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INDLEDNING

Designmanual for Byrum i Rødovre Kommune - en håndbog

Denne håndbog indeholder konkrete retningslinjer for indretningen af de offentlige byrum i Rødovre 
Kommune. Det oprindelige idéoplæg Designmanual for Rødovre Kommune er vedlagt som bilag.

Om håndbogen
Håndbogen er tænkt som det praktiske værktøj i hverdagen. Heri findes angivelse af, hvilket design der 
skal anvendes i kommunen og hvor og hvordan det skal opsættes. Materialet er en konkretisering af det 
oprindelige idéoplæg og er politisk godkendt. Det fremgår af dateringen på de enkelte sider, hvornår det 
enkelte inventar er blevet godkendt.

Såfremt der er behov for at anvende byudstyr, der ikke er beskrevet i håndbogen, vil det være nødvendigt at 
få forslaget konkretiseret og politisk godkendt. På samme måde kan der på sigt opstå problemer med at skaffe 
inventar produceret eksternt, eller ny teknologi kan gøre det ønskeligt at finde nye forslag. Håndbogen er 
derfor opbygget, så det er muligt at tilføje nye emner og udskifte sider efter behov. Ved valg af nyt inventar 
er det dog altid vigtigt at følge intentionerne i den oprindeligt godkendte plan Designmanual for Rødovre 
Kommune.

Kort om idéoplægget
Designmanual for Rødovre Kommune indeholder de overordnede principper og er at betragte som et 
idéoplæg, der giver rammer for de offentlige byrums indretning. Den blev politisk godkendt i juni 2003, 
idet det blev besluttet, at principperne skulle konkretiseres herunder også med hensyn til økonomi. Målet 
for Designmanual for Rødovre Kommune er både at skabe en smukkere by, samt at skabe en klar identitet 
for Rødovre. Der er således mange gode intentioner i forhold til byens rum. Designmanual for Rødovre 
Kommune indeholder både forslag til egentligt byudstyr, forslag til hvordan vejene kan medvirke til en bedre 
sammenhæng i byen, hvordan der kan skabes gode mødesteder og på hvordan stisystemet eksempelvis kan 
udvikles til ”den halve maraton”, der forbinder byen og lægger op til motion.

Da Designmanual for Rødovre Kommune er meget omfattende, er konkretiseringen sket i den i den takt de 
enkelte emner er blevet aktuelle. Rødovre stod overfor at skulle udskifte al vejbelysning i kommune og en 
konkretisering af belysning og belysningsarmaturer langs vejene var derfor vigtig at få at få besluttet. Ligeledes 
var der behov for at udskifte det øvrige inventar, vejnavneskilte, institutionsskilte mv. Foruden form og 
funktion vil der i forbindelse med en konkretisering være meget at tage stilling til, eksempelvis materialevalg, 
produktbeskrivelser og eksakte mål, ligesom der vil være nogle tekniske og økonomiske hensyn. Der kan 
derfor være forskel fra det oprindelige idéoplæg til det konkrete valg, som det fremgår af denne håndbog. 
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