og i takt med det, forsøge at af 
stigmatisere udsatte boligområder. 
 
Med analyse af de to ovenstående projekter, og mødet med Aske Tyborg Kvist, tegner der sig et tydeligt 
billede af hvorfor det er vigtigt at skabe sociale møder, og hvilke metoder og midler der kan tages i brug for 
at imødekomme dette. 
 
nedenfor er oplistet nogle kriterier, jeg igennem arbejdet med de ovenstående tekster og indsamlet empiri, 
forstår som vigtige elementer for at skabe et godt socialt rum. 
 

• Der skal være en aktivitet brugerne kan mødes omkring 
• Aktiviteten skal være let tilgængelig. 
• Det skal være muligt at opholde sig omkring aktiviteten. 
• Eksterne brugere skal have mulighed for at benytte sig at faciliteterne. Både private og 

organisationer. 

4.4 De 12 kvalitetskriterier som analysemetode 
Ifølge mine egne observationer af stedet, har jeg kunne identificere at byrummet både opfylder og har 
mangler på nogle af de 12 kvalitetskriterierne. 
Med udgangspunkt i de 12 kvalitetskriterie har jeg lavet en byrumsanalyse af byrummet og passagen. 
Byrummets positiver knytter sig mest til, Beskyttelse og komfort.  
Byrummet har gode muligheder for udfoldelse og aktivitet, i kraft af de aktivitetsfaciliteter der findes på 
stedet. Der er et boldbur med fodbold mål samt en enkelt basketball kurv der er placeret lige udenfor 
boldburet. Her er også markeringer i asfalten, som optegner banerne. 
Disse faciliteter henvender sig primært til unge fra området der ønsker at spille boldspil. 
Udover aktivitetsmulighederne, er der ikke noget der særligt indbyder til ophold. Byrummet er meget 
præget af funktion da der kun er en asfalteret gangsti der løber igennem passagen og forbinder 
gårdmiljøerne, med vejen hvor der er biltrafik og parkeringspladser.  
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Figur 6, Oversigt over byrummet i Mjølnerparken 

 
Derudover opfylder byrummet også nogle af beskyttelse kriterierne. 
Byrummet er afskærmet fra biltrafik, da der er opsat trafikbomme mellem byrummet og parkeringspladsen 
hvor biltrafikken forgår. 
I forhold til beskyttelse mod kriminalitet, opfylder byrummet også disse kriterier, men på en mere 
”forbyggende” måde. Der er opsat overvågningskameraer, i form af et kamera tårn, som typisk ses i 
fængsels gårde, og stærke spotlys som oplyser området i de mørke timer. Området er åbent og fladt, dette 
giver god sigtbarhed, som formodentligt forhindrer kriminalitet. Desværre på bekostning af andre kriterier, 
hvor byrummet klare sig dårligt. 
 
Bare fordi at byrummet opfylder nogle af kvalitetskriterierne, betyder det ikke at byrummet er 
velfungerende. Det er vigtigt at se det i en kontekst, og forstå hvad vision er for området er og hvilken 
målgruppe man ønsker at tiltrække. 
Hvis visionen er at skabe sociale møder mellem unge omkring street idræt, er det vigtigt at forstå bruger 
gruppen, og de dynamikker der udspiller sig. 
 
Nedenfor ses min score fordeling på de forskellige kvalitetskriterier med dertilhørende noter. 
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Beskyttelse 
- Mod trafik og ulykker (Grøn) 
- Mod kriminalitet og vold (Grøn) 
- Mod ubehagelige sansepåvirkning (Gul) 

Komfort 
- Mulighed for at gå (Grøn) 
- Mulighed for at stå/ophold (Rød) 
- Mulighed for at sidde (Rød) 
- Mulighed for at se (Grøn) 
- Mulighed for at høre (Gul) 
- Mulighed for udfoldelse/aktiviteter (Grøn) 

Herlighedsværdiger 
- Oplevelser af skala (Gul) 
- Oplevelse af positive aspekter ved klimaet (Gul) 
- Oplevelse af æstetiske kvaliteter og positive sanseindtryk (Rød) 

 
Byrummet har gode forudsætninger for at blive et mødested for unge mennesker, da der gode muligheder 
for aktivitet i form af ”streetidræt”, samtidig med at området er afskærmet for trafik og andre forstyrrende 
elementer. 
Ud fra mine observationer og analyse af byrummet, kan jeg konkludere at der er mangler på opholds 
områder for at gøre dette byrum til et sted hvor unge mennesker hyppigere vil benytte som mødested. 
Med mine observationer, vil jeg anvende denne viden til at udvikle et design forslag der vil forsøge at 
imødekomme nogle af byrummets udfordringer for at være et godt socialt byrum hvor unge mennesker 
kan mødes og dyrke gadeidræt. 
  
Kapitel 5 
 
5.1 Design 
 
5.2 Designkriterier 
Design løsningen har til formål at skabe gode forhold for sociale møder, understøtte de allerede 
eksisterende aktivitets muligheder og forbinde passagen med det omkringliggende.  
 
5.3 Et byrums møbel 
I forsøget på at skabe et socialt rum, der understøtter aktivitet der kan bidrage Mjølnerparkens unge 
beboere, har jeg arbejdet mig frem til dette design forslag. 
På baggrund af observationer af området, og interviews med både brugere, og eksperter, er løsningen 
faldet på at designe et byrums møbel der skal være en forlængelse af de allerede eksisterende 
aktivitetsmuligheder. 
Med inspiration fra særligt ”Street under buen”, har designet fokus på det sociale omkring sport.  
Design løsningen udnytter potentialet der er i passagen, og forsøger at færdiggøre arbejdet i passagen. 
 
Designet er simpelt, så det mindst muligt vil blive misforstået og det samtidig bliver lettere tilgængeligt.  
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Byrums møblet er strategisk placeret så det har en forbindende funktion, der både skaber opmærksomhed 
på passagen og de aktivitetsmuligheder der er i den, samt skaber udsigts muligheder til gårdmiljøet i den 3. 
gård og fodboldfaciliteterne i superkilen. 
På den måde, bliver passagen et naturligt springbræt for de unge i Mjølnerparken til at orientere sig ud af, 
samtidig med at det skaber en åbning for eksterne bruger, både organisationer og private, som 
formodentlig vil skabe møder mellem unge i Mjølnerparken og udefrakommende.  
 
Møblet består af to separate dele. Et primært opholdsmøbel og et mindre sekundært bænkmøbel der 
supplerer og understøtter det primære møbel. 
Det primære møbel er designet i en trekant form, hvor de tre sider orientere sig mod 3 forskellige sub-rum. 
Henholdsvis gårdmiljøet, tilhørende Mjølnerparkens 3. karre, boldburet som møblet står i direkte 
forlængelse af, og til sidst orientere møblet sig ud af mod passagen.  
I modsatte ende af passegen, tæt på parkeringsområdet, står det sekundære møbel. Et simpelt møbel der 
fungerer som bænk. Denne står i indirekte forbindelse med møblet knyttet til boldburet  
Intentionen med dette er at danne en naturlig forbindelse, og bygge bro mellem det indre Mjølnerparken, 
og park og aktivitetsmulighederne i Mimersparken. I denne forbindelse vil passagen, med byrums møblerne 
være det centrale bindeled. 
 
Nedenfor ses en situationsplan for passegen. Her er de vigtige elementer indfarvet for at tydeliggøre deres 
funktion. 

 
Figur 7, Plan over passagen 

I den kommende illustration tydeliggøres det hvordan de to byrums møbler knytter sig til hinanden og 
hvordan de danner forbindelse mellem det indre gårdmiljø og faciliteterne i Mimersparken.  
 

Sports faciliter

Opholds møbler

Gårdmiljø/Lejeplads
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Figur 8, Situationsplan over forbindelsen mellem Mjølnerparken og Mimersparken 

Denne bevægelse fra gårdmiljøet, igennem passagen og ud i Mimersparken kan også ses som en 
repræsentation af aldersudviklingen. Hvor man starter som barn og benytter sig af faciliteterne i gårdene, 
der hovedsageligt henvender sig til børn. Når børnene begynder at blive lidt ældre, og kan færdes mere frit 
uden lige så meget opsyn er der forældre, vil de kunne opholde sig omkring boldburet, overvære boldspil 
og møde andre unge fra Mjølnerparken. Her vil også være gro bund for inspiration, de unge vil nu have 
mulighed for at lære de sociale koder af de lidt ældre unge. 
Grundet orienteringen af det sekundære møbel, kan de unge observere hvad der sker på 
fodboldfaciliteterne, og vil de vil også være mere tilbøjelige til at bevæge sig over i Mimersparken. 
 
Kapitel 6 
 
6.1 Diskussion  
 
I dette afsnit vil jeg diskutere pålideligheden af mine valg af metoder og teori, samt se på hvilke hvordan jeg 
har kunnet arbejdet anderledes. 
 
I mit teoriafsnit, starter jeg med at udfolde Jan Gehl og nogle af hans teorier om det gode byrum. 
Jan Gehls studier strækker sig over en lang år række hvor han ”Siden 1966 har Jan Gehl arbejdet med sine 
bylivsstudier, der i dag ligger til grund for byudviklingen i flere af verdens storbyer.” (Føljeton, 2017) 
Som det fremstår i det ovenstående citat, fra et portræt af Jan Gehl, skrevet på hans 80-års fødselsdag, har 
han haft indflydelse på rigtig mange arkitekter verden over der stadig idag arbejder ud fra teorier og 
metoder Gehl har udviklet igennem hans karriere.  
Jeg har valgt at arbejde med Jan Gehls teorier og metoder da jeg gerne vil have et arkitektonisk perspektiv 
på problemstillingen.  
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Jan Gehls teorier og byrumsanalyse metoder har jeg anvendt til at forstå passagen i Mjølnerparken hvor 
problemstillingen udspringer fra, på de arkitektoniske parametre.  
Her er der hovedsageligt fokus på rummelighed og fysiske genstande, der ifølge Gehl, har indflydelser på 
hvordan mennesker anvender et byrum.  
 
I min undersøgelse af Gehls arbejde har jeg ikke fundet at Gehls teorier forholder sig særligt til specifikke 
målgrupper, udover aldersgrupper (børn, unge, voksne). med dette i mente, ser jeg hans teorier en meget 
general forståelse af menneskelige behov.  
Mjølnerparken har en høj andel af beboere med en etnisk baggrund fra et ikke vestligt land. Dette betyder 
også at der formodentligt kan være andre kulturelle normer, og måder at begår sig på, som Gehls studier 
ikke nødvendigvis har taget højde for. 
Derfor kan Gehls teorier ikke stå alene i at understøtte besvarelserne af projektet. 
 
For at kunne besvare min problemformulering har jeg været nødsaget til at kigge på andre initiativer der 
arbejder med en målgruppe der ligner den som er repræsenteret i Mjølnerparken, i forbindelse med at 
understøtte mine besvarelser. 
I den forbindelse har jeg arbejdet på at få indblik i målgruppen og beboer 
repræsentationen/sammensætningen i Mjølnerparken ved at inddraget initiativet, Street under buen, som 
arbejder med en lignende målgruppe, i min undersøgelse. 
Street societys projekt, Street under buen, henvender sig til unge i alderen 12-30 år. Dette er samme 
målgruppe mit design også henvender sig til. 
Street under buen, var en af 3 finalister til ”Danskernes idrætspris” ud af 145 indstillede projekter i 2020. 
Danmarks idrætspris uddeler en pris på 100,000kr hvert år, til det vindende idrætsprojekt. Idrætsprisen er 
præsenteret af e-boks, i samarbejde med DIF (Danmarks idrætsforbund) og DR P4.  
(Danmarks idrætspris, 2020) 
 
Street under buens fysiske placering, under Bispeengbuen som ligger i forlængelse af det almene 
boligområde ved lundtoftegade, bidrager yderligere med sammenligningsværdi til mit projekt, her ligner 
beboersammensætningen den i Mjølnerparken. 
Dette gør at Street under buen, naturligt henvende sig til unge fra boligområdet ved lundtoftegade. 
Street under buen projektet når ud til denne målgruppe ved at dyrke Street kultur, og gøre det let 
tilgængeligt i kraft af at det er omkostningsfrit at benytte sig af faciliteterne, og deltage i de events Street 
society afholder. 
Endnu vigtigere er, Street under buens, fokus på de sociale aspekter af idrætten, som et middel til at skabe 
gode forhold for møder blandt unge i alderen 12-30 år.  
 
Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle udfordringer der kan være forbundet med at sammenligne 
Street under buen, med byrummet i Mjølnerparken. 
Området under Bispeengbuen er unikt i den forstand at have et stort areal, og at det ikke ligge i direkte 
forbindelse til beboelse. Det betyder at mulighederne for at holde større events hvor der kan forekomme 
støjgener er mere tilgiveligt. 
En anden fordel ved at området ikke ligger i direkte kontakt med beboelse, er at det er muligt at dedikere 
et stort areal til Street idræt og socialt ophold. 
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Dette er ikke tilfældet i passagen i Mjølnerparken.  
Byrummet i Mjølnerparken er placeret mellem to boligblokke, og byrummet har en funktion som 
gangpassage som føre beboere fra parkeringsområdet ind til gårdmiljøerne. 
På den måde er det svært at lave en direkte sammenligning mellem området under Bispeengbuen, og 
byrummet i Mjølnerparken, da det er 2 rum med relativt store forskelligheder af karakter og funktion. 
 
6.2 Aske Tyborg Kvist - det sociale arbejde gennem idræt 
Mit møde med Aske Tyborg Kvist, gav et rigtig godt indblik i området, og forståelse for hvordan det bruges. 
Aske kender de unge, og kunne forklare hvem der anvender de forskellige faciliteter, hvor hyppigt og 
hvornår. 
Aske og Nørrebro United arbejder med faciliteter der har mange ligheder med dem i Mjølnerparken rigtig 
meget. Igennem Askes arbejde i Nørrebro United og projektet Baggårdsbold, er visionen at nå ud til unge i 
boligområder på Nørrebro og udnytte de boldburer der er i boligområderne, hvor de også renovere dem, 
installere kunstgræs og afholder fodbold træning for børn og unge fra boligområderne.  
 
Da mit projekt handler om at skabe et byrum der inviterer til sociale møder og aktivitet, er det værd at have 
i tankerne, at på trods af at Baggårdbold er et projekt der arbejder i lignende omgivelser og med en 
lignende målgruppe, er det et projekt der har en anden vision og dertilhørende succes kriterier.  
Baggårdsbold har i hensigt at give fodboldtrænings tilbud til en målgruppe der er stærkt repræsenteret på 
Nørrebro, men ikke er lige så synlige på foreningen Nørrebro Uniteds officielle trænings hold. 
 
6.3 Hvordan kunne jeg havde arbejdet anderledes? 
Projektet ville have stor gavn af at arbejde mere iterativt, i form af opstilling af prototyper. På den måde vil 
det være muligt at afprøve forskellige placeringer af opholdsmuligheder. 
 
Idé til en fremgangsmåde.  
Afholdelse af et arrangement i byrummet, i samarbejde med en af de tidligere nævnte organisationer eller 
initiativer. Dette kunne være en streetfodbold turnering, hvor jeg ville arbejde med at placere midlertidige 
opholds plateauer, disse kan være opbygget af scene stilladser. Da formålet med denne iteration vil handle 
om at underøge hvilke placeringer der fungerer bedst, og hvor mange opholdsmuligheder der giver bedst 
ønskværdige resultater. 
Iterationerne vil ske over en weekend (fredag, lørdag, søndag), hvor turneringen vil forgå over 3 alle dage. 
Dette vil give mulighed for 3 iterationer, med plads til refleksioner efter hver turnerings dag.  
Under turneringens forløb skal der samtidig gøres observationer af hvordan ophold sker, hvor det sker, 
samt om der sker sociale møder. 
Derudover vil det give mulighed for at indsamle stor mængder data, som vil styrke projektet, og give bedre 
og meget troværdigt resultat. 
 
Dette vil være det næste naturlige stadie, hvis jeg skulle arbejde videre med projektet. 
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6.4 Konklusion 
 
Hvordan kan man med hjælp af designmæssige virkemidler skabe et byrum der inviterer til sociale møder og 
aktivitet mellem unge i Mjølnerparken? 
 
I mit arbejde og undersøgelse af hvordan der kan skabes gode forhold for sociale møder og aktivitet i 
Byrummet i Mjølnerparken, har jeg defineret nogle punkter som repræsenterer de kernekriterier 
byrummet skal opfylde for at fungere efter hensigten, og imødekomme målgruppen, unge 12-30 år. 
 

- Byrummet skal have gode muligheder for aktivitet 
- Byrummet skal have gode opholdsmuligheder 
- Det skal være let tilgængeligt 
- Byrummet skal forbindes med det omkringliggende 

 
Med undersøgelsen af byrummet med hjælp af Jan Gehls 12 kvalitetskriterier, har det været tydeligt at 
forstå hvorfor byrummet på flere områder er udfordret ift. at være sted hvor mennesker nyder at være, og 
møder deres naboer. 
Med placeringen af aktivitets faciliteter, tolker jeg at der et ønske om at sociale miljø med rare omgivelser. 
Ifølge mine undersøgelser af hvad gode sociale omgivelser er, kan jeg konstatere at dette ikke bliver opfyldt 
i Byrummet i Mjølnerparken. 
Undersøgelserne af projekter som Street under buen, har givet en forståelse af vigtigheden i at vægte de 
sociale aspekter mindst lige så højt som aktivitetsmulighederne, for at skabe et velfungerende aktivt og 
socialt byrum. 
 
”Du må godt være her” 
Der er mangler på opholds muligheder, som giver en svag følelse af legitimitet. 
Ved at placere et opholds møbel i forlængelse af boldburet, legitimeres det at opholde sig og overvære 
aktiviteten der forgår i boldburet, i takt med en øget chance for at der sker et møde mellem individer med 
en fælles interesse. 
Derudover må det ikke koste noget at benytte sig af faciliteterne, dette er med til at sørge for en diversitet i 
brugergruppen. 
Forbindelsen til de omkringliggende omgivelser er endnu en central pointe for at byrummet bliver 
velfungerende. 
Med visionen om bred diversitet i brugergruppen og derved udvidelse af horisonten blandt de deltagende, 
er det vigtigt at forsøge at designe på en måde der forlænger byrummet og bringer det tættere på de 
omkringliggende områder. 
Design løsningen skal opleves som to dele med hver deres funktion. Det primære opholdsmøbel er knyttet 
til boldburet og har til formål at legitimere ophold og skue af aktivitet i boldburet. Den anden del supplerer 
det primære opholdsmøbel, hensigten er at være en yderpost der forlænger byrummet ud mod 
Mimersparken. Det supplerende opholds møblet gør opmærksom på sig selv og byrummet det er en del af. 
 
 
 



V2124788939 
 

 25 

Litteraturliste 
 
Bøger: 
 
Gehl. J. (2007) Livet mellem husene, Udeaktiviteter og udemiljø, Arkitekternes Forlag 
 
Rapporter: 
 
Toft. J., Jensen. S., (2017) Idrætsfaciliteter i Danamrk 2017 
 
Svarre. S., Gehl. J. (2006) Byrum – Kvalitet til hverdagslivet. Dansk byplan laboratorium 
 
Stevns. A., Corneliusen. J., Laulund. J., Larsen. S., M’barek. R., Osmani. S., Liicht. K., (2019) Street under 
buen, 
 
Clementsen. A., Kangkilde. S., Frederiksen. N., Sundstrup. R., Sociale møder i udsatte boligområder, (2020) 
Center for boligsocial udvikling 
 
Arktikler og øvrige udgivelser. 
 
Mai. S., (2016) Hvem er? – Byrumsekspert Jan Gehl,  
https://foljeton.dk/20356/hvem-er-jan-gehl (besøgt 16.12.2021) 
 
Danmark idrætspris – Vinder 2020  
https://danskernesidraetspris.dk/vindere-2020 (besøgt 16.12.2021) 
 

 

 
 


