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Resume 

Dronning Louises Bro er efter omlægningen af Nørrebrogade blevet et populært byrum for 

forskelligartede aktivitetsformer. Heraf undersøger dette projekt broen som et særligt 

fænomen, da dennes funktioner både ser sig gældende som transitzone og opholdsrum. På 

baggrund af dette søger projektet svar på, hvilke rumlige kvaliteter Dronning Louises Bro 

tilbyder, og hvordan disse tilegnes og videreudvikles gennem livet på broen. Det analytiske 

udgangspunkt bygger på en tvedeling af Henri Lefebvres begrebslige triade, som skal sikre 

en forståelse for casens iboende fysiske praktikker og sociale praksisser som byrum. Den 

teoretiske tilgangsvinkel til casen anskuer disse to elementer separat, men anvendes 

samtidig som en samlet og gensidigt påvirkelig enhed, der søger at skabe indsigt i Dronning 

Louises Bro som fænomen. Heraf kan projektet konkludere at broens rumlige kvaliteter er 

af afgørende medskabende karakter for broens konstant udviklende byliv og identitet. Det 

kan endvidere konstateres, at mangel på planlægning kan siges at åbne muligheden for 

midlertidighed og alternativ tilegnelse af rumlige kvaliteter, som kan resultere i nye sociale 

praksisser på broen.  

Abstract 

This project studies Queen Louise’s Bridge as a special phenomenon, as the bridge 

incorporates both traffic transit and stay. The reconstruction of the adjacent Nørrebrogade, 

has resulted in an unintentional popularity for Queen Louise’s Bridge. Based on this the 

project seeks to answer what spatial qualities the bridge offer and how the qualities develop 

further through urban life. Henri Lefebvre’s spatial triad will be used as the analytical tool to 

examine the social- and physical practice. The theoretical approach to the case perceive 

these two perspectives as separate but is being used as a collected unit that is mutually 

influenced by each other. We do this in order to reach insight into Queen Louise’s Bridge as 

a phenomenon. Thereof this project concludes that spatial qualities are essential to the 

bridge’s constantly developing urban life and identity. Furthermore, it is possible to state 

that the lack of planning could open up the opportunity of temporary use of space and 

alternative acquirement of spatial qualities, which can result in new social practices on the 

bridge.  
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Indledning 
Dronning Louises Bro har efter omlægningen til et mere fodgænger- og cyklist-prioriteret 

rum, vist sig at være et attraktivt opholdssted. Dette projekt undersøger i samme 

forbindelse, hvilke fysiske kvaliteter, der gør sig gældende på broen, og hvordan disse kan 

skabe mulighed for social aktivitet. Dette undersøges bl.a. gennem observationsstudier, 

fotodokumentation, byrumsanalyse og interviews, som skal danne grundlag for en teoretisk 

analyse og vurdering af, hvordan fysiske kvaliteter videreføres og videreudvikles af brugerne 

på broen. 

Problemfelt 
Dette bachelorprojekt er udarbejdet af Plan, By og Proces-studerende ved Roskilde 

Universitet, og har til hensigt at undersøge Dronning Louises Bro som et fænomen, hvor en 

særlig og til dels uplanlagt kultur er opstået. 

Forinden påbegyndelsen af dette projekt har vi alle haft et forudgående kendskab til 

Dronning Louises Bro, da vi alle bor og opholder os i København. Vi har i den forbindelse 

undret os over, hvorledes dette fænomen er opstået og især hvordan en bro, der traditionelt 

kan anskues som værende en transitzone, kan blive et populært opholdsrum. Denne undren 

udspringer fra vores teoretiske baggrundsforståelse af, at broer med motoriseret trafik 

typisk ikke danner rum for ophold.  

Med historiske briller kan det siges, at forståelsen af, hvad der karakteriserer ’det gode 

byrum’ har udviklet sig særlig meget siden 1960’ernes. Periodens højkonjunktur gav 

anledning til en udbredelse af bilismen i store dele af Vesteuropa, hvor provinsbyernes 

blomstren og sociale boligbyggerier i høj grad blev en del af byplanlægningen. Denne 

opprioritering af privatbilismen ændrede planlægningen af byer radikalt frem til 

årtusindeskiftet (Clemmensen & Illers 2009:16). 
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Næstformand for akademirådet, Jens Bertelsen, udtalte i maj til Politiken Byrum: 

“Infrastruktur kan bruges til at give et godt byrum, og det kan ødelægge et byrum, hvis 
man ikke får tænkt det hele sammen” (Kraul, 2018). Måden hvorpå infrastruktur og trafik 

prioriteres og planlægges er altså af afgørende betydning for byrum. 

Project for Public Spaces sætter i en artikel (Burke 2015) spørgsmålstegn ved, hvordan broer 

kan have mere end blot transportmæssige funktioner i byen. I denne sammenhæng refereres 

der til en bro i Portland (USA), Tilikum Crossing, der beskrives som værende et godt 

eksempel på amerikanske målsætninger inden for mobilitet, hvor broen i dette tilfælde kun 

er tilgængelig for cyklende, gående og offentlig transport. Bilismen er altså ekskluderet helt 

fra denne bro (Burke 2015). Strategien om at denne bro ikke blot skal have en 

transportmæssig funktion skaber ifølge artiklen mulighed for at anskue broen som værende 

et byrum. Samtænkningen af socialt liv og funktionalitet kan altså gennem 

multifunktionalitet skabe grobund for broer, der i højere grad er en del af byrummet. I 

denne forbindelse kan broer altså ses som en fysisk forbindelse mellem områder, som ikke 

bare kan sætte folk i fysisk forbindelse med hinanden, men også giver mulighed for social 

forbindelse og interaktion mellem mennesker (ibid.). 

Hvis man tager man udgangspunkt i tankegangen om at broer kan omdannes til mere end 

funktionalistiske transitzoner, så kan det være relevant at kaste et blik på, hvorledes 

Københavns Kommune arbejder med planlægningsmæssige strukturer iht. Jan Gehls 

argument om, at byens formning former byens mennesker (Gehl 2010:19). København har i 

mange år arbejdet på at omlægge planlægningsdispositionerne, hvoraf én af de signifikante 

målsætninger har været at omlægge byens gadenet på en sådan måde, at byens rum i højere 

grad end skal tilegnes cyklende eller gående, frem for bilister (ibid.:19-22). 

Et interessant aspekt ved dette viser sig bl.a. ved forsøget af omlægningen af Nørrebrogade, 

der blev foretaget i 2008. Målsætningen for dette forsøg var en udfasning af privatbilismen, 

som skulle muliggøre mere diverse og levende byrum på Indre Nørrebro (Freudendal-

Pedersen & Nielsen 2012:23-25). Den efterfølgende permanente omlægning af 

Nørrebrogade ændrede også Dronning Louises Bro, hvor kørebanen blev indsnævret til 

fordel for bredere fortove og cykelstier. Det var dog ikke en målsætning ved denne 

omlægning at broen skulle struktureres på en måde, at den kunne blive et populært 

opholdssted (Jeppesen 2012).  
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Det kan altså hertil siges, at selvom den menneskelige dimension (den sociale praksis) i 

denne omlægning var indtænkt, så var der altså ikke nogen intention om at skabe et byrum 

på Dronning Louises Bro.  

Umiddelbart direkte efter omlægningen i 2011 var der kun placeret fire bænke på den side af 

broen, der vender mod Østerbro, og som har flest soltimer. Disse blev dog hurtigt særligt 

populære, og folk valgte derfor andre måder folk valgte at sidde på, på broen. Efter broens 

stegne popularitet som opholdssted blev yderligere 10 bænke tilføjet, hvorved vi altså ser 

dette som et tegn på, at den materielle planlægning af stedet forsøgte at efterkomme det nye 

fænomens efterspørgsler (Jeppesen 2012). Københavns stadsarkitekt, Tina Saaby, udtrykker 

at ” […] det er fantastisk, når tingene opstår tilfældigt” (ibid.). Hun mener dog samtidig at 

Dronning Louises Bro, som følge af omlægningen, indeholder de fysiske elementer som er 

afgørende for skabelsen af samlingspunkter i byen. Vi kan hertil stille spørgsmålstegn ved, i 

hvor høj grad dette nye byrum er opstået som følge af en ny dispositionering i 

planlægningen, og om det er muligt, ved hjælp af fysiske forandringer, at skabe mulighed for 

nye sociale praksisser, som det er gældende ved f.eks. Dronning Louises Bro.  

En del af denne succes kan ifølge lektor på RUC, Kristine Samson, også tilskrives den nye 

bykultur, der er blomstret frem de seneste år. Kulturen omkring mødesteder har nu 

ændrede betingelser, hvoraf det uformelle og spontane mødested hitter blandt byens 

borgere (Jakobsgaard 2015). Det at ’hænge ud’ bliver tilføjet et rummeligt aspekt, hvor 

Dronning Louises Bros unikke lokation skaber rammer for at kunne mødes og få en øl for en 

kort stund (Ibid.). Den strukturelle planlægning er altså ikke længere afgørende for hvordan 

broen bliver anvendt, hvilket skaber muligheden for, at borgerne nu aktivt selv kan inddrage 

rummet og skabe et fænomen, som har en særlig identitet (ibid.). Dette uplanlagte liv bliver 

også ofte nævnt som noget særligt i udenlandske travelguides, hvor det bliver omtalt som et 

sted i København der er værd at besøge for dets byliv, arkitektur og sceneri (The 500 hidden 

secrets of Copenhagen; Lonely Planet). 

Vi vurderer dog at Dronning Louises Bro er mere end bare et populært opholdsrum på en 

bro. Med belæg i vores egen interageren med livet på broen har vi kunnet notere flere 

tilfælde, der sætter fænomenet i en kulturel kontekst. Dette kan ses ved de mange måder 

hvorpå broen italesættes som noget særligt, som bl.a. gør sig gældende ved omtale blandt 

bekendtskaber, henvisninger på sociale medier, og på plakater i butikker og lignende.  
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Vores egne erfaringer under ophold på broen har givet os indsigt i, at mange mennesker 

bruger broen som opholdssted, hvortil der hyppigt er musik indblandet - i visse tilfælde 

endda fra større medbragte anlæg, placeret på ladcykler. Vi mener derfor at kunne genkende 

en særlig kultur eller identitet, der knytter sig til netop dette sted. I Magasinet Kbh beskriver 

en af brugerne af broen, at hun altid har haft en forkærlighed til stedet, men at denne 

tilknytning er blevet stærkere efter omlægningen (Jeppesen 2012). Dronning Louises Bro er 

derudover blevet tilskrevet mange forskellige kaldenavne som ’hipsterbroen’, ’Danmarks 

længste catwalk’ og ’byens hotteste hangoutsted’ (ibid.). 

Broen er altså i sin hverdagsskikkelse et samlingssted med god stemning og eftermiddagsøl, 

men den bruges også ifm. større events. Dette kan være sig f.eks. gadefesten Distortion 

(Distortion 2017), 48 timers festivallen på Nørrebro (48 timers festival 2018), Nytårsaften 

(Nørrebro Lokaludvalg 2009), og Bilfri Søndag, hvor broen bl.a. bliver brugt til 

kridttegninger for både børn og voksne (Børn i Byen 2016). Det er heller ikke uden grund at 

broen, som nævnt, kaldes ‘Danmarks længste catwalk’, da broen også anses som værende et 

oplagt sted for opdagelse af seneste sæsons mode. Dette gælder særligt udtrykket 

”streetstyle”, som altså indebærer undergrundskulturens nyeste trends, der bl.a. 

videreformidles på onlinemedier som Soundvenue (Timmermann 2018). 

Slutteligt er det værd at inddrage den kulturelle kontekst, som vi vurderer fænomenet er en 

del af. Broen er netop også et sted, som brugere på sociale medier ønsker at identificere sig 

med. Dronning Louises Bro figurerer i adskillige forbindelser på sociale medier, hvor bl.a. 

mediet Instagram vidner om en hyppig deling af stedets identitet gennem hashtagget 

“#dronninglouisesbro”, der fremgår på hele 8.642 billedopslag (Instagram 2018a). Broen 

fremgår endvidere i utælleligt mange GPS-lokaliseringer i midlertidige og permanente 

billedopslag på mediet, hvor brugere af broen tilkendegiver og deler sin øjeblikkelige 

lokalisering på broen med andre (Instagram 2018b). Dette bevidner altså at brugere af 

sociale medier ønsker at vise venner og andre brugere på sociale medier, at de befinder sig 

på Dronning Louises Bro. Der kan her stilles spørgsmålstegn ved om broen altså derfor har 

en social værdi og kulturel betydning.   
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Vi anser derfor Dronning Louises bro som et særligt fænomen, hvor en dynamisk kultur er 

opstået som følgevirkning af en stegen popularitet, forårsaget af den fysiske omlægning 

2011. Vi anser det derfor for at væsentligt at undersøge og beskrive dette fænomen, og hvilke 

rammer der har muliggjort denne sociale praksis. Afslutningsvis kan dette lede til en 

diskussion om planlæggerens rolle iht. midlertidighed og uplanlagte byrum. Heraf søger 

følgende problemformulering at undersøge dette: 

Problemformulering 

Hvilke rumlige kvaliteter tilbyder Dronning Louises Bro, og hvordan tilegnes og 
videreudvikles disse gennem livet på broen? 

Projektets problemformulering anskuer byrummet på Dronning Louises Bro gennem to 

elementer: den rumlige praktik og den sociale praksis. I denne forbindelse undersøger 

projektet altså, hvordan materielle og mentale perspektiver er samskabende for det sociale 

liv, der er fremkommet på broen efter omlægningen af denne.  

Rumbegrebets tvedeling 
Dette afsnit søger at forklare, hvorledes Lefebvres begrebslige triade relaterer sig iht. den 

analytiske struktur i undersøgelsen af, hvilke sociale såvel som fysiske perspektiver, der ser 

sig gældende på broen. Indledningsvis kan det siges, at vi søger sammentænke de fysiske og 

sociale perspektiver, hvorfor vi altså derfor tager afstand fra en forståelse af, at det fysiske 

rum kan analyseres uafhængigt af den sociale praksis.  

Traditionelt set, er byrummet blevet opfattet som en uafhængig ting. “Forståelsen af 

rummet som absolut betyder, at det opfattes som en “ting i sig selv”, som havende en 

eksistens uafhængigt af sit indhold” (Hansen & Simonsen 2004:167). Denne opfattelse af 

rum påpeger at rum er en passiv ‘arena’, hvori sociale elementer ikke har en indflydelse på 

dette, hvilket refererer til en logisk positivistisk tankegang (ibid.:167-168).  
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Da vi behandler vores case som et fænomen, tager vi afstand fra denne tankegang, og lader 

os i stedet inspirere af Lefebvre, som samtænker fysisk rum og socialt rum. Det sociale rum 

indeholder derfor både materielle og mentale aspekter.  

Vi arbejder med en forståelse af rummet som en social rumlighed. Lefebvre påpeger her at 

den grundlæggende tanke er; “[...] at det rumlige er en integreret del af social praksis og 
sociale processer - de er alle situerede i rum (og tid) og de har alle en iboende rumlig 
dimension” (Hansen & Simonsen 2004:169). Vi søger altså at afholde os fra, at tænke 

Dronning Louises Bro i sin fysiske enkelthed, men i stedet som en rumlig produktion. Ud fra 

denne forståelse, benytter vi os af Lefebvres begrebslige triade, som analytisk samtænker tre 

forskellige elementer af det sociale rum. Dette indebærer en triade af; rumlig praktik, 

rummets repræsentationer og repræsentationernes rum, som værende analytisk adskilte, 

men dog stadig sammenhængende hvad angår produktion af et socialt rum (ibid.:169-170). 

Med henblik på projektets case har vi, på baggrund af Lefebvres begrebslige triade, valgt at 

analysere byrummet ved en tvedeling af rumbegrebet. Vi vurderer at der er to signifikante 

elementer i vores analytiske tilgang til casen, som indbærer et materielt og et mentalt 

perspektiv. I dette projekt vil disse to perspektiver blive refereret til som “den fysiske 

praktik” og “den sociale praksis”. Dette betyder at vi samtænker rummets repræsentationer 

og repræsentationernes rum som én sammenhængende praksis, der i dette projekt udgør 

det sociale perspektiv (den sociale praksis). Anden forgrening i tvedelingen af Lefebvres 

begrebslige triade er dermed det materielle perspektiv, der i triaden kaldes den rumlige 

praktik og rummets repræsentationer. Denne kalder vi dog, som nævnt, den fysiske praktik 

(Hansen & Simonsen 2004:169-170). Rummets repræsentationer bliver altså i denne 

tvedeling et krydsfelt og bindeled mellem den sociale praksis og den fysiske praktik, hvor 

eksempelvis teori og ekspertviden om relevante emner for casen vil belyse begge 

perspektiver.  
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(Illustration 1 – Selvproduceret) 

Tvedelingen har iht. Lefebvres begrebslige triade derfor tre iboende elementer. Det første 

iboende element er den rumlige praktik, der som beskrevet sammen med rummets 

repræsentationer udgør den fysiske praktik i projektet. Dette element omfatter i den 

traditionelle triade en “[...] samfundsmæssig produktion og reproduktion samt de 
specifikke lokaliteter og rumlige strukturer, der i forlængelse heraf kendetegner et givet 
samfund” (Hansen & Simonsen 2004:170). Denne rumlighed kaldes også ‘det erfarede rum’ 

(ibid.:171), og kan ses i sammenhæng med vores byrumsanalyse og observationer. Dette 

behandler de fysiske elementer som er repræsenteret på broen, hvoraf vi danner en 

forståelse af rummets materialitet. Dette indebærer særligt aspekter som infrastruktur, 

bænke og andre fysiske elementer på Dronning Louises Bro. 

Det næste iboende element kaldes rummets repræsentationer som i projektet er en del af 

den sociale praksis, der knytter sig til “[...] den “orden”, samfundets dominerende sociale 
relationer gennemtvinger, og til dennes, koder, tegn og kundskaber om rummet” (Hansen 

& Simonsen 2004:171). Dette kaldes også ‘det begrebne rum’. Denne rumlighed består altså 

af begrebsliggørelser som eksperter, forskere, planlæggere, teknokrater o.l. foretager og 

deraf formidler (ibid.).  
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I forhold til dette projekt vil det blandt andet være strategier, teoretikere og begreber der 

udgør disse begrebsliggørelser af Dronning Louises Bro. Dette både som socialt og fysisk 

rum, hvorved rummets repræsentationer altså agerer krydsfelt mellem de to perspektiver 

(Illustration 1). 

Endeligt er det sidste iboende element repræsentationernes rum, der ligeledes indgår som 

en del af den sociale praksis i projektet. Denne omfatter “[...] den komplekse symbolisme, 
der knytter sig til hverdagslivets rumlighed; stedet og dets symbolværdi, dagliglivets 
rytmer, feminint og maskulint, etc.” (Hansen & Simonsen 2004:171). Dette element kaldes 

også ‘det levede rum’, hvor det særligt er beboernes og brugernes tilegnelse og modificering 

af omgivelser der gør sig gældende (ibid.). Denne sociale praksis kan kaldes en slags “third 

space” (tredje sted, red.), som er en åben rumlighed der lægger sig imellem det reale og 

forestillede, og kombinerer dem (ibid.:172). Med andre ord kombinerer det altså 

repræsentationernes rum og rummets repræsentationer (Illustration 1). 

I det fysiske perspektiv, som tager sit afsæt i den rumlige praktik og rummets 

repræsentationer, tager vi bl.a. udgangspunkt i planlægningen bag og udviklingen af 

Dronning Louises Bro, hvortil vi benytter os af teoretiske perspektiver til at vurdere effekten 

af denne. Med henblik på den sociale praksis bliver der taget afsæt i undersøgelsen af 

Dronning Louises Bro som et fænomen, hvortil vi anvender teori der kan analysere bylivet 

på broen. Vi anvender dog kun Lefebvres begrebslige triade som inspiration til opbygning og 

analyse af casen. 
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(Illustration 2 – Selvproduceret) 

Projektdesign 
Det følgende afsnit vil præsentere projektets indholdsmæssige opbygning. Til venstre ses en 

tilhørende illustration, der herunder vil blive beskrevet.  

Øverst ses hvorledes casen præsenteres som det 

afgørende omdrejningspunkt for projektet. Vi 

søger at forstå og beskrive causes-of-effects 

(Jensen & Kvist 2016: 47-49), da vi har udvalgt 

Dronning Louises Bro som case, på baggrund af 

det positive “outcome” - altså at broen er blevet 

en uventet succes. Vi ved, at flere forskelligartede 

faktorer har indbyrdes indflydelse på et byrum, 

hvorfor der kan være mange årsager til dette 

positive outcome. Disse faktorer anser vi for at 

være konfigurationelle, da de er indbyrdes 

påvirkelige.  

Derfor søger vi at forstå og beskrive de faktorer, 

der kan påvirke dette fænomen, men ikke 

hvordan de kausalt påvirker hinanden. Dermed 

ønsker vi at foretage et deskriptivt forstående 

studie (ibid.). 

Det teoretiske ståsted er derfor valgt på baggrund 

af disse effekter, og er som tidligere beskrevet 

opdelt i to (den fysiske praktik og sociale praksis) 

med inspiration fra Lefebvres triade. Ud fra disse 

teorier har vi valgt fire metoder, som har til 

hensigt at undersøge disse perspektiver. For at 

undersøge den fysiske praksis benytter vi os af 

byrumsanalyse og deltagerobservation. Til den 

sociale praksis benytter vi også her 

deltagerobservation, men også interview. Som 
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supplement til disse benytter vi visuel dokumentation. Dette gør vi for at opnå en dybere 

forståelse og dokumentation af det observerede. Disse metoder er derfor valgt på baggrund 

af at opnå mere bred, dækkende og komplementær viden (Jæger 2016:309; Frederiksen 

2015:200-201). I den forbindelse har vi valgt at opsætte metoderne i et komponentdesign, 

hvor metoderne anvendes parallelt men ikke indbyrdes påvirkes. Dette gælder dog ikke den 

visuelle dokumentation, der påvirkes af observationerne (Frederiksen 2015:202-203). 

Empirien samles i analysen, som her er illustreret ved to trekanter (Illustration 2). 

Trekanterne illustrerer opdelingen i den fysiske praktik og sociale praksis, og vægtes ligeligt. 

Dog analyserer vi først det fysiske perspektiv, hvor vi undersøger hvilke rumlige kvaliteter 

der gør sig gældende, og hvilke fysiske effekter der giver mulighed for at der sker noget 

socialt. Derefter analyserer vi det sociale perspektiv, der delvist udarbejdes med det 

empiriske datamateriale, og delvist med resultaterne fra den fysiske analysedel. Dette gør vi 

med belægget om, at den fysiske praktik og sociale praksis er gensidigt påvirkelige. På denne 

måde sammenkobles de to perspektiver i en konklusion. Afslutningsvist genåbnes projektet 

ved en diskussion om, hvorvidt det er muligt at planlægge et byrum. 

Fænomenologi og hermeneutik 
Da vi anser Dronning Louises Bro for at være et særligt fænomen, har vi valgt at tage 

udgangspunkt i en fænomenologisk tilgang til undersøgelsen. Med det sociale og fysiske 

perspektiv på undersøgelsen tillægger vi os hovedsageligt en fænomenologisk tilgang til det 

sociale, og en mere hermeneutisk tilgang til det fysiske. Dette gør vi da fænomenologien 

forholder sig til menneskets oplevelser og erfaringer med verden, hvori den sociale praksis 

kredser om det oplevelsesorienterede. Når vi betragter den fysiske praksis kan vi ikke 

udelade vores faglige forforståelse, hvorfor hermeneutikkens tilgang er nødvendig. Disse to 

perspektiver vil der i det følgende blive gjort rede for. 

Vi er af den forståelse at ikke alt i verden kan måles og vejes, og at man derfor bør forstå 

verdenen på baggrund af måden den fremtræder sig for os på. Dette er med en erkendelse af 

at bevidstheden altid er rettet mod en genstand, som i dette projekt retter sig mod Dronning 

Louises Bro. Fænomenet er altså afhængigt af vores bevidsthed og vores bevidsthed er 

ligeledes afhængigt af fænomenet (Juul 2012a:66-69; Brinkmann et.al 2015:217-220). 
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Hensigten er dog ikke kun at beskrive Dronning Louises Bro men også at betragte den 

nærmere og udlægge dens essens. Essensen skal her ikke misforstås som noget der etableres 

af forskerens fortolkning, men som noget der eksisterer på forhånd. Essensen er altså det, 

der gør fænomenet til hvad det egentlig er (Brinkmann et.al 2015:220-221; Juul 2012a:70-

71). 

Erfaringsverdenen og det oplevede er derfor i centrum når vi ønsker at forstå Dronning 

Louises Bros sociale særegnethed. Men såfremt undersøgelsen skal bygge på et sikkert 

grundlag er det først afgørende at stræbe efter en fordomsfri og intuitiv erkendelse af 

verden, som den præsenterer sig. Dette gør vi ved at sætte vores egen forforståelse og 

baggrundsviden i parentes. Ifølge hermeneutikken kan det dog være vanskeligt at møde 

verden fra et neutralt og forudsætningsløst perspektiv, da den sociale virkelighed anses for 

altid at være fortolket, usikker og åben for diskussion (Juul 2012a:72-73). Grænserne 

mellem fænomenologien og hermeneutikken bliver i moderne tid anset for at være mere 

flydende, hvorfor vi benytter begge tilgange. Vi tilslutter os en forståelse af, at vi aldrig kan 

træde helt ud af den verden vi tilhører, og opnå en ren autentisk forståelse af verden som 

den opfattes af de mennesker, vi undersøger. Dog tilstræber vi at møde oplevelsen af 

Dronning Louises Bro med åben og lyttende intuition (ibid.: 75). 

Vi benytter os af en hermeneutisk tilgang til den fysiske praktik, da vi har en forståelse af, at 

det ikke er muligt at isolere vores baggrundsviden fra empiriindsamling herfor. Dette sker 

da vi kun kan indsamle relevant empiri om de fysiske forhold ved at vide hvilke 

byplanlægningsstrategier og fysiske forhold, der er afgørende for Dronning Louises Bros 

udformning. Derfor sætter vi mødet med rummet i kontekst til vores faglige viden, for at 

kunne indsamle den relevante information til et dækkende empirisk grundlag. Argumentet 

for vidensproduktionen er, at mennesket er i stand til at reflektere over sin væren i verden, 

og derfor kan bruge sine fordomme som refleksiv ressource (Juul 2012b:107-122). 

Ved brug af den filosofisk-hermeneutiske cirkel veksler vi mellem en faglig forforståelse og 

det åbne møde med fænomenet. Vi søger altså at bruge en fænomenologisk åben tilgang i 

mødet med fænomenet, hvor vi forsøger at fralægge os vores faglige indsigt. Formålet med 

dette er altså at opnå en mere autentisk og åben forståelse af fænomenets sande essens.  
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Med dette som udgangspunkt går vi herefter tilbage til vores faglige forforståelse, og møder 

den nye viden med en dybere forståelse, baseret på det observerede. For at blive klogere må 

vi derfor tage endnu en ny og åben tilgang til mødet med broen, for senere at kunne få en 

dybere forståelse for fænomenet (Juul 2012b:107-122). 

Case 
Ud fra tidligere personlig erfaring med brug af Dronning Louises Bro har vi undret os over, 

hvordan det har kunnet opstå som et nyt fænomen. Dette særlige fænomen er ikke noget, vi 

har set andetsteds i udbredt grad, hvorfor valget af casen baseres på dens særegenhed. Dette 

gav os anledningen til at lave et abduktivt casestudie, hvor vi gennem teori og praktisk 

indsamling af data løbende har åbnet op for nye forståelser og indsigter i dette fænomen 

(Thualagant 2016:327). Vi ønsker altså at udarbejde et eksplorativt studie for at kunne 

illustrere og beskrive Dronning Louises Bro som fænomen (ibid.:319-324).  

Vi har valgt at undersøge Dronning Louises Bro som en single case, hvoraf den kan 

argumenteres for at være både en afvigende og betydningsfuld case. Dette skyldes at 

fænomenet indebærer ophold på en trafikeret bro, hvilket er sjældent før er set, da det 

indebærer konfigurationer som ellers ikke plejer at optræde sammen (Jensen & Kvist 

2016:49,52). Med en abduktiv tilgang til dette fænomen kan vi ved vores åbenhed og 

opmærksomhed lære noget af undersøgelsen, snarere end at bevise noget (Flyvbjerg 

2015:502). Med dette søger vi at forstå hvorfor der har dannet sig et byliv på broen, og altså 

ikke at bevise at der er byliv. Da dette er et casedrevent feltstudie frembringes en 

kontekstuel og praktisk viden af det empiriske grundlag, hvortil vi senere har udvalgt 

relevant teori til at undersøge den fysiske praktik og sociale praksis (Thualagant 2016:319). 
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Dronning Louises Bro 
Det følgende afsnit har til hensigt at redegøre for Dronning Louises Bro som det sted, hvor 

undersøgelsen udfolder sig. Vi præsenterer faktuelle og planlægningsmæssige udviklinger 

fra et fysisk og planlagt perspektiv, og gør i denne sammenhæng rede for 2011’s omlægning 

og nuværende brug. Dette afsnit vil i forlængelse af genstandsfeltet tage udgangspunkt i 

projektets case, og danne en forståelsesramme for undersøgelsesfeltet, og hvad Dronning 

Louises Bro er. Det er heraf at projektets videre undersøgelse tager sit afsæt. 

Det geografiske område 
Dronning Louises Bro er en af de mest velkendte broer i København, og forbinder som 

tidligere nævnt byområderne Indre By og Nørrebro med hinanden. Samtidig er den 

beliggende som skillelinje mellem Peblinge Sø og Sortedam Sø. Broen blev bygget i 1887 og 

er opkaldt efter Dronning Louise (1817-1898) (Jeppesen 2012). 

 

(Billede 1 – Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering – Kortforsyningen) 
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Med placeringen midt i søernes åbne “landskab” har broen en udsigt til de omkringliggende 

bygninger og dyrelivet ved søerne. Ud fra lokationen fremstår broen også som bindeled 

mellem Frederiksborggade og Nørrebrogade. Frederiksborggade leder mod indre by og fører 

til Nørreport Station, der er Danmarks travleste station med en kvart million passagerer 

dagligt (Nielsen 2014). Nørrebrogade går gennem Nørrebro som er den bydel i København 

der har det højeste befolkningstal, og tæller op mod 80.000 indbyggere på trods af det 

samtidig mindste areal i kommunen (Københavns Kommune 2017). Som forbindingspunkt 

mellem to så befærdede områder bruges der mange forskellige transportformer.  

Vi afgrænser os i undersøgelsen af Dronning Louises Bro til kun at undersøge broen, hvorfor 

vi ikke ønsker empirisk at undersøge de tilstødende områder yderligere (Indre By og 

Nørrebro) end for at danne en forståelse for, at de har stor indflydelse på broens brug. Vi vil 

herefter derfor gøre rede for de planlagte aspekter, der har haft størst indflydelse på broen, 

som i denne undersøgelses tilfælde særligt er omlægningen af Nørrebrogade. 

Omlægningen af Nørrebrogade 
Dronning Louises Bro har været under stor byplanmæssig udvikling ifm. omlægningen af 

Nørrebrogade i 2011 (Københavns Kommune 2006), og denne har i dag afgørende 

betydning for hvordan broens nutidige udformning og anvendelse. I følgende afsnit 

inddrages kun de relevante indsatsområder, som vedrører omlægningen og projektets 

undersøgelse. Disse skal skabe en forståelsesramme for projektets centrale 

omdrejningspunkter. 

Teknik- og Miljøforvaltningen, ved Københavns Kommune, besluttede som en del af 

kommuneplanen i 2005 at der skulle udformes en strategi for udviklingen af et trafik- og 

byrumsprojekt for Nørrebrogade, der særligt skulle fokusere på kollektiv trafik og cyklisme 

(Københavns Kommune 2006:5). Dronning Louises Bro defineres som en del af 

Nørrebrogade, og strækker sig derfor over et vejforløb, der går fra krydset mellem 

Nørrebrogade, Sortedam Dossering og Peblinge Dossering, til krydset mellem 

Frederiksborggade og Søtorvet. Med andre ord forbinder vejen/broen altså Nørrebro og 

Indre By (Ibid.:2-4).  
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Som fremsat i problemfeltet bliver Dronning Louises Bro behandlet i et rummeligt 

perspektiv, hvor broen planlægningsmæssigt bliver anskuet som et rum, der er en del af 

vejens samlede forløb (jf. Problemfelt). Dronning Louises Bro bliver i rapporten beskrevet 

som Nørrebros ‘sydlige port’, der står som åbning mellem Søernes åbne rum og 

Nørrebrogades tætte bebyggelse (Københavns Kommune 2006:15). Dette rummelige aspekt 

tydeliggøres yderligere ved måden hvorpå Nørrebrogade bliver beskrevet i rapporten for 

omlægningen: 

”Nørrebrogade er et komplekst byrum, hvor der sker meget, og hvor der skal være plads til 
varieret anvendelse - trafik, handel, beboelse, oplevelser mv. Gaden kan ses som en række 
mindre byrum, der udgøres af en række strækninger og punktvise pladsdannelser” 

(Københavns Kommune 2006:4). 

Visionen er at Nørrebrogade efter omlægningen skal anses som en central nerve i 

København, hvor man gennem diversitet i handelsliv, byrum, beboelse og oplevelsesmærker 

kan mærke den såkaldte ’københavnske puls’. Det er målet at der skal være mere liv, og at 

vejen i dagligdagen skal anvendes som handelsstrøg med mange handlemuligheder, og til 

ophold og offentlig transport (Københavns Kommune 2006:4-6). De fremførte visioner og 

mål for omlægningen af Nørrebrogade henviser tilbage til to analyser, der er foretaget på 

Nørrebrogade: henholdsvis en byrumsanalyse fra vinter 2005 og en trafikanalyse fra forår 

2006. Helt konkret bliver der opstillet tre indsatsområder i projektet: byrummet, cyklisterne 

og den kollektive trafik (ibid.:5-6). 

Trafik og sikkerhed. 

Trafikmæssige målsætninger i omlægningen ses mest tydeligt repræsenteret ved ønsket om 

at fredeliggøre Nørrebrogade trafikalt og ved mindske antallet af trafikuheld. 

Løsningsforslaget om at omlægge Nørrebrogade ved en reducering af privatbilismen bliver 

præsenteret med en målsætning om en større grad af hensynstagen til cyklister, 

byrumsforbedringer og trafiksikkerhed (Københavns Kommune 2006:8-9). Biltrafikken på 

broen har ændret sig markant som følge af nye, bredere cykelstier og fortove, der 

indsnævrer kørebanen til ét spor i hver retning.  
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Ydermere er der indført forbud mod højre- og venstresving fra Søgaderne, så det ikke er 

muligt at dreje ind på Dronning Louises Bro i motoriserede køretøjer, hvilket også har været 

med til at skabe en ny situation mht. trafikken på broen (Københavns Kommune 2013:6). 

Før omlægningen af Dronning Louises Bro og Nørrebrogade var den daglige biltrafik på 

broen ca. 15.000, men efter omlægningen var dette tal faldet drastisk til ca. 6.000 køretøjer 

(ibid.). Senere har dette tal justeret sig til forventeligt 8.500 køretøjer, hvilket er et fald på 

45 % sammenlignet med 2008, før omlægningen. Det har ikke været muligt at finde 

officielle opdaterede trafiktal, men tager man udgangspunkt i at denne forventning har 

holdt stik, så er der i perioden fra 2008 til 2012 sket en reduktion på 60% af køretøjer over 

broen. I 2013 forventedes den stabiliserede reduktion at svare til en 45% reduktion af 

biltrafikken (ibid.), som er det tal vi, grundet manglen på nye offentliggjorte trafikmålinger, 

må tage vores udgangspunkt i. Fartgrænsen på Nørrebrogade og Dronning Louises Bro er 

efter omlægningen nedsat fra 50 km/t. til 40 km/t, der skal bidrage med ekstra sikkerhed 

for cyklister og fodgængere. Ved offentlig transport er der blevet indført busperroner, der 

forbedrer sikkerheden og forholdene for både gående og cyklister. Som et resultat af den 

samlede trafikomlægning er antallet af trafikuheld mindsket med 45% (ibid.:7), og 

støjniveauet er faldet fra ca. 68-69 dB. til 65-68 dB., hvilket kan anses som en markant 

reduktion af støjen (ibid.:12). 

Omlægningen af cykeltrafikken havde til mål at forbedre fremkommelighed og sikkerhed. 

Ifølge rapporten om forslag til omlægningen fremlægges et løsningsforslag med henblik på, 

at cyklisterne skal prioriteres højt (Københavns Kommune 2006: 10). Cykelstierne på 

Dronning Louises Bro er som udfald af omlægningen blevet udvidet fra 2,24 m. til 4 m., 

hvilket har medført 10% flere krydsende cyklister på broen hver dag. En undersøgelse af 

cykelforholdene på Dronning Louises Bro efter omlægningen viser, at et flertal oplever 

tryggere forhold og nemmere fremkommelighed i trafikken (Københavns Kommune 

2013:15). 
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Byrum og byliv 

Målsætningerne for vejens byrum og byliv lød som følger i strategien for omlægningen: ” 

[...] gade- og byrummene skal forskønnes, der skal være bedre mulighed for ophold, 
rekreation og oplevelse, og knudepunkter i byrummet skal forstærkes og tydeliggøres” 

(Københavns Kommune 2006:7). I disse beskrivelser fremgår endvidere en opfattelse af, at 

potentialet for fri bevægelse, ophold mv. skal udnyttes, frem for at broen udelukkende skal 

planlægges for gennemgang (ibid.).  

I evalueringsrapporten fra 2013 beskrives det hvorledes alle fortove er blevet renoveret. På 

strækningen over Dronning Louises Bro er fortovsbredden udvidet fra 4 m. til 5,3 m., og 

effekten heraf kan ses i sammenhæng med den efterfølgende udvikling i antallet af 

fodgængere. Ved to målinger foretaget i tidsrummet 06.00-18.00 er der hhv. optalt 4.731 

fodgængere i 2008 og 7.616 i 2013, mens det gennemsnitlige antal af fodgængere var 

omkring 5.200 i 2013 (Københavns Kommune 2013:14). Heraf vurderes det i rapporten at 

de udvidede fortove betyder bedre komfort og fremkommelighed for fodgængerne (ibid.). 

For at skabe bedre muligheder for ophold er der opsat 25 nye bænke langs Nørrebrogade 

(Ibid.:12), hvoraf 14 af disse er placeret på Dronning Louises Bro. Bænkene på broen er 

placeret med hhv. ti på siden, der vender mod Østerbro, og fire på siden, der vender mod 

Vesterbro (Kjær 2011). Som en kombination af de nyopstillede bænke, reduceringen i 

biltrafikken og det nu lavere støjniveau, er der sket en 53 % stigning i mennesker, der 

opholder sig på Dronning Louises Bro. Stigningen er målt på baggrund af udviklingen i tal 

fra 2011 og 2008 (Københavns Kommune 2013:13). 

Afslutningvis kan det altså siges, at omlægningen af Nørrebrogade og Dronning Louises Bro 

har skabt en tydelig forandring i trafikken og opholdet på broen, og dette fremstår som et 

eksempel på, at Københavns Kommune søger at prioritere cyklister og gående højere. Der er 

med andre ord tale om en forandring i planlægningsmæssige dispositioneringer, som 

illustrativt kan tydeliggøres med billedet herunder:  
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(Billede 2 – Kilde: Danish design review) 

Billedet viser her den omlægning, der har ændret dispositionerne og skalaerne mellem de 

forskellige brugere af broen. Som det kan ses var der i 1980’erne en signifikant højere 

prioritering af motoriserede køretøjers forhold, end der er gældende ved den seneste 

omlægning af broen.  

Teori 

Introduktion 
 

Vi vil i det følgende afsnit præsentere vores teoretiske ståsted på baggrund af tvedelingen af 

rumbegrebet, der består af ’den fysiske praktik’ og ’den sociale praksis’. I det teoretiske 

ståsted vil alle projektets teorier og begreber forklare, hvordan disse henvender sig til 

Lefebvres begrebslige triade.  

Indledningsvis introducerer vi ‘den fysiske praktik’ med afsæt i Jan Gehls fysiske dimension, 

der omhandler de 12 kvalitetskriterier, hvortil Jane Jacobs og Donald Appleyard anvendes 

til at stille spørgsmålstegn ved vejens rolle og indvirkning på byrummet. Vi anvender disse 

teorier da deres begrebsliggørelse af planlægningsperspektiver stemmer overens med 

projektets udgangspunkt i, at udformningen af et byrum skal ske på baggrund af en 

sammentænkning af både fysiske og sociale perspektiver.   
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Den fysiske praktik 

Kvalitetskriterier for det fysiske rum 
Gehl har med udgangspunkt sammentænkning af hans såkaldte fysiske- og menneskelige 

dimension genereret 12 kvalitetskriterier, som skal sikre at byens fysiske udformning 

udvikles i øjenhøjde og med mennesker i fokus (Gehl 2010:248-249). De 12 

kvalitetskriterier skal anses som en kategoriseret oversigt der besidder tre trinvise 

grupperinger, der planmæssigt kan bidrage til at sikre eller udvikle ‘et godt byrum’. Disse tre 

grupper er beskyttelse, komfort og herlighedsværdier. Gehls opfattelse af disse tre 

kvalitetsgrupper er, at hvis bare ét af de basale kriterier viser større problematikker, som 

f.eks. kan være mangel på beskyttelse, kan det være meningsløst at forsøge at sikre de øvrige 

kvaliteter (Gehl 2007:248-249). I projektet anvender vi de 12 kvalitetskriterier til at 

undersøge, hvilke muligheder og kvaliteter den fysiske udformning af Dronning Louises Bro 

har, og hvordan disse kan være medskabende til dannelsen af et godt byrum og byliv. 

Beskyttelse 
 
Beskyttelsen mod trafik og ulykker henviser til et kriterie om, at trafikplanlægningen bør 

sikre en sikker balance mellem trafikanter. Hidtil har trafikplanlægningen rent bypolitisk 

disponeret og prioriteret biltrafikken højt. Gehl vurderer at denne prioritering har 

konsekvenser, som kan resultere i mindre attraktive og mere besværlige forhold for gående 

og cyklister (Gehl 2010:101). Med Gehls forståelse for planlægningen skal vejtyper og 

trafikløsninger altså udvikles således, at mennesker skal kunne færdes komfortabelt og trygt 

i byerne - både til fods og på cykel (Gehl 2010:103). ‘Shared streets’ er en byplanmæssig 

ideologi, der forsøger at sammentænke trafikanterne blandet, rent funktionsmæssigt. Her 

kan alle trafikanter (f.eks. biler, busser, cyklende og gående) få mulighed for at færdes, men 

dog ikke på ligevægtige vilkår. Gehl advokerer for et fodgængerbaseret udgangspunkt for 

planlægningen, og mener derudover at al anden type trafik skal adskilles tydeligt (ibid.:131-

132). 
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Ved beskyttelse mod kriminalitet og vold henviser Gehl til Jane Jacobs forståelse af 

tryghed. Tryghed bliver beskrevet som en: ” [...] afgørende forudsætning for at skabe 
imødekommende og velfungerende byer for mennesker. Både den oplevede og den reelle 
tryghed er afgørende faktorer for brugen af byens rum” (Gehl 2010:107). Her er det 

rummets fysiske udformning, der kan skabe tryghed, modsat det udefinerede og ubenyttede 

’ingen-mands-land’ (Gehl 2007:163-165).  

Beskyttelse mod ubehagelige sansepåvirkninger kan ses som en del af en anerkendelse af at 

vejret spiller en stor rolle for, hvordan byrum udenfor anvendes. Her skal planlægning ift. 

den fysiske praktik, ifølge Gehl, indtænkes i de lokale klimaforhold på en sådan måde, at 

uønskede påvirkninger formindskes og udnyttelsen af de positive vejrfænomener optimeres 

(Gehl 2010:181). Gehl påpeger at solen, særligt i Skandinavien, er en væsentlig attraktion, 

hvor dage med klar sol og let vind skaber ideelle muligheder for aktiviteter, næsten 

uafhængigt af om der er tale om minus- eller plusgrader. Solen muliggør i denne forbindelse 

en vigtig kvalitet for byrum, der sikrer komfortabelt udeophold (ibid.:179-180).  

Komfort 
 
Muligheder for at gå bliver af Gehl vurderet som en uforpligtende og ukompliceret 

mulighed for at være til stede i det offentligt rum (Gehl 2007:125). Ved færdsel til fods bliver 

de fysiske betingelser i rummet afgørende for dét at gå, hvilket kan ses i relation til de tre 

aktivitetsformer, nødvendige aktiviteter, valgfri aktiviteter og sociale aktiviteter (jf. Byens 

rytmer). Gehl mener at dét at gå kræver fysisk plads, da indsnævring af 

manøvremulighederne skaber mindskelse i bevægelsesfriheden. Hvis dette sker kan der ses 

tendens til at fodgænger-trafikken opdeler sig i to parallelle “baner”, der går forbi hinanden i 

hver sin retning (Gehl 2007:126). Det er essentielt at der er plads til at gå og at fodgængerne 

ikke møder meningsløse afbrydelse og omveje i deres bevægelse gennem byen. Derfor 

mener han, at det fysiske rum skal sikre denne plads (Gehl 2010:133). 

 
Muligheder for at stå/ophold er afhængig af byrummets kvalitet, da mange fodgængere i en 

by ikke nødvendigvis skaber et godt byliv (Gehl 2010:144). Aktiviteten at stå er ikke typisk 

en længerevarende aktivitet, men det at foretage kortvarige standsninger kan knytte sig til et 

ønske om at orientere sig for at se hvad rummet tilbyder (ibid.:147).  
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De kortvarige standsninger tager ikke højde for placering i rummet. Hvis der er tale om en 

længerevarende standsning, der bliver anset som ophold, bliver ’kanteffekten’ afgørende. 

Her er placeringen og dermed opholdet i rummet typisk langs rummets kanter, da man her 

ikke står i vejen for den gående trafik, og fordi man her har rummet foran sig, hvor man kan 

opleve alt og se hvad der foregår. 

Ved muligheder for at sidde er komforten af siddepladserne en faktor der er af afgørende 

betydning. Mulighederne for at sidde sker ved en kombination af primære og sekundære 

siddepladser. De primære siddemøbler er egentlige siddemøbler som bybænke eller løse 

stole. De sekundære siddepladser er mere uformelle og spontane, som eksempelvis trapper 

eller selve byens “gulv” (Gehl 2010:152). 

Muligheder for at se og mulighederne for at tale og høre er de forudsætninger, der er mest 

afgørende for et godt byrum at mødes i. Her er mulighederne en forudsætning for at 

kommunikation mellem mennesker i byrummet kan ske. I forhold til at kunne se er 

uhindrede synslinjer og en god udsigt til væsentlige attraktioner af stor kvalitet (Gehl 

2010:158). At kunne tale og høre er meget afhængigt af byens støjniveau, hvorfor biltrafik 

bliver opstillet som den største synder hertil. Eksempelvis kan en reducering i 

trafikhastigheden dæmpe støjniveauet, og gøre det muligt at kommunikere (ibid.:163). Her 

opfattes et støjniveau på 60 dB (decibel) som den øvre maksimumgrænse for 

baggrundsstøjen. Denne grænse er gældende hvis der skal kunne føres samtaler, men ved 

områder med niveauer på 65 dB er det også bevist at der kan foretages bekvemme samtaler. 

Her er det vigtigt at inddrage at intensiteten af støjen kan være meget svingende og 

afhængig af, hvilken type trafik og baggrundsstøj der forekommer (ibid.:163-165). 

 
Muligheden for udfoldelse/aktiviteter kommer til udtryk gennem de tre aktivitetsformer (jf. 

Byens rytmer), hvor rummets fysiske udformning afgør muligheden for fysisk aktivitet (Gehl 

2007:7). 
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Herlighedsværdier 

Skala er et fysisk aspekt der udtrykker den rumlige størrelsesorden mellem bygninger og 

mennesker. Denne udgør et sanseindtryk ift. intensitet og afstand. Her er det relevant at 

undersøge, hvordan de forskellige forgreninger af det fysiske rum er skaleret ift. hinanden. 

Dette for at muliggøre en vurdering af om den menneskelige skala er i højsædet (Gehl 

2007:59).  

Muligheder for at nyde positive aspekter ved klima henviser tilbage til kvaliteten af 

beskyttelse mod ubehagelige sanseindtryk. Denne kvalitet anses af Gehl som værende en af 

de vigtigste kvalitetskriterier, og det er derfor essentielt at planlægge med henblik på vejr 

(Gehl 2010:180-181). Dette på en sådan måde at sol og varme får adgang til vejniveau, men 

at der samtidig skal kunne dannes beskyttelse mod blæst og kulde (ibid.). 

Æstetiske kvaliteter og positive sanseindtryk er den sidste herlighedsværdi, og er et 

kvalitetskriterie, der forholder sig til udnyttelsen af stedets herligheder. Der er altså tale om 

en mere overordnet kvalitet, som omhandler visuelle udtryk. Gehl påpeger at denne kvalitet 

er placeret som sidste element, da æstetiske aspekter ikke kan være udgangspunkt for 

byrummets udformning såfremt funktionelle aspekter alligevel ikke er opfyldt. Visuelle 

aspekter, der kan tilføre byrummet kvaliteter og positive sanseindtryk, kan eksempelvis 

være kunst i byrummet, beplantning og grønne elementer, samt belysning og farver om 

natten (Gehl 2010: 188-190). 

Ud fra disse Gehls 12 kvalitetskriterier kan vi undersøge Dronning Louises Bros fysiske 

praktik efter omlægningen. Ydermere er kvalitetskriterierne anvendelige til at identificere 

de kvaliteter, der er medskabende for byliv og identitet på broen. 

Vejens rolle  

Vi finder det relevant at inddrage teoretiske aspekter der stiller spørgsmålstegn ved vejens 

rolle og indvirkning på bylivet, da trafikken har spillet en central rolle i omlægningen af 

broen. Jan Gehl henviser i denne forbindelse til kvalitetskriteriet beskyttelse mod trafik, 

men henviser samtidig til Jane Jacobs’ planlægningsprincipper (Gehl 2010:13).  
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Jacobs’ opprioriterer i denne forbindelse mennesker og byens mange funktioner, og mener 

derfor ikke at byplanlægning skal ske ud fra vækstprincipper, der tilgodeser biltrafikken 

(Jacobs 1992). Jacobs er altså interessant at inddrage ift. planlægningen af byrum, da hun 

forholder sig til byrummet med henblik på trafik og samtidig relaterer vejens rolle til sociale 

byrum. Hertil tilknytter vi Donald Appelyards kvalitetsvurderinger af veje og kontrol-

anordninger, der skal begrebsliggøre hvorledes disse indgår som en del af den fysisk praktik 

der kan forbedre og justere byrummets anvendelse. 

”Streets in cities serve many purposes besides carrying vehicles, and city sidewalks – the 
pedestrian parts of the street – serve many purposes besides carrying pedestrians” 

(Jacobs 1992:29). 

Jane Jacobs tildeler vejen en betydningsfuld rolle i byrummet, da det der grænser op til 

vejforløbet ikke blot omhandler transport, men også fungerer som et offentligt rum og 

samlingspunkt for bylivet (Jacobs 1992:29). Med henblik på Dronning Louises Bro som 

vejstrækning har vejen således en særlig rolle ift. Jacobs udsagn om, at trafikerede veje kan 

udgøre barrierer for områder (ibid.:257). Broer, som kategoriseres og omtales som en vej 

ved projektets case, har i sin originale form kun én funktion som transport af køretøjer. Det 

er dog ikke muligt konsekvent at kategorisere veje som værende barrierer, da det 

tilgrænsende område er afgørende for dens rolle i byrummet. Når vejes effekt på byrum skal 

undersøges er det med andre ord derfor vigtigt, at vejen vurderes i sammenhæng med 

byrummet omkring. Dette for at kunne vurdere hvorvidt der er tale om en fysisk, socialt 

eller mentalt hæmmende trafik (ibid.). 

Byrummets produktion og forandring skal altså analyseres og forstås kontekstuelt, hvis man 

ønsker at undersøge forbindelsen mellem det sociale liv og de materielle omgivelser (jf. 

Rumbegrebets tvedeling). Jacobs advokerer netop for at vejen fungerer både som et socialt 

rum såvel som et funktionalistisk middel for transport. Donald Appleyard er i denne 

forbindelse grundlæggende enig i denne påstand, hvor også han mener, at socialt liv 

udspiller sig på vejen såfremt den inviterer til det. Appleyard har gennem flere 

undersøgelser også kunnet konstatere, at beboere ved veje med lav trafikdensitet 

(trafikmængde) har mere social interaktion med hinanden end ved veje med høj 

trafikdensitet (Appleyard 1981:16-25). Der er altså med andre ord tale om, at trafik er en 

primær årsag til privatisering af social interaktion, hvoraf dette bliver en mangel i 
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byområder. Dette medfører, at hvad der før var byliv udenfor nu er trukket ind i 

bygningerne, hvilket gør beboere og borgere optagede af deres egne liv (ibid.:22). Denne 

tendens sætter vi i dette projekt i relation til Dronning Louises Bro som case og eksempel 

på, hvordan to bydele knyttes sammen, og hvilken rolle bl.a. trafikken har for opfattelsen af 

byrummet. 

Appleyard skal i dette afsnit bidrage med en forståelse af de fysiske elementer på og ved 

vejen, som påvirker beboere og den måde hvorpå de oplever trafikkens betydning. En 

tydelig måde at opnå indsigt trafikkens indflydelse på det sociale liv skal anses ud fra 

Appelyards kategorisering af trafikdensiteten, der er foretaget på baggrund af en 

undersøgelse i San Francisco (Appleyard 1981:41,44): 

 

Light streets 0-2000 biler dagligt 

Medium streets   2000-10.000 biler dagligt    

Heavy streets   10.000-20.000 biler dagligt 

Very heavy streets Mere end 20.000 biler dagligt 

(Tabel 1 - Kilde: Appleyard 1981:41) 

Denne tabel påviser en sammenhæng mellem antallet af sociale aktiviteter og antallet af 

køretøjer på vejen, hvor et lavere antal køretøjer resulterer i en højere grad at social aktivitet 

på og ved vejen (Appleyard 1981:41,44). Ved veje der kan kategoriseres som ‘light streets’ 

(ibid.:41) er der størst tendens til et udbud af sociale faciliteter: f.eks. bænke og andre 

siddepladser (ibid.:44). Der kan heraf argumenteres for, at veje med lav mængde trafik 

inviterer til en højere grad af socialt samvær end veje med større mængde trafik. Trafiks 

indflydelse på socialt liv i byrummet/på vejen er derved signifikant. 
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Appleyard taler om trafikkontrol som en måde, hvorpå man kan regulere trafikanters 

adfærd. Trafikkontrol-anordninger (traffic-control devices, red.) kan i denne forbindelse 

have en effekt på trafiks hastighed, komposition, retning og mængde (Appleyard 1981:295). 

Effekterne af trafikkontrol kan have mangeartede effekter, hvoraf også utilsigtede effekter 

kan forekomme. Disse utilsigtede effekter kan i flere tilfælde udarte sig mere signifikant end 

selve de trafikregulerende effekter. Dette kan eksempelvis være muligheden for nye sociale 

aktiviteter langs vejen, som kan forekomme på baggrund af forbedrede forhold for 

fodgængere og cyklister (ibid.). De positive effekter ved trafikkontrol-anordninger kan dog 

også have negative resultater for f.eks. vejens fremtoning. Dette kan være grimme materialer 

og skilte mv.. Appleyard påpeger endvidere, at den mest effektive og hensigtsmæssige form 

for trafikkontrol-anordninger muligvis er dem, der synes at have andre formål end blot 

trafikkontrol og trafikregulering (ibid.). Følgende del forklarer de respektive trafikkontrol-

anordningers effekter, som vi finder relevant ift. projektets undersøgelse.  

Stop-skilte:  

Appleyard omtaler en strategi inden for trafikregulering med stopskilte, som indebærer, at 

et hyppigt antal placerede stop-skilte i et område skal få bilister til at vælge en hurtigere 

rute. Denne strategi kaldes ”guard and go” (Appleyard 1981:296), og ser sig ikke direkte 

gældende for Dronning Louises Bro. Princippet med ønsket om at omdirigere trafikken kan 

dog siges at gøre sig gældende ved andre trafikregulerende tiltag/anordninger på og 

omkring broen (eksempler følger). 

Fartrestriktioner/fartgrænser:  

Hovedproblemet med fartgrænser er ofte, at vejen opfordrer/indbyder til at køre hurtigere 

end fartgrænsen tillader. Derved kan det risikeres at fartgrænsen ikke overholdes hvis 

kontrollen med farten ikke er stærk (Appleyard 1981:296). Appleyard adresserer dog at 

fartkontrol er vanskelige at håndhæve til fulde, hvorfor der derfor er brug for at vejen er 

konstrueret på en måde, at den ikke indbyder eller opfordrer til høj fart (ibid.). 

Sving-forbud:  

Disse skilte forbyder at dreje ind på specifikke veje, og ser sig særligt gældende for Dronning 

Louises Bro. Denne trafikkontrolanordning anses af Appelyard som værende en måde 

hvorpå man kan kontrollere og omdirigere trafikken mod de større veje. Ligesom med 
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stopskilte er disse skilte dog ofte ikke overholdt, hvilket giver denne type trafikkontrol en 

begrænset effektivitet (Appleyard 1981:296). 

Trafik-signaler/lyskryds:  

Denne form for trafikkontrol bruges som oftest, når der er tale om kryds med vanskelig, 

meget eller ukontrolleret trafik, og bruges også til at sikre at trafikken på den given 

strækning glider gnidningsfrit uden om nabolag, til de større veje (Appleyard 1981:296). I 

forbindelse med Dronning Louises Bro forefindes to lyskryds, der henholdsvis er placeret i 

krydset mod Indre By og mod Nørrebro. 

”Chokers” og indsnævring af veje:  

Chokers indsnævrer vejen på et specifikt sted, som bl.a. skal afhjælpe for høj fart og 

formindske indkørslen til en specifik vej, da disse indsnævringer gør det vanskeligere for to 

køretøjer at passere hinanden. Disse mindre indsnævringer kan dog agere forhindring for 

eksempelvis cykler, hvoraf et alternativ kan være en generel indsnævring af hele vejens 

forløb (Appleyard 1981:300-301). Netop denne type indsnævring af vejen er særligt 

gældende for Dronning Louises Bro, der efter sin ombygning har fået bredere fortove og 

cykelstier. 

Kvalitetsvurderinger af veje 

Der er ingen tvivl om, at densiteten af trafikken er en af de mest påvirkende effekter ved 

trafik, men der er også tale om øvrige aspekter, som har lige så stor betydning. Disse er 

eksempelvis hastigheder, myldretid, kørselsretning, sikkerhed, og typen af køretøjer 

(Appleyard 1981:79-81). Problemer ved veje kan med udgangspunkt i Appleyard 

identificeres ud fra en række delelementer. Nogle af delelementerne som beskyttelse fra 
trafik og sikkerhed ift. kriminalitet kan direkte tilkobles Gehls kvalitetskriterier, hvorfor de 

ikke vil blive uddybet herunder (Gehl 2010:13). 

Et delelement omhandler en vurdering af trafik-distributionen, hvor vejsystemets 

fleksibilitet i håndteringen af trafikmængden vurderes (Appleyard 1981:268). Dette kan 

eksempelvis henvise til lyskryds, som kan regulere rytmen i trafikken. Andet element 

omhandler en undersøgelse af beboersammensætningen, men vi forholder os her 

udelukkende til de, der opholder sig på broen under vores empiriindsamling. Man kan også 
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vurdere vejen ud fra, hvor gode forudsætninger der er for, at redningskøretøjer kan komme 

frem (ibid.). Denne kan mht. broen ses i sammenhæng med elementet der vedrører larm, 
vibrationer og luftforurening som følge af trafikken. Dette skal ske for at kunne vurdere 

graden af beskyttelse mod disse negative følgevirkninger (ibid.: 270). Med henblik på 

følgevurderinger af hvorledes vejen er udformet, kan der også vurderes den vedligeholdelse, 

der er gældende for vejen. Dette kan eksempelvis omhandle affald og rengøring (ibid.). 

Endvidere er det værd at vurdere trafikkens effekt på privatliv og social interaktion, som 

f.eks. kan være begrænset af høj trafikdensitet og lang afstand til den anden side af vejen 

(Appleyard 1981:270). Hertil er det eksempelvis værd at inddrage relevante fakta for 

omlægningen af broens vejforløb (jf. Dronning Louises Bro). Hertil kan man forholde sig til 

adgang til vejen, hvor denne vurderes i relation til eksempelvis trafikkontrol. Dette kan 

omhandle forhindringer, der kan begrænse adgangen til broen (Appleyard 1981:270). Det er 

her relevant eksempelvis at inddrage førnævnte fartrestriktioner og skilte, der regulerer 

adgangen af køretøjer til broen. 

Yderligere elementer er parkering, grønne områder, attraktivitet, legeområder, og 

grundlaget for miljømæssige kapaciteter, der undersøger forskellige befolkningsgruppers 

sensitivitet og tolerance vedrørende trafikken (Appleyard 1981:270-271). 

Afslutningsvis er det i denne forbindelse relevant at påpege, at der altid forekommer en vis 

usikkerhed i udfaldet og succesraten ved planlægningen og fysisk udformning af veje. Det er 

derfor vanskeligt for både borgere og planlæggere at garantere, at en vej vil blive 

”succesfuld” (Appleyard 1981:38), hvilket kan ses i relation til Dronning Louises Bro som en 

til dels uplanlagt succes (jf. Problemfelt). 

Med udgangspunkt i dette afsnits teoretiske aspekter er det nu muligt at undersøge 

Dronning Louises Bros fysiske praktik. Hertil har vi erfaret, at Gehls 12 kvalitetskriterier og 

Appleyards kontrolanordninger og pointer om kvalitetsvurderinger af veje, kan bruges som 

analytiske værktøjer i den videre undersøgelse. Denne teoretiske del skal altså muliggøre en 

vurdering af, hvilke kvaliteter der gør sig gældende på Dronning Louises Bro som rum og en 

vej, og hvorledes disse kan påvirke den sociale praksis. 
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Det teoretiske krydsfelt 
I vores teoretiske ståsted er rumforståelsen delt i den fysiske- og den sociale praksis for at 

skabe en større forståelse for de to perspektivers gensidige påvirkning. Vi har dog for øje at 

den fysiske praktik og den sociale praksis af et rum ikke adskilles, og at de to praksisser altid 

vil være samskabende (Anderson 2015a:52). Vi har indtil nu redegjort for rum som en fysisk 

praktik, men under dennes påvirkning af mennesker bliver rum til det vi kalder for den 

sociale praksis, hvilket er det, som Jon Anderson referer til som “sted”.  

For at undersøge forholdet mellem den fysiske praktik og den sociale praksis, benytter vi os 

af Jon Andersons måde at anskue et område på: som et sted (“place”) og som et rum 

(“space”). Rum henviser til den fysiske praksis, og når rummet bliver påvirket af mennesker 

vil dette rum transformere sig til at blive et sted (ibid.:52). Rum er dermed der hvor alt 

stedsligt foregår. Steder er overalt og er med til, at udgøre vores kulturelle liv, og er 

befolkede og følelsesbetonede (ibid.:51). Man lever som menneske sin hverdag på steder, 

som er menneskeligt konstruerede, men samtidig nonhumant påvirket af andre aktører som 

f.eks. dyreliv, vejr og naturen (ibid.:52). Dette gør sig også gældende for Dronning Louises 

Bro. Den menneskelige “konstruktion” på Dronning Louises Bro kommer altså derfor af 

både brugernes konstruktioner og byplanmæssige konstruktioner. Dermed er aktørerne på 

broen både med til at skabe de fysiske og sociale rammer. 

Sense of place 

Til stedsteori tilknytter Anderson begrebet ‘sense of place’. Dette dækker over de 

følelsesmæssige og oplevelsesmæssige præg, der forbinder et specifikt miljø og sted med 

mennesker (Anderson 2015a:53). De tilknytningsforhold mennesket har til et sted er oftest 

individuelle, men kan også opstå i en kollektiv sammenhæng (ibid.:56). Anderson mener at 

det netop er sense of place (fornemmelse af sted), der er afgørende for den måde hvorpå 

mennesker, kultur og miljø er sammenkoblet (ibid.: 53-56). Sense of place er derfor med til 

at sammenkoble rum og sted. I forbindelse hertil advokerer Anderson for, at mennesker 

både påvirker og påvirkes af rum. Hverdagspraksisser som at se sine bekendte, færdes i 

områder og læse lokalavisen er med til at skabe menneskers relation forskellige steder.  
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I færden og hverdagshandlinger efterlader man også spor i rummet, som bidrager til at 

videreudvikle og danne mening og kultur i det givne rum. Dette sker samtidigt med at der 

sker en dannelse af selvet (Anderson 2015b:94). 

Afslutningvis har vi altså her set hvordan menneskets handlinger påvirker og skaber rum. 

Mennesket er netop i denne forbindelse medskabere af den kultur, der tillægges et rum, 

hvoraf dette stedsliggøres. Heraf skabes der altså en rumlig identitet og kultur for steder.  

Denne teoretiske tilgangsvinkel til rum vil i følgende afsnit om den sociale praksis 

teoretisere, hvordan mennesker agerer i dette rum.  

Den sociale praksis 

Midlertidighed i rummet 

Når der diskuteres midlertidighed i byrum, er flydende byer og områder ofte et begreb der 

anvendes. Flydende områder er områder, der endnu ikke har en politisk plan, og er dermed 

åbne for ideer, der kan forskønne eller gøre området anvendeligt i en ny kontekst. Det er i 

denne forbindelse at midlertidighed som begreb kan inddrages (Pløger 2008:2).  

I John Pløgers notat om flydende planlægning nedskriver han tre centrale elementer for 

områder med midlertidighed: 1) kreative iværksættere eksperimenterer på området, 2) 

midlertidige aktiviteter er tilladt på området, 3) bymiljøet giver generelt mulighed for at 

udvikle sig uden planlægning. Sidste element omhandler altså at der bør planlægges så lidt 

som muligt (ibid.). Tidligere har vi beskrevet at Dronning Louises Bro har været genstand 

for flere midlertidige arrangementer og aktiviteter, hvorfor der kan argumenteres for, at de 

tre elementer også er gældende for Dronning Louises Bro. 

Midlertidighed kan skabe muligheder for menneskelig interaktion og engagement med 

omgivelserne, og det er særligt det enkelte individ der former denne midlertidighed. Alle 

kan være brugere af det midlertidige rum, men oftest er skaberne af de midlertidige 

elementer yngre individer i samfundet (Earls 2011:12).  
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Aktører i de midlertidige rum griber altså muligheder for at udfolde kreativitet, ideer og 

eksperimenter. Denne slags rum kan være med til at give nyt liv til byen og give nye 

perspektiver af tidligere negativt stigmatiserede steder. Midlertidigheden kan dermed skabe 

nye diskurser for områder (ibid.:14-15).  

Retten til byen 

Pløger giver udtryk for at byrum der muliggør udvikling uden for planlægningen er et 

succeskriterie i midlertidighed. I forbindelse med dette finder vi det relevant at nævne 

Lefebvre, der stiller sig kritisk overfor byrum der er stærkt planlagte, da borgere derved ikke 

kan indfri deres egne behov i byrummet, og fordi hele befolkningsgrupper kan miste 

muligheden for deltagelse i bylivet. Han mener byrum skal udvikles, hvori der er plads til 

alle. Han ser byrummet som et mødested for forskellige sociale grupper, hvor alle skal have 

mulighed for at deltage i kreative og kollektive tilegnelser af byen og dens konstante 

tilblivelse (Larsen 2012:151-152). Han ser ydermere byen som et sted, hvor der skal være 

plads til forskellighed; ”Retten til byen bliver for Lefebvre derfor også retten til 
forskellighed” (ibid.:152). Vi kan dermed benytte os af Lefebvres tanke om retten til byen, 

når vi diskuterer hvordan planlægningen skal disponeres, og hvem/hvad denne tilgodeser.  

Byens rytmer 

Som en del af det at arbejde med en social-rumlig orientering er det også relevant at 

forholde sig til, hvordan vi kan forstå byens rum og de sociale handlinger der karakteriserer 

rummet. Specielt er dette med henblik på at forstå den sociale praksis i bylivet, som en 

sammensat fremstilling af elementerne “bevægelse”, “mobilitet”, “hastighed” og “sted” 

(Simonsen 2007:131). Disse kan anses som bestående af to dominerende “tid-rum 

figurationer”, der hver bidrager med forskellige perspektiver på byens sociokulturelle liv, 

men som ved deres dikotomi udelukker mange andre former for byliv (ibid.). Her tager vi 

afsæt i Kirstens Simonsen teoretisering af bylivets heterogenitet, hvor der ikke søges at 

skabe en prædeterminende vurdering af, hvad byliv er eller bør være, men hvor vi søger at 

danne et redskab til at opfange bylivet i al dets variation og mangfoldighed. For at 

identificere byens forskellige rytmer anvender vi derfor Henri Lefebvre om rytmeanalyser 

(ibid.:140), og Jan Gehl om de tre aktivitetsformer. 
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Lefebvres rytmeanalyse forholder sig til forholdet mellem space (rum), time (tid) og 

everyday life (hverdagsliv), hvoraf disse skal sammentænkes frem for som enkelte enheder 

(Elden 2013:1). Rytmer bliver bindeleddet mellem de tre delkomponenter, hvor rytmer 

benyttes som værende bevægelser i rummet, og de afvigelser, der sker mellem 

bevægelsernes gentagelser (Simonsen 2007:140). Rytmer starter fra menneskelige kroppe, 

og er påvirkelige af interne- og eksterne rytmer. Disse kan komme til udtryk i faste- eller 

legende rytmer (ibid.). 

Anne-Lene Sand, der er adjunkt på Syddansk Universitet, kategoriserer rytmeanalysen i fire 

delelementer; interne- og eksterne rytmer, og legende- og faste rytmer. Interne rytmer kan 

være orienteret mod det private, intime og sociale liv, samt være indskrevet dybt i følelser og 

kropslige forståelser (Sand 2004). Eksterne rytmer er påvirkelige udefra, hvorfor de i det 

offentlige liv skabes af sociale, politiske, økonomiske eller teknologiske netværk (Simonsen 

2007:140). Faste rytmer er monotone og lineære rytmer, som kan komme til udtryk ved 

rutineprægede bevægelser som f.eks. skole- og arbejdsgang. Disse rytmer er især tilknyttet 

hverdagslivet (Sand 2004). Når bevægelsen foregår med ét formål skabes der mindre 

tilbøjelighed til kreative (legende) handlinger. Legende rytmer kommer til udtryk i kreative 

rum og er en alternativ måde at tage del i byen på. Denne kan kobles på egen fortolkning af 

byen og dens udtryksformer. Fælles for de fire rytmeformer er at de alle har en tidsmæssig 

varighed (ibid.). Lefebvre lægger vægt på at en del af rytmeanalysen har til formål at 

undersøge de konflikter og modsætninger, der opstår rytmerne imellem (Simonsen 

2007:140). Han mener samtidig, at man skal undersøge rytmer på organisk frem for 

mekanisk vis (Lefebvre 2013a:15). Disse organiske rytmer opstår af kroppen, hvor denne 

kropslige rytme kommer af rutiner ifm. f.eks. arbejde, og på denne måde forekomme som 

værende en fast rytme. I interaktion med kroppen og livet, bliver rytmer ukonsekvente 

(ibid.:18), da der altid kan opstå uforudsigeligheder i hverdagslivet - f.eks. ved spontanitet 

og ulykker, der gør op med de konsekvente rytmer.  

En anden måde at anskue bevægelser i byrummet kan ske ud fra Jan Gehls kategorisering af 

forskellige udeaktiviteter i det offentlige rum. Udeaktiviteterne kategoriseres i nødvendige 
aktiviteter, valgfri aktiviteter og sociale aktiviteter. Kategoriseringen foretages med 

sammenhæng i at aktiviteterne stiller forskelligartede krav til den fysiske dimension (Gehl 

2007:7).  
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Aktivitetsformerne er forskelligartede på baggrund af en proces, der afhænger af rummets 

fysik. Disse aktivitetsformer kan anvendes til undersøgelse af om et offentligt rum 

indeholder forskelligartet aktivitet, og om disse fører til sociale aktiviteter. Kategoriseringen 

af udeaktiviteterne kan altså med andre ord give indblik i om den menneskelige dimensions 

udspilles i byrummet.  

Den første aktivitet, kaldet nødvendige aktiviteter, kan forekomme uden særlig påvirkning 

af de fysiske forhold. Aktiviteterne omfatter nødvendige eller påtvungne hverdagsaktiviteter, 

der eksempelvis kan være turen til og fra skole, eller dét at gå ærinder som f.eks. ved 

indkøbsture. De nødvendige aktiviteter har den ene funktionelle hensigt at blive udført, 

hvorfor den fysiske udformning af rummet, og øvrige ydre betingelser, kun har en lille 

indvirkning på denne aktivitet. Derfor forekommer denne aktivitet under næsten alle 

forhold og hele året rundt (Gehl 2007:7). Da denne aktivitet gennemføres uanset ydre 

påvirkninger, og ikke indbyder til længerevarende ophold i et rum, fører denne form for 

aktivitet ikke til sociale følgeaktiviteter (ibid.).  

De valgfri aktiviteter omfatter aktiviteter, man kan foretages sig hvis man har lyst, og hvis 

de fysiske rammer tillader det. Gehl identificerer denne form for aktivitet ved byrum, hvor 

der er en høj grad af uderumskvalitet (Gehl 2007:9). De ydre vilkår har indflydelse på denne 

type aktivitet, som typisk er forbundet med længerevarende ophold i rummet. I et 

tidsmæssigt perspektiv adskiller denne sig derfor fra de nødvendige aktiviteter. Hertil er det 

relevant at forholde sig til, hvad det fysiske rum muliggør, og hvorledes disse aktiviteter 

etableres. Eksempelvis kan valgfri aktiviteter være gåture for at nyde vejret, eller ved at 

slappe af på en bænk (ibid.). Rekreative aktiviteter indbyder til ophold og skaber derfor, 

ifølge Gehl, større tendens til at medføre sociale følgeaktiviteter end nødvendige aktiviteter 

(ibid.). 

De sociale aktiviteter er en såkaldt følgeaktivitet der dækker over de aktiviteter, som er 

forudsat at der er andre mennesker i rummet (Gehl 2007:10). De sociale aktiviteters 

karakter er i høj grad afhængig af den sammenhæng, de forekommer i. De passive sociale 

kontakter, som er den mest udbredte sociale kontakt, forekommer ved blot tilstedeværelsen 

af mennesker i det samme rum, og indebærer typisk muligheden for at se og høre andre 

mennesker. Dog er denne form for aktivitet i rummet forudsætningen for, at de øvrige, mere 

omfattende, sociale aktiviteter kan påstå.  
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Aktiviteter som børneleg, samtaler og fællesaktiviteter kan opstå ud fra et tilfældigt 

perspektiv som følge af passive aktiviteter, men kan også opstå ud fra et planlagt perspektiv 

(ibid.:10-11). Bylivet i byrummet opstår altså her gennem muligheden for sociale aktiviteter, 

der enten er opstået tilfældigt eller ved et planlagt møde.  

Selvforstærkende bylivs-processer  

Opstået byliv i byrum har tendens til at skabe en selvforstærkende proces (Gehl 2007:69). 

Dette sker ved at folk tilslutter sig andres aktiviteter for enten at være med, eller for blot at 

opleve aktiviteten. En enkelt begivenhed eller enkelte personer skaber derfor mulighed for 

en procesmæssig udvikling, hvor aktivitet indbyrdes kan inspirere og stimulere. Jan Gehl 

henviser i denne forbindelse til den hollandske arkitekt, F. Van Klingeren, der påpeger, at 

det samlede aktivitetsniveau i flere undersøgelser er øget ved selvforstærkende effekter. Van 

Klingeren sammenfatter processen i en skildring; ”Én plus én er tre – mindst” (ibid.), og 

tilskriver derved processen en positiv og eksalerende udvikling.  

Denne proces kan dog også ske omvendt, hvor negative processer kan være 

selvforstærkende, og resultere i livløse og tomme byrum (ibid.:71). Gehl mener at den 

negative proces kan ske som følge af fysiske aspekter, hvor mennesker og begivenheder er så 

adspredte, at begivenhederne ikke får mulighed for at skabe et inspirerende 

begivenhedsforløb. Stimuleringer til dannelsen af kvalitetsmæssigt høje aktivitetsniveauer 

finder altså sted der, hvor mennesker opholder sig, og hvor begivenhedernes aktivitetstid 

heraf forlænges. Der kan her refereres tilbage til aktivitetstyperne, hvor Gehl mener, at 

sociale aktiviteter i højere grad dannes ved valgfri aktiviteter end ved nødvendige aktiviteter 

(ibid.). 
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Undersøgelsens metoder 
I følgende afsnit vil vi redegøre for vores eklektiske valg af metoder, hvoraf vi vil begrunde 

relevansen af det empiriske materiale, som metoderne vil frembringe ift. undersøgelsen. Vi 

præsenterer derfor strategien for, hvorledes vi metodisk arbejder os frem mod at kunne 

analysere vores problemformulering. 

Da vi undersøger Dronning Louises Bro som fænomen er det interessant at forholde sig til 

det nuancerede billede med en bred forståelse af, at de respektive perspektiver har 

forskelligartet indflydelse på fænomenet. På baggrund af teorien, som strækker sig bredt 

over perspektiverne i fænomenet, har vi udvalgt fire metoder, som ligeledes kan dække 

fænomenet bredt og bidrage med en komplementær viden. 

Vi ønsker at benytte metoder der dækker teorien, og som ligeledes rummer den fysiske 

praktik og sociale praksis. Vores metoder søger dermed at opnå indsigt i brugernes 

oplevelser og erfaringer; de rummelige omstændigheder, der gør sig gældende; samt 

hvordan det sociale interagerer med rummet. Vores fire metoder har til hensigt at supplere 

hinanden med den udvalgte teori, og rummer dermed deltagerobservationer, en 

byrumsanalyse, interviews og visuel dokumentation. 

Før vi påbegyndte vores empiriindsamling har vi med åbent sind og opmærksomhed 

opholdt os i længerevarende perioder på Dronning Louises Bro. Dette har vi gjort for at 

danne den første forståelsesramme for, hvad fænomenet tilbyder, som kunne se sig relevant 

at undersøge metodisk. I henhold til den hermeneutiske cirkel startede vi fra et åbent 

fænomenologisk perspektiv, hvor vi efterfølgende har brugt dennes erfaringer til at 

tilrettelægge, hvordan metoderne, i sammenhæng med teorien, kunne give en relevant 

empiri (jf. Fænomenologi og hermeneutik).  

Som det første foretog vi byrumsanalysen mandag d. 16/04, da vi ønskede at begynde den 

empiriske indsamling med en viden om de fysiske elementer, som broen indeholder. Heraf 

forsøgte vi udelukkende at rette vores blik på de fysiske omgivelser ud fra Gehls 12 

kvalitetskriterier (jf. Den fysiske praktik). 
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Brugen af de valgte metoder, og deres indbyrdes sammenhæng med den valgte teori, vil i det 

følgende blive uddybet. 

Observationer 
I det følgende ønsker vi at redegøre for observationsstudiets kvaliteter iht. det teoretiske 

felt. Derudover vil de to metoder; byrumsanalyse og deltagerobservation, præsenteres, med 

tilhørende beskrivelser af valget herfor, samt de epistemologisk praktiske fremgangsmåder. 

Byrumsanalyse 

I tilknytning til den fysiske praktik, anvender vi byrumsanalysen som en 

observationsmetode, der indkapsler de fysiske kvaliteter af rummet. Denne metodeform er 

teoretisk forankret i Jan Gehls 12 kvalitetskriterier (Gehl 2010:248) (jf. Den fysiske praktik). 

Byrumsanalysen hører videnskabeligt til fænomenologien da der søges mod at opnå en 

forståelse af menneskets oplevelse af byen og arkitekturen (Dansk Byplanlaboratorium 

2016:1). I denne forbindelse benytter vi vores egne oplevelser og observationer som 

baggrund for denne empiriske indsamling, og kan ses i henhold til den fysiske praktik 

(ibid.). Byrumsanalysen er udformet således, at observatøren ud fra Gehls 12 kriterier skal 

vurdere og notere om byrummet lever op til kriterierne (Dansk Byplanlaboratorium 2016:1-

2). Vi vil af den grund argumentere for, at vi benytter denne metodiske tilgang relativt 

hermeneutisk, da oplevelsen sanses ud fra af Gehls 12 kriterier (jf. Fænomenologi og 

hermeneutik). I praksis har vi været ude på Dronning Louises Bro, hvor alle fire 

gruppemedlemmer var med, og hvor vi alle sad sammen for at foretage undersøgelsen. Vi 

diskuterede alle 12 kriterier, og hvordan vi så dem udfolde sig på broen. Samarbejdet gjorde, 

at vi alle fik egne aspekter og perspektiver på casen, hvortil vi noterede observationerne 

undervejs. Disse observationer er vedhæftet i bilag 1, og danner dermed grundlag for 

analysen af byrummet. Bilaget indeholder alle i gruppens samlede observationer fra den 

dag, inddelt i 12 kriterier, såvel som det teoretiske afsnit om byrumsanalyser. 
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Deltagerobservation 

Vi har valgt at benytte deltagerobservationer, der paradoksalt ligger i spændingsfeltet 

mellem den observerende distance og den aktive involvering i felten. Gennem 

observationsstudier kan vi derfor opnå en viden, der kun kan opnås gennem praksis, og som 

samtidig giver mulighed for at få indsigt i og adgang til, de mennesker som der observeres 

(Szulevicz 2015:82-83). Fra et fænomenologisk udgangspunkt kan vi derfor opnå 

informationer om sociale og kulturelle interaktioner mellem mennesker, gennem personlig 

erfaring og i erkendelse med felten. Ydermere opnår vi en forståelse af, hvordan bylivet og 

byrummet spiller sammen i social praksis såvel som i fysisk praktik (ibid.). Lefebvre 

tilslutter sig ligeledes en fænomenologisk epistemologi ved observationerne af rytmer. Han 

opfordrer til, at forskeren bruger egne kropserfaringer og indre rytmer til at forstå eksterne 

rytmer. Det er dermed vigtigt at være opmærksom på sin videnskabelige viden og alle sine 

sanser (Lefebvre 2013b:29-32).  

For at holde vores observationer så autentiske som muligt ønsker vi ikke at vække stor 

opmærksomhed og forstyrre den sociale praksis, som udfoldes på broen. Omvendt er vi 

bevidste om at det ikke er muligt at stille sig usynlig som observatør (Szulevicz 2015:92). Vi 

planlagde først at observere og notere på papir, men efter første observations-dag stod det 

klart for os, at vi ikke var så usynlige, som vi ønskede at være. Dette skyldes blandt andet at 

det falder udenfor normen på broen, at der sidder fire mennesker og noterer på papir, på 

trods af, at vi havde placeret os forskellige steder i rummet. Vi frygtede, at brugerne ville føle 

sig overvåget og dermed opføre sig anderledes, hvorfor vi i stedet begyndte at notere på 

vores telefoner. På denne måde blander vi os mere med mængden af mennesker på broen, 

der selv opholder sig på broen med deres telefoner. Vi erfarede derefter at vi fremstod mere 

neutralt i bybilledet.  

I vores feltnoter fra observationerne forholder vi os fænomenologisk åbne, og observerer 

derfor alt hvad vi oplever, frem for hvad vi mener har relevans ifm. vores teoretiske ståsted. 

Dog er vi unægteligt påvirket af den valgte teori, og har en selvfølgelig interesse i det 

menneskelige brug af rummet både indenfor og udenfor de rammer, der er fysisk står til 

rådighed. Dette lader vi imidlertid ikke begrænse os i vores observationer (ibid.:87-88).  
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Således har vi altså forsøgt at dokumentere almindelige hændelser, cyklende, folk der løber, 

mennesker med barnevogne, ejere af hunde, samt den motoriserede trafik og dennes 

hastigheder.  

Derudover har vi sigtet efter at være sanselige og benytte lyd-, lugt- og synssans. Som 

tidligere nævnt iht. Lefebvre, så bruges sanserne med henblik på at sige noget om oplevelsen 

og forholdene der udspiller sig i rummet. Grundet den fænomenologiske tilgang har vi også 

forsøgt at notere når noget usædvanligt opstod på broen. Dette kunne f.eks. være hvis en 

fodgænger standsede brat op eller en cyklist kørte op på fortovet.  

Slutteligt har vi forsøgt at observere bevægelsesmuligheder og vanskeligheder i rummet 

(ibid.:88,92-93). Dette har relevans i den måde hvorpå menneskene kan udfolde sig og 

foretage forskellige aktiviteter på broen (jf. Byens rytmer). Fordelen ved denne brede 

åbenhed kan gennem observationer give os viden, vi måske ikke havde forudset, og som kun 

kan opnås ved aktiv deltagelse.  

Det vil derudover fremgå i bilagene at vi bruger forkortelser for de fire sider af broen, da 

dette har hjulpet os tidsmæssigt i felten. Forkortelserne for de to indgange til broen kaldes 

for IB (Indre By) og NB (Nørrebro), da dette stemmer overens med de tilgrænsende 

byområder. Ligeledes har hver side af broen fået forkortelserne ØB (Østerbro) og VB 

(Vesterbro), da siderne vender mod hhv. Østerbro og Vesterbro. 

Undersøgelsens interview 
I forlængelse af deltagerobservationerne benytter vi os ydermere af semistrukturerede 

interviews. Interviews kan give særlig adgang til personlige erfaringer, opfattelser og 

bevæggrunde, hvorfor det er muligt at opnå en skjult viden om brugernes livsverden 

gennem interviews. Vi kan dermed få indblik i, hvordan mennesker forstår og oplever 

Dronning Louises Bro ved at trække på deres personlige erfaringer. Derfor kan vi også få 

indsigt i deltagernes opfattelser af rummet, dets atmosfære og muligheder (Poulsen 

2016:77; Brinkmann & Tanggard 2015b:31).  
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Vi benytter os af det semistrukturerede interview, men bruger også elementer fra det 

ustrukturerede interview. Det ustrukturerede interview ville ud fra tematikker give en åben 

samtale, der er styret af informantens fortællinger ud fra et tema, og ville kunne bidrage 

med narrativer og andre aspekter af fænomenet, som vi som forskere måske kunne have 

overset (Poulsen 2016:76). I denne forbindelse ønsker vi at skabe interviews som foregår 

ved en afslappet samtale mellem forsker og informant. Det semistrukturerede interview har 

imidlertid den fordel at holde sig til mere eller mindre kontrolleret til en interviewguide, 

men kan stadig være åbent for forandring. Dette er valgt for at vi med sikkerhed kan forsøge 

at afdække de teoretiske områder (ibid.). Med dette argument har vi valgt at arbejde 

semistruktureret med en interviewguide, der dækker de teoretiske områder, men som er 

åben for selvstændige formuleringer. Denne er præsenteret i Bilag 6.  

Gennem interviewene, forsøger vi at forstå den sociale kontekst, som informanterne ser sig 

selv være en del af på Dronning Louises Bro, samt deres bevæggrunde og de valg, de har 

truffet i forbindelse med deres ophold på broen. Vi søger derudover at forstå hvilke 

holdninger eller følelser, de knytter til stedet. Den vigtigste pointe med det 

semistrukturerede interview er altså at opnå indsigt i informanternes oplevelse af broen som 

sted og rum.  

Det semistrukturerede interview lægger sig op af fænomenologien, da vi gennem brugernes 

erfaringer får indsigt i oplevelsen af et fænomen. Endnu engang sættes vores egen forståelse 

i parentes for at være åben for de informationer, vores respondenter giver. Vores ageren og 

den måde, hvorpå vi henvender os til fremmede mennesker, er vigtig for hvem, vi får lov at 

tale med, samt hvilke svar vi modtager gennem den tillid, der opbygges undervejs. Vores 

rolle er at være forstående og anerkendende, og at tale til respondenten på lige fod (Poulsen 

2016:78-80). Vi aftalte derfor at være to om vores interviews, hvoraf den ene førte samtalen 

og den anden tog direkte noter. Det har været de samme personer med samme roller, som 

har udført vores interviews, hvorfor vi vil argumentere for, at interviewene er udført 

ensartet og med samme indgangsvinkel.  

Vi har vurderet at en interviewform, hvor vi ville optage interviewet, ville være for formelt 

ift. den lokation, vi var på, og den stemning, vi forsøgte at være en del af. Derfor har vi valgt 

en selektiv noteringsteknik, hvor notattageren nedskriver direkte citater fra respondenten. 

Dette har været af praktiske årsager, men også for at holde samtalen naturlig og afslappet, 
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hvilket vi mener giver en god relation mellem interviewer og respondent, samt dermed 

styrker svarene, som vi har fået. Dog har det den betydning at noget af interviewet går tabt, 

og at vi derfor har svært ved at være gennemgribende fænomenologiske, da de noterede 

citater, som vi ser relevante, er udvalgt fra vores forforståelse af den udvalgte teori (ibid.). 

Gennem interviewguiden søger vi informanternes egne ord og beskrivelser, og vi har derfor 

udformet åbne spørgsmål. Her tilstræber vi at få informanten til at beskrive og ikke fortolke 

på fænomenet (Jacobsen & Tanggaard 2015:229). Spørgsmålene har i praksis været 

inspireret fra interviewguiden, og i mange tilfælde præcis de samme. Dog er nogle 

spørgsmål udeladt hvis det allerede er blevet svaret på i den flydende samtale. Dette er med 

målet om at skabe en rolig, afslappet og organisk samtale, hvorfor vi også har ageret 

derefter. Vi har dog en forståelse af, at folk er bevidste om, at vi interviewer dem fordi vi 

søger en særlig information fra dem. Man kan derfor argumentere for, at vi ikke får de 

reneste beskrivelser af respondenternes oplevelser, men det er imidlertid det 

tilnærmelsesvist tættest på, vi kan komme (Brinkmann & Tanggaard 2015b:30). 

For at opnå en større gyldighed har vi udvalgt informanter, som vi ud fra vores 

formodninger har ladet til at være meget forskellige mennesker. Dette er baseret på 

antagelser af alder, etnicitet, og kulturel baggrund ved beklædning og ageren. Vi har ønsket 

at tale men en bred skare af aldersgrupper, sociale grupper og relationer. Dette er for at 

opnå bredere og måske mere dækkende informationskilder (Poulsen 2016:78-81).  

Visuel dokumentation 
Som den sidste del af vores empiriindsamling anvender vi visuel dokumentation, der mere 

specifikt tager udgangspunkt i fotos. Vi bruger denne metode som et værktøj til at forstå 

rummet, de rytmer der er i rummet, og de observationer, vi har haft. Fotoet er ofte brugt i 

studier om det offentlige liv og rum (Gehl & Svarre 2013:31), og fungerer godt som et 

værktøj for os i projektet til at dokumentere det liv, der er på Dronning Louises Bro, og 

hvordan de forskellige elementer af gående, cyklister og biltrafik interagerer. Det 

fordelagtige ved fotoet er at vi har mulighed for at fastfryse elementer og øjeblikkelige 

observationer, og benytte dem i senere analyse heraf (ibid.).  



 

 44 af 86 

I vores fotodokumentation er fokusset sat på mennesker, det offentlige rum, og de 

situationer der opstår imellem disse (ibid.). Netop derfor står den visuelle dokumentation 

også som supplement til de tidligere præsenterede metoder. 

Tilgangen til, hvordan vi som forskere skal forholde os til visuel dokumentation, lader vi os 

inspirere af fra den visuelle etnografi. Etnografi er studiet af et samfund, hvor forskeren 

bliver en stor del af det miljø, der forskes i, som ligeledes genkendes i deltagerobservationen 

og fænomenologien. I geografisk etnografi tages der ofte udgangspunkt i et sted, der i dette 

tilfælde en bro, hvor der undersøges det intenderede brug, hverdagslivet, kropslig brug, 

samt samspillet mellem disse (Larsen & Meged 2012:303). I vores undersøgelse er denne 

metodeform derfor relevant, da det netop er nogle af disse elementer, vores teorier også 

henviser til. Med denne metodeform tilføjer en dybere indsigt i og dokumentation af det 

specifikke undersøgelsesområde (Larsen & Meged 2012:304), hvilket er med til at afdække 

fænomenet bedre. Vi ønsker altså den dybere forståelse for at komme nærmere essensen af 

Dronning Louises Bro som fænomen. 

Det er vigtigt at være refleksiv ved egne fotografier, såvel som eventuelt brug af andres fotos 

i projektet. Fotoet afspejler det som forskeren oplever og ser ude i felten, og er altså 

konstrueret af forskerens verdensbillede (Larsen & Meged 2012:306). På trods af at fotoet 

ikke kan undgå at blive påvirket af os som forskere, bestræber vi os dog på at være så vidt 

muligt systematisk åbne i vores visuelle metode. Vi tager fotos der præsenterer en kontekst 

(Dansk Byplanlaboratorium 2018:1) og som afspejler vores observationer. På denne måde 

afspejler fotografierne det gennemsnitlige men også enkeltstående tilfælde. Dronning 

Louises Bro er anderledes fra andre opholdsområder, i og med, at det er en bro, og der er 

derfor aspekter som terræn, arealanvendelse og lys (ibid.), der er forskelligt fra andre steder 

her. Det er relevant at observere og fotograferer dette, da det muligvis har en effekt på den 

måde mennesker bevæger og opholder sig på, på broen.  

Afslutningsvis kan det siges, at vi i forbindelse med at have noteret vores observationer på 

vores telefoner, har gjort det muligt for os at tage fotos med det samme, når vi i øjeblikket 

har oplevet noget der kunne have relevans for vores undersøgelse. Vi har dermed både 

arbejdet fænomenologisk ved fotografering af rummets øjeblikkeligheder, men har samtidig 

også arbejdet hermeneutisk ved at fotografere elementer der illustrerer det, vi har 

observeret, og det vi oplever fysisk i rummet. 
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Kodning 
I behandlingen af vores empiriske materiale har vi valgt at kode de observationer og 

interviews, vi har foretaget. Dette gør vi for at danne os et overblik over hvilke temaer der 

går igen i den indsamlede empiri. Vi har ydermere kodet med henblik på hvordan vores 

empiri afspejler vores teori. Vi valgte derfor at kode vores bilag i fire farver; grøn, for det 

trafikale element; rød, for rytmeelementet; lilla, for identitetselementer; og blå, for de 

fysiske elementer. Det der er efterladt sort vurderer vi som udenfor kategori. Nedenfor er et 

udsnit der viser hvordan vi har foretaget kodningen. 

 

(Billede 3 – Kilde: Bilag 2:1) 

De fysiske elementer er observeret i byrumsanalysen, men opleves også i vores generelle 

observationer af brugerne. En observation eller et citat kan godt analyseres i forbindelse 

med flere af disse temaer. I sådanne tilfælde har disse fået flere farver som det ses i 

billedeksemplet (Billede 3). Formålet med kodningen er at kategorisere relevante 

delelementer for analysen, som falder inden for den fysiske praktik og den sociale praksis. I 

begyndelsen af analysen stod det klart for os at en firedeling, som i vores kodninger, er 

umulig, da alle elementer er gensidigt påvirkelige. Vi brugte derfor kodningen til at 

lokalisere de fire rammer, som hver især faldt indenfor tvedelingen. Analysens opbygning 

kan i relation til dette ses i projektdesignet. 
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Det ideografiske videnskabsideal 
I det følgende vil vi forsvare det kontekstnære, ideografiske videnskabsideal og argumentere 

for kvalitetskriterier i de kvalitative studier og hvordan vi forholder os til dette i projektets 

undersøgelse (Thualagant 2016:319). 

De kvalitative studier bliver ofte kritiseret for svagheder som usystematisk udvælgelse, 

subjektiv observation, samt manglende muligheder for generaliserbarhed. Dog giver de 

kvalitative casestudier alligevel muligheden for at informere, interessere og inspirere. 

Kvalitative studier er ofte komplekse og med mange variable, og derfor vil sådanne 

undersøgelser oftest have gavn af kontekstualiserede analyser i mere ideografisk forstand 

(Karpatschof 2015:446-458). 

Når vi ser på de klassiske kvalitetskriterier for akademisk forskning er det imidlertid 

uproportionelt at bruge samme forudsætninger og kriterier for kvalitative studier, som for 

kvantitative studier. I stedet for at tale om reliabilitet, validitet og generaliserbarhed, vil vi 

forholde os til begreberne “transparens”, “gyldighed” og “genkendelighed” (Brinkmann & 

Tanggaard 2015a:522). 

Transparens frem for reliabilitet 

Ved at tydeliggøre vores fremgangsmåder og grundantagelser gennem projektet, ønsker vi at 

skabe transparens af den arbejdsgang og de valg, der er taget i løbet af projektet.  

Det vil ikke være muligt at gennemføre den samme undersøgelse af Dronning Louises Bro 

igen, da de samme informanter og samme sociale hændelser ikke vil være de præcist samme 

som i dette projekt (Brinkmann & Tanggaard 2015a:523-529).  

Fra vores fænomenologiske udgangspunkt har vi forsøgt at adskille selve observationerne 

med den fortolkning, vi tillægger dem, sådan at der skabes transparens i den 

fortolkningsproces der forekommer i analysen (Brinkmann, Jacobsen & Tanggaard 

2015:225). Heri ses også at alle medlemmer af gruppen, går ind i undersøgelsen med 

forskellige livsverdener og videnskabelige baggrunde, hvilket giver os en forskellighed i 

vores observationer visuelle dokumentation. Vi kunne have lavet en mere stringent 

observationsguide og dermed alle have fokus på nogle bestemte retninger. Dette har vi dog 
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undladt med henblik på at skabe en åben fænomenologisk tilgang, da vi på denne måde får 

flere forskellige vinkler på empirien, som senere kan komme til udtryk i analysen.  

Vi vil argumentere for gyldighed og genkendelighed, ved at holde observationsnoterne så 

autentiske som muligt. Derfor fremtræder empirien i bilagene så ufiltreret som muligt, og 

med talesprog og personlige vendinger, der kun redigeret mht. stavefejl og 

usammenhængende sætninger.  

Gyldighed frem for validitet 

Gyldigheden af vores datamateriale afspejles i den autencitet, vi fremlægger i bilagene. 

Empiriindsamlingen forløb over fire dage; fredag d. 27/04, torsdag d. 03/05, onsdag d. 

09/05 og torsdag d. 10/05. Disse dage er delvist blevet valgt med et udgangspunkt i ønsket 

om opnå et empirisk materiale, der rummer hverdagsliv, men også elementer af weekend. 

Vi forestiller os ydermere at disse dage vil sikre os en blanding af aktivitetsformer, da både 

fredag d. 27/04 og torsdag d. 10/05 var helligdage, og fredag d. 27/04 var en dag, hvor der 

foregik et event på Dronning Louises Bro. Da vi ønsker en undersøgelse af sociale- og fysiske 

praksisser, anser vi det for relevant at observere brugen af rummet på så forskellige 

tidspunkter, som muligt, hvilket vi mener især er gældende på disse specifikke dage 

(Kristiansen 2015:494-495). 

Empiriindsamlingen er forløbet i forskellige tidsrum, hvoraf vi har forsøgt at afdække 

perioderne morgen, formiddag, middag, eftermiddag og aften. De anvendte tidsrum dækker 

således; 08.00-09.00, 10.30-11.30, 11.00-11.30, 14.30-15.45, 17.00-18.00 og 21.00-22.00. I 

henhold til dette må det noteres at observationsdagene er foretaget i april og maj, hvorfor 

dette har indflydelse på empiriens udfald. Vi kan derfor ikke generalisere for bylivet i alle 

årets måneder, men nærmere vurdere empirien som en stikprøve.  

Genkendelighed frem for generaliserbarhed 

Ikke at kunne levere generaliserbare og objektive resultater er i det hele taget den helt store 

akilleshæl i kvalitativ forskning. Dette gælder især for en afvigende single case, som f.eks. 

fænomenet Dronning Louises Bro.  
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Vi søger at forstå og beskrive en del af virkelighedens kompleksitet, og en sådan tvetydighed 

kan gå tabt i forsøget på at skabe generaliserbare regelmæssigheder, som kan kontrolleres 

og efterprøves. Derfor bør en unik case som Dronning Louises Bro forstås i sin unikke 

kontekst (Kristiansen 2015:495; Flyvbjerg 2015:515-517). 

Gennem den abduktive fænomenbestemmelse belyser vi derfor fænomenet som det opleves 

praktiseres, med henblik på at skabe en væsentlig genkendelighed vha. erfaringsbaserede 

beretninger, narrative beskrivelser, og fotografier. Denne genkendelighed i livsverdenen kan 

altså vurderes som et kvalitetskriterie (Karpatschof 2015:457-460).  

Analyse 
I det følgende vil vi analysere dette spørgsmål: Hvilke rumlige kvaliteter tilbyder Dronning 
Louises Bro, og hvordan tilegnes og videreudvikles disse gennem livet på broen? Analysens 

opdeling henholder sig til opdelingen af rumbegrebet, hvorfor den første analysedel vil 

henvendes mod den fysiske praktik, og den anden analysedel vil henvendes mod den sociale 

praktik.  

Analysedel 1 

Rummets Kvaliteter 

”De har ændret trafikken, og jeg tror faktisk at det er det, der har ændret broen” (Bilag 7: 

Interview 1). Sådan udtaler en bruger af broen, og antyder derfor at der er sket en 

forandring i oplevelsen af det at opholde sig på broen. Informanten har bemærket en 

forandring, og antyder ydermere at der kan være en direkte sammenhæng mellem mængden 

af trafik og oplevelsen af rummet. Dette kan ses i sammenhæng med Gehl, der mener, at 

fysisk forandring af byrummet skal ske efter forudsætningen om, at gående og cyklister er 

dem, der skaber liv (jf. Den fysiske praktik). Omlægningen af Nørrebrogade synes i denne 

forbindelse at være i overensstemmelse med Gehls opfattelse, da omlægningens 
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indsatsområder fokuserer på byrummet, cyklister, og kollektiv transport, samt omlægningen 

af trafikken (jf. Dronning Louises Bro). En anden bruger udtaler; ”Jeg har boet her i 17 år, 
men jeg ville sgu ikke færdes her for 17 år siden” (Bilag 8: Interview 4). Citatet er sagt i 

forbindelse med informantens intention om ophold på broen og typiske brug af den. Hertil 

henleder informanten sig til forandringen som værende noget, der har haft en positiv effekt 

på lysten til ophold. Dette kan siges at underbygge argumentet om, at den fysiske forandring 

af broen og det omliggende område, har haft en positiv effekt på oplevelsen af ophold på 

broen, sammenlignet med hvordan det oplevedes tidligere.  

Et andet tegn på forandringen i broens anvendelse ses i forøgelsen af antallet af fodgængere, 

der før omlægningen i 2008 var 4.731 fodgængere, sammenlignet med 7.616 i fodgængere 

efter omlægningen (jf. Dronning Louises Bro). Som Jacobs udtrykker det er der altså tale 

om en ny slags planlægning, hvor denne ikke tager udgangspunkt i vækstprincipper og 

bilisme (jf. Vejens rolle). For at kunne forholde omlægningen af den fysiske praktik til en 

undersøgelse af, hvilke rumlige kvaliteter Dronning Louises Bro tilbyder, og hvilke 

muligheder disse skaber for ophold og sociale aktiviteter, vælger vi at vurdere hvorledes 

Gehls kvalitetskriterier er opfyldt (jf. Den fysiske praktik) (Bilag 1).  

Beskyttelse mod trafik 

I et byrum som er præget af hyppig trafik er det væsentligt at tage højde for Gehls kriterie 

om beskyttelse mod trafik. En måde hvorpå beskyttelse mod trafik forekommer, ses 

indbyrdes mellem de forskellige trafikformer på Dronning Louises Bro, hvor balancen 

mellem trafikanterne kommer til udtryk. Denne balance ses ved en klar funktionsopdeling. 

Den tydelige funktionsopdeling gør at brugen af broen er opdelt efter transportformer, hvor 

disse ikke interagerer med hinanden: ”It is nice to have a seperate lane for bikes” (Bilag 8 - 

Interview 5:2). Med andre ord muliggør funktionsopdelingen altså en fri og upåvirket 

adfærd for biler, cykler og gående, da ingen af disse behøver en høj grad af hensyntagen til 

de øvrige transportformer. Indsnævringen af vejforløbet er i direkte tråd med Appleyards 

udtalelser om, at det typisk er ved udvidelser af fortove og cykelstier, der forsøges at 

mindske biltrafikken.  

Som illustreret i genstandsfeltet er fortovet ved omlægningen af Nørrebrogade blevet 

udvidet til 5 meter (jf. Dronning Louises Bro), hvilket er ekstraordinært for de fleste 
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københavnske fortove, og der bliver heraf observeret at der er meget plads til fodgængere 

(Bilag 1:2). De brede fortove giver anledning til brug af en større del af arealet. En 

respondent udtrykker en positiv indstilling til den nye fortovsbredde: ”Det er super fedt at 
broen blev lavet om for nogle år siden. Hvor mange steder har man lige 5 meter fortov?” 

(Bilag 8 - Interview 4:1). En anden respondent sammenligner Dronning Louises Bro med 

broer i Prag og Paris, hvor disse er uden motoriseret trafik, men tilslutter sig samtidig en 

positiv indstilling til planlægningen af Dronning Louises, og siger, at ”der [er, red.] god 
plads til mennesker” (Bilag 8 - Interview 4:1).  

Opdelingen af funktionsformerne kan også muliggøre en vis grad af tryghed for eksempelvis 

fodgængere, der som følge heraf føler sig mindre utrygge af køretøjer på vejen. Dette har vi 

bl.a. observeret ved byrumsanalysen, hvor der synes at være gode muligheder for at 

orientere sig om trafikken på broen (Bilag 1:1). Hertil noterede vi også, at hver 

transportfunktion, hhv. cykelsti, fortov og vejbane, er opdelt med en kantsten, som bidrager 

til en følelse af sikkerhed (Bilag 1:1). Den gode afstand på cykelstien og fortovet resulterer 

således i, at man kan foretage sig hverdagsrytmer og aktiviteter uden at støde ind i hinanden 

(jf. Dronning Louises Bro; Bilag 1:1). Billederne herunder illustrerer bredden på cykelstien 

og fortovet. 

   

 (Billede 4: 16-04-2018)    (Billede 5: 16-04-2018)  
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At der er god plads samtidig med, at der er en tydelig funktionsadskillelse (Billede 4), skaber 

muligheder for at trafikanter og fodgængere kan føle sig trygge. Cykler og fodgængere er 

sikre og beskyttede i kraft af den plads, der sikrer en god afstand til bilerne (Billede 5). 

Denne tryghed har vi under byrumsanalysen også noteret, at vi selv kunne fornemme (Bilag 

1:1). I forlængelse af dette er forhøjelsen af sikkerheden også dokumenteret med en 

mindskning af ulykker på broen med 45 pct., sammenlignet med før omlægningen (jf. 

Dronning Louises Bro). Indsnævringer af vejforløb er også en måde hvorpå trafikdensiteten 

og hastigheden kan reguleres, og er derfor også en relevant type trafikkontrol ifm. Dronning 

Louises Bro. Vi kan derfor argumentere for, at disponeringen af plads til de forskellige 

trafikformer på Dronning Louises bro medvirker til en høj grad af tryghed på broen. 

Komfortmuligheder 

Udover at skabe tryghed for fodgængere og cyklister skaber det udvidede fortov også gode 

komfortmuligheder, hvor gående kan udføre sociale aktiviteter når de går på Dronning 

Louises Bro. Fortovsbredden muliggør på denne måde forskellige typer gående aktiviteter, 

hvoraf man ikke behøver at tænke på pladsmangel: “Der er plads og her er bredt” (Bilag 8 – 

Interview 6:2-3). Eksempelvis er det observeret at to brugere af broen kan gå ved siden af 

hinanden med barnevogne uden at støde ind i hinanden eller andre (Billede 4). Vi kan 

derfor argumentere for at dette skaber en større frihed til udfoldelse af aktivitet på broen, og 

at denne frihed skaber muligheder for at forskellige aktivitetsformer kan forekomme 

samtidigt. Dette giver derfor også bedre muligheder for at de valgfrie aktivitetsformer 

udvikles til en social aktivitet. I forlængelse af dette skaber pladsen til mange fodgængere og 

cyklister også muligheder for at bruge broen i forskellige tempi. Der er altså mulighed for at 

løbere, mennesker der går tur med barnevogne, og folk der går forbi med deres hund, alle 

kan bruge fortovet samtidigt (Bilag 3:3 - Bilag 4:1). Ligeledes skaber pladsen på cykelstierne 

også mulighed forskellig fart. På billede 6 kan de ses hvorledes der, på trods af en ladcykel 

på cykelstien, er mulighed for at overhale (Billede 6).  



 

 52 af 86 

 

(Billede 6: 03-05-2018) 

Dette er med til at skabe et dynamisk byområde, hvor der er plads til at bruge det, som man 

ønsker. I forlængelse af dette står det klart at Dronning Louises Bro ikke er planlagt efter en 

særlig aktivitetsform eller måde at bruge rummet på. Vi ser eksempelvis ikke 

adfærdsrestriktioner eller fysiske elementer, der tilknytter til en bestemt aktivitet, hvorfor 

rummet tillader brugeren selv at definere brugen af rummet. Tilmed skaber pladsen også en 

frihed for brugeren, da brugeren ikke presses til at opholde sig eller bevæge sig på en 

bestemt måde, der dikteres af omgivelserne.  

Vi har i denne forbindelse observeret at fortovet, der vender mod Østerbro, bliver brugt 

mere udbredt end modsatte fortov. Dette kan muligvis have sammenhæng med, at der på 

denne side er opsat fjorten bænke, modsat Vesterbro-siden, der kun har fire bænke. Det er 

dermed muligt for flere mennesker at sidde på Østerbro-siden, hvilket, ifølge Gehl, kan have 

en selvforstærkende effekt (jf. Selvforstærkende bylivs-processer), hvor mennesker har 

tendens til at tiltrække flere mennesker, og dermed tiltrække aktiviteter. 

Primære	  og	  sekundære	  siddemuligheder	  

Fortovsbredden på Dronning Louises Bro er også afgørende for andre kvaliteter end de 

gående rytmer, da fortovet udgør rummets ’plads’, og dermed komfortkvalitet mht. 

siddemuligheder. Ved mulighederne for at sidde er der på Dronning Louises Bro både 

primære og sekundære siddepladser. De primære siddepladser er bænke, der er placeret 
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langs broens kant. De sekundære muligheder for at sidde er på fortovet og broens kant 

(grundet dens bredde), som også bliver brugt til at læne sig op af (Bilag 1:3). Det er 

observeret at både de primære og sekundære siddepladser udgør et stort potentiale for 

ophold på Dronning Louises Bro. Dette ses tydeligt illustreret på første billede nedenfor 

(Billede 7). Selv ved begivenheden ’Stol på Nørrebro’, hvor antallet af primære siddepladser 

forøges ved tilføjelsen af tilfældigt placerede stole på broen (Bilag 2:1), bliver de sekundære 

siddepladser dog alligevel anvendt frem for de primære (se billede 8 nedenfor). 

 

            (Billede 7: 16-04-2018)   (Billede 8: 27-04-2018) 

To respondenter foretrækker brugen af sekundære siddepladser, til trods for at alle de 

primære siddepladser ikke var optaget: ”We were just in the mood to sit on the ground 
instead of the wall or on a bench” (Bilag 8 – Interview 5:2). Det beskrives her, hvordan det 

af brugerne også anses som en mulighed at anvende brokanten som siddemulighed. Det er 

særpræget at de sekundære siddepladser har en så høj værdi, at de primære fravælges af 

brugerne. Dette især når vi kan observere at de sekundære pladser bliver brugt på trods af, 

at der er flere ledige primære siddepladser (Bilag 2:2). Dette tydeliggøres ydermere på 

følgende billede (Billede 9). 
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(Billede 9: 10-05-2018) 

Dette understeger også pointen om at friheden i at kunne bruge broen og opholde sig efter 

behov, tages i brug på en måde, der fremstår lystbetonet. Dette kan også medvirke til at gøre 

rummet populært, da brugere føler frihed i muligheden for at bruge rummet efter lyst og 

behov. Tendensen ved at sekundære opholdsformer foretrækkes over de primære kan også 

skyldes, at muligheden for at se omgivelserne forstærkes ved at sidde her. I større grupper 

kan det også give mening at tage kanten i brug, som set på billedet ovenfor (Billede 9), da en 

af svaghederne ved byrummets opbygning er, at det kan være svært for større grupper at 

opholde sig samlet. I forbindelse med de primære siddepladser ser vi, at placeringen af 

bænkene går langs brokanten, hvoraf komfortkvaliterne ikke yder siddepladser der er 

placeret overfor hinanden.  

Det kan derfor udledes at Dronning Louises Bro i høj grad er anfægtet af Gehls ’kanteffekt’, 

hvor længerevarende ophold sker i kanten af rummet, hvor man ikke er i vejen for andre, og 

hvor man samtidig kan betragte, hvad der foregår i midten af byrummet (jf. 

Kvalitetskriterier for det fysiske rum). Traditionelt set er Gehls begreb ”kanteffekt” set ud fra 

en sammenhæng af et byrum, der er lokaliseret mellem huse, men i denne sammenhæng 

fungerer broens fysik i sig selv som en kanteffekt. 

At omlægge den fysiske udformning således, at området ikke bare agerer transitzone var én 

af målsætningerne ved omlægningen (jf. Dronning Louises Bro). En målsætning, som en af 

informanterne kan genkende følgerne af: ”Den [broen, red.] har ændret sig meget inden for 
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de sidste 27 år. Før var det bare et gennemgangsområde” (Bilag 7 – Interview 1:1). Hermed 

kan det siges at udviklingen af Dronning Louises Bro er påvirket således at den fysiske 

praktik, der er inddraget i planlægningen med henblik på den sociale praksis, har medført 

kvaliteter, der bl.a. inviterer til ophold og medvirker til udviklinger af byliv.  

Vejret som attraktion 

Som beskrevet i metodeafsnittet er vores undersøgelse af Dronning Louises Bro foretaget i 

sommerhalvåret (jf. Undersøgelsens metoder), hvorfor vejret spiller en signifikant rolle for 

muligheden af ophold og byliv, hvis man tager udgangspunkt i Gehls kvalitetskriterie 

vedrørende beskyttelse og herlighedsværdier (Bilag 1:4). 

Dronning Louises Bro er lokaliseret i et meget åbent område, hvorfra det kan udledes at der 

ikke er beskyttelse mod ubehagelige sansepåvirkninger som vind og vejr. Observationen af 

denne manglende beskyttelse synes ikke at være planlagt eller indtænkt ifm. broens 

udformning (Bilag 1:2). En informant tilslutter sig denne observation om ubehagelige 

sansepåvirkninger og beskriver Dronning Louises Bro som et sted, hvor det altid blæser 

(Bilag 7 – Interview 2:1). Under byrumsanalysen, observerede vi også selv, at blæsten har en 

stor indvirkning på forholdene på broen. Dog skal det siges, at hvis man sidder på bænkene 

eller op ad brokanten, så giver broens kant en vis form for læ (Bilag 1:2). To respondenter 

forklarer hvordan de fravalgte at sidde ved søerne til fordel for Dronning Louises Bro pga. 

manglende beskyttelse mod vinden: ”Vi havde planer om at sidde ved søen, men det blæste 
for meget, så nu sidder vi her” (Bilag 7 – Interview 1:1). Derved er der en vis form for 

beskyttelse på broen, men der er ikke beskyttelse mod stærkere former for negative 

vejrpåvirkninger, som f.eks. regn, sne, eller kraftig vind (Bilag 1:2).  

Muligheden for at nyde positive aspekter ved vejret er dog i forlængelse heraf en af de 

herlighedsværdier, der synes at se sig særligt gældende for Dronning Louises Bro som rum, 

og er et særligt element, der inviterer til længere ophold og social aktivitet. Flere af 

informanterne påpeger at vejret og solen er afgørende for deres ophold på Dronning Louises 

Bro: “When the sun comes out this is the place to be” (Bilag 8 – Interview 5:2). En anden 

informant forklarer også, at det er oplagt at vælge Dronning Louises Bro, hvis man vil nyde 

vejret: ”Man vil jo gerne ud og nyde vejret, så det her er oplagt” (Bilag 8 – Interview 4:1).  
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Slutteligt har vi gennem byrumsanalysen erfaret, at Dronning Louises Bro også indeholder 

kulturelle og historiske herligheder, som bl.a. ses ved de gamle lygtepæle, flagstænger, og 

klassiske københavnerbænke (Bilag 1:5). At flere informanter sætter et direkte lighedstegn 

mellem det gode vejr og glæden ved ophold på Dronning Louises Bro viser, at dette har stor 

indflydelse lysten til at opholde sig på broen. Dette lægger sig op af Gehls argument om at 

solen er en væsentlig attraktion i Skandinavien (jf. Kvalitetskriterier for det fysiske rum).  

Grundet tilføjelsen af hele fjorten bænke på Østerbrosiden, som også kaldes solsiden (Bilag 

3:1), og kun fire bænke på den anden side (jf. Dronning Louises Bro), vurderer vi at 

planlægningen af de fysiske rammer er tilpasset efter vejrforholdene, da bænkenes placering 

skaber gode muligheder for at nyde denne herlighedsværdi (Bilag 1:4-5). Dette planlagte 

aspekt bliver anerkendt af en informant, der vælger placeringen efter solen: ”Vi satte os her 
fordi solen står godt her” (Bilag 7 – interview 3:2). Vi kan altså konkludere at solens 

tiltrækningsværdi er signifikant for broens popularitet.  

Observationerne viser dog også at køligere og overskyet vejr resulterer i mindre grad af 

ophold på broen (Bilag 3:5). Ved regn har vi observeret, at folk som opholder sig på broen, 

endda rejser sig og går (Bilag 2:4-5). Vejret har altså stor indflydelse for opholdet på 

Dronning Louises Bro, hvor solen er en stærk tiltrækkende faktor, men hvo ustadigt vejr 

samtidig er hæmmende for ophold.  

Æstetiske kvaliteter 

Først og fremmest har vi kunnet vurdere at udformningen af Dronning Louises Bros 

skalaforhold er tilpasset menneskelige forhold (Bilag 1:3), da skalaforholdene føles 

behagelige under ophold (Bilag 4:4). Broens omgivelser er ikke indrammet af høje 

bygninger, da søernes placering medfører, at de nærmeste bygninger sanses som værende 

på lang afstand (Bilag 1:3).  

Dronning Louises Bros omgivelser besidder som åbent rum mange æstetiske kvaliteter: 

søerne, beplantning, fugle, natur, mennesker, og sol (Bilag 1:5). Disse har en stor indflydelse 

på den oplevelse man får af, at opholde sig på broen, da dette kan ses som kontrast til den 

øvrige omkringliggende by. Ud fra byrumsanalysen vil vi mene at broen har nogle forskellige 

kvaliteter mht. sanseindtryk, der afhænger perspektivet man som individ sætter på broen og 
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dens omgivelser (Bilag 1:5). Hvis man ser man ud over broen er omgivelserne ved dyrelivet 

og søen det sanselige, hvor et perspektiv mod broens midte viser mennesker og byliv som 

det sanselige (Bilag 1:5). En informant omtaler begge disse perspektiver på Dronning 

Louises Bro:”There is such a nice view on people and the water” (Bilag 8 – Interview 5:2). 

Disse æstetiske kvaliteter har tydeligt en positive effekt på brugerne.  

En informant giver udtryk for hendes planlagte aktivitet af at sidde ved en af søerne, hvilket 

henviser sig til søen som værende en herlighedsværdi, og agerer altså dermed en værdifuld 

faktor for det sted, hun ønsker at opholde sig (Bilag 7 – Interview 1:1).  

Vi kan konkludere at Dronning Louises Bro rummer en række herligheder, der forskønner 

oplevelsen af at opholde sig i byrummet. Udover solen, som tidligere nævnt, er søen, 

naturen, og bylivet særligt populært hos informanterne. Derudover har vi fra 

byrumsanalysen kunnet konkludere, at kulturelle og æstetiske effekter, forbedrer oplevelsen 

af ophold på broen. 

Trafikregulering 

På Dronning Louises Bro kan vi observere forbud mod højre- og venstresving ind på broen. 

Dette kan ses som et led i den trafikregulering, som omlægningen medførte. Sådanne sving 

vurderer Appleyard som værende trafikregulerende (jf. Vejens rolle). Han påpeger samtidig 

at denne skal sikre at trafikken ledes mod de større veje. Denne regulering kan derfor ses 

som et eksempel på, at Københavns Kommunes forsøger at reducere trafikdensiteten på 

denne strækning. De informanter, der også bruger bil i området, synes at have bemærket 

denne trafikkontrol, hvoraf det altså kan udledes, at trafikkontrollen har haft en 

adfærdsregulerende effekt: ”Hvis du kommer her i bil skal man have GPS, for man kan ikke 
dreje herind rigtig mange steder fra” (Bilag 8 - Interview 6:3). En anden informant udtaler 

ligeledes: ”Det er blevet sværere at være bilist, desværre” (Bilag 8 - Interview 4:1). Med 

udgangspunkt i citaterne fra de to informanter kan der ses en sammenhæng mellem 

trafikkontrollen og bilisters adfærd, hvor det nu er blevet mere vanskeligt at være bilist end 

før omlægningen. 
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Hastighedsregulering 

Skiltning der indikerer fartrestriktioner/fartgrænser er særligt iøjnefaldende. Som 

Appleyard indikerer er der dog visse komplikationer forbundet med denne type 

trafikkontrol (jf. Vejens rolle), hvilket også ser sig gældende for Dronning Louises Bro. Et af 

disse, som vi har observeret, er broens lange og helt lige vejforløb, der kan invitere til højere 

fart end tilladt. Vi har flere gange observeret tilfælde, hvor dette ser sig gældende; ”Audi 
suser forbi i højt tempo fra NB-siden mod IB-siden” (Bilag 3:2), og ”Kl. 10.51 kører endnu 
en bil forbi i højt tempo, fra NB-siden til IB-siden” (Bilag 3:3). Vi oplevede i denne 

forbindelse at et lavt antal biler på broen også resulterer flere enkelttilfælde af biler i høj 

fart. Dette ser sig modsat når der er tale om høje mængde trafik, hvor farten på bilerne er 

lavere. På den måde ses det altså at bilerne udnytter muligheden for at køre i høj fart, hvis 

pladsen tillader det. Dette til trods for skiltning om fartrestriktioner.  

Vi kan dog ikke konstatere om de har kørt hurtigere end de tilladte 40 km/t, men det har 

dog været muligt at erfare at farten har virket høj, da den tydeligt bryder stilheden på vejen, 

og dermed står i kontrast til de langsommere hastigheder i rytmerne på broen, som f.eks. ser 

sig gældende for cyklister og fodgængere (Bilag 3:2-3). 

 

          (Billede 10: 16-04-2018)   (Billede 11: 16-04-2018) 
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Billede 10 og 11 ovenfor viser den skiltning, der kontrollerer farten på Dronning Louises Bro, 

og hvor denne er placeret. I forbindelse med dette er det bemærkelsesværdigt hvor skiltet 

om fartgrænsen på 40 km/t er placeret geografisk, da der kan sættes spørgsmålstegn ved 

skiltets effektivitet som følge heraf. Skiltet står netop ikke i begyndelsen af vejstrækningen 

ved krydset, men i den fysiske begyndelse af selve broen. Appleyard påpeger her at biler 

først sænker farten kort før skiltes placering (jf. Vejens rolle).  

Støj 

Som tidligere nævnt kan vi observere en større grad af ophold i den ende af broen, som 

vender mod Nørrebro. Når trafikken ledes mod større veje på siden mod Indre By kan der 

argumenteres for, at krydset i Nørrebro enden føles mere roligt, og derfor står i kontrast til 

trafikken ved Søtorvet og Frederiksborggade (jf. Dronning Louises Bro).  

Trafikken kan derfor opleves som særlig kraftig i netop denne ende af broen: ”I forhold til 
mange andre veje, er det begrænset hvor meget det larmer her. Den ene ende af broen [IB-

siden, red.] har meget mere larm end den anden ende” (Bilag 7 - Interview 2:2). To andre 

informanter udtrykker også, at der er mere trafik i den ende af broen, der vender mod Indre 

By: ” [Trafikken, red.] larmer af helvede til, men på den ene side [IB] larmer det på en 
måde mest” (Bilag 7 - Interview 3:2). Da støjen er mere signifikant i den ene ende af broen 

end den anden, kan dette muligvis ses i sammenhæng med, at opholdet på broen i størst 

grad finder sted på enden, der vender mod Nørrebro. Ifølge Gehl har larmen fra vejen netop 

betydning for, hvordan byrummet opleves. Gehl advokerer for, at der i byrum ikke bør larme 

mere end 60 dB (jf. Vejens Rolle). Selvom støjniveauet efter omlægningen er faldet fra 68-

90 dB til 65-68 dB (jf. Dronning Louises Bro) er dette imidlertid højere end Gehls fastsatte 

grænse. Vi har dog observeret at niveauet af støj typisk er vekslende: ”Trafikken kommer i 
bølger. Skiftevis ro og larm” (Bilag 3:3). 

De mest opsigtsvækkende typer støj synes i den forbindelse at komme fra redningskøretøjer 

(Billede 12) og større køretøjer som f.eks. busser (Billede 13; Billede 14). Dette ser sig også 

gældende selvom disse ikke nødvendigvis kører på selve broen men blot i umiddelbar 

nærhed: ”Da en ambulance drøner forbi bliver lydniveauet meget højere. Folk stopper med 
at snakke og kigger efter ambulancen” (Bilag 3:2). Her er der altså tale om at trafikken har 

en negativ adfærdsregulerende effekt på det sociale liv og dem, der opholder sig på broen. 



 

 60 af 86 

At støjen kan komme i bølger kan ses i sammenhæng med de lyskryds, der regulerer rytmen 

i trafikken: ”Sirener høre fra indre by, lyd/brummen fra en Porsche kommer fra NB 
efterfulgt af en bus” (Bilag 2:2). 

 

 (Billede 12: 03-05-2018)           (Billede 13: 27-04-2018) (Billede 14: 16-04-2018) 

Mange lader sig dog ikke genere af denne trafik på trods af, at de bemærker støjen: ”Det er 
jo helligdag i dag, men normalt er der lidt mere trafik. Men egentlig synes jeg at trafikken 
er fin” (Bilag 7 - Interview 1:1). Det er her værd at bemærke at flere andre informanter 

påpeger, at trafikstøjen ofte er værre på andre veje i København (Bilag 7 - Interview 2:3), 

hvorfor det kan være værd at overveje, om det er dét at niveauet her er lavere end andre 

steder, der er mere afgørende end det reelle støjniveau på Dronning Louises Bro. En kvinde 

udtrykker sågar, at trafikken slet ikke er til gene: ”Trafikken generer mig ikke” (Bilag 8 - 

Interview 4:1).  

Som Appleyard også stiller spørgsmålstegn ved kan det være vanskeligt at vurdere, hvad 

grænsen for støj er, når den i mange tilfælde alligevel tolereres. Dette synes særligt at være 

gældende for de brugere af byrum, som er vant til megen trafikstøj i de områder, de færdes 

eller bor i (jf. Vejens Rolle). Vi har en antagelse om, at størstedelen af brugerne af Dronning 

Louises Bro bor i København, hvorfor brugerne, i kraft af at være storbybeboere, er vant til 

den larm, der er i tætte byrum. En informant siger hertil, at det generelt er meget støjende i 

København, og siger, at man er ” […] jublende glad, når man kommer hjem” (Bilag 7 - 

Interview 3:2).  

 



 

 61 af 86 

Lyskryds 

Lyskryds er yderligere en type trafikkontrol som gør sig gældende for Dronning Louises Bro. 

På trods af at disse ikke er beliggende på selve broens vejforløb, og at vi afgrænser os fra 

øvrige elementer udover broen, så synes dette element at spille en signifikant rolle for 

oplevelsen af trafikken på broen. I denne forbindelse har vi fra byrumsanalysen kunnet 

udlede at trafikken og dens påvirkning på broens liv varierer kraftigt, bestemt af 

lysreguleringen i lyskrydsene: ”I perioder [er der, red] mange biler, andre få. 
Lysreguleringen spiller ind” (Bilag 2:2). Denne pointe understøttes af en yderligere 

observation: ”I perioden hvor begge lyskryds er røde er der mild trafik fra VB-siden, der 
drejer ind på broen” (Bilag 4:1).  

Vi har i øvrigt kunnet observere at de motoriserede køretøjer spiller en stor rolle for livet på 

broen. Det er udtrykt i observationerne at biler og busser ”fylder” meget i byrummet, når de 

holder for rødt og optager vejen (Bilag 3:4). Følgevirkningen heraf kan blive at der er stor 

vekselvirkning mellem høj og lav aktivitet af mennesker, cykler, biler, og busser mv.. På 

samme vis er cyklismen også påvirket og styret af lyskrydsene, hvor der i flere tilfælde 

opstår større ophobninger af cykler på broen, der venter på grønt ved lyskrydsene (Bilag 

3:4).  

Det er altså tale om en signifikant trafikkontrol, som har en betydelig påvirkning på 

aktivitetsniveauet på broen og dermed også oplevelsen af rummets puls og rytmer. En 

følgevirkning af de store afvekslinger i trafikdensiteten er derudover, at støjniveauet er 

meget vekslende (Bilag 3:3). Dette er også et element som brugerne at broen bemærker. Det 

vil altså sige at brugerne af broen er opmærksomme på, at hvor der er mest trafik, er der 

også de største støjgener. Dette er også noget, som vi selv har kunnet observere ved ophold 

på broen: ”Trafikstøjen er meget afhængig af lyskryds i enderne af broen” (Bilag 2:1). I og 

med at støjen opleves mest mod Indre By, vil vi som tidligere nævnt derfor argumentere for, 

at dette kan have en indflydelse på, hvordan brugerne placerer sig på broen. 
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Socialisering nær trafik 

Støjen og trafikken har altså betydning for oplevelsen af at opholde sig på broen. Trafikkens 

påvirkning af bylivet er derfor værd at inddrage analytisk. Appleyard advokerer for at der er 

tendens til størst grad af sociale aktiviteter ved veje, som kategoriseres som ’light streets’ – 

altså veje med lav trafikdensitet (jf. Vejens rolle). Ud fra genstandsfeltet ved vi, at trafikken 

på Dronning Louises Bro er faldet, og a broen nu har forventeligt 8.500 passerende 

køretøjer dagligt. Ifølge Appleyards kategorisering af veje, iht. trafikdensitet, kan det altså 

udledes at broen før sin omlægning kategoriseredes som en ’heavy street’ (jf. Vejens rolle). 

Sammenlignes der her med de forventelige trafiktal i dag, så ville broen i dag kategoriseres 

som en ”medium street”, da denne kategori indebærer en trafik på 2.000-10.000 køretøjer 

(jf. Vejen rolle). Kategorien ”medium street” inviterer ifølge Appleyards kategorisering til en 

særlig type aktivitet, der indbyder til en højere grad af social aktivitet end kategorier med en 

højere grad af trafikdensitet (jf. Vejens rolle). Det er altså med andre ord muligt, med 

udgangspunkt i denne teori, at udlede, at der på Dronning Louises Bro er skabt mulighed for 

højere grad af social aktivitet på trods af, at broen fortsat ikke er af kategorien ’light street’. 

Med udgangspunkt i Gehl, der mener, at der er direkte sammenhæng mellem trafik og 

socialt liv på vejen (jf. Vejens rolle), kan man hertil diskutere hvorvidt det vil være ideelt at 

reducere trafikken yderligere, sådan at broen kan kategoriseres som en ’light street’, der i 

endnu højere grad muliggør social aktivitet og afskærmer trafikken. Hertil fortæller 

informanter at de ikke tillægger trafikken stor betydning for livet på broen, og påpeger, at 

”her […] ikke [er, red.] monster meget trafik.” (Bilag 7 - Interview 2:1). En anden informant 

antyder sågar, at en lukning af trafikken på broen vil være ødelæggende for området: ”Det 
ville være ærgerligt at lukke helt for trafikken fordi det ville lukke Nørrebro af.” (Bilag 8 - 

Interview 4). 

I denne forbindelse påpeger Jacobs, at vejen som byrum har både en funktionalistisk og 

social funktion (jf. Vejens rolle). Denne betragtning af vejen som dobbeltfunktion kan danne 

belæg for et argument om, at trafikken muligvis netop er en del af det, der gør stedet specielt 

og socialt aktivt: ”Det er jo et bindeled og knudepunkt mellem byen og brokvartererne” 

(Bilag 8 - Interview 6:2). En informant fra samme dag påpeger i forlængelse heraf: ”Jeg 
tænker at det er lidt mere som en plads end en bro” (Bilag 8 - Interview 4:1), hvilket 
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ligeledes underbygger påstanden om, at broen allerede i sin nuværende tilstand som 

’medium street’ også fungerer som socialt byrum.  

Brugernes opfattelse af broen som socialt rum, trods vejens trafik og transitfunktion, kan 

altså sætte spørgsmålstegn ved, om Appleyards argument om at et stort ”home territory” (jf. 

Vejens rolle) er forudsat minimal trafik, gør sig gældende for Dronning Louises Bro. Dette 

understreger blot at broen som byrum er en særlig case, der kan siges til dels at falde uden 

for teoretisk kategori som en afvigende case. Det er altså med andre ord lykkedes delvist 

utilsigtet at skabe et byrum, der mindsker den privatisering af byrummet, som Appleyard 

advokerer for ofte er gældende ved veje med mere trafik end ”light streets”. På den måde 

kan vi altså udlede at sociale aktiviteter forekommer på trods af der ikke er minimal trafik 

(jf. Vejens rolle). 

Delkonklusion 
I denne analysedel har vi altså undersøgt de fysiske kvaliteter ved Dronning Louises Bro, 

som fysisk praktik. På baggrund af analysen kan det konkluderes at byrummets mange 

fysiske kvaliteter skaber gode muligheder for ophold på broen. Med kvaliteter som øget 

tryghed og plads til ophold er der også frihed til at brugerne selv kan definere rummet, og 

bruge det efter behov. Dronning Louises bro har tillige en række herlighedsværdier, hvor 

især solen og det åbne rum, med en oplevelse af natur, lader til at være af signifikant 

betydning for opholdet på broen.  

Vi kan i den forbindelse konstatere at den nuværende trafik på broen ikke har afgørende 

negativ indflydelse på opholdet, men at larmen heraf trods dette generer visse brugere. Da 

trafikken opleves stærkere i enden mod Indre By ser vi en sammenhæng i at opholdet 

forekommer mest i enden, der vender mod Nørrebro. Vi kan heraf udlede at Dronning 

Louises Bro, efter omlægningen, har flere fysiske kvaliteter, der tilgodeser cyklister, 

fodgængere og mere ophold, som skaber gode muligheder for at udvikle byliv. 
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Analysedel 2 
Lefebvre bruger begrebet ’retten til byen’ med den hensigt, at alle har ret til byen og har ret 

til at have indflydelse på byen (jf. Den sociale praksis). Den sociale rumlighed skabes på 

baggrund af den sociale produktion af rummet. På Dronning Louises Bro ser vi ud fra 

Københavns Kommunes fysiske planlægning af rummet ikke et rum, der i første omgang var 

planlagt med henblik på byliv og længerevarende aktiviteter, men at bylivet er en 

konstruktion af brugernes anvendelse af broen (jf. Dronning Louises Bro).  

Dette har åbnet op for forståelsen af Dronning Louises Bro som et socialt produceret rum, 

hvor broens brugere bliver aktører, der har indflydelse på udformningen af midlertidige 

aktiviteter. Ydermere skaber Dronning Louises Bro, som forbindelsesled mellem to bydele 

(jf. Dronning Louises Bro), muligheder for at kunne rumme mange forskellige former for 

aktiviteter. Dermed ser vi også en stor social rumlighed på broen. Her ser vi ikke blot én 

type mennesker, men derimod ser vi et område, der rummer en mangfoldighed (Bilag 7 – 

Interview 3:2). Ved at den fysiske praktik er skabt med henblik på, at tilgodese fodgængere 

og cyklister, rummer byrummet muligheder for at aktiviteter af mange forskellige typer kan 

komme til udtryk gennem forskelligartede rytmer og aktivitetsformer. Dette vil blive dybere 

analyseret i følgende. 

De tre aktivitetsformer 

Grundet Dronning Louises Bros funktion som knudepunkt er nødvendige aktiviteter 

gældende (jf. Dronning Louises Bro). Dog er de nødvendige aktiviteter også mangfoldige i 

deres udtryk og udformning. Ud fra observationerne kan vi se at et tidsmæssigt perspektiv 

spiller en stor rolle ift. de nødvendige aktiviteter, hvor denne især kommer til udtryk om 

morgenen (Bilag 4:1-4). Om morgenen er den observerede færdsel i rummet rutinepåvirket, 

hvoraf folk går og kigger ned i deres telefoner, eller cykler med et klart fokus på hvor de skal 

hen (Bilag 4:2). Det observerede ophold i dette tidsrum er også begrænset, hvorfor det må 

udledes, at morgentimerne ikke bliver brugt på afslappede gøremål, men i stedet målrettede 

bevægelser (Bilag 4:1-4). Dette kan tilknyttes Gehls forståelse af, at de nødvendige 

aktiviteter sjældent medfører sociale følgeaktiviteter. Hverdagsrytmerne er primært arbejds-

, skole- eller ærinde-relaterede, og har en fast struktur og der er forankret i en indre rytme, 



 

 65 af 86 

hvilket viser sig særligt gældende i morgentimerne. Aktiviteter som løbeture og luftning af 

hunde forekommer dog også hyppigt i dette tidsrum (Bilag 4:1). Disse aktivitetsformer er 

valgfrie, og er ikke nødvendigvis pålagt at skulle foregå på Dronning Louises Bro. Derfor kan 

vi endnu engang tillægge broen en herlighedsværdi. Morgentimerne bruges altså typisk ifm. 

daglige morgenrutiner. 

Cyklisterne i området fremstår også som forskellige typer mennesker: ”forretnings 
mennesker, familier med børn på cyklen og unge, hurtigt cyklende” (Bilag 4:3). Dette 

afspejler Dronning Louises Bro som byrum, der ifølge vores empiri, er kendetegnet ved 

alsidighed (Bilag 8 – Interview 4:1). Mange skal i deres hverdagsrutiner forbi broen, hvilket 

skaber en naturlig mangfoldighed. Dette bevidner også en påvirkning af det høje 

befolkningstal og signifikante befolkningstæthed, der findes på Nørrebro (jf. Dronning 

Louises Bro). Vi har i denne forbindelse observeret at cykeltrafikken især er tæt om 

morgenen fra Nørrebro mod Indre by, og cykler holder i kø for at komme over broen, på 

trods af den brede cykelsti (Bilag 4:2-3). Dette ses også præsenteret i første billede nedenfor 

(Billede 15). 

 

(Billede 15: 09-05-2018)   (Billede 16: 16-04-2018) 

I forbindelse med hverdagsrutinerne opstår der forskellige tempi på broen. I forbindelse 

med cyklisme ses der foruden en rutinepræget rytme også et mere roligt og legende tempo 

(jf Byens Rytmer). Dette observeres primært i aftentimerne (Bilag 5:2-3) eller hvis 
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cyklisterne møder nogen de kender på broen (Bilag 2:2; Billede 16). Når cyklisterne stopper 

deres rytme for at bevæge sig ind på broen, kan det udledes, at de tiltrækkes af broens 

herlighedsværdier, og finder stedet rart at opholde sig i. I forbindelse med de faste rytmer og 

de nødvendige aktiviteter kan det udledes, at broens funktion som forbindelsesled har en 

kvalitet for hverdagsrytmerne, men at denne også tillader opbremsninger i tempoet. 

Valgfrie aktiviteter er som nævnt observeret ved mennesker, der går i et langsomt tempo, 

der enten har en kaffe i hånden, trækker cyklen ved siden af sig, eller går tur med barnevogn 

eller hund (Bilag 4:3). De gående rytmer bliver udformet mere i interaktion med den fysiske 

praktik, hvori kortvarige ophold foretages hyppigere ved denne aktivitetsform. En form for 

kortvarigt ophold, der udspillede sig ofte, var i forbindelse med at tage billeder af hinanden 

eller omgivelserne (Bilag 3:3). Dette illustreres nedenfor, hvor både fodgængere stopper op 

for at tage et billede, men også hvor en gruppe cyklister er stoppet op for at tage billeder 

(Billede 17 & 18). De æstetiske kvaliteter i form af søerne og omgivelserne bliver dermed en 

kvalitet, der især tilegnes af brugerne på en sådan måde, at der foretages ophold for at 

kunne beundre disse (Bilag 2:2-3; Bilag 3:3). Vi kan derfor udlede at Dronning Louises Bro 

som transitzone i særligt morgentimer, alligevel indeholder herlighedsværdier og en effektiv 

tiltrækningskraft, som får cyklister og fodgængere til at standse og fotografere. 

 

(Billeder 17: 03-05-2018) (Billede 18: 03-05-2018) 
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At den rumlige praktik ikke er planlagt mod en bestemt aktivitetsform skaber også et 

råderum for ’atypiske’ aktiviteter, hvoraf der tilegnes og videreudvikles på rummets 

kvaliteter. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved en mand der står og fisker, og som 

læner sig op af lygtepælen på broens kant (Bilag 3:1; Billede 20). Her tilegnes 

herlighedskvaliteten ved søerne, da der udvikles til en aktivitetsform i form af lystfiskeri. 

Dette ulovlige brug af rummet viser en afslappet mentalitet på stedet. En anden måde 

hvorpå der vi observerer at komfortmulighederne anvendes atypisk, er ved en mand der 

foretager et midlertidigt ophold på en bænk mens han bærer på en genstand der ligner en 

klapstol (Billede 19). På baggrund af dette kan vi udlede, at definitionen af rammerne i 

rummet ikke er tiltænkt en bestemt aktivitetsform, hvorfor atypiske aktiviteter kan opstå 

spontant. På baggrund af dette kan vi konkludere, at Dronning Louises Bro også indbyder til 

valgfrie aktiviteter som frit defineres af brugeren. 

  

          (Billede 19: 03-05-2018)       (Billede 20: 03-05-2018) 

 



 

 68 af 86 

Broens sociale aspekter 

En klar tendens vi ser i observationerne er, at dem, der opholder sig på broen ofte sidder 

sammen i små grupper, hvor broen særligt bliver brugt til social aktivitet (Bilag 2:2; Bilag 

3:5; Bilag 5:3). De sociale aktiviteter kommer til udtryk på Dronning Louises Bro ved 

brugernes anvendelse af broen som et mødested. Her er det især komfortmulighederne, som 

agerer kvalitet, der anvendes til brug ved sociale aktiviteter. At broen fungerer som 

knudepunkt skaber derved også mulighed for at brugerne fra forskellige byområder ”mødes 

på midten”. To informanter eksemplificerer dette ved at forklare hvorledes de rumlige 

kvaliteter videreudvikles til en social aktivitet: ”Vi bor på hver side af broen, så det her er et 
perfekt sted at mødes” (Bilag 7 – Interview 3:2). Andre informanter tilslutter sig også 

observationen om at den sociale aktivitet udføres i fællesskab med andre; ”Jeg plejer ikke at 
sidde her, men det er nok mest med venner” (Bilag 7 – Interview 1:1).  

Dog er Dronning Louises Bro også et rum der indbyder til ophold alene, som altså er en 

passiv social aktivitet. Vi observerede flere der brugte rummet alene (Bilag 2:1-3; Bilag 4:2), 

og en informant giver udtryk for, at han føler sig anonym når han sidder på Dronning 

Louises Bro. Han nævner her, at han kan sidde og nyde en øl i fred (Bilag 8 – Interview 6:2). 

Denne sociale interaktion med rummet kommer eksempelvis til udtryk i følgende udsagn: 

”Der er altid mennesker her” (Bilag 8 – Interview 6:3). Dronning Louises Bro giver altså 

mulighed for, at man komme alene og deltage i fællesskabet og bylivet uden nødvendigvis at 

skulle socialisere sig med andre. Broen formår altså at gøre plads til både social aktivitet 

med andre, men også til at sidde alene og beskue, hvad der sker på broen. Dette kan 

medvirke til en følelse af frihed, da deltagelse er frivilligt. Samtidig bliver man dog inddraget 

i et fællesskab, der giver mulighed for aktiv deltagelse såvel som passiv deltagelse. Det kan 

derfor diskuteres om dette medvirker til en socialisering og fællesskabsfølelse, da der er 

frihed til at deltage efter lyst. At man både kan nyde rummet alene og med sine venner kan 

derfor være med til at styrke broens popularitet og kulturelle identitet.  
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På nedenstående billede (Billede 21) ses flere grupper af mennesker, der udfolder sig socialt 

ved brug af de forskellige fysiske rammer. Billedet er taget i retning mod Østerbro.  

 

(Billede 21: 10-05-2018) 

“This place is unique. I have not seen this in any other countries.” (Bilag 8 – Interview 5:2). 

Dette beskriver hvordan Dronning Louises Bro indeholder noget særlig unikt. Broen 

besidder på den måde en speciel stedsidentitet som ikke kan findes andre steder. En 

informant siger blandt andet: “Folk er glade her og er ikke bange for at sætte sig ned og 
snakke med fremmede. Der er en typisk dansk mentalitet synes jeg” (Bilag 8 – Interview 

4:1). Dette forbinder også ovenstående anskuelse af, at rummet giver plads til socialisering.  

En anden informant ser dog anderledes på mentaliteten, men stiller sig enig i, at broen er et 

mødested for mange: “Jeg synes ikke det er typisk dansk, men det er en hovedstads-
mentalitet. Her er så mange turister og mennesker i en lille by, så mange mødes her.” 

(Bilag 8 - Interview 6:3). Her refereres altså til en mentalitet, der måske ikke er dansk, men i 

hvert fald social. Denne informant bygger blot dette på, at en sådan social mentalitet 

generelt er tilknyttet storbyer med mange mennesker. 

Under alle omstændigheder kan vi dog udlede af dette, at der findes en mentalitet på 

Dronning Louises Bro, som tillader og indbyder til social interaktion mellem bekendte og 

fremmede mennesker. Denne form for aktivitet er ifølge Gehl med til at skabe byliv, da der 

er tilbøjelighed til tilslutning af sociale aktiviteter.  
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Mangfoldigheden ved de forskellige former for aktiviteter, er derfor med til at påvirke 

Dronning Louises Bro som et rum, hvorfor det kan anses som et sted der er befolket og 

konstrueret på baggrund af kulturelle og sociale aspekter. 

Mangfoldigheden kommer blandt andet til udtryk i de forskellige typer aktivitetsformer. 

Derudover har vi både ved interviews og observationer bemærket, at der også opleves en 

diversitet i typen af mennesker, der kommer på broen. En informant fortalte at hun oplever 

blandede aldersgrupper på broen (Bilag 8 – Interview 4:1). En anden informant udtaler; 

”Det er et mangfoldigt sted. Det er et stort ord jo, men der er jo det hele.” (Bilag 8 – 

Interview 6:3) og uddyber forståelsen af mangfoldighed ved: “Det er så rummeligt. I løbet af 
tre minutter har du set alle typer mennesker her” (Bilag 8 – Interview 6:3). Vi mener dog at 

kunne se en tendens til at flertallet af brugerne er under 30 år. Alle aldre er dog 

repræsenteret i vores observationer (Bilag 2:2; Bilag 3:3, Bilag 5:3) og enkelte af vores 

informanter er et godt eksempel på at de lidt ældre mennesker også kan lide at opholde sig 

her.  

Med dette kan vi udlede at der er en høj grad af diversitet i aldersgrupperne og 

aktivitetsformerne på Dronning Louises Bro. Der er plads til at forskellige mennesker kan 

bruge broen på forskellige måder, som f.eks. kan være mødre med barnevogne, unge der 

drikker øl, ældre som holder et hvil, eller arbejdere som skal fra A til B. Ved også at rumme 

mange aldersgrupper i kombination med dette, giver Dronning Louises bro et særligt 

mangfoldigt fællesskab i brugen af broen. Der lader til at være plads til alle typer mennesker 

og alle typer brug af rummet, og dette kan medvirke til, at flere muligvis oplever en 

stedsfølelse (”sense of place”) af området. Dette har en effekt på identiteten i rummet, og vil 

blive uddybet nedenfor. 

Identitet og stemning  

Det er bl.a. mangfoldigheden, den brede brugersammensætning, og muligheden for 

forskellige aktiviteter, der er medskabende for Dronning Louises Bros identitet. De sociale 

aktivitetsformer udfolder sig i et perspektiv af midlertidighed, som er aktiverede af brugerne 

af broen. Denne midlertidighed har også væsentlig betydning for den identitet som skabes 

for broen. Ved midlertidige begivenheder bliver der på Dronning Louises Bro 
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eksperimenteret med bl.a. musik (Bilag 7 – Interview 3:2) og kunst (Bilag 3:2; Bilag 4:4). “It 
is nice to come here and have beers and listen to music” (Bilag 8 - Interview 5:2) og “Der er 
utrolig meget gøgl her” (Bilag 8 – Interview 6:3) er bare nogle af de citater, der er med til at 

indkapsle det kulturelle og kreative byliv, der er at finde på broen, og som ofte er noget der 

opstår ud af brugernes egne initiativer.  

I følgende billede (Billede 22), ses noget kunst som er installeret på Østsiden mellem nogle 

bænke. De kan bruges som siddeborde eller skamler, men formår også at få folk til at 

standse og tage billeder (Bilag 3:2). Denne kunstneriske og kreative identitet tilskrives altså 

Dronning Louises Bro. Når der tilmed arrangeres kulturelle begivenheder på broen (jf. 

Problemfelt), tillægges broen derfor en også en kulturel og i den forbindelse urban 

konnotation. 

 

(Billede 22: 03-05-2018) 

Udover kulturelle og kunstneriske begivenheder på broen er der, som nævnt ovenfor, en 

særlig midlertidighed gældende for unge som kommer og ‘hænger ud’ for at drikke øl. En 

informant siger bl.a. at broen kan bruges som sted at starte, inden man tager videre til fest: 

“It makes sense to start here when going out somewhere” (Bilag 8 – Interview 5:2). Om 

eftermiddagen og aftenen udvikler de sociale aktiviteter sig til en festlig stemning, hvor 

mange sidder og drikker øl eller spiser (Bilag 5:2). Dette er med til at skabe en stemning af 

fællesskab omkring disse festligheder.  
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Når der opstår et sådant en ”sense of place” for brugerne har det også indflydelse på 

identiteten af broen. Vi kan i den forbindelse se at der sker en ændring i rummets funktion 

om aftenen. Dette tiltrækker derfor også nye grupper af mennesker, bl.a. 

underrepræsenterede grupper, som f.eks. pantsamlere (Bilag 5:3; Bilag 8 – Interview 6:3). 

Disse typer af mennesker anser vi for at opholde sig på broen som et resultat af den livlige 

atmosfære (Bilag 5:3). Der sker dermed en ændring af rummets stemning over tid, som er 

knyttet til de sociale aktiviteter der foregår. Vi kan derfor udlede, at Dronning Louises Bro 

om aftenen udvikler sig til et byrum med festlig stemning, hvor musik og kreativitet kan 

opstå. Dette betyder også at oplevelsen af rummet, ændres betydeligt når høj musik spilles. 

Man bliver med andre ord automatisk inddraget i denne stemning, og en oplevelse af 

fællesskab omkring den festlige følelse kan heraf være svær at undgå. 

Stemningerne på broen er i forlængelse af dette afgørende for oplevelsen af at opholde sig 

der. Det er derfor også noget mange informanter reagerer på. Nogle af citaterne fra broen 

brugere omtaler stemningen således: ”Der er en god energi her. Det er som at få en spand 
godt humør i ansigtet” (Bilag 7 – Interview 2:1) og “The mood of people is happier here 
with people smiling and so” (Bilag 8 – Interview 5:2). Citaterne indikerer at broen 

indeholder en særlig positiv stemning og oplevelse, der ligeledes spreder god energi til dem 

der opholder sig der.  

Vi observerede at fodgængere og cyklister i højere grad satte tempoet ned efter 

morgentrafikkens travlhed, hvor der derfor var plads herfor (Bilag 3:1). I de tilfælde hvor 

cyklister og gående er stoppet helt op har vi bemærket, at disse har været mere sanselige og 

opmærksomme på omgivelserne, end da de kom ind på broen (Bilag 3:2). Det kan ydermere 

udledes af de to citater, at den positive energi og de glade mennesker gør, at man får et 

særligt forhold til området. Dette kan vi udlede, da den ene forbinder broen med et sted, 

hvor der altid er glæde, og dermed også en konstant positiv stemning.  

Når Dronning Louises Bro bliver forbundet med et sted der er rart at være, hvor der er en 

god stemning, bevirker dette også til en popularitet. En respondent siger direkte at han 

opholder sig på broen udelukkende på grund af stemningen (Bilag 8 – Interview 6:2). Det er 

altså en vigtig opholdseffekt at der er god stemning i byrummet. Denne stemning har derfor 

en identitetsskabende effekt på broen, og er netop med til at give broen kaldenavne som 

’byens hotteste hangout’ (jf. Problemfelt).  
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Stemningen er derfor også vigtig for, at broen bibeholder sin position som opholdssted og 

ikke blot som gennemgangsområde og transitzone.  

På trods af positive elementer som eksperimenterende brugeraktivitet (i form af 

midlertidige begivenheder), og interaktion imellem brugerne, så er der også negative 

aspekter ved broen hyppige og alsidige brug. Vi observerede at der i perioder var meget 

skrald (Bilag 5:2), at der lugtede (Bilag 4:1; Bilag 5:2), og at der var nogen der urinerede på 

broen (Bilag 5:3). Dette kan ses som en negativ effekt af de mange mennesker, der befinder 

sig i et byrum, der oprindeligt ikke er skabt til at rumme denne slags aktiviteter.  

Det ses på billedet nedenfor, hvordan en pizzabakke og salatbox er efterladt med mad ud 

over gaden, og hvordan smadrede ølflasker er efterladt med skår og pletter på fliserne 

(Billede 23). En respondent har bidt mærke i problemet og udtaler “Øl og pis er nok det 
værste ved at være her” (Bilag 8 – Interview 4:1). Skraldeproblemet er noget Københavns 

Kommune prøver at forebygge (Bilag 4:1), men selvom man opstiller mulighederne for et 

renere byrum er det ikke en selvfølge, at menneskene i rummet bruger denne mulighed. 

Dette ses i det andet billede, præsenteret nedenfor (Billede 24), hvor en stor 

skraldecontainer er opstillet til almindeligt skrald, og som er blevet påmalet med graffiti.  

I baggrunden ses her en cykel fyldt med poser, som pantsamlerne typisk går rundt med 

(Billede 24). Det er værd at nævne at vi vurderer, at skrald i bybilledet også kan medføre en 

forringelse af herlighedsværdierne, og dermed skabe et ringere byliv. 

 

(Billede 23: 10-05-2018)   (Billede 24: 10-05-2018) 
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Vi observerede en tendens til mest skrald om aftenen, hvilket kan skyldes en hel dags brug 

af broen, men det kan også skyldes den stemning, der ændrer sig på broen om aftenen, som 

er mere løssluppen end den er i dagtimerne. En informant lægger dog vægt på trygheden 

ved, at der altid er mange mennesker i rummet: “You don’t meet shady people here at night 
compared to other places” (Bilag 8 – Interview 5:2). I denne forbindelse har ingen 

informanter givet udtryk for utryghed på broen i hverken dags- eller aftentimerne (Bilag 7; 

Bilag 8).  

En af fordelene med broen er, at selvom der ikke er ophold, så er der altid gennemkørende 

trafik. Dette kan også anses som værende et tryghedsskabende element. Informanten 

oplever dermed ikke at de mange mennesker og deres til tider negative brug, som en dårlig 

ting. Han ser derimod stedet som åbent og rumligt, hvilket for ham er et tegn på tryghed. En 

anden informant siger: “Jeg har aldrig hørt om et slagsmål her, så jeg føler mig altid tryg 
ved at være her.” (Bilag 7 – Interview 3:2). Dette indikerer som også tidligere nævnt, at 

stemningen på broen er rolig og mangfoldig, og at der er en social fællesskabsfølelse og tryg 

atmosfære tilstede. 

Trygheden er et emne som arrangører af begivenheder på Nørrebro har fokus på. Dette ses 

bl.a. i forbindelse med begivenheden ’Stol på Nørrebro’, som vi deltog i. Begivenheden 

havde til formål at gøre opmærksom på, at Nørrebro er til at stole på. Med dette skabes der 

en opfordring til tryghed i området, samtidig med at det formidler en positiv identitet om 

Dronning Louises Bro og nærområdet. At brugerne kan påvirke området, både positivt og 

negativt, og herigennem skabe en stedsidentitet, er med til at forstærke begrebet om retten 

til byen (jf Retten til byen). Ved at brugerne af broen selv har indflydelse på, hvordan 

rummet opleves gennem brug af forskellige aktivitetsformer, er de altså selv med til at skabe 

den stedsidentitet, som er tilknyttet broen. 

Ophold 

Tidligere har vi konstateret at der af vores empiri viser sig en tendens til, at det er mest 

stemningsfyldt og behageligt at opholde sig i området mod Nørrebro (Bilag 2:3; Bilag 3:5). 

Udover det er hyppigheden og mængden af ophold også størst på siden, der vender mod 

Østerbro, hvor der også er et højt aktivitetsniveau. Observationerne af ’Stol på Nørrebro’ 
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udledte også en forståelse af, at stolenes var hyppigst placeret i enden mod Nørrebro (Bilag 

2:1). Dette illustreres yderligere på nedenstående billede, der er taget fra Vesterbro siden, 

set mod Indre By (Billede 25). Her ses det hvordan der fra midten af broen og ned mod 

Indre By slet ikke er placeret nogle stole eller bænke. Muligheden for midlertidige ophold 

under arrangementet er derfor begrænset til den ene ende af broen. 

 

(Billede 25: 27-05-2018) 

Af dette kan enten udledes at det er Nørrebros identitet der ønskes fremmet, eller at 

begivenheden blot har fået størst opmærksomhed i denne ende. Der kan argumenteres for at 

stolene som ser ud til at være placeret tilfældigt, hvorfor enden ved Indre By muligvis er 

blevet glemt, overset, eller anset for at være uden større betydning. Der kan dog også 

argumenteres for at brugerne af broen selv flytter rundt på stolene efter lyst og behov, 

hvorfor placeringen af disse er påvirket af de steder, hvor brugerne helst vil sidde. Det er 

dog ikke noget, vi har kunnet observere.  
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Brugerne kan generelt siges næsten udelukkende at opholde sig i enden mod Nørrebro, 

hvorfor der tegner sig en tendens til at der er en uskreven konsensus eller norm for ophold 

på broen, der deler mentalt i to. En informant nævner i forbindelse med dette, at “Den 
rutinerede bruger af broen ved hvilken side af broen, man skal sidde på.”, og hentyder til 

siden vendt mod Østerbro (Bilag 7 - Interview 2:1).  

Det hjørne af broen, der forbinder Nørrebro og siden mod Østerbro viser sig hertil også at 

være det område, hvor allerflest opholder sig på Dronning Louises Bro. Udover at broen 

ikke er særligt præget af trafik mod Nørrebro er stemningen, kulturen, og identiteten fra 

Nørrebrogade dog stadig influerende på hele Dronning Louises Bro. Dette kan påvise en 

positiv effekt på Dronning Louises Bros byliv, som følger af ændringerne på Nørrebrogade. 

Fænomenets essens og dermed identitet er altså hermed også påvirket af Nørrebros 

identitet. 

Konklusion 
Fænomenet Dronning Louises Bro er kendetegnet ved et dynamisk og mangfoldigt 

opholdsrum, som er præget af forskellige trafik- og aktivitetsformer. På baggrund af den 

samlede analyse kan vi konkludere, at de fysiske kvaliteter skaber gode muligheder for 

ophold på Dronning Louises Bro. Vi kan dertil konkludere ved omlægningen er skabt plads 

til at broen frit kan bruges som byrum, og at dette kan defineres og benyttes efter brugeres 

behov.  

Herlighedsværdierne tiltrækker flere typer ophold, og komfortmulighederne er præget af en 

høj grad af lystbetonet brug. Det kan konkluderes at trafikken har begrænset betydning 

herfor, men det ser sig samtidig gældende, at denne dog er påvirkende nok på brugerne til at 

de i mindre grad opholder sig i enden af broen, der vender mod Indre By, hvor der er størst 

grad af trafikstøj. 

Vi kan samlet konstatere at Dronning Louises Bro er et alsidigt og identitetsrigt byrum, hvor 

man som bruger er medskabende for denne og den stemning, som brugen af byrummet 

muliggør. Tidsligt kan det siges at byrummet ændrer markant, hvor stemningen i de tidlige 
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timer af dagen er præget af nødvendig aktivitet med morgenrutiner- og trafik, og hvor der i 

de efterfølgende eftermiddagstimer i højere grad er tale om ophold med opmærksomhed på 

herlighedsværdierne. Det er især om eftermiddagen og aftenen, der udfoldes social aktivitet, 

hvor også midlertidighed opstår i forbindelse med musik og det fællesskab, der skabes i 

forbindelse heraf.  

Heraf kan vi udlede at der er tale om en positiv og social interagerende mentalitet på broen, 

som danner grundlag for følelsen af, at man som individ er deltagende i en fælles stemning. 

Denne stemning af fællesskab synes at være af en selvforstærkende effekt, som giver plads 

til en divers skare af mennesketyper, der kan deltage både passivt og aktivt efter behov. 

Dette kommer bl.a. til udtryk gennem midlertidighed, hvor brugere indtager rummet på 

eget initiativ, og hyppigt medbringer musikanlæg af større eller mindre type.  

Vi oplevede at broens identitet og dens stemning i flere tilfælde fik folk til at afvige fra deres 

planlagte faste rytmer, og dermed overgik til en mere legende rytme på Dronning Louises 

Bro. Som følge heraf opstår der i specifikke tidsrum ofte store menneskemængder på broen, 

hvilket medfører negative effekter som skrald og høj tafikdensitet. Rummet som fysisk 

forlængelse af Nørrebrogade medvirker dog samtidig til, at Nørrebros identitet i høj grad 

påvirker bylivet på Dronning Louises Bro, der derved skaber grundlag for sociale praksisser, 

som er under konstant udvikling. Denne konstant udviklende sociale mentalitet er 

medvirkende til at gøre rummet til et trygt sted, da stemningen, mangfoldigheden og 

midlertidigheden spiller en afgørende rolle. På trods af at byrummet ikke er planlagt til 

længerevarende ophold, har vi erfaret at brugerne ofte befinder sig på broen i 

længerevarende perioder.  

Afslutningsvis kan vi derfor konkludere at Dronning Louises Bro indeholder en række 

kvaliteter, der giver gode muligheder for ophold på broen. Brugerne tilegner sig disse 

kvaliteter ved selv at definere identiteten og kulturen for stedet, hvilket sker gennem 

forskelligartede aktivitetsformer. Som følge af midlertidige aktiviteter, stemningen, og den 

sociale mentalitet, der opstår mellem brugerne, er der fremkommet en særegen social og 

kulturel identitet for Dronning Louises Bro.  

Det kan slutteligt konstateres at essensen af Dronning Louises Bro, som fænomen, består af 

en fornemmelse af plads, frihed og mulighed for udfoldelse, hvor alle kan deltage aktivt eller 

passivt i oplevelsen af fællesskabsfølelse.  
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Diskussion 
Med udgangspunkt i projekts konklusion vil der i det følgende afsnit blive diskuteret nogle 

af de perspektiver, som kan ses relevante for videre behandling af undersøgelsens resultater. 

Gehl Architects har forinden Dronning Louises Bros omlægning foretaget en byrumsanalyse 

af Nørrebrogade, der særligt tager sit udgangspunkt i byrum og byliv (Gehl Architects 

2005). Analysen forholder sig dybdegående iht. Nørrebrogades samlede vejforløb, men 

tildeler kun Dronning Louises Bro sporadisk opmærksomhed i denne. Broen omtales heri 

som det område, hvor byen møder vandet, og betegnes som en “en halvhjertet invitation til 
ophold” (ibid.:42). Det kan hertil bemærkes at broen kun tilskrives en beskeden betydning 

for Nørrebrogades samlede omlægning, hvor visionerne og målsætningerne herfor kun 

tilsigter Nørrebrogade. Dronning Louises Bro kaldes i denne sammenhæng for ‘porten’ til 

området, der skal forbedres.  

Med afsæt i vores undersøgelse kan der i forlængelse heraf ses en sammenhæng mellem 

Gehl Architects’ vurdering af broens signifikans for området, og den strategi, som 

omlægningen sidenhed har lagt for den. Vi har dog erfaret at der trods den lave investering i 

omlægningen af broen kan konstateres en stærk social praksis. Det er derfor relevant at 

sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt sociale byrum kan planlægges, og i hvor høj grad dette 

skal gøre sig gældende.   

Pløger advokerer for at byrum skal have mulighed for at udvikle sig gennem uhæmmende 

byplanmæssige rammer (jf. Midlertidighed i rummet), da dette skaber mulighed for 

midlertidighed i byrum. Af analysen kan det udledes, at muligheden for midlertidighed på 

Dronning Louises Bro er med til at skabe byrummets identitet, og dermed tiltrække byliv. 

Det kan altså derfor diskuteres hvorvidt Dronning Louises Bros succes som socialt byrum 

netop et fremkommet ved fraværet af stramt struktureret planlægning, og muligvis ikke 

ville være blevet det, hvis broen havde indgået som en mere prioriteret del af omlægningen 

af Nørrebrogade.  

Som vores undersøgelse har vist er midlertidighed, identitet og sociale praksisser ofte 

dannet af brugerne selv, hvilket ifm. fraværet af strukturel planlægning kan henlede til et 
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perspektiv af, at brugerne på denne måde sikrer sig retten til byen på en sådan måde, at de 

nu selv kan skabe det byliv, de behøver, hvor planlægningen ikke ville kunne tilgodese alles 

behov (jf. Retten til byen). Gehl og Lefebvre er i denne forbindelse enige om, at byer skal 

planlægges med fokus på menneskene. Dette ser sig særligt gældende på Dronning Louises 

Bro, hvor planlægningen tillader alternative former for ophold, der kan imødekomme 

sociale behov (jf. Problemfelt). Pløger mener iht. dette at det enkelte menneske selv skal 

spille en afgørende rolle for medskabelsen af byrummet. På Dronning Louises Bro har vi 

identificeret denne mulighed som værende repræsenteret, men det står endnu uklart, hvor 

grænsen går før strukturel planlægning agerer hæmsko for individets egen individuelle 

tilegnelser af byrummet.  

Planlægningen af byrum kan ligeledes belyses fra en kommerciel vinkel, som ofte ser sig 

gældende i kommunal planlægning. Denne lægger vægt på servicefunktioner, handel og 

bespisning, som alle er elementer der ikke kan implementeres på Dronning Louises Bro 

gennem planlægning. Dette kan muligvis være en medforklarende årsag til, hvorfor 

omlægningen af broen ikke har været disponeret ligeligt med det øvrige Nørrebrogade. Der 

kan altså her argumentere for at der er tale om et profitmaksimerende perspektiv, som kan 

risikere at have en ekskluderende effekt for enkelte befolkningsgrupper. Kommunal 

planlægning tilskriver dog elementer som kultur, ophold, motion og rekreation høj værdi 

(Erhvervsstyrelsen 2017), hvilket kan ses som modargument for denne opfattelse. Alle disse 

elementer er repræsenteret på Dronning Louises Bro, hvorfor der kan argumenteres for at 

kommercielle byelementer ikke er afgørende for skabelsen af byliv og muliggørelsen af 

midlertidighed.  

Der er altså flere aspekter der kan anses som værende relevante, når man vurderer hvordan 

byliv skabes på bedste vis.  
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