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0. Abstract 

This project is a case study, which attempts to create a baseline for the possible 
renovation of the area on Vesterbrogade, Copenhagen, located in between 
Bernstorffsvej and H.C. Andersens Boulevard. The project is inspired by a vision, 
developed by Tivoli and Gehl People, whilst the study rests on a foundation of 
empirical knowledge of the area based on analysis of the area in addition to the 
involvement of local actors. The project is driven on the basis of a city planning 
perspective, rooted in Jan Gehl’s Twelve Quality Criteria for Public Space, used to 
further highlight and define needs and shortcomings for the area, in light principles 
regarding safety, comfort and enjoyment. This offset will lead to an open-ended 
conclusion, further leading to a design solution for the renovation of the 
Vesterbrogade area, which will attempt to tackle the problems unraveled throughout 
the paper. This design solution will be visualized through a physical model, which in 
turn is evaluated based on Jan Gehl’s principles for evaluating urban spaces.  
 

1. Indledning 

1.1 Motivation  

Dette projekt bygger på inspiration fra Tivoli og Gehl People’s vision om en 
omlægning af et område på Vesterbrogade i København, til at være grønt og bilfrit 
(Tivoli, 2019). Denne vision tager udspring i en bred fælles interesse for en fusion af 
byplanlægning, klimaforandringer og design - emner som denne vision dækker på en 
måde som vi finder særligt interessant. Yderligere er området placeret centralt i 
København, og er dermed et område vi alle kender en del til, og vi kan mærke 
problematikkerne på egen krop.  
Da Tivoli og Gehl People’s vision blot er på et meget abstrakt ideplan, har vi valgt at 
kreere et forslag fra bunden, med de problemstillinger og behov vi fandt frem til, og 
så relevante for området. Dette tager afsæt i vores universelle interesse for de 
ovenstående emner, hvilket har ført til en spændende læringsproces. Dertil har det 
givet os en ny forståelse for det Københavnske byliv, i og med at vi har fået 
muligheden for at arbejde tæt med- og studeret et konkret byrum, samt fået 
mulighed for at snakke med nogle af de lokale aktører i området. 
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Visionen har været en inspirationskilde, som vi ikke kunne have været foruden, da 
den for os har dannet grund for en ny idé og måde at designe moderne byrum på. 
Dette ville vi måske ikke selv have udtænkt, da en sådan omlægning af Vesterbrogade 
hurtigt kan fremstå som værende en abstrakt og umulig opgave.  
Dog satte vi os kritiske overfor Tivolis vision, da dens mærkesager tilgodeser Tivolis 
interesser. Vi ser denne vision som noget der kan række langt bredere ud, og skabe et 
grønt pusterum til gavn for hele bylivet i København, frem for primært at agere som 
en udvidet indgang for Tivolis besøgende. Dette søger vi at udarbejde et 
designforslag på, således at en mulig park ville fremgå som en sikker og komfortabel 
offentlig park, med plads til aktiviteter og ophold i en ellers travl storby.   
 

1.2. Problemfelt 

Den aktuelle klimadebat har i det 21. århundrede gjort krav på meget 
medieopmærksomhed - heraf er overpopulation og dets belastning for planeten ofte 
blevet belyst (Nørgård, 2013). Dette globale skred medfører dog også en ny 
urbaniseringsbølge. I dag bor 3,9 milliarder af verdensbefolkningen i byer, allerede i 
2050 forventes tallet at være steget til 6,4 milliarder (International Organisation for 
Migration, 2015). Tendensen er global, og effekten kan også mærkes i Danmark. 
I perioden 2008-2018 har København oplevet en enorm vækst, gennem den 
voksende tendens til urbanisering. Denne tendens eksemplificeres ved at kigge på 
Københavns indbyggertal, der henover perioden er steget med 100.000. Til 
sammenligning oplevede Danmarks indbyggertal hen over samme periode en 
stigning på 300.000 indbyggere. Overført har København altså oplevet en tredjedel 
af Danmarks samlede befolkningsvækst, gennem dette årti. (Danmarks Statistik, 
2018) 
Københavns tiltagende befolkningsvækst medfører visse problematikker, som derved 
stiller voksende krav til Københavns Kommune. 
Den stigende befolkning, såvel som funktionen som hovedstad, forårsager en øget 
biltrafik i og omkring byen (Vejdirektoratet, 2018). På trods af bilens gavn som 
transportmiddel, medfører den en forringelse af luftkvaliteten. Mere specifikt 
gennem udledningen af black carbon og ultrafine partikler, som er bevist at have en 
direkte negativ effekt på helbredet (Google Labs, 2019). Dette blev i oktober, for 
første gang, målt kontinuerligt i København. Undersøgelsen påviser korrelationen 
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mellem tæt biltrafik og udledningen af disse skadelige elementer, som beboerne i 
Indre By er særligt udsat for. Illustrationen nedenfor viser udledningen af ultrafine 
partikler i København (figur 01) (Google Labs, 2019). 

 
Figur 1, Google Labs, 2019 

Som modspil til bilens miljømæssige og personlige økonomiske omkostninger i 
København, bliver cyklen flittigt brugt som transportmiddel til- og fra arbejde og 
skole. Fra 2008-2010 foregik 36% af alle ture af denne slags på cykel. Cyklen 
medfører dog problemstillinger i forhold til balancen mellem cyklister og 
fodgængere, såvel som cykelparkering i det Københavnske byliv. (Københavns 
Kommune, 2011) 
København ligger i en stor risikozone for ‘heat island’ effekten (Bühler, Tøttrup, 
Borgstrøm, Jensen, 2010), og i takt med den globale opvarmning, er de høje 
temperaturer et stigende problem i København (Bastin, Clark, Elliott, Hart, van den 
Hoogen, et al. 2019). 
Foruden problemstillingerne, direkte forbundet med den øgede menneskemængde 
for storbyen, er der henover en årrække opstået et behov for terrorsikring. Dette 
behov er opstået gennem en række angreb udført i Europa, der har resulteret i 
nødvendigheden for at indtænke dette aspekt, i et områdes opbygning. (Europa-
Parlamentet, 2019) 
 I sommeren 2019 fremlagde Tivoli, i Samarbejde med Gehl People, en vision om at 
omdanne et område på Vesterbrogade mellem Bernstorffsgade og H.C. Andersen 
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Boulevard (illustreret i figur 02), til en offentlig bilfri park. Ved denne omlægning 
ville biltrafikken blive dirigeret væk fra dette stykke af Vesterbrogade (Tivoli, 2019).  
 

 
Figur 2 Københavnerkortet. Kort over området omkring Tivoli i København. Markeret med grønt: område af 
Vesterbrogade mellem H. C. Andersens Boulevard og Bernstorffsgade, beskrevet i opgaven som 
Vesterbrogadeområdet 

Vi har med afsæt i denne vision og de ovennævnte problematikker, valgt at skrive et 
projekt, der udmunder i et designforslag. Dette vil være vores bud på, hvordan man 
kan udforme en park, der skaber et grønt pusterum i den travle by, der vil gavne 
brugere af Vesterbrogadeområdet. Dette har ført os til følgende problemformulering 
og arbejdsspørgsmål:  

 

1.3. Problemformulering 

Hvordan imødekommes Vesterbrogadeområdets samfundsmæssige problemer 
set i lyset af urbaniseringens problematikker, i et byplanlægningsmæssigt 

perspektiv?  
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1.4. Arbejdsspørgsmål 

1. Hvordan fungerer området i dag? 
2. Hvordan kan sikringsmæssige tiltag indtænkes i en omlægning af området? 
3. Hvordan kan man ændre byrummet fra et gennemgangsområde til et 
opholdsområde? 
4. Hvordan kan man skabe et byrum der omfavner positive sanselige aspekter?  
5. Hvordan udarbejdes den endelige model i forlængelse af projektet? 

 

1.5. Begrebsdefinition 

● Vesterbrogadeområdet: Stykket af Vesterbrogade fra Bernstorffsgade til H.C 
Andersen Boulevard. 

● Urbaniseringsproblemer: De problemer som er forværret gennem 
Københavns urbanisering. Heraf kravet til terrorsikring, 
klimaproblematikker, såsom heat-island effekten og problematikker som 
resultat af trafikmæssige problemer, foruden håndteringen af den voksende 
menneskemængde i København.  

● Samfundsmæssige problematikker: De overliggende problematikker som 
giver sig til kende i samfundet. Urbaniseringsproblemer er et underpunkt for 
dette. 

● Positive sanselige aspekter: herlighedsværdier, som sol, skala og arkitektur. 
 

1.6. Afgrænsninger 

Vi vil i dette projekt ikke beskæftige os med omlægningen af trafikken, forårsaget af 
en mulig omlægning af Vesterbrogadeområdet. Et fokus på dette emne vil kræve dets 
egen opgave for at kunne give et fyldestgørende svar.  
Ved en omlægning i denne skala, ville det være naturligt at indtænke Lokal Afledning 
af Regnvand (LAR). Vesterbrogadeområdet har tidligere haft problemer med 
afledning af regnvand, Tivoli satte dog ind for at rette op på dette i 2012, hvilket 
havde til formål at udbedre en række sårbarheder ved området i tilfælde af store 
regnskyl (Klimatilpasning, 2011). Ydermere giver et kig på Københavnerkortets 
regnfaldsanalyse af området et indblik i fejlenes udbredelse (Bilag 1) 
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Vi afgrænser os fra den politiske beslutningsproces, da inklusionen af dette vil øge 
projektets indhold gevaldigt, og vi ikke har kapaciteten til dette. Ydermere vil det 
agere som en bremseklods for udvikling af et nyt konceptuelt byområde, da gruppen 
ellers ville være nødsaget til at handle inden for rammer opstillet af politikere.  
Æstetiske kvaliteter er hovedsageligt noget der skal inkorporeres i forlængelse af alle 
de førnævnte aspekter på området, gennem design, som er noget vi ikke vil komme 
yderligere på. 
 
 

1.7. Semesterbinding 
(Tidligere udgave af dette afsnit kan forekomme i afleveringen til midtvejsevalueringen) 

Vi har forankret dette projekt i Design og Konstruktion og inddrager samtidig faget 
Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Vi vil fra disse to fag inddrage forskellige 
teorier og metoder, som vi er blevet undervist i på vores første semester af den 
Humanistisk-Teknologiske Bachelor. Herunder vil vi uddybe hvilke aspekter, teorier 
og metoder vi vil benytte fra de ovennævnte fag. 
 
1.7.1. Design og Konstruktion 
Fra faget Design og Konstruktion (DK) inddrager vi en række forskellige teorier og 
metoder vedrørende design, da vores projekt munder ud i et designforslag.  
Faget formidler en række forskellige ideer om, hvad godt design er og formulere 
heraf forskellige metoder til, hvordan man udvikler et godt design. Gennem designet 
og udformningen af området benytter vi os af den iterative design metode; Soft 
Design Science Methodology (SDSM). Denne metode arbejder med at forstå 
problemer på et specifikt og generelt plan, samt forsøger at løse disse problemer 
abstrakt og generelt, og yderligere i den specifikke case i den virkelige verden (Pries-
Heje, Venable & Baskerville, 2014).  
I forbindelse med SDSM benytter vi os også af metoden Colored Cognitive Mapping 
(CCM) for at blive klogere på problemet og bedre forstå hvordan vi kan løse det 
(Venable, 2014).  
Vi inddrager også teori om adfærdsdesign, i udførelsen af designet, ved at 
imødekomme problematikker på området, gennem metoder som nudging (Münster, 
2017).  
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Yderligere inddrager vi de 12 kvalitetskriterier, som specificerer 12 kriterier der 
kvalificerer et godt byrum (Gehl & Rodgers, 2010). Vi anser disse kriterier som en del 
af dimensionen Design og Konstruktion, da de formidler hvordan et godt byrum 
udformes, altså hvordan man laver et godt design, som er et essentielt aspekt af DK. 
Fordi vi skaber et konkret designforslag, vil projektet afslutningsvist udmunde i en 
fysisk model, der skal visualisere vores idéer, til at løse de problematikker vi 
identificerer. Derudover vil modellen visualisere parkens overordnede udformning 
gennem form, niveauer, placering af cykelstier m.m. Den fysiske model er 
håndgribelig og interaktiv, derudover er den modellerbar, så der kan flyttes rundt på 
de forskellige elementer. Opbygningen af modellen vil være en del af vores iterative 
design process, SDSM, og vil fører til en række forskellige udkast til designløsninger, 
før den endelige løsning. 
 
1.7.2. Subjektivitet, Teknologi og Samfund 
Fra faget Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) inddrager vi en række 
forskellige metoder og teorier, vedrørende interview samt teori vedrørende 
teknologiens uforudsete konsekvenser, der påvirker samfundet og individet. 
Vi vil i forbindelse med vores studie af området, foretage interviews af de 
omkringliggende og berørte aktører, og på denne måde få et indblik i, hvordan 
området fungere nu, og hvad en park ville have af påvirkning på området samt 
aktørerne. Her bruger vi forskellige metoder og teori, vedrørende interview, som 
beskrives af Steinar Kvale og Svend Brinkmann (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi 
bruger de 7 interview faser som struktur, for at validere interviewet samt forskellige 
guidelines i forbindelse med opbyggelsen og udførelsen af selve interviewet, som vi i 
STS har arbejdet med. (Kvale & Brinkmann, 2009) 
 
Det centrale omdrejningspunkt i faget STS er hvordan teknologi påvirker individet og 
samfundet. Ny teknologi kan have utilsigtede konsekvenser, som ikke oprindeligt var 
tiltænkt eller forudset, disse konsekvenser kan have større samfundsmæssig 
betydning og konsekvenser end tilsigtet, der kan ændre på individets hverdag. 
(Winner, 1989) I den forbindelse ser vi på, hvordan biler påvirker det moderne 
samfund og individet, på forskellige sundhedsmæssige og miljømæssige aspekter, der 
øjensynligt ikke var tiltænkt under skabelsen af biler. Dette uddybes i besvarelsen af 
arbejdsspørgsmål 1, kapitel 3.   
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2. Metode & Teori 

I følgende kapitel vil vi redegøre for forskellige metoder der bruges til feltarbejdet, 
samt den interviewmetode vi bruger til at interviewe de forskellige aktører med, på 
Vesterbrogadeområdet. Yderligere redegøres der for Soft Design Science 
Methodology (SDSM), Coloured Cognitive Maps (CCM), og adfærdsdesign metoder 
vi benytter i designprocessen. 
Herefter redegøres der for Gehls 12 Kvalitetskriterier, Flyvbjergs teorier vedrørende 
aktørinddragelse samt inddragelsen af den abduktive metode.  
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2.1. Projektdesign  

Nedenfor ses en illustration af vores projektdesign, der illustrerer sammenhængen i 
projektet og hvordan de forskellige arbejdsspørgsmål besvares og leder til den 
endelige konklusion.  

 
Figur 3 Projekt design 

2.2. At studere et byrum gennem feltarbejde  

Vi benytter os af forskellige metoder til at studere byrum, som er en række metoder 
der er meget simple at bruge. Metoderne gør det nemt at indsamle data på et 
område, der illustrerer forholdet mellem et byrum og de mennesker der benytter det. 
I forbindelse med undersøgelsen af Vesterbrogadeområdet (Feltarbejde, Bilag 8), 
bruger vi metoderne til at studere og undersøge området. Vi har brugt metoderne 
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counting, looking for traces og photographing, som vi har fundet mest relevant for 
området. Videre i afsnittet beskrives disse. 
Counting er en meget simpel metode, man bruger til at tælle alt fra mennesker til 
stationære objekter. Der skal tages højde for hvad det er man tæller. Når man tæller 
ting i bevægelse, som mennesker, må det systematiseres. Man kan systematisere ved 
at tælle mennesker i et afgrænset tidsrum flere gange i døgnet, for at kortlægge 
rytmen af menneskefærden. Man må også bestemme hvem man tæller: der kan 
eksempelvis tælles folk inden for et afgrænset område eller hvor mange der passerer 
en imaginær linje. Det der tælles må altså afgrænses og systematiseres, for at skabe 
brugbare data. (Gehl & Svarre, 2013, s. 25) 
Looking for traces kigger efter spor og uregelmæssigheder i byrummet, der 
indikerer eller illustrerer en bestemt form for brug eller forhold til byrummet. Spor 
kan både være synlige og usynlige, og bruges til at forstå hvordan folk bruger og 
forholder sig til byrummet. Spor man kan kigge efter, er for eksempel nedtrådte 
græsstier, affald og lignende, der er spor efter menneskers brug af byrummet. (Gehl 
& Svarre, 2013, s. 30) 
Photographing, her bruges teknikken at fotografere, til at dokumentere forskellige 
situationer. Det er med metoden ikke vigtigt at tage æstetisk flotte billeder af 
byrummet, men derimod at fange glimt af, hvordan mennesker bruger og agerer i 
byrummet. Med billeder kan man indfange øjeblikke, som under senere analyse kan 
frembringe unikke indblik i brugen af byrummet, som man ikke ellers ville have lagt 
mærke til. Billeder er ydermere et godt medie til at videreformidle og illustrere for 
andre, hvordan folk bruger et givent byrum. (Gehl & Svarre, 2013, s. 31) 
Når disse feltstudier foretages, skal der som sagt tages højde for tidspunkt, men der 
skal yderligere også tages højde for vejrforholdene. De mest optimale forhold for 
disse undersøgelser er oftest godt solrigt vejr, der engagerer folk til at bruge 
offentlige udendørs områder. Vejret er dog meget uforudsigeligt og man må tage det 
under overvejelse i senere analyse, da forskellige vejrforhold kan påvirke hvordan 
folk bruger området. (Gehl & Svarre, 2013, s. 22)   
Data indsamlet ved brug af ovenstående metoder, kan sammenholdes med 
eksisterende eksempler på forskellige scenarier i byrum, som henholdsvis fungerer 
og ikke fungerer (Gehl & Rodgers, 2010, s. 240-245). Eksemplificerede 
problematikker kan bruges til at analysere og perspektivere til med den data der 
indsamles under feltarbejdet. Det er altså muligt med en kombination af disse 
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eksemplificerede byrum og de førnævnte metoder, at udpege og begrunde om 
området fungerer optimalt. 
 
Vi har fravalgt en række forskellige metoder til feltarbejdet, som vi ikke har fundet 
relevant, da det ikke er vigtigst at bruge flest forskellige metoder, men det er vigtigt 
at man vælger de mest relevante metoder og modificere dem i forhold til ens studier 
af det pågældende område (Gehl & Svarre, 2013, s. 23).  
 

2.3. Interview metodeforståelse 

Vi gør brug af interview for at imødekomme områdets aktører og deres behov samt 
interesser for området. Her vil vi ved hjælp af Kvales og Brinkmanns 7 faser, udføre 
kvalitative forskningsinterviews på områdets aktører. Det gør vi for at sikre at vi får 
mest muligt ud af interviewene, og får dem gennemanalyseret.   
 

1. Tematisering Formålet ved undersøgelsen 

2. Design Design af interviewet - interviewmetode 

3. Interview Udførsel af interviewet 

4. Transkribering Fra tale til tekst 

5. Analyse Inddrage analysemetoder 

6. Verificering Vurdere interviewets gyldighed 

7. Rapportering Formidling af undersøgelsen 

Kvales 7 faser (Kvale, Brinkmann, 2009) 
 
Interviewene er opbygget og udført efter anvisninger (Kvale & Brinkmann, 2009) til 
udførelse af et godt interview. Forinden interviewene gjorde vi os derfor overvejelser 
omkring, hvem der skulle udføre dem og hvordan de skulle udføres. Interviewene 
blev foretaget af to medlemmer fra gruppen på fem, for ikke at risikere at overrumple 
og intimidere interviewpersonen, ved at møde fuldtalligt op.  
Det er vigtigt at få en god kemi og samtale i gang, så interviewpersonen føler sig tryg 
og kan tale frit. (Kvale & Brinkmann, 2009) 
Indledningsvist startes et interview med en briefing, inden selve interviewet starter 
og man tænder for lydoptageren. Her klargøres det hvad der kommer til at foregå, 
hvem vi er og hvad interviewet skal bruges til. Dermed er den interviewede sikker på 
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hvad der kommer til at foregå, og der bliver dermed taget højde for at sikre, at den 
interviewede ikke bliver overrasket eller ender ud i en ubehagelig situation.  
Herefter udføres interviewet efter en række forskellige nedskrevne emner og udkast, 
til spørgsmål der kan stilles under interviewet. Vi forsøger både at stille indirekte og 
direkte spørgsmål, samt opfølgende spørgsmål. Afslutningsvis på interviewet, er det 
passende med en debriefing, hvor intervieweren giver interviewpersonen indsigt i 
hvad de har fået ud af interviewet og eventuelt uddyber yderligere hvad deres 
interviewundersøgelse går ud på. Det kan ske at der i disse situationer kan komme 
yderligere og mere uddybende tanker fra interviewpersonen. (Kvale & Brinkmann, 
2009)  
Efter interviewets afslutning bliver lydoptagelsen fra interviewet transskriberet. 
Herefter har vi endvidere verificeret interviewet gennem en diskussion af de 
adspurgtes forhold til området, og hvilken gavn de kan have af en mulig omlægning 
af netop dette område. Vi undlader at analysere på interviewet, da fokus ligger på de 
kvalitative svar fra de adspurgte, frem for at danne en kvalitativ konsensus baseret på 
interviewene. Vi foretager heller ikke en rapportering af interviewene, da 
resultaterne fra de 2 interviews udelukkende vil blive brugt til videreformidling af 
aktørernes holdninger til området og projektet, og derfor ikke blive skrevet ind i en 
separat rapport.  
 
De foretagede interviews er blevet vægtet i forhold til Gehls 12 kvalitetskriterier, som 
udredes nærmere i afsnit 2.7. Hertil er der især blevet lagt vægt på områdets 
beskyttelse med fokus på områdets trafik, og en mulig afskærmning af selvsamme, 
foruden et fokus på kriminalitet gennem ubehagelige oplevelser på området. Dertil 
også et fokus på områdets komfort - her er der blevet lagt fokus på at spørge ind til 
områdets kvaliteter, særligt med yderligere fokus på muligheder for ophold og 
aktiviteter, gennem spørgsmål omkring butikkernes brug af området.   

Vi har foretaget 2 interviews med henholdsvis butikschefen på Lagkagehuset, Fanny 
Seibæk Kongstad (Bilag 6) og manageren på The Old English Pub, Bruno Dalmolin 
Veeck (Bilag 7).  

Disse to giver et indblik i servicebranchens syn på området, set fra to forskellige 
perspektiver, som henholdsvist dækker nattetimerne og dagtimerne. Gennem Old 
English’s åbningstider fra 11-04.30 i weekenden, kan Old English manager, Veeck 
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afhjælpe en opklaring af problemstillingerne vedrørende de mørke timer; herunder 
mulige utrygge områder efter solnedgang og nattelivskulturen på området, foruden 
krav og behov for en bar.  
Butiksbestyrer Kongstad ved Lagekagehuset, med åbningstider fra 7.30-18.00, giver 
et indblik i dagligdagen på Vesterbrogadeområdet - dermed kan hun være med til at 
belyse de problemstillinger som kommer til udtryk i dagtimerne for 
Vesterbrogadeområdet, såsom menneskemængde og trafik på området, foruden at 
være et udtryk for servicebranchens generelle syn på området.  

Det kan vurderes at begge af disse aktører på området ville have gavn af en mulig 
omlægning af området, da de højst sandsynligt ville opleve et stigende antal gæster. 
Dermed kan der argumenteres for at begge bestyrer er forudindtagede i deres 
meninger, da der er tale om en forretningsmæssig gevinst for dem. Dog kan dette 
også antages som værende positivt for en mulig omlægning, da de erhvervsdrivende 
ser potentiale i en sådan udvikling for området.   

Det har desværre ikke været muligt at få flere interviews med andre af de 
omkringliggende erhverv på området, da de ikke har haft tid til, eller har ønsket at 
udtale sig om Tivolis vision. Det kunne muligvis have give et mere nuanceret billede 
af aktørernes forhold til området og visionen om at omdanne det til en park, hvis vi 
kunne have udført flere interviews.  
Dog har de få interviews vi fik udført, givet os nogle unikke syn på området, fra deres 
perspektiv, der har vist sig at være overvejende ensformige, når det kommer til 
området og visionen om en park. På baggrund af vores interviewmetode, har vores 
interviews været objektive, og vi har, som ønsket, fået ufarvede svar og holdninger, 
fra interviewpersonerne. 

Vi har i forbindelse med vores interviews, udarbejdet et skema over vores spørgsmål, 
der stiller dem i forhold til Gehls 3 kvalitetsprincipper. Denne interviewguide er 
vedlagt som bilag 5.  

 

2.4. Adfærdsdesign: Nudging 

En metode, som vi vil benytte os af i vores designproces af skraldespandene og 
cykelparkeringen på Vesterbrogadeområdet er nudging, hvilket er et element af 
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adfærdsdesign. Nudging eller “puff” er når man prøver at gøre en ønsket adfærd 
nem, genkendelig, og tillokkende. Nudging er brugbart i at oplyse brugeren af et 
design, til hvordan design virker og dets formål.  (Miljø- og Fødevareministeriet, 
2016, s.6)  
Nudging står i kontrast til “The Economic Man” hvor mennesket er fuldt rationelt og 
overvejer alle parametre og muligheder, men i virkeligheden kan mennesket kun 
overveje et par parametre eller muligheder før man tager en beslutning. (Münster, 
2017) Endvidere tænker mennesket på to måder, en hurtig og en langsom måde. Den 
langsomme måde er kontrolleret, indsatskrævende, og neutral, hvorimod den hurtige 
måde er den mennesket bruger for at holde sig igang. Dette udspringer af vi ikke har 
tid eller energi til at tænke grundigt i alle henseender, hvilken kan føre til oversete 
emner og begår derved systematiske fejl eller “bias.” (Münster, 2017, s. 24) 
Nudging lægger sig op af, at mennesket bruger den hurtige måde at tænke på, og skal 
afhjælpe hjernen til at forstå hvordan man bruger et design, eller medvirke til at give 
designet opmærksomhed. Dertil er der en række kriterier som et ‘nudge’ skal 
opfylde:  
● Det må ikke fjerne brugerens frihed til at gøre som de vil. 
● Det må ikke fjerne eller tilføje handlemuligheder  
● Det må ikke omhandle belønning eller straf   

(Miljø- og Fødevareministeriet, 2016, s.6) 
 
2.4.1. Fysiske indretninger og signaler 
Ved projektet er to typer af nudges anvendelige; Fysiske indretninger, og signaler. 
Fysiske indretninger har stor betydning for adfærd, det skal være tillokkende, oplagt, 
og nemt. Signaler kan fremstå i en lang række iterationer, da mennesker læser 
betydninger i næsten alt, signaler kan derfor også være fysiske indretninger. Signaler 
kan være påmindelser og de kan sætte en ramme for adfærden, eksempelvist at man 
ikke skal smide affald, eller dirigere brugeren til fysiske indretninger. (Miljø- og 
Fødevareministeriet, 2016, s.8) 
 
2.4.2. Kognitiv bias 
Mennesket benytter sig af mentale smutveje eller ‘kognitiv bias.’ Der er omkring 2o0 
kognitive bias, men i forhold til projektet har vi udvalgt tre bias: Perception, Social 
Proof, og Det laveste gærdes princip (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016, s.9) 
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Perception, eller opfattelse, er når man filtrerer alle de signaler man hele tiden 
modtager og lige præcis lægger mærke til de signaler der vedrører designet. Det 
kunne for eksempel være de grønne skraldespande i København. 
 
Social Proof er når vi følger normer, som vi tror andre følger, fordi mennesket er et 
socialt dyr, så har vi en trang til at indrette os efter normen i frygt for at blive 
ekskluderet. Det kan være de fodspor der fører mod skraldespande eller de tegn på 
skraldespande der viser hvor affaldet skal sorteres. 
 
Det laveste gærdes princip handler om, at et design ikke må lave omveje eller skabe 
besvær for brugeren. Det skal være så nemt som muligt så man ikke behøver at bruge 
ekstra kræfter på at bruge, eller komme til, designet. Et godt eksempel vil være at 
indkasthul i en skraldespand, så man bare kan kaste skraldet i mens man går forbi, i 
stedet for at skulle åbne et låg. (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016, s.9)  
Adfærdsdesign kan også bruges til at forhindre uønsket adfærd, ved at skabe 
forhindringer, friktion, der komplicere den uønskede adfærd. Det kan for eksempel 
være at man ikke vil have at folk går på cykelstien, så kan man bygge barrierer der 
komplicerer det for fodgængeren at bevæge sig ud på cykelstien fra fortovet. 
(Münster, 2017) 
Når det kommer til nudging og påvirkning af brugerens adfærd, skal man sikre sig, at 
det er etisk korrekt og det ikke går imod brugerens interesse. Et kritikpunkt af 
nudging er, at man underbevidst manipulere brugeren uden de selv lægger mærke til 
det. Det er vigtigt at brugeren ved at de bliver udsat for et nudge og at de ved hvad 
der sker, og dertil hvad hensigten er. 
(Miljø- og Fødevareministeret, 2016, s.22) 
 

2.5. Soft Design Science Methodolegy (SDSM) 

Soft Design Science Methodolegy (SDSM) er en iterativ process hvor et givent 
problem lokaliseres og identificeres, herefter forsøges der at udvikle mulige løsninger 
til denne givne problematik, som igen problematiseres, evalueres og forbedres 
(Pries-Heje, Venable & Baskerville, 2014, s. 77).  
 
SDSM kan deles op i 7 aktiviteter:  
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1. Aktivitet: Først bliver man opmærksom på problemet og forsøger at blive klogere 
på det, for at forstå problemet, det generelle problem, her kan eksempelvis benyttes 
cognitive maps (forklares i afsnit 2.6).  
2. Aktivitet: Herefter må man prøve at forestille sig om det overhovedet er muligt at 
løse dette problem, og herunder udtænke en generel løsning på problemet. 
3. Aktivitet: Forsøg på at konceptualisere en generel løsning. 
4. Aktivitet: Den generelle løsning kan ændre måden vi ser det generelle problem på 
og omvendt, de interagere altså med hinanden. I den fjerde aktivitet sker altså flere 
iterationer, før man sætter sig på en endelig general løsning.  
5. Aktivitet: Her gøres den generelle løsning mere konkret og der udformes en 
specifik løsning der forholder sig til det virkelige problem og den virkelige verden. 
6. Aktivitet: Den specifikke løsning evalueres, i forhold til det specifikke problem, i 
den virkelige verden. 
7. Aktivitet: Den specifikke løsning konstrueres, en prototype udformes, her kan 
yderligere opdages forståelse for problemet og løsningen opstår. (Pries-Heje, 
Venable & Baskerville, 2014, s. 81-83)  
 
Gennem disse syv aktiviteter, når man enten frem til en tilfredsstillende løsning, eller 
man påbegynder aktiviteterne igen og kører i ring, indtil der opnås en 
tilfredsstillende løsning og design. SDSM er altså en process hvor man gennem 
kontinuerlig evaluering, skaber ny viden og forståelse for et problem, og 
gennemtænker flere forskellige løsningsmuligheder, for at nå frem til et endeligt 
valideret design. (Pries-Heje, Venable & Baskerville, 2014, s. 83)  
Vi bruger denne iterative design process til at udvikle og evaluere vores endelige 
design af parken. Gennem denne process kommer vi altså ikke frem til det endelige 
resultat i første forsøg, men forsøger nærmere gennem vores viden om de 
pågældende problemstillinger på området at konstant evaluere og forny vores design 
i denne process, vi udarbejder altså flere generelle og specifikke designs undervejs, 
som evalueres, videreudvikles og fornys. 
 

2.6. Coloured Cognitive Maps (CCM) 

I forlængelse af SDSM er brugen af Coloured Cognitive Maps (CCM) relevant. 
Coloured Cognitive Mapping er en metode man kan bruge i den første aktivitet af 
SDSM, til at analysere og forstå problemer, i forhold til at identificere hvad der 
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skaber problemerne og hvordan man potentielt kan løse disse problemer (Venable, 
2014, s. 1).  
Coloured Cognitive Mapping opstilles som et diagram, bestående af bobler/kasser 
samt pile. CCM kan opstilles på to forskellige måder: Problemet som vanskligheder 
eller problemet som løsninger 
(illustreret i fig. 4). Opstilles det 
med fokus på vanskeligheder, vil 
der i den midterste kasse være selve 
problemet, under denne kasse er 
der kasser med de forskellige ting 
der forårsager problemet. Over 
selve problemet er der kasser, som 
er konsekvenserne af problemet. 
(Venable, 2014) 
Opstilles Coloured Cognitive 
Mapping som løsninger, vil der i midten være det ikke eksisterende eller reducerede 
problem, under denne kasse vil der være løsninger der afhjælper problemet og 
reducerer problematikker der forårsager problemet. Over den centrale kasse vil der 
være kasser med formindskede konsekvenser og forbedringer. Alle disse kasser i et 
Coloured Cognitive Map er forbundet med pile der peger mod det de forårsager. 
Yderligere skal pilene pege i samme retning i begge udgaver af et Coloured Cognitive 
Mapping. (Venable, 2014) 
Vi bruger denne metode i forbindelse med den iterative design metode SDSM, for at 
forstå problemets omfang og hvad der skylder det gældende problem. (Bilag 9) 
 

Figur 4 Venable, 2014 
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2.7. Gehls 12 Kvalitetskriterier 

Figur 5  Kilde: Gehl & Rodgers, 2010 

De 12 Kvalitetskriterier, illustreret i figur 5, kan bruges til at vurdere et områdes 
kvalitet, og hvorvidt det vil blive taget godt imod og blive værdsat af dets brugere. 
Principperne er inddelt i tre kategorier: Beskyttelse, Komfort og Herlighedsværdier. 
De tre kriterier i kategorien Beskyttelse er de vigtigste, da de dækker over beskyttelse 
mod trafik, forbrydelser, vind og vejr. Uden disse tre kriterier opfyldt, kan 
tilstedeværelsen af de resterende kriterier være ligegyldige, da brugeren må føle sig 
sikker for også at kunne føle sig komfortabel og nyde området. Kategorien Komfort 
dækker over seks kriterier, der indebærer forskellige kriterier for at et område er 
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komfortabelt at opholde sig i. Kategorien dækker de fysiske foranstaltninger på 
området, der gør det muligt at udøve forskellige aktiviteter, som at gå, sidde, se og 
høre. Den sidste kategori, Herlighedsværdier, har tre kriterier der kan opfyldes, i 
forlængelse af de foregående kriterier, ved at udforme området på en æstetisk måde, 
der er visuelt appellerende og skaber positive sanseindtryk i forhold til vejret, skala 
og æstetik. (Gehl & Rodgers, 2010, s. 238-239) 
Disse 12 kvalitetskriterier bruger vi til at vurdere områdets nuværende kvalitet, samt 
i en videre designudvikling af, hvordan den potentielle park ville kunne se ud. 
 

2.8. Flyvbjerg - Aktørinddragelse 

Ifølge Bent Flyvbjerg er det ikke kun de store aktører i nøglepositionerne der spiller 
en afgørende rolle, men også de mindre aktører og berørte grupper, der som 
udgangspunkt ikke har stor indflydelse (Flyvbjerg, 2007). I hans artikel ’Phronetic 
planning research: theoretical and methodological reflections’ (Flyvbjerg, 2004), har 
han opsat to modeller, se figur 6 og 7, der skal hjælpe projektledere til at få den bedst 
mulige proces og det bedste resultat. Disse vil vi bruge som en model og guideline til 
vores interviews og planlægningsproces. (Flyvbjerg, 2004; 290, 295) 

 
Kigger vi på det valgte område, er der en masse forskellige aktører vi ser relevante for 
planlægningsprocessen. Der kan blandt andet nævnes: Cafe Vivaldi, Joe & The Juice, 

Figur 7 Flyvbjerg, 2004, s. 290 

Figur 6 Flyvbjerg, 2004, s. 295 
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The Old Irish Pub, Burger King og Espresso House (Axel Tower siden). Industriens 
Hus, McDonalds, Irma, A Hereford Beefstouw og Tivoli Food Hall (Tivoli siden) 
foruden en masse andre aktører. Det vil her være spændende at kigge på, hvad disse 
ville tænke om omlægningen af området til en park, og hvilke inputs de har til 
projektet.  
Vi vil i vores interviews stille disse aktører spørgsmål omkring hvad de synes om 
området nu; synes de det fremmer deres forretning, hvad synes de er godt og hvad 
synes de der mangler eller kunne forbedres? Hvad synes de om ideen at omdanne 
området til en mindre park? Ser de muligheder eller nye udfordringer? (Flyvbjerg, 
2004) 
På denne måde, ved at fokusere på interesser og værdier fra specifikke relevante 
grupper, bliver planlægningsprocessen mere effektiv og af større vigtighed for dem 
involveret og påvirket. Det kan være via afklaring af kritik, intervenerende, nye 
perspektiver og ved at lytte og observere, som de fremstilles i modellen. (Flyvbjerg, 
2004) 
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2.9. Den abduktive metode 

Den deduktive- og induktive videnskabsteori er opstillet som modsætninger af 
hinanden. Den deduktive teori forudsætter, at man specificerer det generelle. I 
teksten “The Design  of Business” (Martin 2009) beskrives det således: “If the 
general rule is that all crows are black, and I see a brown bird, I can declare 
deductively that this bird is not a crow”(Martin, 2009, s. 63). 
Den induktive teori forudsætter derimod, at man går fra det specifikke til det 
generelle (Martin, 2009). Dette beskrives således:  

If I study sales per square foot across a thousand stores and find a pattern 
that suggests stores in small towns generate significantly higher sales per 
square foot  than stores in cities, I can inductively declare that small towns 
are my more valuable market. (Martin, 2009, s. 63) 

 
Den abduktive videnskabsteori er en gren til den deduktive- og induktive 
videnskabsteori. Det er en teori udformet af Charles Sanders Peirce, der ikke mente 
at den induktive- og deduktive teori spændte bredt nok over den form for videnskab, 
der føres i dag (Martin, 2009). Peirce beskriver den således: “It is not declarative 
reasoning; its goal is not to declare a conclusion to be true or false. It is modal 
reasoning; its goal is to posit what could possibly be true”(Martin, 2009; s. 65). 
Vi vil i vores projekt, bruge den abduktive metode, da den bygger på empiri 
indsamlet af flere forskellige kilder, der kan være pålidelige såvel som upålidelige. 
Derudover vil vi i vores projekt ikke stræbe efter at komme frem til en endelig 
konklusion, som den deduktive- og induktive metode søger, men derimod udforme 
en konklusion, som vi ser som den bedst mulige løsning ud af flere mulige løsninger 
(Martin, 2009). 
Vi har fravalgt os den deduktive- og induktive metode, da vi ikke ønsker at udelukke 
nogle løsninger eller har nok empiri til at kunne generalisere, eller specificere noget 
generelt. 
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3. Vesterbrogadeområdet i dag  

Dette afsnit besvarer arbejdsspørgsmål 1, som lyder: Hvordan fungerer området i 
dag? Dette afsnit afspejler en række forskellige aspekter ved området, som det er i 
dag generelt, og ligger derefter særligt fokus på terrorsikring, belysning, støj og 
luftforurening. Støj og luftforurening er særligt relevant i forbindelse med at belyse 
hvilke negative og utilsigtede konsekvenser biltrafik har for individet og samfundet, 
og kan i høj grad anses som et resultat af den teknologiske udvikling.  

 
Vesterbrogadeområdet måler fra Bernstorffsgade på Vesterbro til H.C. Andersens 
Boulevard i Indre By, og fungerer derved som en passage der forbinder Vesterbro 
med Indre By. Området har en størrelse på 10.400m², og er underlagt Lokalplan 178 
(Københavns Kommune Planorientering, 1991). Axel Towers, Tivolis facade samt 
Industriens Hus er dog underlagt adskilte lokalplaner, hhv. 484, 525 og 436 (bilag 
03). Dette er relevant da det viser omlægningen kan gennemføres ved Lokalplan 178, 
frem for at være nødsaget til at involvere de resterende lokalplaner, da de 
udelukkende omhandler bygningsfacaderne tilknyttet de ovennævnte lokalplaner.  
 
Området omkranses af flere forskellige erhverv, mest bemærkelsesværdig er Tivolis 
hovedindgang, som er placeret på området. Herudover findes forskellige 
detailbutikker som Irma, Artium og Souvenir Gift shop, samt 
restaurationsvirksomhedder som Lagkagehuset, Old English Pub og Hereford 
Beefstouw. Yderligere huser både Industriens Hus og Axel Towers forskellige 
kontorvirksomheder. Foruden de forskellige erhverv og aktiviteter på området, 
fungerer området også som gennemgangsområde, der forbinder Københavns 
Hovedbanegård og Vesterbro med Rådhuspladsen og Indre By. 
The Old English Pub udtrykker at de har gæster i alle aldre, men hovedsageligt 
aldersgruppen 40-50 år (Bilag 7), Tivolis besøgende spænder også bredt, men langt 
størstedelen af de besøgende er under 25 år samt 35% af de besøgende har anden 
nationalitet end dansk (Tivoli, 2018). Omkring 80% af Lagkagehusets kunder 
erhverv, og de resterende er hovedsageligt turister (Bilag 6). Yderligere observerede 
vi skoleklasser på ekskursion samt gennemkørende partybusser (Feltarbejde, Bilag 
8). Området ligger altså til grund for mange forskellige aktiviteter og bliver benyttet 
af en bred befolkningsgruppe, der benytter området af flere forskellige årsager. 
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Nedenfor i figurerne 8, 9 og 10 ses tre forskellige grafer, der illustrerer mængden af 
mennesker samt biler og cykler, der bevæger sig gennem området. Mængden af 
mennesker er opdelt efter de to fortovssider, henholdsvis siden hvor Tivolis 
hovedindgang befinder sig og siden hvor Axel Towers bygningen befinder sig. 
Gennemkørsel af biler og cykler er inddelt efter kørselsretningen, henholdsvis mod 
Rådhuspladsen og mod Vesterbro/Hovedbanegården. 
 

 
Figur 9 udarbejdet med afsæt i feltarbejdet, bilag 8 

 
 
 

  

Figur 8 udarbejdet med afsæt i feltarbejdet, bilag 8 

Figur 10udarbejdet med afsæt i feltarbejdet, bilag 8 
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3.1. Terrorsikring 

På trods af, at Vesterbrogadeområdet er centralt beliggende i en pulserende storby, 
er terrorsikringen på Vesterbrogade-området minimal. Ved Tivolis frontparti er 
områdets eneste terrorsikring at finde. Denne terrorsikring består af 16 betonblokke 
af 60cm*200cm*30cm, dækket af grønne trækasser, se figur 11, som øjensynligt er til 
for at lede de besøgendes tanker væk fra terror.  

Derudover er det eneste andet på området, som kan fungere som terrorsikring, 
blomsterkasserne af beton som omkranser Axel Towers. Disse fungerer dog ikke 
afspærrende, og har en højde på blot 50 cm. (Feltarbejde, Bilag 8). Hverken af disse 
sikringer efterlever dog brancherådene på minimum 70cm (SLA, 2015).  
 

3.2. Belysning 

På området er der i dag en gennemført belysning, grundet områdets brug som 
gennemfartsvej. Foruden belysning forårsaget af butikkerne, består belysningen 
hovedsageligt af 4 gadelamper, fordelt med to lamper påsat lygtepæle. Yderligere er 
der 3 kabelmonterede gadelamper, hængende henover vejen (Google Maps, 2019). 
Dette illustreres i figur 12 nedenfor.  
 

 

Figur 11 feltarbejde, bilag 8 

Figur 12 fra Google Maps, derefter modificeret 
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3.3 Støj 

Vesterbrogadeområdet er, som nævnt, beliggende i hjertet af København, derved 
genereres der megen biltrafik, hvilket dermed fører til en høj udledelse af støj på 
området (Figur 13).  

På figuren illustreres den udledte støj på Vesterbrogadeområdet, samt de 
omkringliggende gader, i 1,5 m højde i dagtimerne. Disse støjgener kan føre til en 
række sundhedsproblemer, hvilket derved kan føre til sygeperioder for individet. 
Hertil drages der endvidere mistanke om korrelationen mellem trafikstøj og 
folkesygdomme som diabetes og visse kræftformer, ydermere er det fastslået at 200-
500 mennesker dør årligt som følge af trafikstøj.  
Disse sundhedsmæssige problemer fører til store udgifter for statskassen gennem 
eventuel behandling, dertil bliver samfundsøkonomien yderligere svækket af de 
øgede sygedage som følge af trafikstøjen. Dette er derved en utilsigtet konsekvens af 
den øgede biltrafik i København, hvis effekt ikke var forudset.  (Jensen, Lorenzen, 
Pedersen & Sørensen, 2016)  
 

3.4 Luftforurening 

Som belyst i problemfeltet (jf. 1.2.), er der i København en stor udledning af 
henholdsvist ‘Ultrafine Particles’ og ‘Black Carbon’ som resultat af biltrafikken i 
København, hvor udledningen er størst omkring de overtrafikerede veje.   

Figur 13 Miljøstyrelsen 



Gruppe nr: V1924788444     17/12/2019 

30 

Selvom København har en stor udledning, kommer ca. 95% af 
luftforureningspartiklerne udefra København. Hvis man så ser på kvælstofdioxid 
partikler (NO2), er 44% af dem ikke udefrakommende, da de kommer fra transport 
og brændeovne i byen. (Københavns Kommune, 2013) 
Det nedenstående kort, figur 14, viser antallet af kvælstofdioxid partikler (NO2), der 
er i området.  
Ved de røde punkter overstiger antallet af kvælstofdioxid EU´s grænseværdi på 
under 40 µg/m3 (Miljøstyrelsen, 2015).  

 
Figur 14 Måling af NO2 (kvælstofpartikler) i 2012, DCE - National Center for Miljø og Energi ved Aarhus 
Universitet kort, 2012 

Kvælstofdioxid (NO2) er en reaktiv gas, som påvirker luftvejene og lungerne. Ved 
højere niveauer af NO2 kan lungernes beskyttelse mod udefra påvirkelser nedsættes, 
og lungefunktionen kan blive nedsat ved længere udsættelse af gassen. 
(Miljøstyrelsen, 2015, s. 12) 

4. Analyse 

Dette kapitel forsøger at besvare arbejdsspørgsmål 2, 3 og 4, som lyder: ‘Hvordan 
kan sikringsmæssige tiltag indtænkes i en omlægning af området?´, ‘Hvordan kan 
man ændre byrummet fra et gennemgangsområde til et opholdsområde?’ samt 
‘Hvordan kan man skabe et byrum der omfavner positive sanselige aspekter?’.  
Analysen belyser området på baggrund af Gehls 12 Kvalitetskriterier, der deles op i 
tre hovedkategorier: Beskyttelse, Komfort og Herlighedsværdier (se figur 5 i afsnit 
2.7.) Disse tre hovedgrupper indebærer hver især nogle kriterier der skal opfyldes, 
for at fyldestgøre det bestemte kvalitetskriterie. Nogle af disse kriterier kan overlappe 
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hinanden, da de er essentielle for flere af Kvalitetskriterierne. Vi vil i afsnittene 
herunder udpege de problemer, observeret på området gennem vores feltarbejde 
(Bilag 8), i forhold til de 12 Kvalitetskriterier. Vi vil dertil komme med forslag på 
løsninger, der imødekommer disse problematikker. Disse individuelle 
løsningsforslag skal samlet ligge til grund for vores endelige løsningsforslag, der 
udarbejdes gennem flere iterationer i kapitel 5. 
 

4.1. Beskyttelse 

Dette afsnit besvarer arbejdsspørgsmål 2, som lyder: Hvordan kan sikringsmæssige 
tiltag indtænkes i en omlægning af området? 
Beskyttelse udgør en af Gehl’s 3 hovedgrupper for kvalitetskriterier, under 
hovedgruppen Beskyttelse arbejder vi med kvalitetskriterierne ‘Beskyttelse mod 
trafik og ulykker’, ‘Beskyttelse mod kriminalitet og vold’ samt ‘Beskyttelse mod 
ubehagelige sansepåvirkninger’. Beskyttelse fremstilles som værende det vigtigste for 
et funktionelt byrum, da det skaber rammerne for, at et byrum senere kan florere. 
Uden elementet af beskyttelse vil et byrum ikke være holdbart, og de resterende 
kriterier, under Komfort og Herlighedsværdier, vil være ligegyldige. 
Dette afsnit bearbejder kriterierne for beskyttelse gennem de underliggende forhold, 
som udgør beskyttelsen:  
 
Beskyttelse mod trafik og ulykker tager udgangspunkt i afskærmning for trafik, 
herunder delvist terrorsikring mod køretøjer samt cykeltrafik på området. Hertil 
omtales også adgangen for visse køretøjer.  
 
Beskyttelse mod kriminalitet og vold bearbejdes gennem; levende byrum, 
krydsfunktionalitet i områdets inventar, med henblik på terrorsikring, samt 
belysning på området. Dette har til formål at skabe et område der indbyder til 
ophold, og eliminere mørklagte zoner på området.  
 
Afslutningsvist kigges der på beskyttelse mod ubehagelige sansepåvirkninger, med 
henblik på at danne et levende byrum, ud fra at hindre elementers påvirkning af 
området. Dette tager udgangspunkt i at udforske barrierer for vind og vejr på 
området, foruden at undersøge klimamæssige problemstillinger som beplantning og 
Heat-Island effekten. 
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Dette er, som nævnt, de mest essentielle kriterier, som ethvert byrum bør opfylde, før 
der overhovedet tages højde for de resterende kriterier. 
    
4.1.1. Beskyttelse mod Trafik og Ulykker 

4.1.1.1. Trafikken i dag 

Vi har observeret at området ikke er tilfredsstillende for de mange fodgængere der 
færdes i området, og at der ikke er nok sikkerhed og beskyttelse i forhold til disse og 
trafikken. Der er for lidt plads på fortovet, især på Tivoli siden, hvor fortovet er 
smallere, men tættere befærdet. Derudover fungerer lyskrydsene ikke optimalt for 
fodgængerne, og vi observerede flere gange, at der slet ikke var nok tid til at nå over 
vejen. (Feltarbejde, Bilag 8) Ved fodgængerfeltet ved Tivolis hovedindgang ses en 
pladsmangel, som til dels kan tilskrives Tivolis terrorsikring løsning, i form af 
betonblokke overdækket af grønne kasser, hvilket optager megen plads, på det i 
forvejen tæt befærdede fortov. Dertil bliver fodgænger-flowet bremset af mennesker 
der stopper op for at tage billeder af Tivoli (Feltarbejde, Bilag 8). Pladsmanglen på 
fortovet fører desuden til, at fodgængere observeres gå ud på cykelstien, hvilket fører 
til gener for cyklister, såvel som fodgængere. Ydermere observeres det at fortovet på 
Tivoli siden bliver brugt markant mere end Axeltorv-siden (Feltarbejde, Bilag 8).  

4.1.1.2. Afskærmning af biltrafik 

Som nævnt tidligere, tager dette projekt inspiration fra Tivolis vision om en bypark. 
Dermed inkorporeres de samme område mæssige afgrænsninger fra Bernstorffsvej 
til H.C. Andersens Boulevard. Hvordan disse afgrænsninger udføres praktisk, 
diskuteres senere i afsnit 4.1.2.2., da denne afgrænsning samtidig fungerer som en 
beskyttelse mod angreb.   
 

4.1.1.3. Cykeltrafik 

Da en afspærring af området udelukker biltrafikken, vil fokuset i stedet ligge på 
områdets cykeltrafik, da en omlægning med et grønt undertema, ikke skal bremse for 
en CO2-neutral transportmulighed. Ydermere bliver cykelstien på nuværende 
tidspunkt flittigt brugt(Feltarbejde, Bilag 8). 
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Gennem feltarbejdet blev der observeret en række problemer, som følge af balancen 
mellem fodgængere og cyklister. Hertil var de største observerede problemer 
følgende: 
 

A) Fodgængere som gik ud på cykelstien grundet pladsmangel på fortovet.  
B) Besøgende som tilsyneladende vandrede ud på Cykelstien ved Tivolis 

hovedindgang, i et forsøg på at få et godt billede af entréen.  
C) Cykelstativer som bliver overfyldt, og cykler der som resultat heraf bliver 

efterladt på fortovet.  
(Feltarbejde, bilag 8) 
 
Som følge af disse problemstillinger på området, opstiller det fire grundlæggende 
behov: At flytte cykeltrafikken længere væk fra den hyppigere benyttede side af 
Vesterbrogade, Tivoli siden, at skabe en klar og tydelig afgrænsning mellem cykelsti 
og fortov, at skabe plads til cykelparkering (Feltarbejde, Bilag 8), samt at skabe et 
udsigtspunkt for at dække de besøgendes behov. Det sidste punkt vil blive dækket 
senere i projektet (jf. 4.1.1.4.). Afgrænsning mellem cykelsti og fortov kunne etableres 
gennem adfærdsdesign, ved at skabe friktion på uønsket adfærd. 
Foruden de ovenstående behov, som følge af feltarbejdet, kortlægger en rapport fra 
2011 behovet for en udvidelse af cykelstien på Vesterbrogadeområdet, da der er en 
pladsmangel på cykelstien (Cykelstrategien, 2011). 
En cykeltrafik rapport fra 2015 udarbejdet af Trafitec, fremlægger et minimumskrav 
for en dobbeltsidet cykelsti (uden kantstensparkering, med plads til specialcykler, 
heraf også ladcykler) på 1,80 m, fremfor vejreglernes anbefaling på 1,70 meter. (Buch 
& Greibe, 2015). Man må lægge til grund at disse minimumskrav skal anvendes, 
hertil kan cykelstien udvides til 3 meter, for at skabe plads i et travlt trafikeret 
område, som dertil også er præget af nybegyndere på cykler, navnligt turister. 
Ydermere er pladsmangel på cykelstien københavnernes største klage, omkring de 
nuværende cykelstier, og dermed noget der bør sættes fokus på ved en større 
omlægning (Københavns Kommune, 2019). Belysning som ydermere er et vigtigt 
element for sikkerheden på cykelstier, vil blive belyst senere under kapitlet 
‘Belysning’ (jf. 4.1.2.3.1.).  
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4.1.1.4 Cykelparkering 

Ifølge adspurgte cyklister i 2018, mener blot 37 % at cykelparkeringen i København 
som helhed, er tilfredsstillende. Dette kommer til udtryk i en optælling af over 
100.000 parkerede cykler udenfor stativer på offentligt område i 2017. (Københavns 
Kommune, 2019) 
Som opstillet i 4.1.1.3., stemmer dette overens med tendenserne, som kan observeres 
på Vesterbrogade. En prioritering af cykelparkering på Vesterbrogade området vil 
foruden kunne afhjælpe de cykelparkeringsmæssige behov til henholdsvis den 
nyopførte Metrostation på Rådhuspladsen, samt Hovedbanegården. Dette vil særligt 
kunne afhjælpe det voksende parkeringsproblem ved Hovedbanegården, hvor den 
nuværende målsætning er at øge antallet af parkeringsmuligheder fra 2.000-7.500 i 
2025.  (Københavns Kommune, 2019) 
 
Særligt vil det være vigtigt at fokusere cykelparkeringen omkring de centrale 
knudepunkter på Vesterbrogadeområdet, heraf Tivoli samt Bar- og servicekaréen 
beliggende på Vesterbrogade 2A-2D. Dertil er det imperativt at inddrage fysiske 
indretninger gennem nudgingprincipper (jf. 2.5.1) for at sikre en holdbar brug af den 
opsatte cykelparkering. Her vil der gøres brug af strategisk placering, med henblik på 
at undgå opsatte cykelstativer stå tomme på visse steder på området, mens andre står 
overfyldte.  

 
4.1.2. Beskyttelse mod kriminalitet og vold 
I og med at området er tæt befærdet, og en af Københavns hovedattraktioner, Tivoli, 
er beliggende på området, må det antages, at der er taget højde for sikkerheden i 
området, set i lyset af områdets høje besøgstal. Dette observeres dog ikke at være 
tilfældet (Feltarbejde, Bilag 8). I vores feltarbejde har vi observeret en tætbefolket 
strækning, med gennemkørende trafik. Vi har derimod ikke observeret noget 
beskyttelse mod disse køretøjer, udover de små betonklodser ude foran Tivolis 
hovedindgang. I tilfælde af et angreb, ville hverken fodgængere, cyklister eller bilister 
være sikrede mod eksempelvis et køretøj, med intentioner om skade. (Feltarbejde, 
Bilag 8). 
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4.1.2.1. Moderne Terrorsikring 

I moderne terrorsikring er det essentielt at indtænke perimetersikring, med andre 
ord afstands-sikring, altså at afsikre et områdets yderkant. Dette gøres ved at opstille 
terrorsikringstiltag rundt om pladsen, som skal bremse angriberen, før den får 
mulighed for at gøre større skade. Perimetersikringen har tre indledende tiltag, som 
illustreres i figur 15.  
● Afstand til køretøjet 

○ Fodgængere, og truede lokationer skal afskærmes fra køretøjer. I 
figuren visualiseres dette som nedsat tilgængelighed for køretøjer.  

● Stoppe køretøjet 

○ Hvad der skal forstås ved at stoppe køretøjet, er at forhindre det i at 
køre ind på en plads. Dette kan for eksempel gøres ved hjælp af en mur, 
som forhindrer indkørsel.  

● Reducere køretøjets hastighed 
○ Ved at reducere køretøjets hastighed, sænkes kravene til det 

sikringsmæssige instrument som har til formål afslutningsvist at 
bremse køretøjet. Dette øger dermed succesraten for at stoppe 
køretøjet. 

(Bakke, 2015, s.24-25) 

 
Figur 15 Bakke, 2015 

 
Foruden den indledende perimetersikring, skal der også tilregnes en indre 
perimetersikring, således at den indre og ydre perimetersikring, skaber en zone som 
indkranser området. (Bakke, 2015) 
Denne form for perimetersikring, er baseret på historisk beskyttelse af områder, altså 
at gøre brug af idén om at beskytte i dybden, her kan der trækkes paralleller til 
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hvordan en borg fungerede. Disse paralleller munder ud i tre grundprincipper fra 
Centre for the Protection of National Infrastructures side, som kan lægges til grund 
for terrorsikring; 

- Forsvar i lag, designet med formål at svække en angribers avance mod målet. 
- Højde fordele i terrænet, samt frit udsyn, som tillader at angrebet bliver 

opdaget tidligt.  
- Hertil kan det vise sig at være gunstigt, at undersøge muligheden for et 

kunstigt kuperet terræn.  
- Forstærket perimetersikring, og ‘snydende’ terræn, som kan afskrække, 

forsinke eller afværge et angreb.  
- For at opnå dette, er det grundlæggende, først at kigge på 

trafikomdirigering og/eller oprette naturlige forsinkelsespunkter på 
ruten, dette eksemplificeres i bilag 2. 

(Centre for the Protection of National Infrastructure, 2014) 
 

Disse grundprincipper stemmer overens med hvad Bakke fremstiller, tilsammen 
danner de forudsætninger for hvordan fundamentet for moderne terrorsikring bør 
bygges op. Dog er opbygningen af et optimalt terræn, ud fra de ovenstående 
principper, ikke fyldestgørende for den moderne terrorsikring. For at opnå dette, er 
det essentielt at kigge på integrering af terrorsikring i byrummets opbygning.  
 
For et integreret terrorsikringstiltag er den primære opgave at agere 
køretøjsbremsende. Her bliver pullerter (figur 16) anset som den foretrukne form for 
passiv terrorsikring, da de afskærmer for biler, men fortsat tillader fodgængere og 
cyklister at passere. (HM Government, 2012). Ydermere kan pullerter hæves og 
sænkes, med henblik på udrykningskørsel, hvilket aktører på området også ser som 
en vigtig problemstilling: “I feel like at least the police should have some access 
points if that happened (re. Afspærring for trafik på Vesterbrogadeområdet)” (Bruno 
Dalmolin Veeck om vigtigheden for politi på området, bilag 7). Effektiviteten af 
pullerter er blevet eksemplificeret gennem tests, hvor en enkelt pullert let bremser en 
7,5 tons lastbil med en fart på 50 km/t (BEGA, 15/9-2019). Pullerter er øjensynligt 
ikke en diskret terrorsikringsløsning, men det har vist sig at være en af de mest 
effektive og simple at implementere. Den må derfor ses som at være på grænsen til 
nødvendig i sikring af et byrum, særdeles i forbindelse med perimetersikring. 
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Tiltaget kan dog skjules ved brug af eksempelvis buskads, plantebede eller 
kunstinstallationer, som fortsat tillader den fulde effekt af tiltaget (Bakke, 2015). Alle 
pullerterne bør desuden være forsynet med LED lys, for at synliggøre 
afskærmningen, såvel som afgrænsningen af området. 

 Foruden pullerter som det primære tiltag, er det vigtigt at indtænke terrorsikringen i 
møblering, kanter og entréområder. Hertil menes det ikke at der skal installeres flere 
terrorsikrende tiltag, men at parkens indhold skal have en dobbeltfunktion, ved at 
indtænke sikring i dets opbygning.  
Det danske firma Tagtomat har med stor succes gennemført en nytænkning af en 
række terrorsikringsløsninger i Københavns Kommune. Tagtomat har renoveret en 
række betonblokke opsat i København, med henblik på at fjerne fokus fra et tiltag 
mod en skræmmende virkelighed, til i stedet at skabe et opholdssted eller en 
anderledes kunst platform. Nedenfor ses to af Tagtomats projekter på henholdsvis 
Rådhuspladsen og Nyhavn (Lauritsen, 2017) (Figur 17 0g 18) 

 
Figur 17 Tagtomat, 2017 

Figur 16 G9 Landskab 
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Figur 18 Tagtomat, 2017 

Dette løsningsforslag har haft stor succes, på trods af begrænsede ressourcer og en 
simpel udførsel, hvilket i høj grad taler for en videreførsel af dette koncept. Brugen af 
dette koncept kræver dog at de tildækkede betonblokke er forankrede med 
stålstænger, da betonblokkene ellers kan risikere at skabe større skade grundet faren 
for at de glider, som resultat af den mulige kollision med en bil. (Mannix & Bowden, 
2017).  
Fordelene ved denne løsning ligger i designets dualitet, det er derfor vigtigt at bruge 
denne tankegang som inspiration til vores projektet, foruden moderne 
byplanlægning. Hertil vil opførelsen af strukturer, lignende Tagtomats tidligere 
arbejde, give anledning til læ for vind på området, hvilket vil gavne områdets 
brugbarhed året rundt. Dette vil også afhjælpe løsningen af Gehls tredje kriterie om 
beskyttelse, Beskyttelse Mod Ubehagelige Sansepåvirkninger (jf. figur 5, afsnit 2.7.). 
Det der skal drages fra dette, er ikke nødvendigvis en færdigpakket løsning, men i 
stedet skal der trækkes inspiration fra denne løsnings multifunktionalitet i 
byrummet. Netop dette er med til at opbygge terrorsikring i dybden, foruden at skabe 
et byrum som indbyder til ophold, gennem at bruge inventaret som terrorsikring 
frem for en uafhængig sikring.  
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4.1.2.2. Belysning 

Belysning er et essentielt punkt at indtænke i opbygningen af offentlige pladser, for 
at sikre ordentlig brug af området, foruden tryghed på området året rundt. Dette 
lægger sig foruden op ad en række af Gehls kriterier omkring byrum, heraf; 
‘Beskyttelse mod kriminalitet og vold’, ‘Muligheder for at se’ samt ‘Beskyttelse mod 
ubehagelige sansepåvirkninger’.  
Dette fokus er imperativt i København, set i lyset af Danmarks få dagtimer om 
vinteren. Vigtigheden kan observeres da mørket gennem vinterhalvåret ændrer folks 
vaner, heriblandt også borgernes transportvaner, da flere fravælger cyklen som 
resultat af det ‘utrygge’ mørke (Urgent Agency, 2014. S. 102). Dette ræsonnement 
forstærkes yderligere af manageren på the Old English Pub, Bruno Dalmolin Veeck, 
som omtaler mangel på belysning som utryghedsskabende: “And I also think proper 
lighting, cause I know some places already that are not really properly lit and it turns 
into a bit dodgy” (Bilag 7). 
 
Belysning af området kan som udgangspunkt opdeles i tre undergrupper, og vil 
derfor blive afdækket enkeltvist: 
 

1) Belysning af cykelsti 
2) Belysning af gangområder 
3) Belysning af ‘mørke huller’ gennem dekorativ belysning 

 
Igennem disse tre grupperinger vil der blive arbejdet ud fra Belysningsmasterplanen 
for København, udarbejdet af Urgent Agency i samarbejde med Københavns 
Kommune, med henblik på at kortlægge behov og mangler, foruden brancheråd i 
forbindelse med belysning i Københavns byliv.  
 

4.1.2.2.1. Belysning af cykelsti 

For at sikre cyklisters færden i de mørke timer, er det imperativt at oplyse cykelstien 
korrekt - i den forbindelse er det ydermere vigtigt, tydeligt at signalere, at der er tale 
om en cykelsti. Denne sikring vil have et todelt formål: At oplyse cykelstien for 
cyklisten, så at cyklisten kan se eventuelle forhindringer på stien. Dertil vil det også 
være med det formål at oplyse stien for fodgængere, så at de ikke befærder sig ud på 
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cykelstien til fare for dem selv, såvel som cyklister. For at kunne bevare Københavns 
image som international genkendt cykelby (Københavns Kommune, 2011), et image 
Københavns Kommune stræber efter, er det vigtigt at efterleve dette, ved at skabe 
sikre cykelstier for dens brugere. 
 
Hertil har Urgent Agency udviklet en række anbefalinger for at sikre belysningen af 
cykelstier: 

- Armaturene består af intelligente belægninger, f.eks. Reflekterende, optiske, 
phosphoriserende eller fluorescerende.  

- Armaturene skal suppleres af konventionel belysning ved visse passager, for at 
sikre et acceptabelt belysningsniveau.  

- Lyskildens placering udgør et jævnt forløb, som dækker stisystemet enten helt 
eller delvist. 

- Lysets placering kan justeres i forhold til aktiviteter, så at det ikke blænder 
bløde trafikanter.  

(Urgent Agency, 2014. S. 108-110). 
- Af hensyn til tryghed, skal belysningsarmaturer være bygget af robuste 

materialer, for at kunne modstå vind og vejr, såvel som hærværk (Urgent 
Agency, 2014. S. 75-78).  

 
Ud fra disse anbefalinger ville det være interessant at kigge mod selvlysende 
cykelstier som en løsning til området. Selvlysende cykelstier opfylder kriterierne om 
intelligent belægning, såvel som at udgøre et jævnt forløb henover hele cykelstien. 
Dertil er løsningen også robust. I figurerne 19 og 20 nedenfor, ses to løsningsforslag. 
Det første er et mere konventionelt bud på en mulig udformning, mens det andet 
byder på en mere kunstnerisk og mindeværdig løsning, som muligvis vil kunne skabe 
noget unikt for området. Producenten af løsningen lover tydelig belysning på over 10 
timer per nat (Finger, 2017). Afhængigt af hvad tests med produktet viser, vil man 
muligvis være nødsaget til at supplere med yderligere belysning, da man kan risikere 
nattetimer uden belysning, eftersom de længste danske nætter når knap 17 timer 
(DMI, 2017). 
 
 



Gruppe nr: V1924788444     17/12/2019 

41 

 
Figur 19 Finger, 2017 

 
Figur 20 Finger, 2017 

4.1.2.2.2. Belysning af gangområder 

For at skabe et område som kan danne rammer for aktiviteter, foruden at være trygt 
døgnet rundt såvel som året rundt, vil belysning af gennemgangs områder være 
imperativt, for at området kan florere. I forbindelse med belysningsmasterplanen, 
blevet der optegnet en række målsætninger, som den københavnske belysning skal 
leve op til:  
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- At arbejde med belysning som tilfører stemning og atmosfære, og understøtter 
byliv.  

- At bygge videre på Københavns Kommunes inklusionspolitik og skabe et 
mangfoldigt byliv, som imødekommer forskellige brugergrupper. 

- At sætte fokus på fællesskaber som centrale for udvikling af byer, og dermed 
arbejde med belysning af fælles faciliteter. 

- I opholdsområder, som støtter fællesskab og interaktion 
- At arbejde med at lyse byen op i strategisk samspil mellem mennesker og lys, 

da mennesketomhed virker fremmedgørende 
- At udvikle varierende byrum, der indbyder til både ophold og oplevelser for 

alle grupper af borgere, som formuleret i kommuneplanen. 
(Urgent Agency, 2014) 
 
Disse målsætninger fastsætter de belysningsmæssige problematikker som skal 
udbedres gennem omlægning af Vesterbrogadeområdet. På baggrund af dette vil det 
først og fremmest være essentielt at belyse hele området, sådan at man undgår 
mørke områder på pladsen. 
 
Grundet den nuværende brug af Vesterbrogadeområdet som gennemfartsvej, er der 
allerede en bred gadebelysning til stede. Det er derfor naturligt at genanvende denne 
belysning til parkområdet. På nuværende tidspunkt er der 29 lamper til 
gadebelysning placeret på Vesterbrogadeområdet, fordelt på 15 lamper henover vejen 
monteret på kabler, samt 14 lamper monteret på lygtepæle hvorpå kablerne til de 
hængende lamper er monteret (jf. 3.2.). Denne belysning vil derved danne 
fundamentet for den nye belysning på Vesterbrogadeområdet.  
I 2017 blev en stor del af Københavns gadebelysning udskiftet med LED lamper, med 
henblik på at halvere lampernes CO2 udledning, foruden at sikre øget 
trafiksikkerhed, og virke tryghedsskabende - i denne forbindelse antages det at 
belysningen på Vesterbrogadeområdet også blev udskiftet til nye LED lamper, som 
foruden kaster et blødere lys, som er vist at give mere anledning til ophold, foruden 
skarpere reaktionstid (Københavns Kommune, 2017). 
 
Dertil videre vil pullerter, som nævnt tidligere i afsnit 4.1.2.1. udgøre afgrænsningen 
af området, der vil på disse være monteret LED belysning, hvilket dermed tydeliggør 
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afgrænsningen, og etablerer trafiksikkerheden for perimeteren. Denne afgrænsning 
kommer til at indramme Vesterbrogadeområdet i begge ender, ved henholdsvis 
Bernstorffsvej og H.C. Andersens Boulevard. 

4.1.2.2.3. Belysning af ‘mørke huller’ gennem dekorativ belysning 

Med et etableret lys-fundament er det vigtigt at kigge videre på at udfylde mørke 
zoner på området, samt belyse landskabet, entréområder, områdets afgrænsning, 
skilte, samt arkitektoniske detaljer og interessepunkter. Hertil skal det nævnes at 
belysning af arkitektoniske detaljer og interessepunkter ikke vil være strengt 
nødvendige for mulig omlægning, men i stedet opfordre brug af området (PPS, 
2008). Dette efterlever foruden belysningsmasterplanen for Københavns Kommune, 
i det at mindre opholdsområder ofte bliver overset. Netop dette takles gennem denne 
dekorative belysning, hertil udtrykkes der yderligere et ønske om indtænkning af 
belysning i inventar og kunst (Ugent Agency, 2014).  
 
Denne belysning vil blive udgjort af en række forskellige tiltag; 
Landskabsbelysningen vil hovedsageligt blive udført ved hjælp af LED lamper, som 
oplyser træerne og områdets terræn. Disse vil optræde flittigt ved det kunstigt 
kuperede terræn, og træerne heromkring for at skabe stemningsbelysning der 
understøtter den traditionelle belysning, samt at fremvise detaljer ved området (PPS, 
2008).  
 
Dertil kan det være relevant at afdække lyskilder i andre niveauer, såsom 
lysarmaturer i jorden, med det formål at afføde et bredt lysspektrum.  

 
4.1.3. Beskyttelse mod ubehagelige sansepåvirkninger  
 
Ligesom beskyttelse mod trafik og kriminalitet, er vigtige punkter i Gehls 
‘beskyttelseskriterier’, er beskyttelse mod ubehagelige sansepåvirkninger også et 
vigtigt element for Vesterbrogadeområdet.  
Derfor vil vi belyse punkterne: Forurening, vind og vejr og til sidst se på de 
temperaturmæssige påvirkninger af området.  
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4.1.3.1 Beskyttelse i forhold til luftforurening  

Som der tidligere er redegjort for i afsnit 3.4, overstiger området EU’s grænseværdi 
for kvælstofdioxid partikler (NO2) (Miljøstyrelsen, 2015). 
Den høje udledning af luftforurening er sundhedsskadeligt, og kan have store 
konsekvenser for mennesker. I København dør cirka 540 personer årligt for tidligt, 
grundet byens høje luftforurening, derudover er luftforureningen skyld i op mod 
20.000 tilfælde af sygdomme såsom: Bronkitis, astma, luftvejslidelser, hjertesvigt og 
lungekræft (DCE, 2016). 
For at sænke luftforureningen i København, har Københavns Kommune udarbejdet 8 
forslag, hvor det første forslag er særligt relevant for området. Det første forslag 
omhandler flere “ren luft zoner”, hvor der skal være et lavt niveau af kvælstofdioxid 
(NO2). I dette forslag ønskes der at skærpe kravene for køretøjers udledning af NO2. 
Samtidig er målet for 2025 at indføre miljøzoner, hvor der kan være særlige krav til 
ren luft. På den måde vil en bilfri zone både sænke risikoen for sundhedsskadelige 
sygdomme i området, og samtidig hjælpe Københavns kommune med deres 2025 
mål, om en renere luft i København. (Københavns kommune, 2013) 

4.1.3.2 Beskyttelse mod vind og vejr 

Foruden sikkerhed mod luftforurening er det også vigtigt at indtænke sikkerhed i 
forhold til vejret. Området er meget åbent og fladt, og der er opført minimalt 
kommunale installationer, med formålet at beskytte mod regn og blæst. Det ses dog, 
at visse restauranter på området selv har opstillet vindafskærmning ved deres 
udendørs spiseområder, for at behjælpe problemet. Der er små træer langs vejen, 
men disse yder ikke nogen særlig beskyttelse fra hverken vind eller vejr, dog 
afhjælper de Heat Island Effekten som vi vil komme ind på senere. Under vores 
feltarbejde blæste det en del, og det blev her tydeliggjort at der ikke var nogen 
effektiv afskærmning for vind på området. Dette gjorde det ubekvemt at opholde sig 
på området i en længere periode, da der ikke var noget sted man kunne komme i læ.  
Interviewet med butikschefen på Lagkagehuset, illustrerede yderligere manglen på 
sikring mod vind, ved at understrege hvor goldt og ubehageligt området er: “...Det 
blæser sindssygt meget, altid når man er der(red. på området) og det er slet ikke 
hyggeligt… Det er vildt øv, sådan helt Gotham City, koldt, mærkeligt, blæsende.” 
(Bilag 6). 



Gruppe nr: V1924788444     17/12/2019 

45 

At kunne beskytte brugerne af parken mod vejret er essentielt, for at kunne skabe lyst 
til at opholde sig i- og bruge området. Som observeret, er vind et af de større 
problemer på området. Vind er ofte et stort problem i områder med høje bygninger 
og fladt terræn, som er det terræn vi har at gøre med på Vesterbrogadeområdet. Her 
øger de høje bygninger vindstyrken nede på gadeplan (Gehl & Rodgers, 2010, s. 171). 
For at behjælpe dette problem på området, må man skabe mere friktion i terrænet. 
Dette kan gøres ved at tilføje mere beplantning på området, samt skabe mere terræn, 
altså gøre området mindre fladt (Gehl & Rodgers, 2010, s. 168-175). I samme 
ombæring vil flere og større træer også være med til at skærme mod regn og sol, dog 
bør området ikke være fuldkommen afskærmet af træer, da der bør vær mulighed for 
at kunne sidde og nyde solen på pladser og ved restauranter samt i små vind 
afskærmede kroge. Muligheder for at nyde positive aspekter ved vejret uddybes i 
afsnit 4.3.3, i forbindelse med Herlighedsværdier. 

I omdannelsen af området vil det altså være essentielt at afskærme for vinden på 
området, ved hjælp af beplantning og ændring af terrænet, samt at imødekomme 
både regn- og solskinsvejr på området, ved både at have åbne og overdækkede 
områder.  

4.1.3.3 Beskyttelse i forhold til temperatur 

Til sidst er det også vigtigt at indtænke temperaturens påvirkning af sikkerhed, i 
forhold til ubehagelige sansepåvirkninger, hvor varmen udgør en stigende trussel for 
København (Bastin, Clark, Elliott, Hart, van den Hoogen, et al., 2019). 
Som tidligere nævnt grænser området op til flere høje bygninger, og derfor er 
området i høj risiko for heat-island effekten (Kuttler, 2008). 
Heat-island effekten opstår oftest i store byer, med høje bygninger og få grønne 
arealer. Her er temperaturen generelt højere, end byens omkringliggende grønne 
områder. En årsag til at dette fænomen, skyldes bygningernes høje evne til at lagre 
varmen, så den forbliver i byen. (Kuttler, 2008)  
En måling iværksat af Københavns kommune den 20. Juli 2006, figur 21, påviser at 
heat-island effekten også kan finde sted i København, og er markant til stede i Indre 
By, og rammer derfor også Vesterbrogadeområdet (Bühler, Tøttrup, Borgstrøm, & 
Jensen 2010). 
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Figur 21 Satellitmåling af gennemsnitstemperaturen i København og omegn den 20. juli 2006. Bühler, Tøttrup, 
Borgstrøm, Jensen, 2010, s. 30 

Det ovenstående billede viser en satellitmåling, der illustrerer temperaturforskellene 
i København og omegn den 20. juli 2006. Her var det 5 grader varmere i Indre By, 
med en temperatur på 28 grader celsius, hvor temperaturen ved de grønne områder, 
uden for København, var på 23 grader da temperaturen var højest. (Bühler, Tøttrup, 
Borgstrøm, Jensen, 2010, s. 30).  
Selvom København ligger i den tempererede klimazone, og derfor sammenlignet med 
storbyer fra varmere klimazoner ikke opnår samme høje temperatur på de varmeste 
dage (DMI, 2019), er heat-island effekten stadigvæk et problem i København. 
Risikoen for hedebølger i Danmark (“hedebølger” regnes i dette tilfælde som over 3 
dage med temperaturer der overstiger 28 grader) er firedoblet (World Weather 
Attribution, 2018), og eftersom Heat-island effekten forstærker temperaturen, vil 
temperaturen være endnu højere i Indre By.  
Samtidig med heat-islands forstærkende temperaturer under hedebølger, er det 
varme klima også truet af den globale opvarmning.  
Forskere vurderer at Københavns temperatur i 2050, vil være 5 grader højere i 
gennemsnit (Bastin, Clark, Elliott, Hart, van den Hoogen, et al. 2019). Hedebølgerne 
vil altså blive endnu varmere i fremtiden, da de både bliver påvirket af heat-island 
effekten og den globale opvarmning. De høje temperaturer kan give hedeslag, med 
symptomer som hovedpine, mindsket bevidsthed og svimmelhed, men kan i værste 
tilfælde, særligt blandt ældre og spædbørn, også give hjertesvigt (Bang, 2019).  
Derfor udgør de stigende temperaturer og heat-island effekten en trussel for 
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beskyttelse af ubehagelige sansepåvirkninger, og det giver altså mening at kigge på 
nedkølende elementer, i forhold til designet af området.  
Ved hjælp af større implementering af beplantning kan heat-island effekten 
nedbringes, eftersom beplantning i byen bidrager til lavere luft- og 
overfladetemperaturer (Kuttler, 2008). Planterne skaber fordampning, hvilket giver 
en nedkølende effekt. Denne nedkølende fordampningseffekt går storbyerne ofte glip 
af, grundet byernes faste overflader og afledning af regnvand (Kuttler, 2008). 
Sammenligner man naturrige områder, som dyrehaven, med Indre By, er forskellen 
på overfladetemperaturen stor. Her er overfladetemperaturen bemærkelsesværdigt 
højere i Indre By, og koldest på træernes overflader i Dyrehaven (bilag 4). 
For at få nedsat risikoen for heat-island effekten i området, er plantning af flere træer 
altså mest effektivt. Grundet træernes dybe rødder, har de sværere ved at udtørre, 
end for eksempel græs, der har et meget overfladisk rodsystem. På den måde bevarer 
træerne deres nedkølende effekt i længere tid (Bühler, Tøttrup, Borgstrøm, Jensen, 
2010). Samtidig har træer også en nedkølende skyggeeffekt, hvilket vil hjælpe på 
beskyttelsen mod solens temperaturøgning og samtidig også føre til en bedre 
opfyldelse af herlighedsværdierne, som der beskrives i afsnit 4.3.3.1 om Nedkøling. 
 

 

4.2. Komfort  

Dette afsnit besvarer arbejdsspørgsmål 3, som lyder: Hvordan kan man ændre 
byrummet fra et gennemgangsområde til et opholdsområde? 
I følgende afsnit ser vi på problemstillinger i området der omhandler komfort. 
Herunder følger Gehls seks kriterier, der medvirker til at skabe god komfort i et 
område. De seks kriterier omhandler mulighederne for at gå, stå/opholde sig, sidde, 
se, tale og høre foruden aktiviteter/udfoldelse. Flere af disse kriterier overlapper 
hinanden, og omhandler dermed de samme problemstillinger. Man kan derfor med 
fordel løse en række af de ovennævnte kriterier samlet. Derfor sammenskrives 
muligheder for at sidde og stå/ophold i et underkapitel. I kapitlet udfoldes de seks 
kriterier og vurderes hvorvidt de opfyldes, samt hvordan mulige løsninger ville 
kunne inkorporeres i omlægningen af området.  
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4.2.1. Mulighed for at gå  
På baggrund af de mange tusinder af fodgængere der bevæger sig ind og ud af tivoli 
hver dag, foruden menneskemængden der bevæger sig mellem Hovedbanegården og 
Indre By, er det essentielt for dette område at indtænke velfungerende gangarealer 
(Tivoli, 2018). 
I feltarbejdet fremkommer det tydeligt, at menneskemængden er størst på fortovet 
ved Tivoli, her gebærder der sig langt flere mennesker end på den anden side af 
vejen. Forholdende for at gå er dog ikke lige på hver side, da der er langt smallere på 
Tivoli siden, dertil er der placeret forhindringer i form af terrorsikring og parkerede 
cykler (Feltarbejde, bilag 8). Denne mangel på plads til at gå illustreres yderligere i 
feltarbejdet, hvor der observeres fodgængere, der bevæger sig ud på cykelstierne i 
mangel på plads til at gå inde på fortovet. Dertil blev der også observeret store 
menneskemængder der flokkedes ude foran Tivolis hovedindgang, og forhindrede 
gennemgang for andre fodgængere, der bevægede sig gennem området.  
Denne problematik af mangel på plads til at gå, kan løses gennem omdannelsen af 
Vesterbrogadeområdet til en park. Ved at Fjerne biltrafikken, vil der åbnes et meget 
større areal, hvor der ville kunne anlægges flere stier og større gangområder, der vil 
kunne lette presset på det nuværende fortov. Ved at omdannelsen til en park på 
området, vil det blive lettere for fodgængeren at bevæge sig over i den anden side af 
området langs Axel Towers, hvor mængden af fodgængere er mindre (Feltarbejde, 
bilag 8) I øjeblikket er området opdelt af en trafikeret vej, hvor der er lang ventetid 
ved fodgængerfelterne, hvilket øjensynligt ikke engagerer fodgængeren til at bevæge 
sig over på den anden side, for at undgå den store menneskemængde på Tivoli siden. 
For at optimere fodgængeres mulighed for at gå i området, skal der altså gøres plads 
til den store menneskemængde der bevæger sig ind, og ud af Tivoli, såvel som foran 
dets hovedindgang. Yderligere skal der også gøres plads til at fodgængere kan bevæge 
sig af andre stier, uden om dette område. 
 
4.2.2. Sidde- og opholdszoner 
Brugerne af området skal have mulighed for at opholde sig både stående og 
siddende, da disse muligheder er et essentielt element for et område, hvis det ikke 
udelukkende skal fungere som et gennemgangsområde, men også skal løfte opgaven 
som et opholdsområde. I øjeblikket er der placeret flere bænke på Axel Towers siden 
end på Tivoli siden, hvor der blot er 2 bænke på hele den 230 meter lange strækning. 



Gruppe nr: V1924788444     17/12/2019 

49 

På trods af de mange bænke på Axel Towers siden, benyttes disse ikke. Dette kan 
blandt andet skyldes, at mange er blokeret af cykler der enten er parkeret op ad eller 
foran størstedelen af bænkene (se figur 22). Mulighederne for at sidde såvel som at 
opholde sig i området er altså få. Mulighederne for at stå og nyde området foran 
Tivoli er også begrænsede. Her risikerer områdets brugere at komme i karambolage 
med de gennemgående fodgængere, 
særligt ved fodgængerfeltet der er 
placeret foran Tivolis hovedindgang 
(Feltarbejde, 2019). Da pladsen er så 
trang, særligt på Tivoli siden, er det 
svært at opholde sig. Ved de få 
steder beregnet til ophold, ses det 
ofte at de er blokeret af cykler. For at 
gøre det muligt at opholde sig i 
området, er det dermed ikke alene 
nok, bare at stille flere bænke op. 
Der skal tilmed også findes 
løsninger på cykelparkering og skabes mere plads, for at skabe optimale og brugbare 
opholdsområder. Ved at omdanne området, vil man kunne skabe nye og større 
cykelparkeringer og dermed afhjælpe overbelastningen i området, af hensynsmæssigt 
parkerede cykler, dette uddybes tidligere i rapporten under 4.1.1.4. 
 
4.2.3. At høre og tale 
Vesterbrogadeområdet er som mange af Københavns trafikerede veje præget af 
støjforurening, som der er redegjort for i afsnit 3.3. 
Støj er et problem på området, der kan hindre muligheder for at høre og tale. Som 
redegjort for i kapitel 3, ligger støjniveauet på området mellem 65-75 dB hvilket 
ligger over de 60 dB som er den absolutte grænse for baggrundsstøj, for at kunne føre 
en normal samtale (Gehl & Rodgers, 2010, s. 153). I en løsning på dette problem, vil 
afspærringen for biler på området til dels kunne minimere støjforureningen, dog 
forurenes området yderligere af de omkringliggende veje samt af støj fra de mange 
mennesker på området. I forlængelse af, at grøn beplantning allerede er en faktor der 
inkorporeres som løsning af mange problemer på området, virker beplantning også 
støjabsorberende (Yang, Bao & Zhu, 2011). Beplantning kan altså, foruden fjernelsen 

Figur 22 Feltarbejde, bilag 8 
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af biltrafikken på området, afhjælpe støjen på området og skabe bedre muligheder 
for at føre samtaler på området. Herudover skal muligheder for at føre samtaler også 
inkorporeres i udførelsen af opholdsområder, for at skabe de bedste forhold.  
 
4.2.4 At se 
Mulighed for at se afhænger i høj grad af belysning, som belyst under afsnittet 
4.1.2.3. Belysning. Dertil begrænses udsynet af de omkringliggende høje bygninger 
yderligere, der indskrænker brugerens udsyn på området.  
I forhold til at kunne se attraktioner, tiltrækker Tivolis 
hovedindgang mange mennesker (Feltarbejde, 2019). 
Mange ønsker at tage billeder af hovedindgangen, men 
den trange plads fører til alternative løsninger for at 
kunne gøre dette (se figur 23I en omlægning af 
Vesterbrogadeområdet, vil det være essentielt at gøre 
plads til udsyn mod hovedindgangen, herudover vil 
højere udsigtspunkter i området også kunne give 
fodgængere en bedre mulighed for at orientere sig i området. 
 

4.2.5. Mulighed for udfoldelse/aktiviteter 
Området byder på nuværende tidspunkt på mange forskellige faciliteter i de 
omkringliggende bygninger, som redegjort for i kapitel 3. Frem for at skabe nye og 
flere aktiviteter på området, vil det være mere essentielt at skabe bedre forhold for de 
nuværende aktiviteter, ved for eksempel at give bedre forhold for udeservering for de 
mange cafeer og barer. De omkringliggende aktører ser klart et stort potentiale, i at 
optimere ude forholdene for deres virksomhed, som her udtrykt af manager på the 
Old English, Veeck: “And something like this where you can hang out in the 
summer, this place would probably be packed, if there were proper place for 
seating outside.” (Bilag 7). 
Ved at omdanne området til en park, ville udførelsen af aktiviteter gøres nemmere. 
Da området ligger centralt og attraktivt, og dagligt besøgt af en bred vifte mennesker, 
er det derfor særdeles relevant at optimere forholdene for udfoldelse og aktivitet. En 
optimering af dette ville forhåbentlig kunne fremme områdets attraktivitet.  
 

Figur 23 Feltarbejde, bilag 8 
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4.3. Herlighedsværdier 

Dette afsnit besvarer arbejdsspørgsmål 4, som lyder: Hvordan kan vi skabe et 
byrum der omfavner positive sanselige aspekter?  
I dette afsnit vil vi komme ind på de problematikker, der på nuværende tidspunkt 
har en negativ effekt, på det sanselige indtryk, på området. Vi vil i de følgende afsnit 
redegøre for, hvordan man, via Gehls 12 kriterier, kan optimere de sanselige indtryk. 
 
4.3.1. Positive sanseindtryk 
Følgende afsnit belyser hvordan positive sanseindtryk og kvaliteter øges gennem 
beplantning. Yderligere berører vi skrald som et negativt sanseindtryk, derfor belyses 
håndtering af skrald, i form af skraldespande, for at undgå negative sanseindtryk. 

4.3.1.1 positive psykiske sanseindtryk ved grønne byområder 

Grønt bymiljø har flere sundhedsmæssige positive konsekvenser. I en undersøgelse 
fra 2003, på 112 forsøgspersoner, foretaget af Terry Hartig, sendte man 
forsøgspersonerne på en gåtur igennem bymiljø og grønne omgivelser. Dette viste at 
blodtrykket var stigende da forsøgspersonerne gik igennem bymiljøet, og faldende da 
forsøgspersonerne gik igennem de grønne omgivelser (Naturstyrelsen, 2005, s. 7). 
Samtidig blev sindsstemningen målt som positiv, da forsøgspersonerne gik igennem 
de grønne omgivelser. Denne positive sindsstemning blev ikke målt da 
forsøgspersonerne gik igennem bymiljøet (Hansen, 2005 s. 7). Denne undersøgelse 
viser altså, at grønne omgivelser har en afstressende effekt på mennesker 
(Naturstyrelsen, 2005, s. 7). 

4.3.1.2 Skrald  

Samtidig med at der skal være plads til at gå, skal der også være en tilpas mængde af 
skraldespande på Vesterbrogadeområdet. Der er på nuværende tidspunkt 20 
skraldespande spredt ud på området. Der er henholdsvis 4 skraldespande på Tivoli 
siden og 16 på Axel Towers siden, men dette har vi observeret ikke er nok, til at 
akkommodere den store folkefærd på Vesterbrogadeområdet (se fig. 24). 
Langt størstedelen af færdslen på fortovet er på Tivoli siden, men der er kun placeret 
4 skraldespande på denne side (Feltarbejde, 2019). De er tit proppet med affald, så 
man oplever, at folk stiller deres affald ved siden af eller bare smider det. 
(Feltarbejde, 2019)  
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Butikschefen på Lagkagehuset nævner også skralde 
problemet i vores interview: “Det ligner også, om 
sommeren, sådan Roskilde Festivalen derude, der 
er bare skrald og McDonalds, kæmpe måger, altså 
det er ikke så charmerende område” (Bilag 6). 
Skralde problemet vokser sig kun større når 
menneskemængden bliver større, som for eksempel 
om sommeren eller til store arrangementer i Tivoli.  
I Københavns Kommune Ressource- og Affaldsplan 
til 2024, vil de lave større fokus på, at borgerne i kommunen skal forbedre deres 
affaldssortering. Ifølge planen, så er der 34.000 boligenheder i København, der ikke 
har plads til affaldssortering. For at komme dette problem til livs vil kommunen 
bruge offentlige arealer til affaldssortering, så alle har mulighed for det. (Københavns 
Kommune, 2018)  
Hvis man ombygger Vesterbrogade til en park, vil der skabes ekstra plads for 
brugerne af området, og ydermere skabe en mulighed for at bygge flere og større 
skraldespande, som bedre kan klare presset af den store folkefærden. Samtidig med 
at der bliver plads til flere skraldespande, vil der også komme plads til et 
affaldssorterings område. Derved vil parken være med til at løse endnu et problem 
for Københavns Kommune.  
I 2018 begyndte Københavns Kommune at eksperimentere med nye skraldespande, 
kaldet “Hi-tech skraldespande.” Disse skraldespande er større end de nuværende 
skraldespande på Vesterbrogade, og er også delt op i tre sektioner, en til plast-, 
papir-, og bioaffald. (TV2 LORRY, 2018) 
Så samtidig med at der kan blive bygget flere og større skraldespande, så vil de nye 
skraldespande være mere miljøvenlige fordi de er med til at sortere affaldet. 
 
Placeringen af skraldespandene på Vesterbrogadeområdet er også vigtigt, her kan 
man inddrage en af de to typer af nudges; fysiske indretninger. Skraldespandene skal 
være placeret med jævne mellemrum, så man ikke skal gå for langt for at smide sit 
skrald ud. De skal være placeret ved bænkene, og derudover skal skraldespandene 
ikke være til gene eller forhindre brugerne af området. Hvis man placerer 
skraldespandene tæt på hvor mennesker opholder sig eller gennemgår, så vil de have 

Figur 24 Feltarbejde, bilag 8 
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større incitament for at smide skrald ud, end hvis skraldespandene var gemt væk 
eller placeret med for stort mellemrum. (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016) 
Derefter kan man anvende den anden type af nudging; signaler. Ved at bruge 
kognitive bias fra den hurtige tænkemåde, kan man nemmere signalere og vise hvor 
skraldespandene er og hvordan de skal bruges. Københavns Kommune bruger 
allerede to af disse bias til deres skraldespande, nemlig Perception og Social Proof. 
De har malet skraldespandene limegrønne, så de er mere iøjnefaldende, det gør 
nemlig at mennesker lægger mærke til skraldespandene når de filtrerer alle 
signalerne i området. Derefter har Københavns Kommune lavet små neon-grønne 
fodspor som fører over til skraldespandene. Det viser at det er normen at smide 
affald ud i skraldespandene, og i og med at mennesker er sociale væsener, så vil de 
gerne indrette sig efter normen. (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016, s.9) 
Det laveste gærdes princip lægger sig meget op af de fysiske indretninger. Mennesker 
skal ikke udsættes for særligt meget besvær, før de opgiver at smide deres skrald ud. 
Derfor er det vigtigt at placere skraldespandene på lettilgængelige steder og at det 
passer ind i de naturlige gå- og opholdsområder. (Miljø- og Fødevareministeriet, 
2016, s.9) 
 
4.3.2. Skala 
Da vi beskæftiger os med området mellem bygningerne, ser vi det ikke som en 
mulighed at ændre på højden af bygningerne. De omkringliggende bygninger 
henvender sig til de gående med butiksfacader i stueetagen i menneskelig skala.  
Gennem en omlægning af området til en park vil beplantning være med til at bringe 
området ned i menneskelig skala og distrahere for udsynet til de omkringliggende 
høje bygninger.  

 
4.3.3. Muligheder for at nyde positive aspekter ved klimaet 
I dette afsnit vil vi komme ind på, hvordan vejret har en effekt, på områdets sanselige 
indtryk. Vi vil redegøre for din negative-, såvel som de positive aspekter, såsom regn 
og sol. Gode forhold for at skærme for, såvel som at imødekomme vejret er et af 
Gehls kriterier der skal opfyldes, for at opnå en god herlighedsværdi. 
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4.3.3.1. Nedkøling 

På varme solskinsdage er nedkølings zoner vigtige, hvis Vesterbrogadeområdet skal 
opnå en positiv herlighedsværdi. 
Som der tidligere er skrevet i afsnit 4.1.3.3, har træer en positiv effekt på reducering 
af høje temperaturer i byerne samt en positiv effekt for den enkeltes psyke. 
Derfor er træer allerede en vigtig del af designet, og er derfor også en oplagt 
nedkølings kilde for området. I de varme årstider (sommer og forår) har træer en 
stor skygge overflade. Denne skygge overflade afgiver en nedkølende skyggeeffekt. 
En sådan skyggeeffekt påvirker overfladetemperaturen og har samtidig også en effekt 
på de nærliggende bygninger, hvis de bliver ramt af træets skyggeeffekt. På den måde 
får både områdets brugere og aktører gavn af træers nedkølende skyggeeffekt. 
(Dansk byplan, 2016) 
 

4.3.3.2.Mulighed for at nyde solen 

Selvom skyggeområder er vigtigt for områdets herlighedsværdi, er det modsat også 
vigtigt at indtænke muligheder for at nyde solen på området i designet. 
Området er meget solbeskinnet og har meget potentiale for at skabe gode solrige 
opholdsmuligheder (Lokalplan, 2012, s. 14), men denne mulighed imødekommer 
området på ingen måde, mener butikschef Fanny: “Altså der er sol hele dagen 
derude (red. området) om sommeren, det er virkelig det bedste solspot, men virker 
også meget øde og det er egentlig en af de bedste placeringer i København, men den 
er bare nederen.” (Bilag 6). 
I en omlægning af området vil det altså være essentielt at skabe mulighed for at nyde 
solen, optimale muligheder for dette skal skabes i forlængelse af opholdsmuligheder 
under komfort, samt vindafskærmning under beskyttelse. For at skabe optimale 
forhold for at nyde solen, skal det altså indtænkes sammen med andre løsninger på 
området. 
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5. Diskussion  

Dette kapitel besvarer arbejdsspørgsmål 5, som lyder: Hvordan udarbejdes den 
endelige model i forlængelse af projektet?  
I analyseafsnittet kom vi frem til flere generelle løsningsforslag til de forskellige 
problematikker på området. I dette afsnit diskuteres hvordan disse 
løsningsforslag kan samles til én løsning, der forholder sig mere specifikt til det 
konkrete byrum, og derigennem komme frem til den endelige designløsning for 
området.  
  

Modellen måler 57,5*25cm og er udarbejdet i størrelsesforholdet 1:400.   
  

Nedenstående model (figur 25) har til formål at illustrere hvilket område vi har 
med at gøre, og dets udseende hvis ryddet for vej, fortove, cykelstier, inventar og 
beplantning. Nedenfor ses en model der illustrerer dette, samt bygningernes 
placeringer og afstand til hinanden på området. Disse bygninger og afstande kan 
ikke ændres, og vil derfor være faste igennem vores iterationer.   

 

Figur 25 model 

  

Den nedenstående model (figur 26) har til formål at illustrere den nuværende 
pladsfordeling på området, mellem mennesker, cykler og biler.   
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Figur 26 model, blå: cykelsti, hvid: vej, orange: cykel og bilparkering 

  

Vi er her blevet opmærksomme på hvad problemerne er, og hvad disse skyldes. 
Dette er gjort gennem benyttelsen af CCM (bilag 9) der har kortlagt problemerne 
på området og hvad der har forskyldt dem. Alle disse problematikker er yderligere 
blevet belyst gennem kapitel 3 samt kapitel 4, der har forsøgt at håndtere disse 
problematikker og efterfølgende komme med løsningsforslag.   
For at starte udformningen af parken, lavede vi flere forskellige illustrationer, der 
kunne igangsætte ideprocessen og arbejdes ud fra. Disse ses nedenfor i figur 27.
    

 
Figur 27 indledende design iterationer 

  

Herefter diskuteres hvordan de forskellige større elementer og behov enkeltvis 
inkorporeres i designet.   

 

5.1 Basale sikkerhedsbehov  

Designprocessen har lagt vægt på at prioritere områdets basale behov, herunder 
cykelstier og terrorsikring, for efterfølgende at fokusere på opbygningen af 
områdets terræn, og derefter videre fokus på områdets indhold.   
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I denne iteration sættes der fokus på de basale sikkerhedsbehov, som skal danne 
rammerne for området.   
Ved områdets opbygning var fokus indledningsvist på perimetersikring af 
området, jf. afsnit 4.1.2.2 om moderne terrorsikring, for netop at danne rammer 
om de basale behov. Som det fremgår af analysen, skal der være en række vigtige 
kvalitetskriterier til stede ved perimetersikringen:  

- Perimetersikringen skal være i stand til at modstå et muligt angreb med 

køretøj.   

- Udrykningskøretøjer skal have nem adgang til området.   

- Perimetersikringen skal fungere afgrænsende for området - både nat og 

dag.   

Med afsæt i disse kvaliteter fremgår det, at det ikke ville være holdbart at opsætte 

en mur, eller gøre brug af store beton blokader, for at afspærre området for biler. I 

stedet er der brug for en fleksibel løsning, som tillader cyklister og fodgængere, let 

at navigere ind og ud af området, som dog samtidig kan skabe tryghed gennem en 

brat opbremsning af et muligt køretøjsangreb. Hertil vil et pullertsystem, 

monteret med LED belysning, som nævnt i afsnit 4.1.2.2., være at foretrække for 

området. Denne løsning tillader et åbent flow for cyklister og fodgængere, 

samtidig med at være afspærrende for bilister, dog med mulighed for let at åbne 

barriererne for udrykningskøretøjer.  

Denne perimetersikring placeres fordelagtigt i begge ender af området, ved 
Bernstorffsvej og H.C. Andersens Boulevard, ved bygningernes åbning. Dette 
fungerer dermed også som en afgrænsning for området, og synliggører netop 
denne, foruden at være med til at opfylde Gehls kriterier om Beskyttelse mod 
trafik og ulykker, såvel som Sikkerhed mod kriminalitet (med henblik på 
terrorsikring). Dette er illustreret med gul i figur 28.   

Figur 28 model, blå: cykelsti, gul: terrorsikring 
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Efter de perimetermæssige afgrænsninger, undersøges placeringen af områdets 
cykelsti nærmere, med afsæt i aspekterne, diskuteret i afsnit 4.1.1.3., 4.1.1.4., 
samt 4.1.2.3.1.. Et af områdets største observerede problematikker, er balancen 
mellem cykelsti og fodgængere - primært foran Tivoli, hvor fodgængere ofte 
bevæger sig ud på cykelstien. Dertil er pladsmangel yderligere problematisk for 
området, særligt med fokus på Tivoli siden, hvor der, som redegjort for i kapitel 
3, ofte er en tæt menneskemængde at finde. I forbindelse med denne 
problematik, har vi diskuteret flere løsninger, i forhold til cykelstiens placering 
samt antal og bredde. Herigennem fandt vi det mest favorabelt at samle 
cykelstierne til én samlet og dobbeltsporet cykelsti. Dette gøres med formålet 
om at mindske antallet af gnidningspunkter mellem cyklister og fodgængere. 
Derved skabes der færre sammenstød mellem cyklister og fodgængere, samt et 
mere uafbrudt flow.  I forhold til bredden af den dobbeltsporede cykelsti er 
mindstekravet på 1,8 m, men med henblik på, at cyklister kan overhale brede 
cyklister, såsom ladcykler, i egen bane, vurderer vi det mest optimalt at gøre 
cykelstien 5 m bred, med hvert spors bredde på 2.5 m.   
  

Placeringen af cykelstien tager udgangspunkt i at skabe mere plads foran Tivoli 
samt restaurationsvirksomheder med udeservering. Herefter har vi diskuteret 
flere mulige placeringsforslag af cykelstien, som har ledt til at placere cykelstien 
diagonalt henover området - her starter cykelstien tæt ved Axel Towers siden, og 
ender tæt på Tivoli siden, ved Industriens Hus (illustreret i figur 28). Herved 
skabes der mere plads foran Tivolis hovedindgang samt opholdsplads foran 
området med udeservering hos The Old English Pub, Rosie McGee’s m.fl.. De 
smallere områder vil være ud for områder med detailbutikker, der ikke benytter 
udeområder i lige så højt omfang, dog vil disse områder stadig kunne håndtere 
den store menneskemængde, da de samtidig bliver markant bredere end de er nu.  
  

5.2 Opholds- og siddezoner  

Efter udviklingen af de rammer som skal ligge til grund for områdets opbygning, 
kigges der nærmere på områdets terrænmæssige udvikling. Her er et af 
fokuspunkterne at skabe mere plads foran Tivolis hovedindgang.  
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Et af forholdene, som er med til at danne en bremseklods for det store 
menneskeflow ved Tivoli siden, er mennesker der forsøger at tage billeder af 
Tivolis hovedindgang. Her stiller de mange mennesker sig henholdsvist på det 
travle fortov, cykelstien, eller en af de grønne terrorsikrings kasser. Yderligere 
bremser de mange mennesker, i kø ved indgangen, også flowet (Feltarbejde, Bilag 
8).   
For at komme dette problem til livs, har vi i vores overvejelser kigget på at danne 
et højdedrag. Dette højdedrag ville kunne fungere som et udsigtspunkt, samt 
fungere som et overgangspunkt mellem Tivoli siden og Axel Towers siden. For at 
undgå et nyt sammenstød, mellem fodgængere og cyklister, vil dette højdedrag 
hæves over cykelstien, som vil løbe igennem højdedraget i en cykeltunnel. 
Højdedraget vil være placeret mellem Tivoli og Axel Torv som illustreret i figur 29. 
Foruden at fungere som en passage og et udsigtspunkt, vil det også kunne fungere 
som et opholdsområde, med for eksempel inkorporeret siddepladser blandt grøn 
træbeplantning. I udformningen af dette højdedrag har vi udtænkt forskellige 
udformingsmuligheder der bedst akkommodere de forskellige funktionaliteter.  
 

 
Figur 29 model, blå: cykelsti, gul: terrorsikring, grøn: beplantning 
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Figur 30 model, blå: cykelsti, gul: terrorsikring, grøn: beplantning 

 

Et sådan tiltag vil foruden være med til at opfylde en række af Gehls  

kvalitetskriterier, heraf: ‘Beskyttelse mod trafik og ulykker’, da højdedraget 
fungerer som en afskærmning af cykeltrafikken, som bliver ført under 
højdedraget. ‘Beskyttelse mod ubehagelige sanser’, gennem en opførsel af terræn 
og grøn beplantning, hvilket er med til at afhjælpe vindstød, forårsaget af høje 
bygninger på et fladt område uden friktion på området (jf. afsnit 4.1.3.2.). 
Yderligere vil et højdedrag opfylde kriteriet omkring ‘Muligheder for at se’ og 
‘Muligheder for ophold’ da højdedraget vil fungere som et udsigtspunkt, foruden 
integrerede opholdspladser.   
  

Efter anlægningen af områdets første grønne område, i form af det ovenstående 
højdedrag, vil fokus være at danne flere grønne zoner i området (itteration af dette 
tiltag illustreret i figur 30).   
Med det gennemgående fokus om at skabe friktion på området, foruden at øge de 
sikkerhedsmæssige tiltag, med henblik på forurening, vejr, temperatur såvel som 
herlighedsværdier. Indledningsvist placeres der yderligere grønne områder op ad 
cykelstien, for at afskærme cykeltrafikken fra fodgængerne på området, i takt med 
Gehls kriterier om afskærmning af trafik. I forbindelse med yderligere 
trafiksikkerhed på området tilføjes der en fodgængerovergang, med henblik på at 
sikre ekstra opmærksomhed fra cyklisterne, på visse områder af cykelstien. Dette 
illustreres i figur 30.    
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Hertil er intentionen at sprede grøn beplantning og træer jævnt ud over området, 
for at øge tilstedeværelsen af grønt, da dette, som beskrevet tidligere, bidrager til 
området på mange forskellige fronter. Herunder Heat Island Effect såvel som 
herlighedsværdier.   
  

5.3 Cykelparkering  

Med et øget fokus på tilgængelighed for cykler, er det imperativt at indtænke 
muligheder for cykelparkering på området. Tilgangen til områdets cykelparkering, 
frembringes med et fokus på at fjerne cykler fra fodgængerområder, for at 
minimere forhindringer for fodgængere, såvel som uønsket rod, gennem cykler 
placeret udenfor cykelstativer.   
Indledningsvist sættes der fokus på etableringen af to store cykelparkeringszoner, 
disse bliver placeret i hver ende af Vesterbrogadeområdet, med henblik på at 
akkommodere knudepunkterne, i form af Tivolis hovedindgang og service-karéens 
gæster, foruden at virke som et naturligt indgangsparti for cyklister.   
Med en fastlagt cykelparkering ved begge indgangspartier, bliver det naturligt at 
tage et kig videre på mulighederne for en mindre cykelparkering midt på området, 
der kan fungere afskærmende mellem cykelsti og gangområde, samt 
akkommodere de cyklister der ønsker at parkere midt på området.  
Nedenfor ses iiterartioner i forhold til placering af cykelparkering, i figur 31 og 32. 

  
Figur 31 model, blå: cykelsti, gul: terrorsikring, grøn: beplantning, orange: cykelparkering 
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Figur 32 model, blå: cykelsti, gul: terrorsikring, grøn: beplantning, orange: cykelparkering 

For at tydeliggøre parkeringszonerne, har vi taget et kig på 
cykelparkeringsløsninger i København, herunder cykelparkering ved Nørreport, 
hvor cykelparkeringen er sænket i jorden, hvilket fungerer som en fysisk 
indretning, jf. 2.4.1., med det formål at henlede cyklisters opmærksomhed mod 
disse indrettede parkeringszoner. Her fungerer en nedsynkning som en tydelig 
afgrænsning af områder for cykelparkering.  
  

5.4 Afsluttende iteration  

Vores afsluttende iteration visualiserer hvordan vi ser muligheden for at opfylde 
Gehls 12 kriterier. Her har vi tilføjet opholdszoner, som er illustreret med lilla. Det 
lyserøde illustrerer hvor vi anser stor gennemgang vil finde sted, og derved skal 
det betragtes som et gangområde, med henblik at skabe plads hertil. Det røde 
illustrerer områdets knudepunkt, i form af Tivolis hovedindgang, hvor en del 
stående ophold finder sted. Alle disse elementer illustreres i nedenstående figur 
33.   

Elementer som skraldespande og bænke er ikke illustreret konkret i iterationerne, 
men skal ses som elementer der skal inkorporeres efterfølgende i forlængelse af 
den overordnede udformning af parken. Vi har altså fremfor at illustrere de 
enkelte elementer, illustreret overordnede opholdsområder, hvori disse skal 
inkorporeres.   
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Figur 33 model, blå: cykelsti, gul: terrorsikring, grøn: beplantning, orange: cykelparkering, lilla: 
opholdsområder, rød: stående opholdsområder, lyserød: gennemgangsområde 
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6. Konklusion  

Vi vil i dette kapitel redegøre for vores designløsning, samt for hvordan den 
opfylder Gehls 12 kvalitetskriterier. Vi har igennem vores projekt undersøgt 
forskellige emner, samt indsamlet empiri gennem feltarbejde, som er relevant for 
Gehls  
kvalitetskriterier. Vi har derfor løbende indsamlet den viden, der danner 
grundlaget for vores designløsning, og derved kommet frem til en designløsning 
for Vesterbrogadeområdets samfundsmæssige problematikker.   
  

6.1. Design  

Den endelig design-iteration, som fremlagt i kapitel 5, danner grundlaget for den 
endelige model, som vil blive fremlagt ved projektets eksamination. Der skabes en 
fysisk model, som tager udgangspunkt i de problematikker, og dertilhørende 
løsningsforslag, som er blevet optrevlet gennem projektets udførsel. Hertil er 
fokus ydermere placeret på at leve op til kriterierne, fastlagt i Gehls 12 
kvalitetskriterier. Den fysiske model blev valgt som designmæssig model, da det 
dyrker det håndgribelige og modellerbare, hvilket hjælper det visuelle udtryk med 
at virkeliggøre modellen.   
Med afsæt i Gehls 12 kvalitetskriterier har vi skabt et afgrænset område, afskåret 
fra trafik, der tillader åben bevægelse for fodgængere, på et område centralt i 
København, hvor det før ikke var muligt. Dette område er skabt gennem en lang 
iterationsproces, som har forsøgt at kortlægge opholdsmønstre og derved forsøgt 
bedst muligt at indordne området efter disse mønstre. Hvilket fører til en 
opfyldelse af områdets behov.   
Vi har skabt et mere komfortabelt område, der giver bedre plads til at bevæge og 
opholde sig på, for fodgængerne, hvilket var et af de største problemer- og 
mangler i området. På den måde er området gået fra et gennemgangsområde, til et 
område med gode opholdsmuligheder.  
Ved implementering af flere grønne områder, forøges luftkvaliteten, og samtidig 
nedsættes områdets heat-island effect. Ved fjernelse af trafikken, mindskes luft- 



Gruppe nr: V1924788444     17/12/2019 

65 

og støjforureningen i området. Disse kriterier vil gavne brugernes sanselige 
aspekter positivt, og dermed gøre området sundere at befærde sig i.   
Hertil vil den endelige models designrationale belyses yderligere, ved den endelige 
eksamination, med et uddybende fokus på områdets funktionaliteter, og dertil den 
endelige udformning.   
    
6.2. Refleksioner  

Gennem opgaven har det været fravalgt at kigge på de biltrafikmæssige 
problematikker, ved en omlægning af området. Dette har vi hovedsageligt 
afgrænset os fra, da det ville være af for stort et omfang, taget projektets 
tidshorisont i betragtning. Ved et større projektomfang ville være interessant at 
nærmere betragte de mulige konsekvenser af netop denne omlægning af 
Vesterbrogadeområdet, som projektet kortlægger. Ydermere ville et kig på 
effekten på offentlig transport, som resultat af en omlægning være interessant at 
undersøge, særligt taget projektets fokus på bæredygtighed i betragtning.   
  

Det kunne foruden have været interessant at foretage en fotometrisk analyse, for 
at kortlægge belysningen på området, og dermed analysere nærmere på en 
passende afstand mellem lys-armaturer, og udforske de mørke zoner på området. 
Desværre ville omfanget af dette ikke kunne finde plads i dette projekt, og dertil 
kræve en teknisk forståelse, eller ressourcer til ekstern drivkraft.   
Det ville have været spændende også at kigge på det æstetiske aspekt, og hvordan 
man kunne optimere områdets æstetik. Dette har vi dog valgt at afgrænse os fra, 
da et kapitel om dette, som før nævnt i afsnit 1.6, ville bygge videre på vores andre 
afsnit.  
Interview af flere aktørere på Vesterbrogadeområdet, foruden aktører såsom 
Københavns Kommune, og byplanlæggere kunne have givet yderligere indsigt på 
området. Yderligere indsigt fra aktører kunne forstærke eller afkræfte behov som 
projektet kortlægger, hertil eventuelle ændringer som de ville have omkring 
ombygningen af området, eller ændringer de så som værende ulogiske. I denne 
forbindelse kunne en evalueringsproces som involverede aktørerne yderligere 
have kvalitetssikret den endelige designløsning, med henblik på opfyldelse af 
aktørernes behov.   
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Bilag 4  

  
Bühler O. Tøttrup C, Borgstrøm R, Jensen M. B. (2010) U rban heat island i 
København. Skov & Landskab, Københavns Universitet, s. 31.   
Lokaliseret d. 1 december 2019 på:  https://docplayer.dk/17482126-Urban-heat-

island-i-koebenhavn-buhler-oliver-toett rup-christian-borgstroem-rasmus-

jensen-marina-bergen.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppe nr: V1924788444     17/12/2019 

77 

 

 

Bilag 5: Interview skabelon  

 
 
intro - briefing  Formalia, navn, stilling? 

Intro: hvad interviewet kommer til at dreje sig om/hvad vi 
kommer til at spørge ind til. 
sikre os det er ok at optage vedkommende og quote dem 
i opgaven. 
→ starter båndoptageren  

Hvordan fungere området i 
dag? 

• Hvordan er det at have forretning her? 
• Kunder? 
• Vareindlevering? 
• Biltrafik? 

Er i opmærksomme på Gehl 
og Tivolis vision? 

• Har de hørt om det? 
• Hvad synes de om det? 
• Er i blevet kontaktet af gehl/tivoli? 
• Ønsker/forventninger/krav 

Problematikker • Biltrafik ? 
• Vareindlevering ? 
• Vil det gøre skade? 

Outro - debriefing  Båndoptageren slukkes 
Tak for interviewet... 

 

Bilag 6: Interview med Fanny, Lagkagehuset  

Fanny Seibæk Kongstad – Butikschef Lagkagehuset – 28. november 2019  

Clara: Vi vil starte med at høre om hvad I synes om området lige nu og hvordan det er at 
have butik her 

Fanny: Ja det er godt for os at have butik her, især fordi vi sammen med turistinformation, 
det giver en masse kunder, men vi har mistet rigtig mange kunder de sidste par år, der er 
fem espresso houses inden for 50 meter, der har vokset op. 

Så på den måde er der meget konkurrence, men det er fint, fordi det er næsten kun firmaer 
der er herinde, så vi har mange faste kunder vi kunne holde i mange år, så det er store 
bestillinger en gang om ugen, det fint på den måde 

Clara:  Så der er mange firmaer? 

Fanny: Virkelige mange firmaer, sådan 80% af vores kunder er fra nogen der arbejder her, 
også resten er turister. Det er virkelig sjældent at der nogen der kommer herind bare for 
sjov. 
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De to bænke der står ude foran butikken nu, det er det bedste, synes jeg, vi har haft af ude 
områder. Det har vi virkelig kæmpet for i flere år, at få noget ordentligt, men det er svært i 
forhold til hvem der skal aftale det med kommunen og hvem der gøre rent derude og det 
skal også være noget vi skal bære ind og ud. 

Så det er meget besværligt at finde en ordentlig løsning, men nu, faktisk i sidste måned, har 
vi fået godkendt at vi lejer os ind hos Buen, der har hele den her bygning og vi har fået en 
kæmpe husleje nedsættelse, fordi de er så glade for at vi ligger her, også har vi fået fuld 
råderum over det udeområdet foran butikken. 

Linea: Så det er lige ud foran butikken? 

Fanny: Ja faktisk det der er imellem dørene af butikken, også må vi bruge så meget vi vil. 
Men Lagkagehuset tager lang tid om at få nogle møbler til området, men det kan være at det 
når at komme inden sommeren. 

Clara: Men det I har nu, skal I bære det ind hver dag? 

Fanny: Nej, vi kan løfte bænkene op på bordene også spænde dem fast med nogle kæder. 
Det vi har haft før, er sådan 10 borde med fire stole til hvert bord, som skulle slæbes ind og 
ud hver dag og det gik ikke, synes jeg. 

Det er virkelig godt om sommeren, så jeg har fyldt med så mange borde jeg kan have 
derude, og jeg er sikker på at jeg kunne fylde dem op med turister. 

Clara: Bruger I vejen til vareindlevering? 

Fanny: Der er ingen mulighed for at vores chauffører kan levere uden at holde ulovligt, så 
de kører ind på pladsen foran butikken enten fra lyskrydset eller fodgængerfeltet foran Tivoli, 
men det er meget ulovligt og meget uhyggeligt, især i den her ende, for dem når de skal 
køre ud, fordi de ikke rigtig kan se om cyklerne kører til højre eller venstre. Og de får ofte 
også en bøde. 

Clara: Men det er essentielt for jer? 

Fanny: At nogen kan køre herind? Ja og også at det ikke skal transporteres for langt, fordi 
ellers skal de holde her (på vejen) med nødblink på, men hvis vi får otte til 10 af sådan 
nogen der skal rulles hele vejen ind hver dag, så er det totalt besværligt. 

Linea: I har ikke nogen bagindgang? 

Fanny: Vi har en dør ind til den store bygning (Axel Borg) hvor vi ligesom låser os ind om 
morgenen, hvor også personalet låser sig ind, så det er lukket her ud til. Men det er det, man 
kan ikke komme ind med nogle varer, fordi dørene er for smalle og det hele er lidt skørt. 

Clara: Så hvis man byggede sådan en park, vil det så være en problematik? 

Fanny: Ja det vil være lidt problematisk. Jeg tænker at det kommer nok ikke til at gøre en 
stor forskel for mig, fordi jeg skal jo bare have varerne ind i butikken. Så må chaufførerne 
finde ud af hvordan de så har tænkt sig at gøre det. 

Clara: Men udover vareindlevering hvad tænker du så om parken? 
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Fanny: Jeg tænker, at for os vil det være fedt, kun fedt. Fordi vi er ikke afhængige af folk der 
lige holder i to minutter og løbe ind i butikken, det er slet ikke den slags kunder vi har, det er 
folk der alligevel er her. 

Så det vil skabe noget for os, gøre det mere attraktivt som område at være i, at folk synes 
det er lidt lækkert at komme her. Altså der er sol hele dagen derude om sommeren, det er 
virkelig det bedste solspot, men virker også meget øde og det er egentlig en af de bedste 
placeringer i København, men den er bare nederen. Det ligner også, om sommeren, sådan 
Roskilde Festivalen derude, der er bare skrald og Mc Donalds, kæmpe måger, altså det er 
ikke så charmerende område, så det kunne være dejligt hvis de spicede det lidt op. 

Linea: Du sagde at 80% af jeres kunder er fra virksomheder, er resten så turister? 

Fanny: Ja, det er faktisk virkelig smart for os. Det er faktisk meget stille i dag, der plejer at 
være sindssygt mange mennesker også kan de trække et nummer. Det er smart fordi så kan 
man lige sætte sig med sin kaffe og få styr på hvad man så skal lave i løbet af dagen. 

Clara: I har kun hørt om dette tiltag fra medierne? Der er slet ikke nogen fra Tivoli eller 
Gehls Architects der har kontaktet dig? 

Fanny: Nej slet ikke, men vi har også nok de sidste der får det at vide, fordi vi bare lejer os 
ind her i bygningen. Det er mere beslutning for Buen og det vil vi ikke have så meget med at 
gøre. 

Clara: Så I har ikke fået noget at vide? 

Fanny: Nej vi har ikke fået noget at vide, men vi har fået at vide hele den her bygning skal 
pakkes ind i stillads i fire år. 

Clara: Ja har det noget med parken at gøre? 

Fanny: Nej, det var noget med vinduerne, de vil gerne male alle vinduerne i den her 
bygning, så hele vores facade skal være pakket ind hele sommeren, det er helt vildt dumt, 
men sådan er det. 

Clara: Hvis de så bygger den her park, hvad tænker du så vil være vildt fedt at de 
inkluderede i den? Altså hvad vil være vigtigt for dig, om der er mange træer eller 
springvand? 

Fanny: Ja helt klart noget mere grønt, nogle planter. Så jeg synes jeg også at der mangler 
noget, at man kan sidde her, fordi det de har prøvet at lave med de runde bænke, der står 
her ude foran tårnene, og alt det der imellem tårnene, at det skulle være en plads hvor man 
kunne sidde. Det synes jeg er helt mislykket, det blæser sindssygt meget, altid når man er 
der og det er slet ikke hyggeligt. Så hvis man kunne om arrangere alle sidde stederne, så vil 
det være lidt bedre. Det er vildt øv, sådan helt Gotham City, koldt, mærkeligt, blæsende. 

Linea: Så det eneste der vil være et reelt problem, er vareindleveringen? Der er ikke nogen 
alternativer? 

Fanny: Nej, det vil komme til at være et problem. 

Linea: Ved du så om det vil være sådan for alle butikkerne der ligger her? 

Fanny: Nej, der er sådan en skraldegård omme på den her side af bygningen, der er en 
indgang ind til den store festsal der er herinde i Axel Borg, som Tivoli bruger til deres 
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arrangementer, så jeg kan forestille mig, at når de får noget leveret så kører de det derom i 
gården, men det er slet ikke noget vi har adgang til i hverdagen. 

Altså det kunne godt blive løsningen hvis det var, men det virker lidt mærkeligt og 
åndssvagt. Også er der en eller anden fødevareafdeling, der ligger på den der side af 
bygningen, de har nogle større indgange, så de kan måske få noget ind den vej fra.     

Bilag 7: Interview Old English Pub  
Interview: Manager på Old English Pub: Bruno Dalmolin Veeck. 3. December, 2019. 
  
Emil: How do you actually use the area right now, as in Vesterbrogade? How is your 
clientele? 
  
Bruno: at the moment it’s a pretty variety, our age range is from 18 to a hundred and 
whatever. On average from 40-50. The use we have is the metro station, that just opened, 
the central station and the space we have outside. We are not really using anything else 
besides that and our backyard, cause that’s a part of the property. 
  
Emil: how do you actually handle delivery of goods these days? 
  
Bruno: they stop in front of here, on the street, they park between the street and the bicycle 
lane, and they just go in with a trolley inside.  
..  
We can use as well the backyard, but it is a little more complicated, cause we have the trash 
compactor, so it limits the space quite a lot. 
  
Emil: what about in regards of traffic, do you see any problems with the traffic on 
Vesterbrogade, in regards to your business, or is it maybe a benefit? 
  
Bruno: during maybe in the day, maybe a little bit, but it doesn’t really affect us that much. 
  
Emil: what about in the summertime? 
  
Bruno: it gets a little bit more (of a problem), but it at least from what I see it is not reason to 
the affects us in a business way. 
  
Emil: People still use the outside tables? 
  
Bruno: yeah, yeah, and we have quite a good amount of space on the sidewalk, in the 
summer, its Denmark, it’s not sunny that much, we rarely fill the outside space. 
  
Emil: so it’s never really filled up? 
  
Bruno: it’s also because the fact that we don’t, most of the paces here on the street don’t 
invest that much on the outside exactly for this. With the proper space and the proper 
chance to plan a better outside, I think it would be a good improvement for our outside area, 
but as it is now, there is not that much to do. 
  
Emil: do you think that’s because all the people passing through or maybe because of the 
limited resources, the limited space you actually have outside. 
  
Bruno: I think it’s both, the space definitely doesn’t help, but also the recourses, the area that 
we have. It’s not that big. 
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Emil: moving on, to Gehl and Tivolis vision, as you said you already know about it. The 
vision about actually closing down Vesterbrogade, you obviously know about this… 
  
Bruno: I saw some pictures about this on the internet before. 
  
Emil: what do you think about it? 
  
Bruno: I think it would be fairly beneficial, I think with Tivoli being in front of us, with the 
proper planning and making a proper place for people to chill and hang out and … closing 
the street would be a nightmare, because it a pretty big chokepoint when it comes to 
logistics here in this area, but in the overall big picture, I think it would be beneficial for 
everyone in the street and I think it would refertilize what the street has quite a lot.  
  
Emil: so you see it more as a baseline to get people involved in the street and actually make 
use of the area you actually have out there? 
  
Bruno: I think it would add a new place for people to go, and since it’s quite central: city hall 
is right here, central station is five minutes walking, Tivoli right in front of here, it would be 
great for the area, when it comes to tourism and the bars and the businesses that happen 
around here. And I’m pretty sure Rosie McGee’s is a place that would be very happy with 
this as well, the Old Irish as well, at least for the service industry side, I think this would be 
very good. 
  
Emil: has anybody really contacted your bar with any interviews regarding the whole 
reconstruction of the street. 
  
Bruno: not as far as I know. 
  
Emil: in regards to traffic, obviously you guys are a bar, so you may not rely that much on car 
traffic, do you see anything changing your business in regards to that side? 
  
Bruno: I think the access of the police in this area is good, it’s fairly easy to get around this 
area with cars, the response time with the police is very good. It usually doesn’t take more 
than 3-4 minutes. And this is for a bar very good. (…) 
  
Clara: ok, so that’s a really important thing for all the bars? 
  
Bruno: yeah, I feel like at least the police should have some access points if that happened. 
  
Emil: what about in regards to delivery of goods, before you mentioned that you have the 
trash compactor out there, would that be something you would be fine with in regards to the 
project. 
  
Bruno: we have the backstreet, we have access through the backstreet, I think on based 
what we get delivered here, the main problem would be for beers, because they are quite 
heavy and it’s a longer walk from there than it is from here, at the same time it’s not that big 
of a deal. 
Clara: if this park would become a reality, would you have any certain wishes for what it 
would become, would you for example love a fountain or something? 
  
Bruno: I think some events … yeah in the summer, I know other places in Copenhagen that 
do events, and a park during the summer I think this would be good. We have events in the 
city hall already in the summer pretty often. And I also think proper lighting, cause I know 
some places already that are not really properly lit and it turns into a bit dodgy, we already 
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have a nightclub next door that is already considered a bit dodgy, people already avoid the 
place during the weekend. 
  
Emil: so in regards to events, you would like to see it more as a place for public events, like 
theatre, whatever? 
  
Bruno: I think if it was just trees and nature in the middle of the city it would already be nice, 
but it has to be properly planned. 
  
Clara: yeah, it shouldn’t become like H. C. Ørsteds parken? 
  
Bruno: yeah, hahaha. 
  
Emil: do you have any other needs for a reconstruction, obviously you mentioned the police 
having access, and other emergency vehicles. 
  
Bruno: I imagine if something like this gets done, they would have to go through a lot of 
procedures, thinking about fire department and ambulances and all the main public services, 
but not over the top of my head (…can he think of anything) 
  
Emil: some have claimed that the closing of Vesterbrogade would cause a great distress to 
all of the businesses in the surrounding area due to a decreased access for people living just 
outside of Copenhagen , do you have any thoughts about that? 
  
Bruno: that could be a problem, it would bottleneck the access and the space we have here 
and obviously a lot of the bus lines would have to change and that could be a problem. 
Personal transportation: cars and taxis, I don’t think it would be that big of a deal. We don’t 
really get that many people parking here, so I think moving one block down the road wouldn’t 
make that much of a difference. 
  
…. (Bruno servicerer baren) … 
  
Clara: so lastly, we wanna understand, do you see like any general problems at the moment, 
with having a store here and generally just the area outside I general? 
  
Bruno: I feel like it doesn’t really feel like a bar area. The main problem that I see with this 
area is that it has all the potential to be a touristic point of the city, but there is nothing being 
done to it, they opened the metro station and the area with the city hall, but there is literally 
nothing here, it’s just an empty space and a metro station. There could be some 
improvements , there is definitely room for it and I don’t think it would require that much to 
actually change and make this place into what it could be, for the location it is: Tivoli is right 
across street and I think they would love a revitalization of the whole block and it would 
benefit everyone, at least from what I see it would benefit everyone.    
  
Emil: you say it doesn’t really feel like a bar area, isn’t that what is your strength as a bar, 
that you don’t really have that much competition around here?’ 
  
Bruno: yep, but we know we’re not gonna move from here, if anyone comes, we already 
solved the fight as one of the oldest and most famous bars in the city, if we can have an 
update on what the area really looks like, we’ll take it! And something like this where you can 
hang out in the summer, this place would probably be packed, if there were proper place for 
seating outside. 
I don’t see a negative side of this – I might be talking out of naivety and expecting something 
bigger than what it would be, but I see it as an upgrade. 
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Emil: it would a place for you were you can actually sit outside and enjoy the sun. 
  
Bruno: yeah! 
 
...(Bruno skal servicere baren igen - vi slukker for båndoptageren)... 
 

Bilag 8: Feltarbejde  

Fodgængerfelter (1/11/19) 
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Herunder måles tiden hvor lyskasserne viser grønt for områdets fodgængere på de 
specificerede fodgængerfelter.  
(1/11/19) 
Fodgængerfelt A 
13,30 sek grøn 
81 sek rød 
 
Fodgængerfelt B 
35 sek grøn (første strækning) 
22 sek grøn (anden strækning) 
60 sek rød (første strækning) 
75 sek rød (anden strækning) 
 
Fodgængerfelt C 
25 sek grøn 
39 sek rød 
 
Fodgængerfelt D 
15,3 sek grøn 
51 sek rød  
 
Fodgængerfelt E 
17 sek grøn 
44 sek rød 
 
Vesterbrogadeområdet er 230m langt og har et areal på 10.300 kvadratmeter 
 
Beplantning og Komfort 
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Med afsæt i ‘Positive Sensory Experiences’ laves der her en opgørelse af beplantningen på 
området. Dette gøres ved en simpel tælling på området. Derudover kigges der også på 
‘Comfort’.  
 
Træer: 32 på Axel Towers siden og 11 på Tivoli siden. Træerne er placeret i de runde bænke 
og mellem cykelstien og vejen. 0,0042 træer pr. kvadratmeter. 
 
Det vil sige, at der er 0,187 træer pr. meter vej, den gennemsnitlige mængde af gadetræer i 
København er 0,034 træer pr. meter vej. (kild: TMF’s trædatabase(2015), Frederiksberg 
Kommune(2015), Yardstick Management Measure rapport(2013), GALK (2009)) 
 
Private mindre plantekasser: 28 på Axel Towers siden og 10 på Tivoli siden. De er 
placeret mellem fortovet og cykelstien, og omkring restauranter og cafeers udearealer.  
 
Permanente offentlige store “plantekasser” med små træer og lign.: 6 de er 
placeret på Axel Towers siden. 
 
Skraldespande: 4 på Tivoli siden og 16 på Axel Towers siden.  
 
Bænke: 14. Foruden en enkelt, er alle placeret på Axel Towers siden.  
 

Passerende biler, cykler, mennesker: 
Mennesker talt der bevæger sig ind i området 
Cykler talt der bevæger sig ind i området 
Biler talt der kører ud af området 
Tivoli åbningstider: 11-23 
 

Vejr + Tivoli Tid/Dato Hjørne 1 Hjørne 2 Hjørne 3 Hjørne 4 

Regn 1.2mm 
Mild blæst 
Tivoli lukket 

08:15-08:30 
28-11-19 

Mennesker: 184 
Cykler: 166 

Mennesker: 66 
Biler: 71 

Mennesker: 47 
Biler: 124 

Mennesker: 23 
Cykler : 54 

Overskyet 
Blæst 
Tivoli åbent 
Juleudstilling 

11:00-11:15 
28-11-19 

Mennesker: 209 
Cykler: 54 

Mennesker: 80 
Biler: 73 

Mennesker: 137 
Biler: 99 

Mennesker: 33 
Cykler: 23 

Overskyet 
Blæst 
Tivoli åbent 
Halloween- 
udstilling 

13:30-13:45 
01-11-19 

Mennesker: 395 
Cykler: 57 

Mennesker: 81 
Biler: 66 

Mennesker: 313 
Biler: 106 

Mennesker: 87 
Cykler: 48 

Overskyet 
Blæst 
Tivoli åbent 
Halloween- 
udstilling 

15:00-15:15 
01-11-19 

Mennesker: 421 
Cykler: 82 

Mennesker: 91 
Biler: 59 

Mennesker: 487 
Biler: 119 

Mennesker: 125 
Cykler: 99 
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Fotografier  
Billede Beskrivelser   

 

Fortovet foran Axel Towers er 
4,3 m bred. 
Der er også store betonplader 
mellem cykelstien og 
fortovet, hvor man kan 
opholde sig. 
(1-11-2019)  

 

Ved hjørne 2 er fortovet 10,4 
m bred. 
Meget ubrugt plads.  
Om sommeren kan det blive 
brugt af cafeerne og 
restauranterne. 
(1-11-2019)  

 

Hele fortovet på Tivoli siden 
er 4,3 m bred. 
Her går der også flest 
mennesker. 
(1-11-2019)  
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Tivoli har sat betonklodser op 
og forklædt dem med træ, for 
at beskytte imod terror.  
Betonklodserne er blandt 
andet opsat fodgængerfeltet. 
Her bliver en betonklods 
brugt som udsigtspunkt til at 
tage billeder af Tivoli. 
(1-11-2019) 

 

Betonklods opsat midt på 
fortovet, i lav højde. 
(1-11-2019) 

 

Foran Axel Towers, runde 
bænke i kombination med 
plantekasse for træ. 
(1-11-2019) 

 

Store plantekasser med grøn 
beplantning, med mulighed 
for at sidde. 
Cykler parkeres op ad 
plantekasserne. 
(1-11-2019)  
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Cykler og løbehjul blokerer 
bænke. 
(1-11-2019) 

 

Cykler står ikke i cykelstativ 
og blokerer mellem fortovet 
og cykelstien. 
Fyldt cykelstativet ved vejen. 
(1-11-2019) 

 

 

Cykel står ikke i 
cykelstativ. 
En fodgænger bevæger 
sig ud på cykelstien. 
(1-11-2019) 
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Lyskrydset, foran Tivolis 
indgang, virker ikke. 
Børnehave ekskursion.  
(1-11-2019) 

 

Venteøer i 
fodgængerfelter. 
Mange mennesker fanget 
midt ude i trafikken. 
(1-11-2019) 

 

Ingen signalknapper ved 
fodgængerovergange.  
(1-11-2019) 
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Overfyldte 
skraldespande. 
(1-11-2019) 

 

Partybus. 
(1-11-2019) 

 

Mennsker ude foran 
Tivolis hovedindgang lige 
før åbningstid. 
 
(28-11-19) 
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overfyldt cykelstativ og 
tomt cykelstativ 
(2-12-19) 

 

privat vejr afskærmning 
ved restaurant  
(2-12-19) 
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klump af cykler ved 
“indgangen” til 
Vesterbrogadeområdet. 
(2-12-19) 
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Bilag 9: Coloured Cognitive Map  

 


