
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleksible byrum i København 
 

Foto: Ursula Bach 



Indledning 

For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. 
Som beskrevet i ”ITS-handlingsplan 2015-2016” vil et stigende antal indbyggere bidrage til et øget 
pres på gaderummet, og behovet for en mere fleksibel udnyttelse af gaderne vil stige. 
 
Her skal teknologiske løsninger synligt bidrage og muliggøre en mere variabel udnyttes af 
gaderummet over døgnet.  
 
Flere steder i København står parkeringspladser tomme i dagtimerne, og denne plads i byrummet 
bliver ikke udnyttet til byliv og ophold.  Andre steder ændrer trafikbilledet sig markant hen over 
dagen, f.eks. i Vendersgade, der er en af de gader i byen, som har mange cyklister i morgen- og 
eftermiddagsmyldretiden. Men uden for myldretiderne er der et helt andet billede, der præges af 
mange fodgængere ved Torvehallerne. 
 
Løsningerne skal generelt udvikles således, at det er helt tydeligt, hvilke regler der gælder hvor og 
hvornår. Da sådanne koncepter ikke eksisterer i dag, skal de godkendes af Vejdirektoratet og hos 
Politiet, før de kan implementeres. 
 
Dette dokument indeholder to konkrete cases, hvor der kan arbejdes videre med teknologiske 
løsninger, som kan muliggøre en mere variabel udnyttelse af gaderummet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fleksible byrum - case Jægersborggade 

Denne case handler om at give bylivet, i form af butikker, caféer, klubber, børneinstitutioner m.m. 

mulighed for at udfolde sig på de parkeringspladser, som beboere efterlader tomme, når de kører 

på arbejde. 

Udfordringen ved at finde en passende beliggenhed til denne case er at finde et sted i byen med et 

større antal parkeringspladser og hvor belægningsgraden er lav i dagtimerne. Samtidig skal der 

være en stor intensitet af byliv i dagtimerne, så handlende, cafebesøgende mv. kan benytte de 

frigivende arealer. Antallet af parkeringspladser viser arealet, som potentielt kan benyttes til byliv. 

Belægningen giver en indikation af om arealerne er ledige i løbet af formiddagen. Bylivet er en 

kvalitativ indikator vurderet på baggrund af mængden og typen af virksomheder og institutioner i 

området. Københavns Kommune har data for både belægning af parkeringspladser og et 

bylivsregnskab med data om ophold i byen. 

Jægersborggade har et blomstrende byliv med caféer, restaurationer og butikker i stueetagen af 

næsten alle gadens bygninger. Et så veludviklet miljø vil hurtigt overtage ejerskabet af det fleksible 

byrum og dermed facilitere implementeringen af projektet. Gaden har 108 parkeringspladser. Af 

disse 108 er 66 optaget i løbet af formiddagen, det giver en belægning på 61 %. En belægning på 

61 % kan virke højt, men det har vist sig, at gader med en lav dækningsprocent er store gader med 

megen biltrafik og få fodgængere eller stille gader med beboelse, men uden restaurationer, 

1 Billede af Jægersborggade op til Stefansgade. Mange ledige parkeringspladser ud for butikker og restaurationer. 



butikker og institutioner. Hvorimod gader med et udbredt byliv derimod også ofte er gader med 

en høj belægning. Jægersborggade har en belægning, der er langt lavere end tilsvarende gader og 

samtidig et byliv der overgår de fleste af Københavns gader.  

Beboere og butiksdrivende er allerede ved at indtage gaderummet, hvilket tyder på, at de vil tage 

godt imod mere fleksibel brug af deres gade. Cykelparkeringen ser ud til at være et problem, som 

en mere fleksibel udnyttelse af parkeringspladserne kan løse. Der er allerede udendørsservering 

og udstilling på fortovet ved en række restaurationer og butikker på gaden. Mængden af trafik i 

gaden holdes nede på grund af ensretningen. Jægersborggade er således et ideelt sted at indføre 

fleksibelt byrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fleksible Byrum - case Torvehallerne 

Den næste case handler om at give cyklister, fodgængere og bilister bedre forhold på de 

tidspunkter, hvor de hver især færdes. Til denne case er Vendersgade oplagt. Vendersgade har 

meget varieret trafik afhængigt af tidspunktet på dagen.  

Som det fremgår af billederne, er der næsten ingen trafik hen over middag.  Om morgenen er der 

mange cyklister og biler, mens der om eftermiddagen er mange cyklister og fodgængere. 

Udendørsserveringen og fodgængere omkring Torvehallerne optager en stor del af fortovet, 

hvilket til tider presse fodgængere ud på cykelstien. Om morgenen og om eftermiddagen har 

cykeltrafikken et sådan omfang, at cyklisterne kører 

på vejbanen til gene for bilisterne. Det vil være 

gavnligt at arbejde med fleksible byrum i på den side 

af gaden og fortovet som søder op af Torvehallerne. 

På Rømersgade og Linnésgade er der vareaflæsning i 

løbet af formiddagen og parkering senere på dagen.  

Mere observation er nødvendigt for at afklare, 

hvordan trafikken skifter i løbet af dagen, men det er 



helt sikkert, at det er potentiale for forbedring i form af en mere fleksibel udnyttelse af 

Vendersgade.  

 

 

 

 


