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Resumé  

Dette projekt omhandler de fysiske elementer i byens rum, borgerinddragelse og storbyens 

relationer. Projektet skal undersøge, hvordan et allerede eksisterende byrum kan re-designes. 

Vi har gennem empiriske metoder og byrums teorier fra Jan Gehl og Georg Simmel arbejdet 

med vores case, som er faldet på Bavnehøj Allé. Idéen bag projektet er at indsamle viden til 

at forstå, hvad det er, som skaber byrum. Vi vil i den forbindelse også indsamle viden med 

henblik på det åndelige liv i storbyen, og hvordan man indleder en designproces, der har til 

hensigt skabe et design, der skal løse problemstillingen. 

 

Abstract 

This project deals with the physical elements in urban open spaces, public involvement, and 

the relations within the metropolis. The project shall investigate how an already existing 

urban open space can be transformed and re-designed. Through empirical methods and urban 

open space theories from Jan Gehl and Georg Simmel we have worked with our case, which 

is Bavnehøj Allé. The idea behind the project is to collect information and understand what 

creates urban open spaces. In that context we will also collect information concerning the 

mental life in the metropolis, and how to start off a process of design that intends to create a 

design. This design shall be the answer to the problem. 
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Indledning 

Byens rum er, foruden livet heri, den primære del af hvad der udgør en by. Det er her, vi har 

mulighed for at observere livet omkring os, møde andre mennesker og udfolde os selv. Men 

grundet nutidens teknologi har vi nu også mulighed for at opnå dette eller en grad af det 

derhjemme foran vores computerskærm. Når vi færdes i det offentlige rum, er vi ofte præget 

af en vis afholdenhed overfor andre mennesker. Der er flere mennesker omkring os, end vi 

kan nå at lære og kende, og byen kan blive en verden af fremmede (Bech, 2013). Samtidig 

søger vi mennesker dog hen til de befolkede byrum frem for de mennesketomme. Vi 

prioriterer vinduespladserne på caféer og restauranter for at kunne observere livet omkring 

os. Vi tager på caféer og arbejder på vores computere eller sidder med vores mobiler frem for 

at gøre det isoleret. Hvad er det byrummet kan give os, som vi stadig ikke kan opnå 

derhjemme? Et af svarene herpå er nærhed. Vi har i byens rum muligheden for at mærke livet 

omkring os og føle os nær andre mennesker, også selvom vi sidder alene. På trods af 

tendensen til at være afholdende, har vi dog også muligheden for at møde andre mennesker 

og skabe sociale relationer. Hvordan er det muligt at skabe et byrum som fremmer social 

interaktion? Svaret må findes hos dem som det hele drejer som om, nemlig borgerne.  

Vi vil med dette projekt undersøge, om man kan designe et værktøj, der kan fremme 

borgerinddragelsen i planlægningen af et byrum i København. Et redesign af et byrum som, 

foruden de arkitektoniske faktorer, er baseret på brugerønsker. Målet er, at dette rum skal 

invitere til længerevarende ophold og fælles aktiviteter, som vil give brugerne lyst til at 

komme hinanden nær i det offentlige rum.  

Motivation 

Samlingspunktet for gruppen stod allerede klart i gruppedannelses-perioden, da det gik op for 

os, at fællesinteressen bestod i en kærlighed for udvikling af københavnske byrum. Denne 

fascination udspiller sig gennem vores fælles tilhørsforhold til byens kvarterer, herunder 

opholdssteder og byrum. Det gik hurtigt op for os, at vi har gået i de samme parker, siddet på 

de samme pladser og kørt i de samme busser og toge rundt omkring i København. Vi er ikke 

så forskellige, som vi tror, selvom vi kommer fra forskellige kvarterer rundt omkring i byen.   

Vi diskuterede, hvordan indretningen af et kvarter kan påvirke, hvordan det bliver brugt, og 

hvilke målgrupper, der bruger det. Det samme gælder for byrum, og derfor spurgte vi os selv 
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om forskellige kvarterer inviterer til forskellig brug. Er vi på Frederiksberg med mange gode 

café muligheder, har vi så en tendens til oftere at gå på café? Er vi på Østerbro ved søerne, er 

der så større chancer for, at aftenture bliver en del af vores hverdag, end hvis vi færdes ved de 

trafikerede og måske utrygge veje i Nordvest? 

Det ledte os til forskellige spørgsmål, som vi diskuterede i plenum. - Føler alle de 

københavnske målgrupper, at de har tilstrækkelige opholdsmuligheder i byen? Findes der 

kvarterer, hvor byens rum ikke bliver udnyttet og hvorfor? Københavns kommune har i 

forvejen meget fokus på de nye byggeprojekter i byen, herunder Carlsbergbyen, Ørestad, 

Nordhavn, samt Sluse- og Teglholmen i Sydhavnen. Derfor er vi gået ind i projektet med 

tanke om at forbedre et allerede eksisterende byrum. 

Problemfelt 

Georg Simmel, tysk filosof og sociolog, udgav i 1903 et essay ved navn ”Storbyerne og det 

Åndelige Liv”, der beskæftiger sig med livet i storbyen, og hvordan storbyboere adskiller sig 

fra lillebyboere. Han er med sin teori i stand til at berøre flere emner i dette essay, men vi vil 

tage udgangspunkt i de emner, som kan bidrage til at svare på vores problemformulering, og 

som stadig gør sig gældende i dag. Storbyens største problem er, ifølge Simmel, at den 

inviterer til ydre, overfladiske relationer på et forstandsmæssigt niveau. Dette får menneskene 

heri, til at se bort fra de følelsesmæssige relationer, der knytter dem sammen og giver dem 

kendskab til hinanden.  

Gehl påpeger i bogen Bylivsstudier, har man inden 1960’erne forsømt livet i byen, når man 

har planlagt byområder (Gehl 2013; 8).  De fælles mødesteder i byens rum er blevet direkte 

nedprioriteret i modernismens planlægnings ideologi, hvilket har resulteret i byrum som er 

præget af bl.a. støj, ringe plads, ulykkesrisiko og generelt uværdige forhold (Gehl 2010; 13). 

Konsekvenser som disse medfører, at borgernes adfærd i byen ændrer sig. De bruger byen 

mindre, og i opholder sig i stedet hjemme. Manglen på social interaktion i byens rum  

forringer livskvaliteten, og resulterer i døde, mennesketomme byer (Gehl 2010; 13).  

Hvert fjerde år udkommer en ny planlægningsstrategi for Københavns Kommune. Her har de 

pligt til at inkorporere borgerinddragelse i processen for udformningen. Borgerinddragelsen 

er dog stadig en udfordring, og hvert fjerde år bliver der afprøvet nye metoder for at fremme 
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denne (The Architecture City; 36:20). For kommuneplanstrategien i 2018, gjorde kommunen 

det til et mål at komme ud og få en bred dialog med de københavnske borgere. 

En konsekvens af planlægningsstrategier hvor borgerinddragelsen ikke har fungeret efter 

hensigten, ses i mange af byrummene i København, hvor de menneskelige behov og ønsker er 

blevet nedprioriteret. Borgerne undgår længerevarende ophold heri og bliver i stedet hjemme. 

Omvendt er det i høj grad interessant at konstatere, at i de byer og byrum som inviterer til 

ophold, vokser bylivet markant og hastigt (Gehl 2010; 31). 

Ifølge planchef i Københavns Kommune, Kenneth Horst Hansen, skal vi borgere være bedre 

til at blande os i udformningen af byen. Dog viser der sig en tendens af, at mange borgere 

ikke føler sig kvalificerede nok til at kunne deltage og bidrage til borgermøder, da de ikke har 

en kvalificeret faglig baggrund. Ydermere bliver planlægningsprocesser ofte lange, og det 

kan være en udfordring at komme i mål med borgerinddragelsen, og ifølge Hansen eksisterer 

der en diskussion om at ønskerne fra borgerne bliver druknet i den langsommelige 

planlægningsprocess (The Architecture City; 48:55). 

Problemformulering 

Hvordan bliver Bavnehøj Allé brugt, og hvilke forhold skal tages i betragtning, når man 

designer et værktøj som kan fremme interaktion mellem borger og planlægger? 

 

Uddybning af problemformulering 

 

Vi har valgt at opdele vores problemformulering i to dele. Først vil vi finde ud af Hvordan 

bliver Bavnehøj Allé brugt, da vi mener at de nuværende brugsmønstre, er en af de væsentlige 

faktorer man skal tage højde for ved et redesign af et byrum. For at hjælpe os med at besvare 

anden del af problemformuleringen hvilke forhold skal tages i betragtning, når man designer 

et værktøj som kan fremme interaktion mellem borger og planlægger?, vil vi anvende 

anerkendt teori og metoder for bylivsstudier. Dette vil vi gøre, da vi mener at Bavnehøj Allé 

er udformet efter en forældet planlægningsstrategi.  

Arbejdsspørgsmål 

Vi vil svare på denne problemstilling ved at besvare følgende arbejdsspørgsmål:  
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● Hvordan definerer man et velfungerende byrum?  

● Er Bavnehøj et velfungerende byrum? 

● Udgør storbyboers mentalitet en særlig rolle i brugen af byens rum, og hvordan tager 

man højde for dette i planlægningen? 

● Hvordan kan man fremme brugen af Bavnehøj Allé til længerevarende ophold? 

 

Forbehold 

Vi afgrænser os fra at tage højde for forskellige årstiders indvirkning på allén, og det 

skiftende vejr de medfører. Det har vi gjort da dette er et tidsbegrænset projekt, og vi kun har 

haft mulighed for at undersøge brugen i vinterhalvåret. 

To af Jan Gehls kvalitetskriterier omhandler beskyttelse, herunder mod kriminalitet. Gehl 

beskriver at hvis dette kriterium ikke bliver opfyldt, er de andre underordnede. I denne 

forbindelse har vi på københavnerkortet og undersøgt tryghedsindekset i Bavnehøj og aflæst  

det til at 0-5% af beboerne i kvarteret føler sig utrygge. På baggrund af dette, har vi vurderet 

at kriteriet er opfyldt, og har ikke valgt at arbejde yderligere med det. 

Det samme gælder de usikre trafikale forhold, som præger vejen. Dette har vi valgt ikke at 

undersøge nærmere, da vi mente at projektet ville dreje i en anden retning end projektets 

primære tema. 

 

Semesterbinding 

Den fastlagte semesterbinding for dette semester er Design og Konstruktion. Vi har 

derudover valgt Subjektivitet, Teknologi og Samfund som den anden dimension. 

Vi anvender dimensionen til at arbejde med designprocesser og udvikle et designprodukt. Vi 

tager udgangspunkt i Lawsons metode om de fire faser i en designproces, som vi har 

implementeret på udviklingen af vores design. Vi opfylder dimensionen ved at forstå og 

indgå i en designproces og til sidst stå med et færdigt produkt. 

Den anden dimension, Subjektivitet, Teknologi og Samfund skal anvendes til at belyse 

forholdet mellem byrummet og de menneskelige behov og aktiviteter. Vi vil bruge Simmels 
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teori om storbyen og det åndelige liv til at forklare individets adfærd i storbyen. Dertil vil vi 

anvende Jan Gehls kriterier til at analysere de fysiske forhold i byrummet, og brugerønsker til 

at forstå individets behov. Vi opfylder dimensionen ved at udvikle en teknologi, der skal 

fungere som bindeleddet mellem subjektet og samfundet.  

 

Begrebsafklaring 

 
Vi har delt Bavnehøj Allé op i tre områder. Dette for at overskueliggøre beskrivelser om 

alléen. 

Område 1 er det område af alléen som støder op til Vestre kirkegård. Det er tilmed den 

vestlige indgang til Bavnehøj Allé. 

Område 2 er området midt på alléen. 

Område 3 er det område af alléen som støder op til Enghavevej. Det er i denne ende hvor 

Hestebetvingeren er placeret og det er tilmed den østlige indgang til Bavnehøj Allé 
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Valg af case 

 

Ved siden af Carlsbergbyens nye, moderne byggerier og rapide opblomstring, står et område 

tilbage i glemsel og stilstand. Skinnerne, der strækker sig fra Københavns Hovedbanegård 

videre gennem Vesterbro og længere ud til Valby, er med til at dele vandene mellem det 

mondæne Vesterbro og dets modsætning Sydhavnen. Bevæger man sig fra Vesterbro forbi 

Enghave Plads over skinnerne på Enghavevej i retning mod Sydhavn, bliver man mødt af det 

famøse Vestre Fængsel, der står som en fæstning med fronten til skinnerne, og indkapsler 

området sammen med Vestre Kirkegård. Det næste man møder, når man bevæger sig ned ad 

Enghavevej, er graffitikunst og monotone lejlighedsrækker i sandfarvede mursten, der ikke 

afviger den mindste tomme fra naborækken. Dette syn står i kontrast til de grønne og frodige 

omgivelser på kirkegården, der møder en på den modsatte side af området ud til Sjælør 

Boulevard. Her er kvarteret Bavnehøj, som er opkaldt efter en af Københavns bavnehøje, som 

indikerer at kvarteret har været et højtliggende sted. Idéen bag en bavnehøj var dengang at 

tænde et bål, som skulle fungere som et signal for at kalde folk sammen (Kvarterplan, s. 15). 

Området har på mange måder en historisk betydning lige fra Skandinaviens største kirkegård 

til landets største fængsel. En stor del af kvarterets veje er opkaldt efter 

undervisningsministre, skoleledere og grundlæggere af store københavnske skoler 

(Kvarterplan, s. 15). 

Knudepunktet i kvarteret og omdrejningspunktet for vores projekt udspiller sig på Bavnehøj 

Allé, som lever op til forståelsen af, hvad der kendetegner en rigtig allé med ensartede og 

snorlige trærækker overfor hinanden. Den storartede statue, Hestebetvingeren, der illustrerer 

en mand i færd med at tæmme to vilde heste, er det første, der fanger ens blik, når man drejer 

ind på alléen fra Enghavevej. 

En af de væsentligste grunde til, at vores valg af case falder på Bavnehøj bunder i, at der 

lader til at være relativ frie rammer for at skabe et projekt. Først og fremmest er 

Områdefornyelse Sydhavn underlagt et anlægsloftet og kan derfor ikke realisere deres 

kvarterplan for Bavnehøj indenfor den givne tidsramme. Det fremgår i starten af 

kvarterplanen, at borgerne i Bavnehøj har en stærk identitetsfølelse (Kvarterplan 2018, 3), og 

ønsker at være en del af udviklingen af Bavnehøj. Derfor ønsker vi at designe et værktøj, der 

kan være med til at inddrage borgerne i debatten om udviklingen af alléen.  
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Bavnehøj Allé er offer for de tre problematikker vi beskrev i problemfeltet, tilbageholdende 

adfærd i storbyen, mangel på borgerinddragelse og mennesketomme byrum. Bavnhøj allé 

bliver dermed interessant for vores projekt. Alléen er uforandret siden 1948 (kvarterplanen 

2018; 27), og har derfor været præget af modernismens planlægnings-ideologi, hvor 

opholdsrum og mødesteder i byen er blevet nedprioriteret. Bavnehøj Allé er dermed ikke 

indrettet efter at opfylde menneskelige behov, og generelt et mennesketomt byrum. 
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Teori 

 

I dette afsnit vil vi bruge Simmels teori til at få et mere nuanceret billede af storbyen og 

belyse forholdet mellem individet og de krav og betingelser som storbyen opstiller. 

Derudover vil vi gøre brug af fem af Gehls kriterier; Mulighed for at se, tale og høre, sidde, 

stå og gå. 

 

Georg Simmel - Storbyen og det åndelige liv 

”Det moderne livs dybeste problem udspringer af individets krav om at bevare sin tilværelses 

selvstændighed og egenart over for de overmægtige kræfter, som samfundet, den historiske 

overlevering, den ydre kultur og livets teknik repræsenterer” (Simmel, 1992, 73). 

Således starter Simmel sit essay om storbyerne og det åndelige liv. Han mener, at der på 

baggrund af et psykologisk grundlag er opstået en individualitetstype i storbyen, som han 

kalder intensivering af nervelivet, der har sit udspring i hurtige og konstante skift i ydre og 

indre indtryk. Det forklarer hans beskrivelse af mennesket, som han ser som et forskelsvæsen, 

der med sin bevidsthed stimuleres gennem en psykologisk betingelse. Denne betingelse 

baserer sig på de tidligere og øjeblikkelige skift i indtryk, som en person kan blive mødt af på 

sin færd gennem storbyen. Et eksempel kan tage udgangspunkt i en situation, hvor en person 

bliver mødt af en råbende mand i cykeltrafikken, fordi personen svinger for meget i 

cykelbanen. Herefter kan det næste øjeblikkelige indtryk ske ved lyskrydset, hvor personen 

får et smil af en sød pige. Det er disse skiftende indtryk, der bliver skabt af storbyen. 

Individets største udfordring i storbyen er at leve op til de krav og betingelser, som der bliver 

forlangt. Med så mange mennesker tilstede i samme by ligger udfordringen i at bevare sin 

individualitet. Simmel fremhæver med følgende citat, ”subjektets modstand mod at blive 

nivelleret og forbrugt i en samfundsmæssig-teknisk mekanisme” (Simmel, 1992, 73), at 

individets fulde potentiale realiseres ved at udfolde sin egen individualitet og ikke lade 

samfundet jævne individualiteten ud hos mennesket ved at forbruge dets evner og forme dets 

personlighed. Han ser en klar forskel mellem storbyen og lillebyen, der baserer sig på 

henholdsvis forstandsmæssige og følelsesmæssige relationer. Her forholder det sig således, at 

de forstandsmæssige relationer ser mennesker som tal i regnestykker, og sammenhængen 

mellem pengeøkonomien synes at ligge sig tæt opad. Problemet heri ligger, ifølge Simmel, at 
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det forstandsmæssige menneske i storbyen forholder sig med stor ligegyldighed over for 

individualiteten, da både individuelle relationer og følelser ikke tager udspring i logisk 

tænkning (Simmel, 1992, 73). 

Et af de centrale problemer som Simmel belyser i sit essay drejer sig om den interaktion, som 

beboere i storbyen har overfor hinanden. Han forbinder storbyen med rodløshed, en følelse af 

aldrig at finde et fast holdepunkt i tilværelsen, der sammen med konstante indre og ydre 

indtryk ophober sig hos storbyboeren (Simmel, 1992, 74). Problemet består i, at storbyboeren 

varierer i flere tusinde forskellige mennesker, der giver følelsen af fremmedhed og 

reserverethed over for forbipasserende i trafikken såvel som naboer (Simmel, 19923, 78).  

Jan Gehl 

Den danske arkitekt Jan Gehl er inspireret af Jane Jacobs grundlæggende idéer for, hvordan 

man bør udforme byer. Dette har han lagt oven i sin faglige profil, og har brugt en stor del af 

sit liv på at arbejde med livet i byen. Hans vision er at skabe byer som er skabt til mennesker, 

der kan udfolde deres liv heri (Gehl 2013). I dag er han anerkendt verden over, som en af 

grundlæggerne for den måde man i dag tænker mennesket ind i byplanlægningen.  

Mødestedets funktion 

Byrummene har i ældre tid fungeret som mødested for byens borgere. Her blev nyheder 

udvekslet, handler blev indgået, varer blev budt frem og fester afholdt (Gehl 2010; 35). Helt 

op til det 20’ende århundrede har byen fungeret som mødested, indtil modernismens 

planlægnings ideologier har presset bylivet tilbage. I nuværende tid, hvor teknologiens 

elektroniske fremtræden har gjort det muligt at opnå let kontakt til andre mennesker gennem 

både computer, tablet og mobil, diskuterer Gehl om byrummets funktion som mødested nu er 

blevet overtaget. Han konkluderer dog at udviklingen af bylivet gennem de seneste par år 

tværtimod viser, at der er en stigende interesse fra borgerne, for at komme ud i byen og 

opleve noget. De mange billeder på nettet af hvad andre har oplevet inspirerer, og giver andre 

mennesker lyst til selv at opleve og deltage. De direkte møder med andre mennesker, og 

muligheder for oplevelsernes overraskende og uforudsigelig karakter, er kvaliteter der knytter 

sig til byrummet som mødested (Gehl 2010; 37). Det er derfor vigtigt at nutidens byrum 

inviterer til social interaktion samt oplevelser, og at borgerne bruge dem som mødested. 
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Gode mødesteder i byen 

Ifølge Gehl er der kvalitetskriterier man kan opstille, for at sikre at byrummet er 

velfungerende. Herunder betragtes tre elementære dele af den menneskelige adfærd i byen -at 

se, at høre og at tale. Disse er i forskellige kombinationer, en forudsætning for 

kommunikation mellem mennesker i byens rum (Gehl 2010; 158). At høre og tale er to 

forenelige menneskelige egenskaber, som danner grundlag for samtalen mellem to eller flere 

mennesker. Rolige omgivelser giver mulighed for at samtalen flyder frit og påvirkes ikke af 

udefrakommende stressfaktorer. Samtaler nydes bedst under rolige forhold, og mennesker 

søger derfor hen til omgivelser, som ikke er underlagt et støjende lydmiljø. Her er parker, 

torve og de bilfrie gader de foretrukne steder, hvor naturlige samtaler kan føres, i modsætning 

til de trafikerede veje, hvor kun korte, forudplanlagte sætninger bliver udvekslet (Gehl, 2017, 

159).  

 

Byens stemning 

Tilmed kan lyden af andet liv, såsom barnelatter, gøende hunde, kirkeklokker og 

gadeoptræden, bidrage til at skabe en tiltrækkende atmosfære for mennesker. Følgende lyde 

er med til at skabe stemningen i det rum vi befinder os i. ”I disse gader og i de gamle gå-byer 

er det muligt at studere, hvor værdifuld og væsentlig muligheden for at høre er for 

stemningen og for det fysiske og psykiske velbefindende” (Gehl 2017; 159).  

Muligheder for at se 

Sammenhængen mellem at kunne se, og lysten til at deltage, udspiller sig ikke kun gennem 

de sociale platforme, men også fysisk ude i byens rum. Står valget mellem at færdes i den øde 

gade og i den livlige gade, vælges i næsten alle tilfælde gaden med liv og aktiviteter (Gehl 

2010; 35). En velkendt situation for de fleste mennesker, er billedet af en gadekunstner, der 

opsætter sin scene i bybilledet og i takt med at showet udspiller sig vil der dannes en kreds af 

mennesker omkring. Langsomt støder flere og flere folk til, nysgerrige efter årsagen til 

samlingspunktet. Man inspireres til at standse for at se mere nøje på mennesker, eller 

begivenheder, eller får lysten til ophold og deltagelse (Gehl 2010; 30). Er den spændende 

aktivitet gemt væk bag en barriere eller foregår langt væk, bliver lysten dog udfordret. Man 

bør derfor dimensionere større offentlige rum, så rummets begrænsninger falder sammen med 

grænserne for det sociale synsfelt. På denne måde bliver der plads til at meget kan foregå, 

mens der også bliver plads til at se det hele (Gehl 2017; 155). Kevin Lynch påpeger, at 
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rummet skal have en passende størrelse inden for den menneskelige skala, som befinder sig i 

intervallet 25-110 meter. Rumforhold uden for disse grænser synes ikke behagelige og 

veldimensioneret i sociale henseende (Gehl 2017; 155).  

Muligheder for at sidde 

Fælles for alle byrum er, at de kræver gode siddemuligheder. Er dette ikke tilfældet, er der 

ikke meget andet at gøre for byens borgere end at gå videre. Uden gode siddemuligheder, 

inviterer byrummet ikke til ophold af længere varighed. Man går glip af muligheder som at 

spise, læse, slikke solskin, nyde udsigten og anden rekreativ aktivitet. Gode siddemuligheder 

er derfor en afgørende faktor for vurderingen af kvaliteten af det offentlige miljø i et givent 

område (Gehl 2017; 147).  

Ligesom byer kan invitere bylivet, findes mange eksempler på, hvorledes ombygning af 

enkelte rum eller blot ændring af møblering og detaljer kan invitere til helt nye brugsmønstre 

(Gehl 2010; 26). De kendte Københavnerbænke, som står spredt rundt i byen, inviterer 

primært til samtale mellem to mennesker. Selvom der stadig kan sidde tre personer på 

bænken, bliver den midterste person tvunget til at sidde i en kejtet stilling, for at kigge på 

personerne omkring sig, under samtalen (Gehl 2010, 165). Et bordebænkesæt vil derimod 

invitere til brug af større grupper med mulighed for at spille brætspil og spise. 

Placeringen af siddepladserne er dog lige så vigtigt at tage i betragtning. For mennesker er 

siddepladser ved kanter, facader og andre barrierer altid at foretrække, frem for siddepladser 

som er placeret midt i et rum. Denne tendens omtaler Gehl som kanteffekt. At kunne sidde på 

en siddeplads hvor ryggen er dækket, og man har mulighed for udsyn over hele situationen, 

er det mest attraktive for de fleste mennesker (Gehl 2017; 149). At have ryggen op mod en 

kant mens man sidder ned, kan give brugeren en oplevelse af tryghed. Man behøver ikke 

være opmærksom på hvad der sker bag ved en, og kan nøjes med at fokusere på hvilke 

situationer som udspiller sig i ens synsfelt. Denne oplevelse af tryghed, kan også opnås til en 

hvis grad ved brug af støttepunkter (Gehl 2017; 149). Eksempler på dette kan være bænke i 

nicher, bænke ved siden af et træ, en busk eller en lygtepæl.  

Kravene om komfort for siddepladser er også vigtigt at have med i overvejelser om 

planlægning af byens rum. Kravene varierer med forskellige personkategorier (Gehl 2017; 

151). Ældre mennesker stiller ofte høje krav til siddepladser, som gerne skal være 

bekvemmelige, med ryglæn og det skal være nemt at sætte og rejse sig igen. Herved er der 
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mulighed for at sidde ned i længere tid af gangen. Yngre mennesker og børn stiller ofte ikke 

høje krav, og accepterer både trapper, springvand og betonklodser som siddepladser. Selvom 

primære siddemuligheder - stole og bænke, hovedsageligt vil foretrækkes frem for sekundære 

siddemuligheder - trin, sokler, kasser mm, kan det være fordelagtigt også at supplere med 

sekundære siddemuligheder i byens rum. I perioder hvor byrummet er mindre brugt, kan de 

tomme stole og bænke give en deprimerende oplevelse af at rummet er forkastet og forladt, 

hvorimod springvand og trappetrin forbliver neutrale (Gehl 2017; 154). 

Muligheder for at stå 

Ligesom for siddepladser gør kanteffekten sig også gældende for stående ophold. Mennesker 

søger hen mod kanter, da kanterne tilbyder en række fordele. Ude ved kanter blokerer man 

ikke for gå-trafikken, og kan skabe et let overblik over rummet. Der er både gode 

psykologiske støttemuligheder, da man ligesom ved siddepladsen, kan opnå en følelse af 

tryghed, men også fysiske støttemuligheder, idet man har en kant at læne sig op af ved korte 

hvil (Gehl 2010; 147). 

Muligheder for at gå 

Gadens udformning har indflydelse på hvordan mennesker oplever gå turene og har 

indvirkning på hvor lang en tur fodgængeren får lyst til at gå. Den acceptable længde på en 

gåtur er afhængig af rutens kvalitet. Er vejen af god kvalitet og ruten interessant, kan 

væsentligt længere gåture ofte accepteres. Omvendt falder lysten til at gå brat, hvis ruten er 

uinteressant og dermed opleves trættende (Gehl 2010 131). 

Gehl kalder dette fænomen for det trættende længdeperspektiv som betegner gader der 

fortsætter ligeud så langt øjet rækker. Gåture på 200 eller 300 meter føles dermed lange, på 

trods af den tager under fem minutter (Gehl 2010, 131). Ved disse gader er alle aktiviteter og 

oplevelser afsløret længe inden man når frem og vil derfor ikke have samme spontane 

virkning som i snoede gader. 

Modsat kan gaden ved netop krumninger og buer lukke rummet og gøre gåturen mere 

uforudsigelig og dermed interessant (Gehl 2010, 137). Gaden røber ikke hvad der befinder 

sig rundt om hjørnet, men vil i takt med de tilbagelagte meter langsomt afsløre sig selv. Der 

er således forskel på den faktiske meter mæssige længde af en gåtur og den afstand der 

opleves af fodgængeren. Yderligere kan man ved at dele byens rum op i overskuelige stykker 
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få rummet til at virke mere interessant for gåturen og bryde gadens lange lineære forløb. 

Dette skal dog gøres med omhu, da det er en naturlig reaktion, at gå lige derhen hvor man 

skal (Gehl 2010; 136). Samme er gældende også selv om der ligger noget i vejen, man skal 

træde over i form af kantsten eller andre former for forhindringer, eller om det underliggende 

terræn skulle skifte under fødderne. Fodgængere vil som en naturlig reaktion bryde 

planlæggerens intentionelle ganglinje med deres egen. Dette kan ses ved at mange hjørner af 

græsarealer er nedtrampet, netop fordi fodgængeren vil tage den hurtigste vej frem.  

Delkonklusion  

Vi vil tage højde for Simmels teori om den menneskelige mentalitet som er præget af 

storbyen, da dette er en yderligere udfordring for Bavnehøj. For at finde ud af hvordan man 

definerer et velfungerende byrum, har vi beskrevet udvalgte byrumskriterier af Gehl, som vi 

mener er relevante for Bavnehøj Allé. De typer kriterier som vi har lagt vægt på omhandler 

opholdsmuligheder og plads til menneskelig adfærd. Vi vil i forbindelse med vores 

indsamlede data anvende disse kriterier på vores case. Ud fra en analyse vil vi give vores 

vurdering på, om Bavnehøj Allé er et velfungerende byrum, og hvilke eventuelle tiltag som 

skal implementeres, for at brugen af alléen til længerevarende ophold fremmes. 
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Fra fransk allée ’havegang’, afledt af aller ’gå’ af 

latin ambulare ’gå, vandre rundt’ 
Den Danske Ordbog 



21 
 

 

 

 

 

 

Metodeafsnit 

Vi vil i dette afsnit præsentere vores metodevalg. Vi har i løbet af empiriindsamlingen 

benyttet os af kvantitative observationsmetoder og kvalitative interviewmetoder. I forbindelse 

med udviklingen af vores design, har vi fået inspiration fra Lawsons designmetode. 

 

Designmetode 

I begyndelsen af semesteret havde gruppen ikke det store kendskab til designteorier samt 

metoder, men det ændrede sig efterhånden, som kurserne i ”Design og Konstruktion” skred 

frem. Kurserne og den afsluttende eksamen har givet gruppen en base og vigtigst af alt 

grundviden i designtænkning. Denne viden har vi taget med os i projektet, hvilket også skal 

afspejles i vores produkt. 

Hvad er design? 

Baseret på vores basiskurser har vi fået kendskab til, hvad design er. Det er først og fremmest 

menneskeskabt. Design handler om forandring, hvilket kan være at løse et problem eller 

forbedre en situation. Det sker gennem en proces eller i form af et produkt. Design er 

målrettet, aldrig tilfældigt, da det skal svare på et behov. Det er derfor vigtigt at udlede 

behovet, ellers bliver designet meningsløst og dermed mislykket. Denne grundviden er 

essentiel for vores forståelse af design, når vi tager hul på designprocessen. 
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Design proces 

Vi er i vores designproces blevet inspireret af Bryan Lawsons metode om at dele processen 

op i fire faser, herunder assimilation, generelt studie, udvikling og kommunikation. 

Fase 1, assimilation: I denne fase skal der indsamles generel information og derefter direkte 

information, der kun henvender sig til det problem, man undersøger. Det første step i denne 

fase var at læse kvarterplanen for Bavnehøj for at indsamle den generelle information og den 

specifikke information, der relaterer sig til det problem, vi ville arbejde med. I den 

forbindelse aftalte vi et møde med Områdefornyelse Sydhavn, der kunne hjælpe os med at 

indsamle disse informationer. 

Fase 2, generelt studie: Denne fase skal undersøge, hvordan problemet er opstået. Det er også 

her, hvor man undersøger mulige løsninger eller hvilke metoder, der kan være relevante at 

anvende. For at finde roden til problemets opståen har vi anvendt forskellige 

observationsmetoder i form af looking for traces, mapping og tracing. Vi har ligeledes brugt 

den struktureret og semi-struktureret interviewform til at belyse de problemer, som 

informanterne opstiller.  

Fase 3, udvikling: Dette er overbygningsfasen, hvor der bliver taget udgangspunkt i 

foreløbige løsninger fra fase 2 til det videre arbejde. Vi har gjort brug af denne fase i vores 

designproces. Det var også her, at vi satte os fast på nogle af de kriterier, der skulle indgå i 

designproduktet. Det var blandt andet at vise brugerønsker på Bavnehøj Allé, men ligeledes 

være et eksemplarisk værktøj, som kan bruges i andre planlægningsprocesser. 

Fase 4, kommunikation: Den sidste fase drejer sig om kommunikation af løsninger til 

personer indenfor eller udenfor designteamet. Dette er fasen, der leder op til vores 

designprodukt. Vi har i fællesskab drøftet løsninger i gruppen, designteamet, som herefter 

bliver afspejlet i designproduktet. 

”However, a more detailed reading of the RIBA handbook reveals that these four phases are 

not necessarily sequential although it may seem logical that the overall development of a 

design will progress from phase 1 to phase 4” (Lawson, 2006, 34). Med dette citat forsøger 

Lawson at tydeliggøre vigtigheden i, at udviklingen af et design nødvendigvis ikke følger 

fase 1 til fase 4 i en kronologisk rækkefølge. Som der bliver illustreret i hans model nedenfor, 



23 
 

tager de tre første faser udgangspunkt i hinanden, dog med mulighed for at vende tilbage til 

de forudgående faser. Eksempelvis kan man som designer have svært ved at indsamle 

information i fase 1 uden at have foretaget undersøgelser i fase 2. Lawson skriver endvidere 

”what the map does is to tell us that designers have to gather information about a problem, 

study it, devise a solution, and draw it, though not necessarily in that order. The RIBA 

handbook is very honest here in declaring that there are likely to be unpredictable jumps 

between the four phases” (Lawson, 2006, 35). Der findes derfor ikke en fast struktur, men det 

har vi ikke benyttet os af. Vi har fulgt metoden fra fase 1 til fase 4 i kronologisk rækkefølge. 

Kvantitative metoder 

I det følgende afsnit vil vi beskrive tre metoder, som vi har brugt til bedre at forstå brugen af 

Bavnehøj Allé. Vi vil kort gøre rede for Jan Gehl og Birgittes Svarres observerende tilgang til 

bylivsstudier, som det beskrives i bogen Bylivsstudier - studier af samspillet mellem byens 

form og byens liv, og hvorfor det er en vigtig del for at forstå byens rum. Heri har de 

udarbejdet en række værktøjer, som kan bruges til at observere og forstå den menneskelige 

adfærd i det offentlige rum. Derefter vil vi beskrive hvorfor vi har brugt de tre metoder som 

bygger denne observerende tilgang, samt hvordan vi har brugt dem. 

Observerende metoder 

Vi har valgt at bruge Jan Gehls metoder, da de er bygger på mange års erfaring og bruger en 

forholdsvis simpel, men direkte tilgang til at få et hurtigt indtryk og overblik over noget mere 

komplekst. 

Form og liv 

Siden starten af 1960’erne har det været en klar opfattelse, at arkitektur som formgivende 

element ikke altid er nok til at sikre at et byrum er velfungerende. God arkitektur afspejler et 

godt sammenspil mellem formen af rummet - bygninger, møbler, træer mm., og livet i 

rummet – den menneskelige adfærd (Gehl 2013; 12). Livets udfoldelse i byerne forandrer sig 

dag konstant, foruden tid, spiller mange forskellige faktorer som køn, alder og økonomi en 

stor rolle i hvordan vi bruger eller ikke bruger byens rum, og gør dette til en kompleks 

sammenhæng. Ikke desto mindre er det essentielt at vi kigger på denne sammenhæng, for ved 

at undersøge hvordan vi bruger byens rum, kan denne viden give os en større forståelse for at 

forudsige hvordan livet sandsynligvis vil udfolde sig i en given ramme. Derved kan vi skabe 
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et bedre, mere velfungerende byrum (Gehl 2013; 12). For at forstå hvordan den menneskelige 

adfærd udfolder sig naturligt i hverdagen, må vi observere den. ”Generelt må observatøren 

være neutral som ’flue på væggen’; personen skal nærmere være festens bænkevarmer end 

festens centrum, en usynlig ikke-deltagende, der har stort overblik uden at blande sig i 

begivenhedernes gang.”(Gehl 2013, 15). Med denne tilgang i mente, har vi brugt de tre 

følgende kvantitative metoder til indsamling af empiri. 

Behavioral Mapping 

Behavioral Mapping-metoden udføres ved at markere aktiviteter, mennesker og 

opholdssteder på en plan over det område man vil undersøge. De forskellige markeringer 

indtegnes på det sted hvor de befinder sig, og med hver sit symbol, så man dermed hurtigt 

kan skelne mellem dem. Denne metode har vi brugt til at få et klart overblik over brugen af 

Bavnehøj Allé.  

Vi har observeret i 90 minutter i hvert af tidsrummene morgen, middag og aften. Vi har 

observeret mennesker som står med en prik, mennesker som står og snakker med en bolle, 

mennesker, mennesker som sidder med et kryds og mennesker som står og venter med en 

firkant. Vi har defineret ventende mennesker som personer der har stået samme sted i længere 

tid, og derefter ændret adfærd som følge af en ændring (såsom et møde med en person, 

kiosken er åbnes, kigget på mobil for så at lægge den fra sig). Vi får her et billede af hvad 

Bavnehøj Allé præcist bliver brugt til, hvor den bliver brugt og til hvad, samt hvor den ikke 

bliver brugt. Derved får vi også mulighed for at fastslå hvor på alléen der foregår meget og 

ingen ophold. Dette kalder vi for hot- og cold-zones.    

Tracing 

Vi har yderligere ønsket at undersøge om Bavnehøj Allé bliver brugt på anden vis. For at 

finde ud af dette, har vi valgt at bruge metoden tracing, som overbygning på mapping. 

Foruden at observere hvordan alléen bliver brugt til ophold, har vi også undersøgt hvordan 

brugerne bevæger sig rundt på alléen. Gehl anbefaler, at man indtegner en persons bevægelse 

i rummet i en specifik tidsperiode, hvert 10 min, eller hver halve time (Gehl 2013). Vi har 

dog valgt at indtegne alle de brugsmønstre som har været på alléen i et givent tidsrum. Dette 

har vi gjort på tre forskellige tidspunkter, af 2 x 45 min. Vi har vurderet at dette er mere 

relevant for denne case, da Bavnehøj Allé ikke er lige så trafikeret som andre områder i f.eks. 
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indre by, og vi havde derfor mulighed for at opfange langt de flest fodgængere i de givne 

tidsrum. 

Looking for Traces 

Den sidste observerende metode vi har gjort brug af er looking for traces. Metoden omfatter, 

at man går rundt i et givent området og kigger efter alt der kan indikere tegn på menneskelig 

aktivitet, eller mangel på samme. Disse observationer giver et billede af hvordan brugen af 

alléen er i de tidsrum man ikke selv observere brugsmønstre. Disse indirekte observationer 

handler i høj grad om at skærpe sanserne, som en detektiv på jagt efter spor.  (Jan Gehl og 

Birgitte Svarre 2013; 40) 

 

Vi har valgt at benytte denne metode, da den fungere som et godt supplement til mapping og 

tracing, da vi kun i en begrænset tidsramme kan bruge de ovenstående observerende metoder.  

 

Kvalitative metoder  

Vi har brugt de kvalitative metoder til indsamling af empiri. Vi har brugt struktureret 

interviews og semi-struktureret interviews, samt afholdt et møde med Områdefornyelse 

Sydhavnen. 

 

Møde med områdefornyelsen 

I projektets begyndelse tog vi kontakt til Områdefornyelse Sydhavnen for at få stablet et 

møde på benene. Dette møde blev afholdt d. 5/11 kl 11:30 med Diana (energi og byfornyelses 

medarbejder i områdefornyelse Sydhavn) og Camilla (Projektleder for Områdefornyelse 

Sydhavnen). Formålet med mødet var at danne et overblik over Bavnehøj og især Bavnehøj 

Allé heriblandt kortlægge dens problematikker og potentialer, samt at hører hvilke nuværende 

planer der var udlagt for alléen. Mødet fungerede som en hjælp til gruppen for at finde 

fokuspunktet ved projektet.   

 

Interviews 

Vi ved hjælp af to interviewformer, semi-struktureret og struktureret, undersøgt hvilke 

problematikker brugerne ser ved alleen samt hvilke forbedringsønsker de har. Vi har funderet 
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alle brugerønsker ud fra vores interviews, og dermed spiller de udførte interviews en bærende 

rolle i vores empiriindsamling. 

For alle medlemmer i vores projektgruppe er det at interviewe uprøvet stof. For at sikre 

kvaliteten i vores interviews, har vi søgt informationer for hvordan et godt interview skal 

forberedes og udføres. Vi har brugt bogen Interview i praksis af Jan Trost og Lise 

Jeremiassen. Ydermere har vi benyttet os af litteraturen fra forelæsningen ved Mikkel Bille d. 

14/10, Interview - Introduktion til et håndværk af Svend Brinkmann og Kvale. Derudover har 

vi brugt en anden bog fra samme forfattere, ”Kvalitative Undersøgelser i Praksis”. 

Interviewrolle 

Vi har i vores interviews gjort brug af følgende fem kvalifikationer klar, venlig, åben, 

balanceret og etisk sensitiv (Kvale & Brinkmann 2018). Vi aftalte på forhånd at lade disse 

fem kvalifikationer være i centrum for interviewet, og lade det køre som en flydende samtale 

mellem intervieweren og informanten. Da vi ønskede en åben samtale mellem interviewer og 

informant, ville det ikke give mening at påtage sig den styrende kvalifikation. Ligeledes ville 

det heller ikke stemme overens med metoden, at påtage os den kritiske kvalifikation, da vi 

ønsker beboernes forslag til forbedringer af Bavnehøj Allé. Her vil det ikke nytte, at stille sig 

kritisk overfor et forslag, da det er deres ønsker, der afspejles i vores værktøj. På denne måde 

havde vi fravalgt kvalifikationer som forhindrede os i at føre en åben samtale med 

informanten. Vi syntes, det gav mening at påtage os den balancerede kvalifikation, da vi 

gerne ville have informanten i tale men samtidig ikke pålægge vedkommende for meget pres 

i at skulle styre samtalen. Kvalifikationerne åben, venlig og klar indgår i et sammenspil med 

hinanden, og den ene komplimenterer den anden. Vi gjorde meget ud af at være åbne og lytte 

til informanten, samtidig med at være venlig og lade informanten tale ud i vedkommendes 

eget tempo. Dette var medvirkende til, at vi kunne stille klare, tydelige og relativt simple 

spørgsmål. 

Semi-struktureret interview 

Igennem den semi-struktureret interviewform kan vi få informanten til at åbne sig op og med 

egne ord udtrykke sig om alléen. Metoden giver intervieweren en mulighed for at styre 

interviewet, samtidig med at respondenten frit kan besvare spørgsmålene 

(metodeguiden.au.dk 2019). Vi benytter os af den semi-strukturerede interviewform, da 

metoden tilbyder variation i spørgsmålsrækkefølgen og dermed bliver hvert interview 
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personaliseret. Dette gør interview proceduren spontan, hvilket giver større sandsynlighed for 

at indhente spontane, levende og uventede svar fra de interviewede (Brinkmann & Kvale 

2019; 151). Disse interviews har taget udgangspunkt i hvilke problematikker informanterne 

ser ved alléen, ud fra deres egen brug og færden og de tilhørende løsningsmuligheder. 

Denne interviewform læner sig i praksis mod en samtale mellem informanten og interviewer 

(strategylab.dk 2019). Det er derfor vigtigt at intervieweren kan holde samtalen naturlig og 

flydende samt indkapsle informantens meninger. Disse forudsætninger skaber gode 

muligheder for at interviewer og informant kan komme på samme bølgelængde angående 

interviewets emne. For at sikre dette, har interviewer haft fokus på aktiv lytning, da der 

derigennem kan stilles bedre opfølgende spørgsmål (Trost og Jeremiassen; 2010; 62) 

(Brinkmann & Kvale 2019; 149). 

Udførsel af semi-struktureret interviews 

Forinden gruppen tog på felttur for at arbejde med metoden, besluttede vi os for at lave en 

skematisk oversigt over hvilke brugere der ønsker hvilke forbedringer. På denne måde kunne 

vi på en let og overskuelige måde, danne et overblik over hvilke brugerønsker der blev 

fremstillet af informanterne, og i samme omgang se hvilke ønsker der går igen.  

Interviewformen bliver foretaget i en formel interviewsituation (metodeguiden.au.dk), derfor 

valgte vi at henvende os til informanterne i grupper af to, hvor det ene gruppemedlems rolle 

var at føre samtalen, mens det andet skrev logbog over interviewet. Efter endt interview 

mødtes gruppen igen for at resumere og evaluere på de gennemførte interviews. 

Alle interviews er foretaget på alléen og udført på samme dag; tirsdag d. 26/11 i perioden 

mellem 11:00-14:00. Med udgangspunkt i at have en varieret informantgruppe blev 

forbipasserende udvalgt som informanter af gruppen. 

Vi har ved hvert interview fortalt informanten om, at vi kommer fra Roskilde Universitet og 

skriver projekt om Bavnehøj Allé. Vi har forklaret, at der ikke foregår noget samarbejde 

mellem Områdefornyelsen Sydhavn og vores projektgruppe, og at vi som projektgruppe ikke 

har noget indflydelse på byplanlægningen i kvarteret. Dette har vi forklaret tydeligt, så 

informanterne ikke får forestillingen om, at deres ønskede forbedringsmuligheder bliver 

betragtet som bestillinger. 
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Struktureret interview 

 

Ved hjælp af den struktureret interviewform har vi modsat den semi-struktureret 

interviewform på forhånd udarbejdet en interviewguide, og dermed gjort os tanker om hvilke 

informationer vi ønsker om informanten. Vi er interesseret i informanternes reelle holdninger 

samt indtryk af alléen, og har derfor udarbejdet en interviewguide der kunne hjælpe os med 

svar på dette. Ved at spørge ind til informantens handlinger, adfærd og aktivitet omkring 

alléen, vil dette give os svar om den interviewedes følelser og oplevelser (Trost & 

Jeremiassen 2010; 60).  

 

Vi bruger denne interviewmetode, for at understøtte vores semi-struktureret interviews, da 

det kom bag på os, at det ikke virkede som om beboerne havde tænkt over mulige ændringer 

på alléen. Vi ønskede at afprøve en anden metode, med formål på at lede informanten ind i en 

mere åben tankegang, med henblik på ønsker til fremtidig brug af alléen. Informanten er på 

forhånd blevet informeret om interviewets emne, og er dermed blevet givet betænkningstid til 

at forholde sig til dette. Via en udarbejdet interviewguide, som består af direkte spørgsmål, 

samt understøttende hjælpespørgsmål, har vi yderligere forsøgt at få informanten til at tænke i 

nye baner og sætte præcise ord på deres ønsker.  

 

Interviewguide findes i bilag 2.  
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Præsentation af empiri 

 

I følgende afsnit vil vi præsentere vores indsamlede empiri fra vores observationsmetoder og 

interviewmetoder. 

 

Kvantitativ data  

Mapping og Tracing 

Mapping- og tracingobservationerne er foretaget over tre observationsgange. Ved hver 

observationsgang er der både anvendt mapping og tracing, og vi har derfor et samlet overblik 

over alt aktivitet på Bavnehøj Allé i de givne tidsrum. Dette er gjort for at man nemt kan 

sammenligne de to metoder, eksempelvis kan man ved Observation 1, aflæse at der har været 

en stor menneskemængde som har brugt alléen til gennemgang, men kun tre personer har sat 

sig på bænkene.   

Tegn og deres betydninger på kortene: 

 

Observation 1 

November morgen, torsdag d. 19/11. 

Tidsrum: 07:00-07:45 og 08:15-09:00 

Vejret er klart, men det støvregner af og til. 5-7 grader føles dog koldere. 

Mapping 

To beboere står uden foran og venter på at kiosken åbner. De befinder sig på område 2 af 

alléen. De taler om en bil foran dem, hvis bagrude er blevet smadret gennem natten. De er de 

eneste to som opholder sig på alléen på dette tidlige tidspunkt. 

En beboer som kommer inde fra kiosken af sætter sig på en bænk og ryger en cigaret. Han 
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sidder indtil han har røget den færdig og går videre.  

Der foregår aktivitet foran kiosken. Enkelte beboere som har været inde og købe dagligvare 

tager ophold ude foran kiosken og taler. 

En ældre dame sidder på en bænk i område 1 med sin hund og tager en pause. Hunden 

slapper også af. 

To ældre mænd har købt et par øl, og slået sig ned på bænkene i område 1. Sparsom aktivitet 

på område 2 og ingen aktivitet på område 3. 

I alt observeret: 

12 mennesker, heraf 3 siddende, 6 stående, 2 stående / talende og 1 stående / ventende. 

Tracing 

Ved begyndelsen af observationen er der meget lidt aktivitet på alléen. Der er enkelte 

hundeluftere, som bruger de tidlige morgentimer på at gå en tur med hunden ned ad alléen. 

De går primært på alléen og kommer ind på alléen fra de tilstødende sideveje. Ca kl. 07:15 da 

kiosken åbner, kommer der folk til fra de tilstødende veje. Jo tættere klokken kommer på 

08.00, bliver aktiviteten på vejen større, men der var aldrig følelsen af myldretid. Der er 

enkelte børn som bliver fulgt i skole af far eller mor.  

Efter klokken havde ringet ind til Bavnehøj Allé, begyndte det at stille af, og da klokken 

passerede 08.30, var det stort set ingen mennesker på vejen.  
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Observation 2 



33 
 

Formiddag i november, tirsdag d. 24/11. 

Tidsrum: 10:30-11:15 og 11:30-12:15 

Himlen er blå og skyfri, og temperaturen er tæt på frysepunktet(eller føles sådan). 

Mapping 

Den største aktivitet er samlet uden for Elite Købmanden, hvor folk står og snakker, venter og 

ryger. Der er ingen som sidder ned på alléen. 

En smule aktivitet ved område 1 af alléen. Enkelte er til at finde på vejen men næsten alle gør 

brug af fortovet og ikke alléens gangsti.  

Ingen ophold på område 3 

I alt observeret: 

21 mennesker, heraf 1 siddende, 6 stående, 13 stående / talende og 1 stående / ventende. 

Tracing 

I område 1 krydser 3-4 arbejdsmænd gentagende gange allén, i gang med at renovere vejen. 

En enkelt dame med barnevogn går op ad allén mod kirkegården, som ellers er så godt som 

øde for alt ophold. Folk bruger alléen som gennemgangsvej til og fra købmanden, og bruger 

ellers fortovet. 
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Observation 3 

Mørk novemberaften. Lørdag d. 07/11. 

Tidsrum: 18:30-20.00. 

Vejret er klart, men det støvregner af og til. 5-7 grader, men føles koldere. 

Mapping:  

Svag musik flyder ud i gaden fra enkelte lejligheder. 

Da vi ankommer sidder en ældre mand på en bænk i område 1 på alléen. Han drikker en øl.  

I løbet af observationstiden står to mænd og får en øl tæt ved kiosken.  

To yngre personer har taget plads på en af bænkene på alléen og venter på en tredje ven. De 

rejser sig op og går efterfølgende.  

I alt observeret: 

12 mennesker, heraf 3 siddende, 6 stående, 2 stående / talende og 1 stående / ventende. 

Tracing: 

Et par hundeluftere er i ude at gå aftentur med deres hunde. De tilgår vejen fra de tilløbende 

sideveje og bevæger sig op og ned ad alléen. Dermed krydser langt de fleste både med 

område 1, 2 og 3. 

Aktiviteten fra kollegiet strømmer gennem alléen fra område 1 i retning mod Enghavevej og 

ad Tranehavevej. Dette sker gennem hele tidsrummet.  
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Looking for traces  

 

Igennem vores felt ekskursioner til Bavnehøj Allé har vi ledt efter menneskelig aktivitet på 

alléen. Vi fandt graffiti på flere bænke og skraldespande. Den grønne maling på 

Københavnerbænkene var blank og virkede ikke nedslidt. På bænkene var der yderligere 

fugleklatter at finde, dog var komforten hverken god eller dårlig, men som alle andre 

Københavnerbænke. Ved siden københavnerbænkene står der skraldespande placeret. I disse 

kan man se mange sorte hundelortsposer. Dog ingen dårligt lugt, som stiger op af 

skraldespandende. 

Græsarealet fremstår vedligeholdt men mange steder nedtrådt af sport fra både fodgængere 

og cyklister. Der lå en jævn mængde af skrald spredt ud over græsarealet tæt på Enghavevej, 

område 3. 

 

Opsamling på Mapping, Tracing og Looking for traces: 

 

Ud fra Mapping kan vi konstatere at Området 1 er det område der bliver brugt mest til ophold 

på alléen. Selvom størstedelen af aktiviteten på Bavnehøj Allé sker lige foran Elite 

Købmanden, står de på fortovet, og befinder sig ikke inde på selve alléen. 

Fra Tracing kan vi se, at alléen i høj grad bliver brugt til gennemgang, Enten i form af 

mennesker som skal fra punkt A til B eller ved hundeluftere. 
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Sammenligner vi vores observationsdata for tracing og mapping metoderne ved observation 

1, observation 2 og observation 3, kan vi i alle observeringer konstatere, at der foregår ophold 

på alléen i ringe grad, sammenlignet med hvor mange mennesker som færdes på alléen. Dette 

stemmer overens med vores empiri indsamlet ved metoden Looking for traces, som bevidner 

at alléen ikke præges af brugsspor fra ophold, men med spor af gennemgang på 

græsarealerne. 

 

Ud fra vores observationer har vi delt alléen ind i opholdszoner - hot- og coldzones. Jo 

mørkere rødt området er, jo mere aktivitet. Tilsvarende, jo mørkere blåt et område er, des 

mindre aktivitet. 

 

Kvalitativ data 

Følgende afsnit er den indsamlede empiri fra semi-struktureret interview med brugere af 

Bavnehøj Allé.  

 

Semi-struktureret interview 

De 13 informanter vi har interviewet har ikke været forudbestemt og vi har fanget 

informanterne på alléen under deres daglige gang. Således kunne hundeluftere, under deres 

færd med at lufte hund, spørges om hvilke nye tiltag på alléen der kunne forbedre gåturene 

med hunden.  
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Julie, 33 år. Can. Pæd. 

Vi møder Julie på vej tilbage til sin lejlighed fra en løbetur nede på kirkegården. Hun bruger 

vejen ca. fire gange ugentligt, kun som gateway til kirkegården. Hun har boet i Bavnehøj i 16 

år og det er efter eget udsagn for længe. Hun savner opholdsmuligheder på alléen gerne en 

petanquebane, noget mere udsmykkende beplantning f.eks. i form af blomsterbede- eller 

buske. Aftensolen når ikke det private gårdareal i hendes bygning og efterspørger derfor et 

lille afskærmet bordebænkesæt, nicher, på alléen hvor hun kan nyde solen og drikke rosé med 

veninderne.  

Sigurd og Johanna med baby, slut 20’erne 

Det unge par kommer gående på alléen med barnevogn. De er for nyligt flyttet til 

Bavnehøjkvarteret og går derfor ofte ture for at lære området at kende. På turene kommer de 

af og til forbi Alléen. De har oplevet, at der ofte er stille på alléen sent på formiddagen 

hvilket gør deres gåture hyggelige. De finder alléen aktivitets løs og gråvejret hjælper ikke på 

udsmykningen af alléen. Noget til børn kunne få mere liv på alléen - gyngestativ, sandkasse 

eller klatrestativ for småbørn. Et sted at komme på toilettet eller et sted man kunne skifte en 

ble ville gavne det unge par, og give dem incitament til at komme forbi. Yderligere nævner 

de noget at samles om, et grillområde med borde til at spise og en hundegård, da parret 

overvejer at få hund.  

Ib, 74 år, pensionist 

Der er mange som bruger alléen om sommeren til at sidde og drikke bajere. Det er en smuk 

allé om sommeren - under lindetræerne. De starter allerede fra morgenstunden. Området 

startede med at bestå af pensionistboliger. Beboerne i området bruger alléen til at mødes og 

snakke, men da der ikke er muligheder for at få en kop kaffe i nærheden, drikker de flere 

bajere i stedet. Pissior er det første ønske Ib har til alléen. Han har svært ved nogle gange at 

skulle holde sig helt til han kommer op i lejligheden. Ib er meget snakkesaglig og fortæller at 

det eneste han egentligt laver i pensionisttilværelsen er at gå ture for at holde sig selv i gang. 

Af og til i følgeskab med sin hund. Ib har mange ideer til at gøre alléen mere hyggelig og 

nævner blomsterbede og springvand som noget der ville pynte på alléen.  

Kioskejer, 52 år 
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Bruger ikke selv alléen, men har ejet kiosken i mange år. Har hørt om byfornyelsesprojekter i 

Bavnehøj men ved ikke hvorfor der ikke er sket noget endnu. Om sommeren mærker han at 

ølsalget stiger da mange øldrikkere befinder sig på alléen. Ligeledes tisser selvsamme 

øldrikkere rundt omkring på alléen hvilke han føler sig frastødt af. Spørger derfor efter et 

pissoir. Han savner mere liv i gaden og så gerne der kom flere aldersgrupper til alléen, her 

fremhæves nybagte mødre som går tur med deres babyer samt legemuligheder for børn.  

Stephanie, 28 år, butiksejer 

Synes at alléen er hyggelig i sin ramme, og at der er gode muligheder for at lufte sin hund. 

Især om aftenen når kirkegården bliver mørk går hun tur på alléen hvor der er lidt mere lys. 

Ytre sig generelt negativt omkring kvarteret og bruger kun lejlighedens gårdhave til at 

opholde sig i. Hun ønsker ikke at opholde sig på alléen, grundet de mange øldrikker der 

dominere alléen. Hun har derfor ingen forbedringsønsker. .  

Ungt par i 20’erne 

Det unge par går på fortovet og ikke på selve alléen. De bruger alléen til at lufte deres hund 

med og går derfor på alléen på daglig basis. Alléen tjener dem alene kun det formål. De 

forholder sig kortfattet til vores spørgsmål og giver kun udtryk for en hundegård med 

indhegning. Dermed blev interviewet ganske kort.  

Henrik, slut 60’erne, pensionist 

Vi møder Henrik efter han netop har krydset over græsset og ind på alléen. Han har været 

nede hos bageren og er nu på vej hjem. Han er vokset op i Sydhavnen og har boet i Bavnehøj 

i mere end 30 år. Nu bor han på en sidevej til Bavnehøj Allé og går derfor ofte på alléen. Om 

sommeren når lindetræerne blomstrer er alléen smuk og indbyder til massere af ophold. Han 

drikker en gang imellem øl med sine bekendte på alléen hvis vejret er til det. I den 

forbindelse efterspørger han et toilet som han og hans bekendte kan tilgå om sommeren. Dog 

inviterer alléen ikke til alle målgrupper og så gerne at flere børnefamilier lagde vej forbi 

alléen.  

Nina, 23 år, studerende 

Nina kommer trækkende med sin cykel på fortovet. Hun bor på et kollegie i nærheden og 

bruger sjældent alléen. Hun synes ikke den er tiltalende og kan ikke få øje på en eneste grund 
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til at hun skulle opholde sig der. Hvis alléen skulle virke tiltrækkende for Nina kunne der 

etableres en petanquebane og der skulle laves nogle hyggelige afskåret rum på alléen. Alléen 

er stor og bred og man kunne derfor også udnytte pladsen til at lave loppemarkeder eller 

lignende sociale aktiviteter. Yderligere ønsker er forgrønning og belysning. 

Anne-Grethe, 70 år, pensionist 

Anne-Grethe er i færd med at lufter sin hund på alléen. Hun har boet det meste af sit liv i 

området, altid tæt på alléen. Hun fortæller at hun for det meste bruger kirkegården til 

hundeluftning, men om aftenen bruger hun alléen, da der er mere lys belysning. En 

hundegård med et vandbassin er meget tiltrængt. Yderligere må der gerne komme 

afskærmning mellem vejen og alléen da hunden i så fald kan gå uden snor. Til sidst ville 

forgrønning pynte på alléen.  

Ebbe, 83 år, pensionist 

Ebbe opholder sig på en bænk på alléen med en indkøbspose mellem benene og med sin hund 

liggende ved siden af. Han har lige været inde i kiosken og købt dagligvare. Han bruger 

alléen som gennemgang til kiosken hver morgen. Han har boet i kvarteret i mere end 

halvdelen af sit liv og flyttede hertil sammen med sin afdøde kone. Han synes alléen fremstår 

pæn og kan godt lide den rolige stemning omkring alléen. Han savner legeaktiviteter til hans 

barnebarn når hun kommer og besøger ham og bruger i stedet legepladsen ovre på skolen. 

Han efterspørger også et pissoir, flere sociale arrangementer på alléen, bordebænkesæt og en 

hundegård. 

Kirstine, 24 år, pædagogmedhjælper: 

Hun går tur med sin hunde midt på alléen. Hun kommer nede fra kirkegården af hvor hun på 

ugentlig basis er nede med hunden. Hun har boet i kvarteret i 3 et halvt år. Hun ser ingen 

grund til at stoppe op på alléen, da der ikke er noget flot at kigge på. Et springvand måtte 

gerne komme på alléen. Hvis hun skulle mødes med nogle veninder, ville hun hellere tage ind 

til Vesterbro og Enghave. Hun så gerne en hundegård blive etableret enten på alléen eller på 

kirkegården. Også legeaktiviteter til børn ville være rart, da det ville tiltrække nogle nye 

målgrupper.  

Andrea og Karl(alder ikke opgivet), ungt par med barnevogn: 
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Parret kommer gående inde på fortovet med deres barnevogn. De bor i Bavnehøjkvarteret og 

synes alléen er meget lang. De kan bedst lide at gå på alléen i enden tættest på Vestre 

Kirkegård, langt væk fra trafikken kommende fra Enghavevej. Når man går midt på alléen 

kan man blive beskuet fra begge sider og i den forbindelse efterspørger de noget afskærmning 

mellem vejen og alléen. Børneaktiviteter måtte meget gerne blive sat op og da det kunne være 

en mulighed for dem at bruge i fremtiden. Yderligere efterspørger de mere belysning og 

noget mere grøn udsmykning 

Tim, 41 år, VVS’er: 

Tim er drejet ind på alléen fra Enghavevej og går på fortovet. Han er på vej hjem fra arbejde. 

Han har boet i kvarteret i 10 år og bruger udelukkende alléen til ophold om sommeren, da det 

er for koldt om vinteren. Han efterspørger en grillplads som vil komplementere ham og hans 

venners sommeraftener når de drikker øl på græsset. Desuden må der gerne stilles et 

springvand eller en fontæne op. 

Opfølgende til vores interviewmetode har vi nedskrevet brugernes ønsker. Disse er blevet 

sorteret efter, hvor mange gange ønsket er blevet nævnt. Alle brugerønsker som kun er blevet 

ønsket af en enkelt person, er frasorteret og de resterende ønsker vist i et skema. Dette har vi 

gjort for at sortere eventuelle  

Disse ønsker skal afspejles i vores design. 
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I skemaet ses alle brugerønsker. De mest ønskede tiltag for alléen inkluderer: Legeplads(6), 

grøn udsmykning(5), pissoir(5), hundegård(5) og vand(4). 

 

Struktureret interviews 

Begge informanter møder vi samme dag som vi foretager de semi-struktureret interviews. Vi 

spørger om de havde lyst til at stille op til et mere dybdegående interview omkring alléen en 

kommende dag. 

 

Mogens - Interview foretaget på Café Kiki 

Mogens er 77 år og pensioneret.  Han været bosat i Bavnehøj i 24 år med nuværende adresse 

på Johan Kellers Vej, en sidegade til Bavnehøj Allé. Han bruger alléen på daglig basis hvor 

han går til og fra værtshuset samt hundeluftsture. Han synes at alléen er kedelig. Men 

pæn(bilag interview mogens). Mogens problematisere gadebelysningen og antallet af biler på 

alléen. Ellers synes han at i det store hele at alléen er god nok som den er. Derudover giver 

Mogens udtryk for at han ikke ser sig selv bruge alléen til ophold. Hverken nu eller hvis de 

problematikker han ser ved alléen løses. Han hilser hundegård og legeaktiviteter til børn 

velkommen men det forekommer ikke som en fornødenhed.  

 

Gabriel - Interview foretaget på Vesterbro bibliotek 

Gabriel er 22 år og bor med sin bofælle på Enghavevej. Han har boet i Bavnehøj i lidt over to 

år. Gabriel studere på Københavns Universitet og som sidebeskæftigelse er han tjener på en 

vinbar. Han befinder sig på alléen et par gange om ugen, hvor han bruger vejen som 

gennemgang til kirkegården eller for at tilgå butikkerne på alléen. Gabriel finder alléen fint 

vedligeholdt, men at livet på den er dødt: Det er en ret død allé. Der sker ikke så meget på 

den(bilag 4). Han tilføjer, at hvis der kommer mere liv i gaden, dette kunne være i form af 

restauranter eller caféer med god kaffe, ville han besøge alléen noget oftere. Yderligere byder 

han en bar som henvender sig mere til det yngre publikum velkommen på alléen.  
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Analyse 

Vi vil i dette afsnit analysere Bavnehøj Allé ud fra de præsenterede kriterier fra teoriafsnittet. 

Ved inddragelse af observationsmetoder og interviews vil vi hereftere give vores vurdering 

på om Bavnehøj Allé er et velfungerende byrum.  

Gehls kriterier 

Mulighed for at gå 

Ud fra Gehls teori kan vi se, at Bavnehøj Allé har mange af de samme ligheder, der gør sig 

gældende for det trættende længdeperspektiv. Alléens udformning er lineær.  Står man i den 

ene ende af alléen, kan man se ned til den anden ende. For fodgængeren har dette en 

udmattende effekt, da man altid kan se hvor langt man er fra slutningen af vejen. Vi har ved 

en måling i Google Maps aflæst afstanden fra Hestebetvingeren ved Enghavevej, til alléens 

ende ved kirkegården til at være 354,9 meter. Dette har en selvforstærkende effekt, da alléen 

ikke er tydeligt opgjort i forskellige rum, og beskueren har derfor allerede fået afsløret hvad 

der udspiller sig på alléen ved første øjekast. 

Ifølge Gehl vil fodgængere som en naturlig reaktion bryde planlæggerens intentionelle 

ganglinje med deres egen. Eksempler på dette ses på billederne fra observationer under 

looking for traces. Vi har observeret, at brugerne krydser over alléen og vælger at gå på 

fortovet frem for stien (tracing: observation 1,2,3). Vi har desuden observeret ved looking for 

traces at græsset ved de fleste hjørner er trampet ned, hvilket tyder på at flere mennesker har 

skåret hjørnet af.  

Mulighed for at stå 

På Bavnehøj Allé er der mange fysiske støttemuligheder i form af de mange lindetræer, som 

man kan læne sig op ad. Dette har vi været ude og teste, og har dog vurderet at ingen af os 

mener at træerne er behagelige at læne sig op ad. Man bliver tvunget til at læne sig i en 

akavet vinkel, som nærmere er belastende for kroppen, frem for afslappende. Udover dette 

står træerne placeret ud til en vej med biler og busser, som bidrager til utryghed når man står 

så tæt på trafikken. Der er mangel på kanter at støtte sig op af, og vi kan tilmed se fra 

mapping, at der er mere ophold på fortovet. Årsagen til dette er at mennesker har en stor 
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forkærlighed for at placere sig langs rummets kanter (Gehl 2010; 147). I forlængelse af den 

manglende kantzonen på alléen, forvinder mulighederne for psykologiske støttemuligheder.  

Mulighed for at sidde 

De primære siddemuligheder udspiller sig ved 9 københavnerbænke, som står spredt op langs 

alléen, på græsarealet, og flugter med stien. Da bænkene står midt ud på alléen, har de ikke 

den tryghedsgivende kanteffekt. Brugeren kan derfor nemt føle sig udsat ved at sidde på dem, 

da der kører biler, cyklister og går fodgængere bag bænkene, som man ikke kan våge over, 

når man sidder med ryggen til. Behov for den tryghed som opnås ved en kanteffekt, kommer 

til udtryk ved de mange brugerønsker som vi har fået gennem interviews. Disse afspejler sig 

som ønsker om nicher og pergolaer ved siddepladser. De eneste støttepunkter ved bænkene, 

kommer til udformning  ved københavnerskraldespandene. Selvom vi ikke har fundet spor af 

ildelugtende skrald i skraldespandene (Fremlæggelse af empiri: looking for traces) udgør de 

dog ikke attraktive støttepunkter, da de fleste mennesker associerer dem med uhygiejne. Ud 

fra mapping (observation 2), har vi observeret at det er sparsomt med ophold på alléen, i 

forhold til hvor mange mennesker som betræder Bavnehøj Allé hver dag. Foruden manglende 

støttepunkter, er udsigten fra bænkene ikke særlig attraktiv. Fra hver bænk kan man kigge 

direkte over på facaden af rækkehusene som grænser op til Bavnehøj Allé, og ane to-tre af 

lindetræerne i sit synsfelt. Der er altså ikke noget liv, spændende eller attraktivt at kigge på, 

som man ikke kan se på hvert andet gadehjørne i København. Der er ingen sekundære 

siddemuligheder på alléen. Det eneste andet inventar end københavnerbænkene 

Hestebetvingeren. Den står på et plateau, hvis vinklede kanter gør at man glider ned, hvis 

man prøver at sætte sig (Se bilag 5). 

Mulighed for at tale og høre 

Gehl omtaler støj som den største stressfaktor for samtaler. Vi har observeret at område 3 af 

alléen, er præget af støj fra bilerne på Enghavevej.Togene på den modsatte side af 

Enghavevej er også en støjfaktor. Står man ved Hestebetvingeren, er støvniveauet for højt til 

at have en samtale ved et normalt toneleje. Når man er noget ned til enden af område 3, er 

trafikken fra Enghavevej, ikke længere en stressfaktor. Støj fra biler og cyklister synes ikke at 

være på et så højt niveau at det påvirker samtalen på resten af alléen, der ellers virker rolig 

(semi-struktureret interview: Ebbe). På alle alléen områder, kører der dog busser fire gange i 
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timen, hvis støj er høj nok til at afbryde en samtale i et kort øjeblik. Opholder man sig på 

alléen i en længerevarende periode, kan dette være til gene.  

Mulighed for at se 

Vi ved på baggrund af vores observerende metoder og interviews, at det er et fåtal af 

mennesker som bruger alléen til længerevarende ophold. Der er derfor intet syn af mennesker 

som hygger sig og nyder alléen, der kan inspirere andre til at deltage og gøre det samme. Som 

Gabriel påpeger er “alléen lidt død”. Ifølge ejeren af Elite Købmand (semi-struktureret 

interview, kioskejer), er der om sommeren en del øldrikkere, som allerede fra morgenstunden 

samles på alléen med øl i hænderne. Bartender på værtshuset, Mogens, mener er det i orden 

at de bruger alléen, men at de hellere bør komme ind på værtshuset og drikke i stedet (om 

dette er af forretningsmæssige årsager eller ej vides ikke)(Bilag 3). Ved interview (semi-

struktureret interview, Stephanie) ville hun ikke benytte alléen til ophold, grundet selvsamme 

øldrikkeree. Mange mennesker - specielt børnefamilier - vil muligvis søge væk fra pladser og 

andre offentlige rum som bliver brugt af øldrikkere. Det kan diskuteres hvorvidt øldrikkerne 

på Bavnehøj Allé kan have en frastødende effekt for mennesker, frem for at inspirere til at 

deltage. 

Delkonklusion  

Ud fra analysen kan vi konstatere at Bavnehøj Allé er offer for mange af de problematikker, 

som Gehl lægger udpeger. Alléens ganglinjer bliver ikke brugt efter hensigten. Manglen på 

støttepunkter og kanter gør det utiltrækkende at opholde sig for stående såvel som for 

siddende. Der er mangel på variation af siddepladser, og de eksisterende er placeret 

uhensigtsmæssigt. Tredje område på alléen er præget af støj fra Enghavevej, som hindrer 

muligheden for samtaler. Der er mangel på liv på alléen, og der er derfor intet til at lokke 

andre mennesker til andet end øldrikkerne, som kan have modsatte effekt. 
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Præsentation af design 

Dette værktøj er designet til at fremme borgerinddragelsen i planlægningen af byrum. 

Værktøjet er et redskab, som en planlægger kan bruge til nemt, effektivt og sjovt at gå i 

dialog med borgerne, ved borgermøder, workshop og lignende.  

Produktorienteret Designrationale 

 

Et Designrationale er en begrundelse for hvorfor man har valgt et bestemt design. 

Et Designrationale kan fremkomme ved, at man i en designproces, fra behov eller problem, 

til et færdigkonstrueret og –evalueret design-artefakt, systematisk nedskriver alle 

beslutningsalternativer og argumentationen for hvilket alternativ der blev valgt.  

Designrationale 

Ifølge planchef i Københavns Kommune, Kenneth Horst Hansen, kan borger have en følelse 

af, at de ikke er kvalificerede nok til at kunne bidrage med noget til borgermøderne, da de 

ikke er uddannede arkitekter eller kender til det tekniske ved byggerier. 

Første kriterium for vores værktøj er derfor, at det skal være simpelt og nemt at gå til. 

Almene borgere uden nogen form for faglig relevant baggrund, skal også føle at de kan være 

en del af benyttelsen af dette værktøj.  

Dette har vi forsøgt ved at udvikle et værktøj, som har taget udgangspunkt i brætspil. Vi blev 

inspireret af brætspil, da det er noget en stor gruppe kan samles om, og som stort set alle kan 

være med til og blive underholdt af, børn som voksne, unge som gamle.  

Et andet kriterie vi har opstillet, er at værktøjet skal have en vis tiltrækningskraft. Det skal 

invitere og nærmest lokke til brug. Dette har vi forsøgt at opfylde ved faktisk affordance. 

Brikkerne skal være lette og flytbare. Vi har bevidst ikke lavet effekter som noget der skal 

skal klikkes af og på, eller samles på en bestemt måde. Der skal ikke være nogen form for 

hindring i lysten på at rykke dem rundt. Brugen af brikkerne skal dog afgrænses til en plade. 

For at brugeren nemt kan se forholdet mellem brikker og plade, har vi valgt at lave 

størstedelen af brikkerne i samme materiale som pladen.   
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Vi har desuden valgt at lave de allerede eksisterende elementer på Bavnehøj Allé i et andet 

matriale end brugerønskerne. Både så man kunne skelne mellem disse, men også, for at det 

samlede billede af alléen vil se spændende og livlig ud. Vi mener at de grønne lindetræ-

brikker, giver en visuel stemning af natur til spillet, som ikke ville have samme effekt hvis de 

var lavet i hdf, eller såvel en anden farve for akryl. De blå-grønne Københavnerbænke, giver 

en velkendt stemning af et offentligt byrum i København, som på oftere end ikke indeholde 

disse bænke. Vi har ud fra mødet med Områdefornyelse Sydhavnen, fået intrykket af at 

Hestebetvingerne er et varemærke for Bavnehøj. Vores tanke var derfor at lave brikken i en 

særlig prestigefyldt farve, som sølv eller guld. Vi kom dog frem til at brikken var bedst i lavet 

i gennemsigtig akryl, da den på den måde skiller sig ud fra resten af brikkerne.  

For at fremme den visuelle tiltrækning yderligere, har vi valgt at afgrænse os fra 

målestoksforhold. På denne måde har vi kunne skalere både brikker og spilleplade i den 

størrelse vi har fundet mest visuelt tiltrækkende. Vi mener hermed at vi har lavet et design 

som invitere til brug.  

Et sidste kriterie vi har opstillet, er at værktøjet skal være mobilt, og nemt at have under 

armen for en byplanlægger, på vej til hvert borgermøde. Dette har været en yderligere 

indikator for at brikker og spilleplade er lavet i et let og vandafvisende materiale, som er 

robust nok til at ligge i en cykelkurv eller på bagagebæret, på vej til borgermøde.  

Rammen om vores værktøj viser de bygninger der er på Bavnehøj Allé. Vi har indhentet data 

om alléens bebyggelse igennem kortforsyningen. Det er et matrikelkort. Disse data kaldes 

FOT-data. FOT-data står for Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag men 

kendes i dag også under navnet GeoDanmark. GeoDanmark er en forening, hvor alle landets 

kommuner og Geodatastyrelsen er medlemmer og som har ansvaret for det fælles offentlige 

geografiske administrationsgrundlag, som indeholder registrering af alle bygninger, veje, 

vandløb, søer mv. i Danmark (FOTdanmark bliver til GeoDanmark). 

FabLab-processen 

Vi har i forbindelse med udviklingen af designet tegnet skitser og bygget en miniature 

prototype i lego. Vi blev hurtigt enige om, at vores små prototyper skulle videreudvikles i 

FabLab. Her arbejdede vi med programmeringsværktøjet, CorelDraw. Vi blev foreslået et 

andet programmeringsværktøj, Adobe Illustrator i samme forbindelse, men vi vurderede, at 
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CorelDraw gav os de bedste forudsætninger for at lave vores prototyper. Det er uden tvivl et 

program, som vi vil tage med os til et andet semesterprojekt, hvor vi får brug for at udforme 

en fysisk model. 

Vi anvendte CorelDraw til at tegne vores brikker, hvorefter vi laserskar dem. Vi lavede først 

en prototype i pap, da vi ville sikre os, at målene passede og laseren skar, som vi ville have 

det. De færdige brikker blev sammenlignet for igen at sikre os, at laseren havde skåret HDF-

materialet efter vores mål. Efter udarbejdelsen af alle brikker og plader, blev det tid til at 

sætte det hele sammen til et flot design. 

Vi har lært, at udviklingen af prototyper er et vigtigt skridt på vejen mod det færdige design. 

Det er ofte små detaljer, der afgør, hvordan materialet bliver skåret. Maskinen skal indstilles 

efter de rigtige indstillinger, ellers kan materialet risikere at brænde. Hele FabLab-processen 

har været utrolig lærerig for alle gruppens medlemmer, og vi har erfaret, at det er en proces, 

der tager tid at lære. 

 

Vejledning til værktøj 

 

Opsætning 

- Saml de seks stykker af pladen i den nummererede rækkefølge. Alle tal skal vende 

samme retning, så de tilsammen danner rammen om Bavnehøj Allé. 

- Tag de brikkerne ud af posen. Brikkerne i akryl repræsenterer de objekter, som i 

forvejen findes på Bavnehøj Allé, mens brikkerne i HDF-materialet repræsenterer 

brugerønsker. 

 

Guidelines 

- Det blå område på pladen indikerer opholdsfattige områder. Vær opmærksom på hvad 

du anbringer på dette felt. 

- Det røde område på pladen indikere opholdsrige områder. Vær opmærksom på hvad 

du anbringer på dette felt. 

 

“Skab din egen allé”, 

- Snup en brik, placér den på pladen - nu er du i gang!  
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Dette er et eksempel på en afskærmet hundegård 
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Evaluering af metoder 

 

Mapping 

 

Gennem vores arbejde med mapping har vi lært hvordan man får et overblik over hvor folk 

opholder sig i området. Dette har vi gjort ved at tegne ind på et kort over Bavnehøj Allé, hvor 

folk står og sidder på alléen. Dette har vi gjort, så vi ud fra kortet har kunne kortlægge brugen 

af alléen i forhold til hvor folk opholder sig. Ud fra dette har vi lært hvordan man fører de 

observationer som er lavet på alléen over på et kort, så man bedre kan overskue hvordan 

alléen bliver brugt. 

 

Ved brug af mapping er det kun muligt at kortlægge ophold over mennesker som er på alléen. 

Metoden giver ikke svar på hvorfor de mennesker som ikke opholder sig på alléen, ikke 

ønsker at opholde sig der. Mapping viser kun hvor dem som bruger alléen befinder sig.  

Derfor kan mapping kun give en indikation af nuværende brugere og dermed ikke svare på 

hvorfor andre ikke bruger alléen.  

Tracing 

 

Gennem vores arbejde med tracing har vi igen brugt et kort, men denne gang har vi lavet 

streger hvor folk bevæger sig på alléen, i stedet for at lave mærker hvor de opholder sig. 

Dette har vi gjort for at finde ud af hvordan brugerne af alléen bevæger sig. 

Ud fra denne metode har vi lært hvordan man bruger de observationer som man laver på 

alléen, til at finde ud af hvordan folk bevæger sig på alléen. 

 

Ligesom med mappingmetoden fungere tracingmetoden kun til at observere og kortlægge 

hvor nuværende brugere af alléen bevæger sig. Det er derfor ikke muligt finde ud af hvordan 

man kan få dem som ikke bruger alléen til at bruge den.    

 

Looking for traces 
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Gennem vores arbejde med looking for traces har vi set efter brugsmønstre på alléen i form af 

spor efter menneskelig aktivitet. Ved at bruge denne metode har vi lært hvordan man kan 

analysere på spor som mennesker har efterladt efter brug af området og hvordan man ud fra 

disse spor kan danne sig et overblik over hvordan brugerne bruger alléen når man ikke selv 

har mulighed for at være til stede. 

Semi-struktureret interviews 

Vi forventede en åben og flydende samtale mellem interviewer og informant, der ikke fulgte 

en bestemt fremgangsmåde. Vi ønskede, at informanten kunne tale frit fra leveren uden at 

skulle forholde sig til bestemte spørgsmål, og dermed selv have mulighed for, at trække 

samtalen hen imod de problematikker informanten fandt relevante ved alléen. Dette håbede vi 

kunne give os oprigtige brugerønsker til vores værktøj. Ud fra kvarterplanen og mødet med 

områdefornyelsen fik vi et indtryk af at beboerne i Bavnehøjkvarteret havde mange ønsker 

om ændringer på Bavnehøj Allé, og der generelt er stor interesse for at udvikle alléen. 

Camilla og Diana var meget positive omkring borgerinddragelsen, og gav os indtrykket af at 

vi nemt kunne komme i kontakt med borgerne. Vi oplevede dog at dette ikke altid var 

tilfældet, da interessen varierede ved hvert interview. I nogle tilfælde havde informanterne 

meget at sige og i andre tilfælde, var det vanskeligt at få dem i tale. Her fremlagde vi 

brugerønsker fra tidligere interviews for at inspirere dem til at komme med deres egne bud. 

Ved brug af denne teknik oplevede vi hurtigt, at der opstod en åben samtale mellem 

interviewer og informant. Det stod klart for os, at informanten vurderede de tidligere 

brugerønsker og på denne måde havde noget at forholde sig til.  

 

Vi har gjort os den erfaring, at det er en metode, vi kan tage med os til næste projekt. 

Metoden indbyder til spontane svar, som muligvis kan gå tabt i et mere formel interview, og 

giver ved en kort samtale et overblik brugers behov på alléen. På den anden side er det 

begrænset, hvor stor kvalitet der er i informantens respons, da vedkommende ikke har særlig 

lang betænkningstid. Derudover kan metoden ikke bruges til at danne sig et detaljeret 

overblik, da dette kræver en længere og mere dybdegående samtale. 

Semi-struktureret interviewform og struktureret interviewform 

Den semi-struktureret interviewform kræver mindre forberedelse og opfølgende analyse end 

den struktureret interviewform. Dette giver mulighed for at komme i kontakt med langt flere 
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brugere, og dermed at udfører flere interviews. Dette betyder at vi får indhentet mere empiri, 

empiri i form af flere brugerønsker til vores designprodukt, men samtidigt en empiri der 

styrker vores forståelse af hvilke udfordringer brugerne oplever på alléen.  

 

Kvantitative metoder vs kvalitative metoder 

De kvalitative metoders formål var at få brugerønsker til vores design. Denne information 

kunne indhentes gennem kvantitative metoder ved brug af f.eks. spørgeskema. Ved brug af 

spørgeskema ville vi som gruppe på forhånd beslutte hvilke forbedringsmuligheder brugere 

af alléen skulle forholde sig til og vælge imellem. Disse ønsker ville vi gerne have fra 

brugerne af alléen da det er dem som færdes på alléen på daglig og ugentlig basis. 

Omvendt kunne vi ved hjælp af spørgeskemaer få et markant større antal respondenter i vores 

undersøgelse, end de 13 informanter vi har fået til at stille op ved brug af de kvalitative 

interviews. Vi mener i mellemtiden at den enkelte bruger af alléens forbedringsønsker er en 

subjektiv opfattelse og vil derfor være problematisk at tilgå ved kvantitative metoder. Ved 

hjælp af interviewmetoden kan vi gå i dialog med brugerne og derved få et mere nuanceret 

svar. 
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Konklusion  

 

Ved den nuværende brug af Bavnehøj Allé, befinder den største menneskelige aktivitet sig på 

fortovet foran Elite Købmanden. Det ophold som befinder sig på alléen, foregår primært i 

område 1. Alléen bliver brugt som gennemgangs vej, og i forhold til hvor mange mennesker 

som dagligt besøger Bavnehøj Allé, er lav grad af ophold. 

Når man skal designe et værktøj som skal kunne fremme interaktionen mellem borger og 

planlægger, bør der tages højde for storbyboerens bymentalitet. Kriterier for kvaliteten af det 

omhandlende byrum skal også tages i betragtning, og hertil den nuværende brug, samt 

brugerønsker for den fremtidige brug, 
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