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Udgav i 2020 bogen Age-
Inclusive Public Space 

• Markant demografisk 
udvikling

• Fortsat urbanisering 

• Behov for indsats ifm. 
stigmatisering, social 
isolation og ensomhed, 
andre psykosociale 
problemer.  

• Initiativer kommer fra 
politiske/sundhedsfaglige 
organisationer,  
begyndende politisk 
bevågenhed. 

• 
• Initiativer har endnu ikke 

i væsentlig grad påvirket 
det byggede miljø og 
imødekommes generelt 
ikke i rumlig praksis. 
(over flere skalatrin: 
planlægning, arkitektur & 
design).

• Nu er øjeblikket, hvor 
samfundets indretning 
skal gentænkes til en 
aldrende befolkning. 

1  Age-Inclusive Public Space (Hatje Cantz, 2020)

 3 Aldersinkluderende rumlig praksis (Arkitektens 
Forlag, 2021)

  3   3 Case Studie: Områdefornyelse for Vordingborg 
Kommune, Damme Askeby på Møn (2019). 

Støttet af: 
Ensomme Gamles Værn, Realdania og Statens 
Kunstfond. 

• Fokus på at bruge viden 
i arkitektonisk og rumlig 
praksis

• Primært virke som 
udøvende arkitekter

• Alders-inkluderende case 
studie på Møn 

• Både en alders-
inkluderende proces 
(workshops på plejehjem, 
hjemmebesøg osv)

• aspekter af environmental 
psychology / 

• inkluderende formgivning 
(polyvalens, atmosfære 
mv) 

• præsenteres v. 
Brugbare byer for 
sundhedsstyrelsen i April.

Hvordan kan man skabe byer og byrum til alle aldre?

Dominique Hauderowicz + 
Kristian Ly Serena 1. Et nyt syn på alder

2. Aldring og det fysiske miljø

3. Aldersspecifikke rum

4. Hvor i byen? 

5. Udviklingsstrategi

6. Bred borgerinddragelse

7. Rum til forskellighed 

8. Organisering og grænser

9. Formgivning

10. Atmosfære 

Viden, tilgange og 
værktøjer til arbejdet 
med aldersinklusion i 
det byggede miljø

Alders-
inkluderende
rumlig praksis

  

Arkitektens Forlag
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• Ensomhed og social isolation  
 
• Inter-generationel kontakt   

• Fysisk aktivitet og udeliv   

• Stigmatisering     . 

• Deltagelse i lokale fællesskaber 

• Repræsentation og legitimitet i samfundet (politisk)

• Identitet og kontinuitet  

Betydninger af det fysiske miljø i aldringsprocessen 
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• Skandinaviens 
vidtfavnende velfærdsstat 
bruger alder som kategori 
for organisation. 

• Centralisering af den 
modernistiske bys ’sociale 
og kulturelle tilbud’- -> 
krav til mobilitet for 
at ”sammensætte sit 
livsindhold”.

• I planlægningen af det 
offentlige rum fører dette 
ofte til programsatte 
rum, der henvender sig til 
specifikke aldersgrupper.

Aldersopdelte rum
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• Aldringen skal forstås som 
en kompleks, ikke-lineær 
process, der påvirker 
psykiske, fysiske og 
sociale kompetencer både 
temporært / permanent  
og positivt og negativt.

• Forandringer forekommer 
gennem hele livet, men 
med en større hyppighed 
sent i livet.

• Ingen ”gammel persona” 
Alder siger ikke i-sig-selv 
noget om hvad mennesker 
kan eller ikke kan. 

• Generationer har 
betydning (cohorter).

• Den livsfase hvor 
forandringer er hyppige 
strækkes tidsligt. 

Et nyt syn på ‘de gamle’:
En mere kompleks alders-forståelse 
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Ecological model: Sammenhæng mellem 
aldring og det fysiske miljø. Des svagere 
individet - des større krav til omgivelserne.

• Det fysiske miljø har 
betydning for hvorvidt 
man kan fastholde og 
udvikle centrale kilder 
til livskvalitet på vilkår af 
forandring:

• Agens: autonomi og 
handle-duelighed, 
planlægningsfærdigheder, 
tilgængelighed m.m. 

    
• Tilknytning: Kontinuerlig 

emotionel tilknytning til 
sociale fællesskaber og 
steder. 

Mulighed for adaption er central og denne mulighed 
er også rumligt betinget
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Mulighed for adaption er central og denne mulighed 
er også rumligt betinget

- Forskellige former for tilstedeværelse mellem privat og offentlig. Rum må være ’elastiske’ nok til at tillade 
en bevægelse i deltagelse igennem livet. 
 

Kontinuitet igennem livet:

• Miljøer, hvor den enkelte 
kan fastholde hverdagsliv 
og f.eks. social deltagelse 
på vilkår af udsving i 
fysiske, psykiske og 
sociale kompetencer. 

• Flere forskellige typer 
deltagelse er værdifuld. 

• Vigtigt, hvis man skal 
skabe boliger for hele 
livet. Forskningen viser at 
ageing-in-place tendensen 
har visse fordele (identitet, 
kontinuitet) men den er 
forudsat af bl.a. rummelige 
sammenhænge, der 
tillader selv den svækkede 
fortsat at tilgå f.eks sociale 
fællesskaber. 

© Herman Hertzberger © Herman Hertzberger © Flores y Pratts
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Altanen som simpelt eksempel på en rumlig tilvejebringelse af 
en mere distanceret form for deltagelse 
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Case-studie Damme Askeby 

Et forsøgsprojekt for aldersinkluderende rumlig praksis

Aldersinklusion i praksis:
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Damme-Askeby på Møn 
et case indenfor almindelig kommunal praksis og budget 
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• Alders-inkluderende 
inddragelse byggede 
ovenpå kommunens 
borgerhøringer.

• ’Høres alltid de samme?’ 

• Hvilke værktøjer kan 
tages i brug for at nå 
målgruppen?

• Åbne borgermøder kan 
være krævende at deltage i 

• Nøglepersoner i 
lokalmiljøet kan hjælpe 
med at formidle kontakt 

Aldersinkluderende processer
Kontakt med ældre i forskellige bolig-situationer
(implicit forskellige forhold til det offentlige rum)

Den 
institutionaliserede 

FormidlerGruppe 

Personale

Hjemmeplejen
Sundhedsplejen

Nøglepersoner i 
lokalsamfundet

kontaktform 

Workshop m. 
plejepersonale og 
besøg hos beboere 

Hjemmebesøg på 
opfordring. Interview 
m. korttegning

Hjemmebesøg på 
opfordring. Interview 
m. korttegning

Den assisterede

Den selvhjulpne i 
egen bolig 

• Indirekte kontakt:

• Direkte kontakt 

       Samtaler med ældre med 
       udgangspunkt i deres 
       hverdag -->

Præst
Pleje-personale 
Fysio- og Ergoterapi
Børnehave, Skole m.fl.
Lokalt forretningsliv
Naturvejleder
Relevante ildsjæle 
plejecenter, lokalråd, 
ældreråd m.m.)
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• Fokus på indsamling og 
forståelse af hverdagslivet 
snarere end input til 
design-processer.

• Forståelse av hvilken rolle 
nærmiljøet spiller:

       - Kilde til lokal identitet
       - Motion
       - Emotionelle betydninger
       - Begrænsninger i 
          hverdagen

“Opgaver” fokuseret på dialog med 
udgangspunkt i simple værktøjer
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• Brugen af byen i 
hverdagen: Kortlægning, 
samtaler om potentialer 
og barrierer

“Opgaver” fokuseret på dialog med 
udgangspunkt i simple værktøjer
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• Dialog også om lokale 
landskaber, minder, 
betydningsfulde steder 
Betydningsfulde 
landsskabstyper. 

• Hvad vækker minder og 
fortællinger?

• At tale om både rumlige 
       og stoflige aspekter. 

“Opgaver” fokuseret på dialog med 
udgangspunkt i simple værktøjer
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• Placering og udvikling 
af ’det rigtige sted’  er 
essentielt: matrikler og 
administrative grænser 
kan ikke ses ! 

• Undgå trafikale barrierer

• Integration i 
lokalsamfund og 
hverdagsliv, eksisterende 
brydningsflader m.m.

• Offentligt / privat 
partnerskab

8 Oprindelig plan Ny plan 2 

Præcise nedslag i hverdagens steder
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Give rum til eksisterende møder og social kontakt, 
her i forbindelse med indkøbsturen

• Giv rum til de møder der 
allerede finder sted.

• Livet skal ikke altid 
opfindes fra ’bunden.’
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Lav tærskel for deltagelse, 
flere typer kontakt, autonomi & valgfrihed.
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a
bc

Muligheder for differentieret deltagelse

Fest Hverdag 
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a
bc

Hverdag 
B

C

Muligheder for differentieret deltagelse
- også på afstand og fra boligen
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Formgivningsværktøjer: 
Polyvalent form (flere typer indtagelse af samme form)
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Formgivningsværktøjer: 
Polyvalent form (flere typer indtagelse af samme form)
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Den indlejrede standard

• Komfort er vigtig, men kan 
tilbydes på mange måder. 
Vigtigt, at siddesteder 
relaterer sig til noget 
andet. 

• Viden om behov og 
komfort kan integreres i 
designet.

• Mange ønsker at gøre det 
synligt at noget er ”alders-
venligt”: dette kan være 
problematisk og afholde 
forskellige mennesker fra 
at bruge stedet - især hvis 
genstanden associeres 
med handikap eller 
svagelighed.  
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Den indlejrede standard

• Hensynet til 
tilgængelighed er vigtigt 
og bør løses som en 
integreret del af designet.

• Her fokus på fælles og 
integreret adgang for alle.

• Opmærksomhed 
på tilgængelighed 
muliggjorde at en 
handikap-egnet adgang 
kunne sikres i projektets 
kotering (kan ikke ses).

• Rampen klarer det 
sidste stykke og er 
hovedankomsten for alle.

• Ét samlet hele.
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Atmosfære:
Reminiscens og lokal identitet

• Fokus ikke på den fælles 
‘aktivitet’ (funktion), men 
på den fælles sanselige 
oplevelse.

• Lokal forankring.



 dominique + serena

Atmosfære:
Sanser & årstider



www.dominiqueserena.dk

Publikationen 
“Alders-inkluderende rumlig praksis“

kan forbestilles via: 

Tak!

info@studiods.dk


