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Abstract 

This report examines how Enghave Plads Station affects the mobility praxises on the 

square. The report identifies the design principles of M1, M2, Cityringen and Enghave 

Plads. Based on this, the report analyses the movement of the users on the square 

and how the arrangement of benches, bushes and trees might have a sociopetal or 

sociofugal effect on these patterns of movement. Furthermore, the report analyses the 

significance of the place ballet on Enghave Plads, and how ‘outsiders’ may help break 

these strong mobility praxises. The analysis raises a discussion as to whether 

Enghave Plads will have a future as a transit space or a recreative space.  
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Indledning 
Denne rapport tager udgangspunkt i Enghave Plads, og undersøger hvordan mobili-

tets-praksisserne på stationsforpladsen påvirkes af det kuraterede landskab samt hvil-

ket rum der skabes som følge heraf. På baggrund af Ole B. Jensen, Tim Cresswell og 

Jan Gehls teorier om mobilitet, steder og gode byrum samt en kortlægning af Enghave 

Plads, analyserer vi bevægelsesmønstrene af både metropassagerer og folk der kryd-

ser pladsen, samt folk der benytter pladsen til ophold. 

 

I rapporten redegøres der for designprincipperne for M1, M2 og Cityringen, hvorefter 

Enghave Plads’ designprincipper gennemgås, med udgangspunkt i stationsforplad-

sen. På baggrund af teorien analyserer vi bevægelseskortene udarbejdet på feltturene 

på Enghave Plads, med udgangspunkt i Ole B. Jensens mobilitetsteori, Jan Gehls 

“gode rum” og Tim Cresswells definition af mobilitet og sted samt Seamons stedsbal-

let. Denne analyse giver et indblik i hvordan brugerne bevæger sig på pladsen, og 

hvordan indretningen på pladsen kan være med til at skubbe folk ind i midlertidige 

forsamlinger alt efter om de skal bruge metroen, krydser pladsen eller blot gør ophold 

der. Dernæst analyserer vi pladsens indretning, med henblik på om indretningens ob-

jekter fungerer sociopetalt eller -fugalt samt hvilken betydning dette har for brugernes 

bevægelsesmønstrene. I analysen har vi fokus på stedsballetten, og kigger på hvor-

dan ‘outsidere’ kan bidrage til at bryde med mobilitetspraksissen på Enghave Plads. 

Disse resultater diskuteres i forhold til Enghave Plads’ fremtid som enten transitrum 

eller opholdsrum. 
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Problemfelt 
Den Københavnske metro kom på tale i forbindelse med planlægningen af Ørestaden 

som en ny bydel i Københavns Kommune. Den nye bydel skulle med sin strategiske 

placering nær den nye Øresundsforbindelse øge den internationale interesse for Kø-

benhavn, og dermed blev de to første linjer, M1 og M2, designet ud fra et funktionelt 

storbyperspektiv. Metroen blev et symbol på fremtidens metropol med sin høje funkti-

onalitet og anonyme førerløse vogne, som siden åbningen er blevet hædret med flere 

priser (Petersen, 2010).  

 

M1 og M2 har dog også modtaget en hel del kritik, blandt andet af mobilitetsforsker 

Ole B. Jensen, der i sin analyse af de to metrolinjer konkluderer, at den københavnske 

metro er en “friktion- og interaktionsløs flowmaskine”, der afholder mennesket fra at 

træde ud af den mobile kontekst (Buciek, 2012). Han henviser blandt andet til Paris’ 

undergrund som et godt eksempel på et metronetværk, der gemmer på både gade-

musikanter og caféer foruden mobilitetspraksissen (Buciek, 2012).  

 

Med den nye Cityrings åbning blev det Københavnske metronetværk udvidet med 17 

nye stationer. Cityringen bæger præg af mange af de samme designprincipper som 

M1 og M2, med store stationsrum og nem og hurtig adgang fra gade til perron. Dog 

har man ved designet af Cityringen lavet differentieret vægbeklædning i et forsøg at 

trække elementer fra det omkringliggende byrum med ned i metroen:  

 

“Alle vores stationer her på Cityringen får deres egen karakteristika. De henter typisk 

inspiration i de omgivelser ved stationspladsen, så byrummet bliver trukket ned på 

stationerne” chefarkitekt Jesper Malmkjær (S. Møller, 2019)  

 

Et af Metroselskabets argumenter for de nye designprincipper hos Cityringen er, at 

passageren skal kunne følge med i rejsen og kende sit kvarter ud fra stationernes 

farverige vægbeklædninger (S. Møller, 2019). Ifølge Metroselskabet skulle de nye sta-

tioner, og særligt stationsforpladserne, altså have evnerne til at skabe et rum, der i 

højere grad integrerer metroen med byrummet (S. Møller, 2019). Stadsarkitekt Camilla 

van Deurs var dog kort efter Cityringens åbning ude og kritisere de nye stationer og 



V1924809632  

 
 

7 

stationsforpladser, blandt andet ved at kalde dem for anonyme og at de ikke taler godt 

nok til deres kontekst (A. Møller, 2019).  

 

“Der kunne godt have været mere afveksling mellem de enkelte stationer. Jeg synes, 

det er en meget stor investering, som man kunne have fået mere ud af.” – Stadsarki-

tekt Camilla van Deurs (A. Møller, 2019). 

 

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen svarer dog igen med de tekniske 

begrænsninger, Cityringens stationsforpladser har i forhold til at skabe mere afveks-

lende rum.  

 

“[...] jeg kan sagtens forestille mig, at vi på et tidspunkt gør noget ved metropladserne, 

men det er bare vigtigt, at folk ved, at de har en funktion, og det nok aldrig bliver grønne 

oaser – ikke mindst, fordi der er et ret dybt hul nedenunder.” – Teknik- og miljøborg-

mester Ninna Hedeager Olsen (A. Møller, 2019). 

 

Teknik- og miljøborgmesteren pointerer desuden designets strikse regler i forhold til 

redning og at førsteprioriteten har været, at folk skal kunne komme nemt ind og særligt 

ud igen (A. Møller, 2019). Man kan her tale om, at mobiliteten måske er stærkt tilknyttet 

behovet for funktionalitet på bekostning af stedets udformning. Det vil derfor være in-

teressant at undersøge dette forhold mellem mobilitet og sted, og om de nye stationers 

design rent faktisk formår at redefinere de strenge mobilitetspraksisser og skabe gro-

bund for andre aktiviteter i den magtfulde transitgeografi.  
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Afgrænsning 
På baggrund af de problemstillinger, der rejser sig i problemfeltet, brugte vi en hel dag 

i den nye Cityring kort efter åbningsdagen. Her tog vi en nøje gennemgang af alle 

stationerne, både nedenunder og ovenpå. Ved at besøge alle kvarterene og deres 

stationer fik vi et overblik over de mulige veje, vi kunne gå med projektet.  

 

Med udgangspunkt i den systematiske gennemgang af alle stationerne har vi i vores 

opgave valgt at arbejde specifikt med Enghave Plads Station. Dette skyldes flere over-

vejelser: For det første har Enghave Plads en historisk kontekst, da den før byggeriet 

af den nye Cityring, fungerede som en af de helt centrale pladser på Vesterbro (billede 

2). For det andet har Enghave Plads’ nye station en af de mest distinktive vægbeklæd-

ninger, der i høj grad rækker ud i bykvarteret med de røde teglsten. Påskønnelsen af 

det visuelle på netop Enghave Plads Station afspejles i Metroselskabets egen afstem-

ning, hvor Enghave Plads’ design var en klar favorit blandt brugerne (m.dk, 2019). For 

det tredje stemmer fordybelsen i en enkelt geografisk kontekst overens med vores 

videnskabsteoretiske udgangspunkt og metodiske overvejelser, i det vi går i dybden 

med en enkelt case og dens specifikke mønstre.  

 
 

 
  

Billede 1: Skitse for Enghave Plads (Kilde: m.dk) 

Billede 2: Luftfoto af Enghave Plads 2007 (kilde: DinGeo.dk)  
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Problemformulering  
“Hvilket rum skabes som følge af Enghave Plads’ nye stationsforplads og hvilken ind-

flydelse har det på brugernes mobilitetspraksisser?”  

 

Ud fra denne problemformulering rejser der sig en række mere detaljerede arbejds-

spørgsmål, som forsøger at dække designmæssige aspekter af metroens stationer og 

stationsforpladser samt de nuværende mobilitetspraksisser, og hvordan de kan påvir-

kes af de nye designs. Arbejdsspørgsmålene undersøger også brugernes bevægel-

sesmønstre i designet og dets indflydelse på mobilitetspraksisserne særligt for Eng-

have Plads. 

Arbejdsspørgsmål: 
- Hvad er mobilitet og hvad er forholdet mellem mobilitet og sted? 

- Hvad er de generelle designprincipper for M1+M2 og Cityringen? 

- Hvad er det specifikke designprincip for Enghave Plads? 

- Hvordan benytter brugeren Enghave Plads’ stationsforplads? 

- Har de nye designprincipper for Enghave Plads indflydelse på brugernes mo-

bilitetspraksisser? 

  



V1924809632  

 
 

11 

Videnskabsteoretiske udgangspunkt 
I det følgende redegøres kort for grundtankerne inden for fænomenologien, da de taler 

ind i fundamentet for postfænomenologien, som vil være vores videnskabsteoretiske 

udgangs-punkt i dette projekt. 

  

Fænomenologien adskiller sig fra andre videnskabsteorier ved at tage et førsteper-

sons-perspektiv og sætte fokus på, hvordan objekter fremtræder for subjektet. Fæno-

menologien bryder med to-verdenslæren, da verden ikke anses opdelt i oplevelsen og 

virkeligheden i sig selv; objektet og subjektet er sammenføjet (Rosenberger & Ver-

beek, 2015). Ved at undersøge fænomenernes fremtrædelse forstås såvel vores 

måde at forstå og opleve verden (altså epistemologien) såvel som verdens fremtræ-

delse (ontologien) (Rosenberger & Verbeek, 2015). Erkendelsen og eksistensen er 

med andre ord ikke adskilte begreber, men er i deres sammenfiltring heller ikke det 

samme. Verden foreligger ikke blot, den fremtræder og fremtrædelsen er betinget af 

subjektet, hvorfor man ifølge fænomenologien skal undersøge bevidsthed og verden 

samtidig ved ophævelsen af skelnet mellem ontologi og epistemologi (Rosenberger & 

Verbeek, 2015). 

Postfænomenologien  
I postfænomenologien tilføjes det teknologiske aspekt og der sættes fokus på selve 

medieringen fra objektet til subjektet frem for fremtrædelsen. Det handler om at be-

skrive verden, hvor teknologier er aktive mediatorer for menneskelig perception og 

handling. Postfænomenologien kan ifølge Rosenberger ses som en form for empirisk 

filosofi, da postfænomenologien ikke kun har rod i den filosofiske tradition og koncep-

tuel analyse, men også i studiet af teknologiske praksisser og teknologiske artefakter. 

Postfænomologien udforsker altså teknologier i relationen mellem mennesker og tek-

nologiske artefakter. Don Ihde beskriver i sine postfænomenologiske studier netop 

disse relationer, og ikke teknologierne som objekter i sig selv (Rosenberger & 

Verbeek, 2015). Relationerne opdeler han i fire basiskategorier: kropsliggørelse rela-

tioner (embodiment relations), hermeneutiske relationer (hermeneutic relations), an-

dethedsrelationer (alterity relations), baggrundsre-lationer (background relations) (Ro-

senberger & Verbeek, 2015). Af disse fire fokuseres på kropsliggørelsesrelationen og 

baggrundsrelationen, da de har en særlig relevans for vores projekt.  
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Kropsliggørelse relationen 
Når en teknologi er kropsliggjort (embodied), vil brugerens oplevelse transformeres 

gennem teknologien, eksempelvis når man tager et par briller på og oplever verden 

gennem brillen (Rosenberger & Verbeek, 2015). Ihde beskriver vores behov for at 

teknologier transformerer vores forhold til verden på den mest optimale måde, men 

også på den mest transparente måde, da den bedste kropsliggørelse af teknologier 

går usynligt og ubemærket hen. Han bruger her eksemplet med høreapparater, der 

ofte kan genere i øret eller støjer og dermed bryder muligheden for reel kropsliggø-

relse af høreapparatet, da teknologien ikke er transparent nok.  

Baggrundsrelationer 
En bruger vil altid interagere med en lang række teknologier, uanset om de er bevidste 

om det eller ej. Mange af disse teknologier står ikke frem i vores bevidsthed, men 

fungerer som en såkaldt baggrundsrelation. Eksempelvis køleskabet, der har en me-

get vigtig funktion i hjemmet, men det er ikke en teknologi, vi som sådan bemærker 

eller forholder os til. Først når køleskabet stopper med at virke eller begynder at 

brumme, bryder teknologien med baggrundsrelationen (Rosenberger & Verbeek, 

2015). 
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Metode 
Dette projekt vil ikke være et studie af selve metroen og dens stationsforplads, og der 

ses heller ikke på, hvordan pladsen fremtræder for subjektet. Derimod er det et studie 

af, hvordan disse elementer er mediatorer mellem brugerne og rummet. I det man ikke 

kan forstå menneske-teknologi relationer (human-technology relations) uden at have 

en empirisk beretning af mennesker (Rosenberger & Verbeek, 2015), bruger vi post-

fænomenologien til at rejse ud og samle empiri, vi derefter tager med tilbage til teorien 

og analyserer.  

 

Vores metodiske valg er problemorienteret og har været stærkt influeret af vores vi-

denskabs-teoretiske udgangspunkt. Derfor har vores metoder også gennemgået små 

justeringer undervejs som følge af vores erfaringer med felten. I det følgende gennem-

går vi vores metodiske tilgang. 

Casestudie  
Et casestudie er en forskningsstrategi, hvor et afgrænset fænomen ud af flere sam-

men-hængende fænomener undersøges. Casestudiet møder mange fordomme i vi-

denskabelige sammenhænge, for ikke at give viden om hele feltet ud fra én case (Flyv-

bjerg, 2010). Denne opfattelse af casestudiets reliabilitet og validitet, stiller Bent Flyv-

bjerg sig kritisk overfor i sit kapitel, hvor han gennemgår fem misforståelser, der ofte 

findes inden for casestudier. Flyvbjerg understreger vigtigheden af casestudier, når 

der skal arbejdes i dybden i modsætning til vigtigheden af kvantitative undersøgelser, 

når der skal arbejdes i bredden (Flyvbjerg, 2010). Eftersom vores valg af problemstil-

ling taler for et dybdegående stykke arbejde frem for store kvantitative undersøgelser, 

har vi valgt at fokusere på Enghave Plads som vores case. Derudover lægger Flyv-

bjerg vægt på det problemorienterede arbejde, hvor metoderne udvælges alt efter, 

hvad der er mest logisk i forhold til problemet og ikke omvendt som ved metodeorien-

teret arbejde (Flyvbjerg, 2010). Vores metoder er udvalgt ud fra et behov for at under-

søge mediering og er dermed forankret i problemstillingen.  

 

I vores casestudie af Enghave Plads undersøger vi hvilken mediering Enghave Plads 

har. Vi ser efter brugernes mobilitetspraksisser og deres bevægelser gennem pladsen, 

ophold og deres brug af de objekter pladsen besidder. Som nævnt vil fokusset især 



V1924809632  

 
 

14 

ligge på hvorvidt brugere træder ud af den mobilitetsrolle metroen tilbyder og benytter 

pladsen til andre formål end at komme fra A til B.  

 

Vi antager ikke i vores undersøgelse at de resultater, vi kommer frem til, er gældende 

for alle stationsforpladser på hele Cityringen, men er gældende for netop vores case. 

Resultaterne ville dog eventuelt kunne bruges som hypotese og en skabelon i en vi-

dere gennemgang og undersøgelse af de resterende stationsforpladser.  

Observationer  
Til observationer på Enghave Plads havde vi i første omgang valgt at udarbejde en 

observationsguide (bilag 1) baseret på nogle af kernespørgsmålene fra Jan Gehls 

“How to study public life” (2013): Hvem, hvad, hvor og hvor mange. Efter to dages 

observationer med disse ark stod det dog klart, at det var alt for uoverskueligt at svare 

på alle disse spørgsmål, da der var stor trafik af mennesker på pladsen af personer i 

alle aldre, køn og formål. Vi valgte derfor at skære observationerne ind til benet, så de 

mere direkte ville forholde sig til problemstillingen og vores ønske om at undersøge 

forholdet mellem sted og mobilitet.  

 

I de efterfølgende 5 dage med observationer fokuserede vi derfor mindre på pladsens 

køn- og alderssammensætning, hvilket gjorde det muligt at gå i dybden med, hvor folk 

befandt sig og hvordan, de bevægede sig gennem pladsen.  

 

Observationerne blev derfor indtegnet på kort arrangeret ud fra overskrifterne “Perso-

ner der går ned i metroen”, “Personer der kommer op fra metroen” og “Personer der 

krydser pladsen”. En fjerde type kort havde titlen “Hvor står/sidder folk”, hvor vi mar-

kede med prikker, hvor personer stillede eller satte sig i en rum tid. Kortene er lavet 

ud fra Metroselskabets skitse over stationsforpladsen (m.dk 2019), som havde få af-

vigelser fra det endelige resultat af Enghave Plads, hvilke er rettet til i vores skitse. For 

at udfylde kortene placerede vi os med et godt udsyn over pladsen og tegnede folks 

ruter ind med blyant med det samme og efterfølgende tegnede vi stregerne op med 

tusch til indscanning og analyse.  
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Semi-strukturerede interviews  
Vores indgang til interviewet som metode beror sig særligt på Steinar Kvale og Svend 

Brinkmanns bog ‘InterView: Introduktion til et håndværk’ (2014). Bogen introducerer 

interviewet som metode og diskuterer en række dilemmaer ved metodeformen, både 

fra et bredt filosofisk og epistemologisk perspektiv, men også i forhold til spørgsmål 

vedrørende reliabilitet, validitet og generalisering. Interviewet har fokus på det narra-

tive, kontekstuelle og sproglige, hvilket vi ser som en vigtig nøgle til at opnå viden om 

objekters mediering på Enghave Plads’ stationsforplads og dennes indflydelse på mo-

bilitetspraksisserne. 

 

Vi kontrollerer samtalen med et bestemt formål og en række spørgsmål fra vores in-

terviewguide (bilag 2), vi ønsker afklaret. Formålet med vores interviews er ikke at 

reproducere almindelige meninger og fordomme om metroen, men snarere at få et 

indblik i brugernes verden i en mobilitetssammenhæng i mødet mellem metroen og 

byen. Her har vores problemformulering, de dertilhørende arbejdsspørgsmål, der ud-

foldes heraf, samt vores arbejde med mobilitetsteori haft en afgørende betydning for 

formuleringen af spørgsmålene og formålet med interviewene. Eksempelvis handler 

spørgsmålene ikke så meget om, hvorvidt de synes Enghave Plads’ stationsforplads 

er flot eller grim, men mere hvordan de bruger pladsen, og hvordan de bevæger og 

placerer sig. 

 

Vi har i forbindelse med vores projekt foretaget to interviews. Det første interview blev 

afholdt hjemme hos Johan (studerende) i hans lejlighed på Søndre Boulevard. I dette 

Billede 3: Vores kort til observationer  
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interview fulgte vi interviewguiden (bilag 2) meget nært, men stillede også uddybende 

spørgsmål. Det andet interview foregik “on the spot” med Michael (tømrer), og Ken-

neth (tømrer), som fik en fyraftensøl på Enghave Plads. Interviewet forholdt sig mere 

løst til interviewguiden (bilag 3) og gav plads til at de to tømrere kunne tale mere frit. 

Samtidig var der også fokus på deres igangværende ophold og deres refleksioner over 

Enghave Plads.  
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Semesterbinding  
Dette projekt er forankret i dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) og 

dimensionen Design og Konstruktion. STS arbejder med et udgangspunkt i design- og 

teknologiudviklingsprocessernes subjektive og sociale dimensioner samt hvilken be-

tydning designet og de teknologiske systemer har for subjektet. Derfor tager vores 

projekt udgangspunkt i menneske-teknologi relationen mellem subjekt og objekt, her 

mennesket og de objekter der udgør stationsforpladsens fysiske rammer. Relationen 

udforskes kvalitativt med dybdegående interviews og observationer, der ser på objek-

ternes mediering i førstepersonsperspektiv.  

 

Design og Konstruktion arbejder med hvordan designets egenskaber, systemer og 

artefakter virker ved at påvirke brugernes sansning, perception og kognitive processer. 

Subjektets perception er dybt forankret i designet, hvorfor vi som del af vores under-

søgelse laver en designanalyse.  
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Teori: Hvad er mobilitet?  
Mobilitetsteorien undersøger den kontemporære by som et relationelt netværk af men-

nesker, varer, information og skiltning, som tilsammen udgør meningen med mobilite-

ten. Mobilitetsteorien tager udgangspunkt i, at mobilitet ikke opstår ud af den blå luft, 

men i stedet er nøje designet og senere udført af brugeren af designet (Jensen, 2013). 

Dermed er mobiliteten selve samspillet mellem det materielle, fysiske og funktionelle 

på den ene side og oplevelsen og brugen heraf på den anden side, og steder bør først 

og fremmest forstås ved at se relationelt på netværket af disse strømme (Buciek, 

2012). Mobilitetsteorien er en relativ ny måde at anskue steder på, hvorfor dens be-

grebsverden har været i rivende udvikling de seneste år i takt med øget urbanisering 

og endnu større metropoler verden over. Dansk professor på Institut for Arkitektur og 

Medieteknologi Ole B. Jensen er en af dem, der har været med til at udvide mobilitets-

teoriens repertoir ved at italesætte de nærmest trivielle handlinger, vi gør os på vores 

rejse fra A til B. Han beskriver blandt andet disse handlinger med begreber inspireret 

af Goffmans billeder om samfundets iscenesættelser (Jensen, 2013).  

Mobilitetens iscenesættelse: oppefra og nedefra   
I en forsimplet måde at forstå mobiliteten på fokuserer Ole. B Jensen på tre aspekter 

af mobilitetens iscenesættelse; (1) Den fysiske udformning/design af rummet, (2) vo-

res gøren og færden og (3) sociale interaktioner (Jensen, 2013). Ikke alle tre aspekter 

er nødvendige for at der er tale om mobilitet, men vil i langt de fleste tilfælde være til 

stede, når man færdes i byen. Den fysiske udformning af rummet (herunder også in-

frastrukturen) er en "oppefra" iscenesættelse, hvor planlæggeren/arkitekten former 

rummet for brugeren at færdes i på en bestemt måde. Han refererer til denne form for 

iscenesættelse som scenografien, her bliver scenen sat og designet med et bestemt 

formål. Vores bevægelser og de sociale interaktioner, vi kan indgå i, når vi bevæger 

os fra A til B, foregår “nedefra” og er en iscenesættelse af os selv. Til denne form 

bruger han metaforen koreografi (Jensen, 2013).  

 

Når vi på vej på arbejdet, stopper for rødt ved lyskrydset, tjekker hvornår bussen går 

på diverse informationstavler, kommunikerer til bilisten at vi skal over vejen og danser 

om hinanden på fortovet, når vi ikke kan beslutte, hvem der træder et skridt til højre, 
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er det alt sammen en del af mobilitetens iscenesættelse. Der er masser af selvbe-

stemmelse, men også mange ting er tilrettelagt i forvejen oppefra.  

 

Ole B. Jensen beskriver denne iscenesættelse ved at lade sig inspirere af Goffmans 

front stage/back stage til at beskrive mobilitetens iscenesættelse. Front stage er den 

del af os, vi deler med andre, når vi befinder os sammen med dem. Back stage er den 

vi er i vores eget private rum (Jensen, 2013)  

Mobile med og midlertidige forsamlinger 

Ole B. Jensen beskriver to begreber, som mobilitetens iscenesættelse hviler på: ”mo-

bile med” og “midlertidige forsamlinger”. Disse to begreber mener han, at man kan 

genfinde i den Københavnske metro samt i andre hverdagsmobiliteter. 

Det første begreb “mobile med” bruges til at beskrive en gruppe på mere end en per-

son. Det interessante ved dette begreb, er dens måde at anskue, hvordan grupper 

koordinerer og organiserer deres bevægelse gennem byens mange rum. Jensen skri-

ver, at han fra tidligere studier har opdaget, at det mobile med ændrer sig alt efter om 

det er kollegaer på vej hjem fra arbejde, en gruppe veninder på vej på shoppetur eller 

en gruppe drenge på vej i byen man observerer (Jensen, 2013). Nogle mobile med, 

for eksempel kollegerne, vil måske ønske at forholde sig anonyme og have så lidt 

interaktion med andre som muligt, så vil gruppen af veninder på vej på shoppetur eller 

drengegruppen på vej i byen oftest opføre sig direkte modsat (Jensen, 2013). 

Ens “mobile med” kan altså både være folk, man frivilligt og bevidst er sammen med, 

men man kan også have tvungne eller ufrivillige “mobile med” (Jensen, 2013). Eksem-

pelvis vil man være en del af det samme mobile med, som personen der har sat sig 

ved siden af dig i toget. 

Det er denne midlertidige gruppedannelse af enkeltstående individer, som ligger til 

grund for begrebet ”midlertidige forsamlinger”, og det er her mobilitetens iscenesæt-

telse sker gennem, hvad Ole B. Jensen kalder for ”forhandlinger i bevægelse” (Buciek, 

2012). Disse forhandlinger sker i form af de midlertidige forsamlingers brug af infra-

strukturelle tekniske og regulerende systemer oppefra og i form af de mange ansigt-
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til-ansigt interaktioner, det vil sige koreografien, som ligger til grund for iscenesættel-

sen af mobiliteten nedefra (Buciek, 2012). 

Dynamiske rum: det sociopetale og det sociofugale  

Ifølge Ole B. Jensen er det en forældet tankegang at betragte rum som statisk og 

mennesket i rummet som dynamisk. Han understreger at rummets evne til at fremstå 

som en statisk, materialistisk enhed selvfølgelig er korrekt i sig selv, men at rummet i 

lige så høj grad som mennesker har dynamiske kræfter, da rummet kan interagere 

med og være en del af det dynamiske. Steder skal ses som værende defineret af både 

mobiliteten og imobiliteten, da menneskerne, der benytter sig af rummet, er mærket 

af stedets materialitet og dermed bliver deres handlinger påvirket (Jensen, 2013). På 

den måde er rummet en stor del af mobiliteten, da den i sin interaktion med det mobile 

menneske kan trække eller skubbe dynamikken. For at beskrive denne virkning låner 

han begreber fra Humphry Osmond, som redegør for hvad det sociopetale og det so-

ciofugale er i forbindelse med socio-arkitektur.  

 

Humphry Osmond så blandt andet på, hvordan placeringen af stole skabte forskellige 

sociale rum ved enten at bringe folk sammen og lade dem interagere med hinanden 

(sociopetal indretning) eller ved at opdele og distribuere folk og skabe individuelle rum 

(sociofugal indretning) (Jensen 2013). I en mobilitetssammenhæng kan man ifølge 

Ole B. Jensen også tale om mobile sociopetale og mobile sociofugale rum. Han be-

nytter Grand Central Station i New York som et eksempel på, at disse typer effekter i 

rummet kan fungere samtidig, da plads til udfoldelse og aktivitet sagtens kan ske sam-

tidig med en så stor banegårds ønske om at skubbe passagerer til den korrekte perron 

(Jensen 2013). 

Teori: Hvordan konstruerer mobilitet sted?  

Mobilitet og steder (eller rum) hænger altså unægteligt sammen. Tim Cresswell præ-

senterer i sin bog “Place - an introduction” (2014) forskellige opfattelser af, hvad sted 

er; både inden for geografien men også i multidisciplinære sammenhænge. Sted kan 

ikke som sådan defineres, da ordet “sted” kan have forskellige betydninger alt efter 

kontekst og have forskellige betydninger for den enkelte. Et sted kan dog konstrueres 
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eksempelvis gennem den kreative klasse, hvor fremstillinger og fortællinger om be-

stemte byrum kan have betydning for stedet (Cresswell, 2015). Her spiller narrativet 

og konteksten en stor rolle, som kan skabe eller ændre en opfattelse af et bestemt 

sted. Et eksempel kunne være hvordan Dan Turéll gennem sine mange digte og vær-

ker, for mange nærmest personificerer København (Buciek, 2012). Sted kan også kon-

strueres af handlinger, som skaber bestemte tilhørsforhold og relationer til specifikke 

steder. Eksempelvis Berlinmuren som for mange har en bestemt betydning, og man 

kan have direkte eller indirekte tilhørsforhold til området, hvor muren stod (Cresswell 

2015).  

 

I relation til mobilitet og stedsbegrebet i en mobil verden, fremhæver han David 

Seamon, der benytter metaforen ballet til at beskrive rutinepræget mobilitet. Vores 

kroppe (eller i Seamons fænomenologiske perspektiv: kropssubjektet) kan bevæge 

sig rutinemæssigt og under-bevidst, eksempelvis når vi blindt tager en saks fra skuf-

fen, mens vi uafbrudt fører en samtale (Cresswell 2015). Dette kalder Seamons for 

hverdagens kropsballet (body-ballet). Når kropsballetten strækker sig over tid og flere 

opgaver, eksempelvis hverdagspraksisser som at stå op, brygge kaffe, aflevere børn, 

gå på arbejde, kalder han denne mobilitet for tid- og rum rutiner (time-space routines) 

(Cresswell 2015). Kombineres disse med andre kropssubjekters tid- og rum rutiner, er 

der ifølge Seamon tale om en ny type ballet, nemlig stedsballet (place-ballet) 

(Cresswell 2015).  

 

“The mobilities of bodies combine in space and time to produce an existential in-

sideness - a feeling of belonging within the rhythm of life in place.” (Cresswell 2015) 

 

Hvor Ole B. Jensen beskriver mobilitet i en rumlig (spatial) kontekst, fokuserer 

Cresswell i højere grad på at definere mobilitet ud fra sted (place). Steder skal altså 

blandt andet forstås som at være summen af de praksisser, som kropssubjekterne 

bringer med sig i et givent tid og rum, og man kan derfor tale om, at mobilitet er med 

til at konstruere sted.  

 

Metaforen om stedsballetter giver sted en performativ betydning, i det steder perfor-

mes gennem hverdagspraksisser (Cresswell 2015). Man kan være insider eller outsi-

der i disse performances, hvor outsiders kan forekomme klodsede og ude af trit med 
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stedets performance, da stedsballetten ikke er indgroet i deres praksis (Cresswell 

2015). Et eksempel på dette kan være turister, der bruger den københavnske cykelsti 

som fortov eller stopper op midt på en perron for at orientere sig.  

Teori: Hvad er et godt sted? 

Jan Gehl understreger i sit mangeårige arbejde med byen vigtigheden af menneskets 

oplevelse af et byrum. Han kritiserer ofte byen for at være designet på tegnebrættet 

og dermed uden øje for den egentlige oplevelse, når man bevæger sig i byen (Gehl, 

2010). I “Byer for Mennesker” (2010) beskriver Gehl vigtigheden af komfort, herlighed 

og beskyttelse i et byrum. Han har udviklet tolv kriterier for det gode byrum, som blandt 

andet indebærer mulighed for at stå, sidde, gå og se, at være beskyttet mod trafik og 

støj og mulighed for leg og bevægelighed.  

 

Han deler aktiviteter i byen op i nødvendige og valgfrie aktiviteter. De nødvendige 

aktiviteter kunne være vareindlevering, at tage på arbejde eller at vente på bussen, 

mens de valgfrie aktiviteter kan være en shoppetur, at tage en tur i parken eller at 

sætte sig på en bænk (Gehl 2010). Det er netop til sidstnævnte aktiviteter, at byrum-

mets indretning og egenskaber har en betydning for vores opfattelse af byen.  

 

En af de mange egenskaber et godt byrum kan have, er muligheden for at finde gode 

steder at stå, hvad Gehl kalder kanteffekten. Denne handler i bund og grund om, at 

iagttagelser viser at mennesker helst placerer sig langs kanter og vægge, når de skal 

stå i længere tid end bare lige for at orientere sig. Dette gør man af flere årsager, for 

det første for at have et godt udsyn over det rum man befinder sig i og dermed ikke gå 

glip af noget fordi det er ude af ens synsvinkel, samt for at undgå ubehagelige overra-

skelser, der kan komme bagfra. Dernæst er der også fysisk støttemulighed, der kan 

gøre opholdet mere behageligt. Opholdene langs kanten kan også have en mere so-

cial pointe, hvor man forsøger at skjule det faktum, at man står alene (Gehl 2010). 

Altså forsøger man at opretholde en facade, en slags front stage, når man befinder 

sig alene i byrummet.   
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Derudover finder mennesket ofte møbler, hjørner, kanter, søjler og så videre, at kunne 

læne sig op ad og dermed præcisere stedet som et veldefineret sted, snarere end bare 

et sted langs kanten for samtidig at have fået en “sidemakker” (Gehl 2010).   

 

Jan Gehl lægger derudover også vægt på vigtigheden af siddepladser i byen og sam-

men-hængen mellem mængden siddepladser resulterer i mængden siddende. Han 

understreger dermed vigtigheden for at kunne sidde samt at kunne sidde godt, når der 

indrettes byrum med henblik på at lokke folk til (Gehl 2013).  

 

Gehl har i sit arbejde stort fokus på skala, hvor han arbejder meget med den menne-

skelige skala. Denne kan også bruges i pladssammenhæng, hvor mængden af men-

nesker på en plads, kan være afgørende for, hvorvidt pladsen opfattes som værende 

levende. Her konkluderer Gehl at fjorten mennesker på en ca. 710 m2 stor plads 

skabte en følelse af liv i rummet (Gehl & Svarre, 2013). Dog har mætningen af denne 

gruppe mennesker stor betydning, hvor at jo tættere menneskene stod på hinanden, 

jo mere liv udtrykte rummet (Gehl & Svarre, 2013). Skala mellem menneskemængde 

og m2, har altså en stor betydning for opfattelsen af rummet. I forbindelse med pladser 

er der også bestemte mønstre folk bevæger sig på. Ifølge en undersøgelse af Blågårds 

plads i København, tyder det på, at langt de fleste, vælger en direkte rute fra A til B 

når de møder en plads, hvad end dette er vandret, lodret eller diagonalt. Dette til trods 

for anlagte fortove til formålet (Gehl & Svarre, 2013).  
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Empiri: Metroens designprincipper  
I det følgende gennemgår vi de generelle designprincipper for alle tre metrolinjer. Det 

er vigtigt at have en forståelse af designet for M1 og M2, da designet af Cityringen er 

en iteration af det første metrodesign fra M1 og M2. Ved at se på M1 og M2 kan man 

også bedre forstå den kritik, metroen har fået og bedre se de indsatser, man har gjort 

i designet for Cityringen.  

 

Gennemgangen er baseret på vores observationer i felten og materiel detaljering på 

baggrund af arkitekternes udmeldinger. Derefter zoomer vi ind på designprincipperne 

for Enghave Plads, som også er baseret på vores egne observationer og kortlægning 

af stations-forpladsens fysiske rammer.  

 

M1 og M2: Vanløse-Vestamager/Lufthavnen 
Metrolinjerne M1 og M2 strækker sig fra Vanløse til henholdsvis Vestamager og Kø-

benhavns Lufthavn. Samlet set udgør de 22 stop, hvoraf 13 stationer er over jorden 

og 9 stationer er under jorden. For de underjordiske stationer er stationsforpladserne 

karakteriseret ved glaspyramider, der stikker op og fanger sollys ned i stationens ni-

veauer (billede 5). Der er sjældent, hvis ingen, planlagt inventar på stationsforplad-

serne foruden glaspyramiderne (billede 6). Stationsforpladserne markeres yderligere 

med en granitbeklædt forplads og trappenedgang, granitten går igen på alle underjor-

diske stationer. 

 

Billede 4 (kilde: m.dk)  
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På første underjordiske niveau kan man købe billetter i DSB’s billetautomater eller 

tanke sit Rejsekort op, disse er det eneste inventar. To rulletrapper bringer passagerer 

ned, og to rulletrapper bringer passagerer op fra perronen. Væggene er beklædt med 

store grå glasfiber-armerede paneler adskilt af stålkanter, dette er ens for alle under-

jordiske stationer (KHR, u.å.).  

 

Nede på perronen er der smalle, skrå bænke, to skraldespande og informationsstan-

dere i begge ender. Lyset kommer ovenfra gennem glaspyramiderne og suppleres af 

hvidt lys fra runde lamper med jævne mellemrum, disse er placeret på undersiden af 

rulletrapperne og langs panelerne over glasvæggene (billede 7). 

 

 

 

Cityringen 

Cityringen adskiller sig fra M1 og M2, da den ikke har nogle endestationer, men der-

imod kører rundt i en cirkel. Cityringen består af 15,5 kilometer underjordisk tunnel, 

hvor der er blevet etableret 17 stationer (M3 Cityringen, 2019). Cityringen viderefører i 

store træk koncepter fra driften, designet og stationsindretningen fra M1 og M2. Ek-

sempelvis antallet af rulletrapper, størrelsen på perronen og måden inventaren er pla-

ceret. Derudover er glaspyramiderne også at finde på Cityringens stationer, dog i en 

skæv variant. Cityringen har modsat M1 og M2 to elevatorer. Det kunstige lys i City-

ringen adskiller sig fra M1 og M2, da man i Cityringens stationer har installeret flere 

lyspaneler i en gullig farvetone, denne kontrast ses på Frederiksberg station, hvor M1 

og M2 stationsrum mødes med Cityringen (billede 8).  

Billede 5: Forum Station  Billede 6: Islands Brygge Station Billede 7: Frederiksberg Station 
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Cityringens metrostationer adskiller sig også fra M1 og M2 ved, at man i Cityringen 

har givet alle stationerne et særegent præg, der forsøger at knytte den enkelte station 

til sit lokalområde. Eksempelvis den rødbrune teglstensfarve på Enghave Station (bil-

lede 9), fod-boldholdenes farver på vægpanelernes kanter ved Vibenshus Runddel 

(billede 10 og Marmorkirkens sandsten går igen på Marmorkirken Stations vægge (bil-

lede 11).  

 
 

På Cityringens stationsforpladser ser man den største forskel fra M1 og M2, da de 

underjordiske stationer kuraterede forpladser med reel inventar foruden glaspyrami-

derne. Stationsforpladsernes inventar varierer fra station til station, men ses blandt 

andet med blomsterbede (billede 12), træer (billede 13) og cykelstativer (billede 14). 

Stadsarkitekt Camilla van Deurs er positivt indstillet over for mange af disse tiltag på 

stationsforpladserne og udtaler til et seminar om byplan og -design i København, at 

stationsforpladserne er en af de store fordele ved Cityringen, særligt med hensyn til 

bænke, der inviterer til ophold.  

Billede 8: Frederiksberg Cityringen (højre) og M1/M2 (venstre)   

Billede 9: Enghave Stations røde teglsten Billede 10: Vibenshus Runddel paneler Billede 11: Marmorkirken 
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“So now there is this beautiful, new, exciting Metro that really, I think, in a much better 

way response to the environment at glance, so it’s more contextual … I think one of 

the benefits of the new metro is that it has more ‘seatable’ space above ground, I mean 

many more benches and places to sit.” – Camilla van Deurs (bilag 4) 

Hun kritiserer dog også mange af stationsforpladserne for at være for skarpt placeret 

i forhold til den omkringværende arkitektur og naturlige elementer.  

“... every space is right, sort of, in the central line and so it’s undermining the natural 

architecture and the historic architecture of the spaces and I think we’ll be a little sad 

about that in the future. That it’s so dominant in many of the spaces” – Camilla van 

Deurs (bilag 4) 

 

 

 

Enghave Plads 

Enghave Plads er omkranset af bygninger der i stueplan indeholder butikker og cafeer 

samt en kirke. Mange af disse facader er af den klassiske røde mursten, som går igen 

på vægbeklædningen nede i metroen (billede 15).  

På sydsiden af Enghave Plads er der opstillet røde bænke. På midten af pladsen er 

der metronedgang mod vest, og glaspyramiderne og deres omkringliggende landskab 

øst for nedgangen. Landskabet omkring glaspyramiderne, det som vi vil referere til 

som pyramidelandskabet, er de bænke, buske, stier og bede der omkranser pyrami-

derne. På nordsiden af pladsen er der opstillet flere rækker af cykelstativer og træer 

Billede 12: Nuuks Plads blomsterbede Billede 13: Enghave Plads træer Billede 14: Nørrebros Runddel stativer 
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ved disse. Cykelstativerne bliver adskilt fra fortovet med siddemure. I den sydøstlige 

ende af pladsen er det gamle springvand blevet genopstillet i en klynge af bænke og 

buskadser og et 50 år gammelt valnøddetræ. Dette træ erstatter det gamle og højt 

elskede kastanjetræ, der til trods for mange protester blev fældet i forbindelse med 

metrobyggeriet (Berth, 2014).  

Enghave Plads er en af de få nye stationer der kun har 2 niveauer nede i selve me-

troen, hvor masser af naturligt ovenlys kan finde vej ned gennem de skæve glaspyra-

mider. Mellem pyramidelandskabet er der anlagt stier af træbjælker, for at bryde det 

op (billede 15). Langs landskabets yderkanter er der etableret bænke, landskabets 

kanter ud til stierne er blottet beton (billede 15). 

 

 

  

Billede 15: Samling af Enghave Plads’ elementer 



V1924809632  

 
 

29 

Analyse: Bevægelsesmønstre og ophold på Enghave Plads  

Vi har lavet en række observationer af brugernes bevægelsesmønstre på Enghave 

Plads. Vi har opdelt kortene i brugernes bevægelsesmønstre op fra metroen, bevæ-

gelsesmønstre ned i metroen og krydsende gennemgang over pladsen samt hvor folk 

står eller sidder. I det følgende gennemgår vi de mest centrale fund fra vores obser-

vationer i felten. Først en systematisk gennemgang af bevægelsesmønstrene, efter-

fulgt af bevægelsesmønstrenes relation til elementerne på pladsen, særligt i forhold 

til, hvordan brug af bænke og beplantning skubber eller samler folk.  

Enghave Plads’ stedsballet 
Størstedelen af al færden på pladsen sker i direkte forbindelse med metroen, enten af 

folk der er på vej ned i metroen eller kommer op derfra. Da metroen både har en 

trappenedgang og elevatorer, ser man høj aktivitet ved særligt disse punkter. Der er 

samtidig en del forskel i bevægelsesmønstrene, alt efter om folk bevæger sig ned i- 

eller kommer op fra metroen eller bevæger sig over pladsen uden relation til metroen.  

Op fra metroen 

 
 

Ser man først på bevægelsesmønstrene for de metropassagerer, der bevæger sig op 

fra metroen, er der nogle helt klare bevægelsesmønstre, som viser, hvordan de be-

væger sig. Passagerene op fra metroen benytter sig først og fremmest primært af de 

“stier”, der er langs syd- og nordsiden af metrostationens glaspyramider samt de kor-

teste ruter op mod Enghavevej (venstre) (Kort 1 og 2). Disse ruter er meget markante, 

og det er sjældent at passagererne afviger fra dem og bevæger sig ind mellem metro-

pladsens inventar og anlagte stier. Der skabes altså midlertidige forsamlinger blandt 

de mobile med, som yderligere fastholder passagererne i deres mobilitetsrolle.  

Kort 1 og 2: Bevægelsesmønstre op fra metroen 
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Den midlertidige forsamling er skabt af brugernes fælles kropsballet, der er forankret i 

mobiliteten og udføres i et bestemt tid og rum. Man kan derfor tale om at der skabes 

en deci-deret stedsballet, når passagererne kommer op fra metroen og bevæger sig 

ud på pladsen. Stedsballetten fastholder passagererne i de midlertidige forsamlinger 

i bevægelsesmønstrene væk fra pladsen, og passagerene skilles derfor først nær 

pladsens yderkanter.  

 

Blandt elevatorbrugerne kan der opstå en mere interagerende midlertidig forsamling, 

da man er tvunget til at vente sammen, stå tæt i elevatoren og eventuelt holde dørene, 

så de sidste kan komme med ind, inden dørene lukker og dermed vise socialt hensyn. 

Dette kan være med til at skabe en endnu tydeligere stedsballet, hvor passagerene i 

endnu højere grad følges ad i bestemte spor.  

 

Ned i metroen 

 
 

Lidt anderledes ser bevægelsesmønstrene ud for dem som kommer oppefra og be-

væger sig ned i metroen. Her kommer folk fra mange forskellige retninger, og der sker 

derfor ikke samme strenge koreografi, som ses ved de passagerer, der kommer op fra 

metroen. Desuden fremgår det også af kortene, at folk er mere tilbøjelige til at bevæge 

sig gennem stierne mellem glaspyramiderne samt bænkearealerne (kort 3 og 4). Dette 

kan tyde på at dem, der bevæger sig ned i metroen, i højere grad bevæger sig indivi-

duelt og dermed ikke indgår i en midlertidig forsamling med en etableret stedsballet i 

kraft af, at personerne ikke har været hinandens mobile med i længere tid.  

 

Kort 3 og 4: Bevægelsesmønstre ned i metroen 
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Det er altså mere acceptabelt at træde ud af mobilitetsrollen, og tage hvad vi vil kalde 

mobile risici, når man er på vej ned i metroen. Et eksempel på en risiko er netop at 

bevæge sig gennem det zig-zag mønstrede pyramidelandskab (billede 16), der i sin 

snørklede form gør det svært at vurdere, om det rent faktisk er en genvej eller omvej. 

Stiernes udformning kan opfattes som besværliggørende, da det ikke er til at se, hvor 

de ender. Selvom vi har observeret enkelte personer tage denne mobile risiko i forbin-

delse med at gå ned i metroen, så er der noget, der tyder på, at når man bruger plad-

sen i forbindelse med metroen, tør man ikke satse på den eventuelle omvej brugen af 

stierne kan medføre, også selvom dette ikke er tilfældet.  

 
 

Selvom stedsballetten for mobilitet op og ned ved metroen er meget markant er der 

stadig tilfælde med såkaldte outsiders. Folk der eksempelvis stopper op eller træder 

ud af stedsballetten for at orientere sig, læse metroens informationstavler eller kigge 

efter den de skal mødes med. Disse vil vi komme nærmere ind på i afsnittet om mu-

lighed for at stå og sidde på pladsen.  

 

Billede 16: Zig-zag  sti gennem pyramidelandskab 
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Krydsende personer 

 
 

For personer der blot krydser pladsen og altså ikke bruger metroen, benytter mange 

sig af de føromtalte stier langs metroens glaspyramiders landskab, når de bevæger 

sig gennem pladsen, både nordsiden og sydsiden er hyppigt brugt. For de krydsende 

personer er der flere, som tager mobile risici ved at bevæge sig gennem pyramidernes 

stier og klyngerne af bænke og buskadser (kort 5). Hos de krydsende personer er der 

større veksling mellem hvilke ruter, de bevæger sig i, da det planlagte metrolandskabs 

evne til effektivt at få folk ind og ud af metroen ikke spiller en lige så stor rolle. På trods 

af afvigelserne er der for de krydsende personer stadig primære ruter, som stemmer 

overens med metropassagerenes ruter, nemlig de stier, som går langs glaspyrami-

derne. På den måde tvinges de krydsende personer uden om hele pyramidelandska-

bet, og man kan stille spørgsmålet, om pyramidelandskabets stier dermed er til gavn 

eller gene.  

 

Ud fra vores observationer er der altså tydelige mønstre hos metropassagererne. 

Dem, der bevæger sig op og ned fra metroen, skaber en meget stærk stedsballet langs 

pyramide-landskabet på begge sider. Man kan spekulere i, om denne stedsballet er 

så stærk, at den trækker folk, der ikke har relation til metroen, ind i de bevægelses-

mønstre, der skabes som følge af stedsballetten.  

Kort 5: Bevægelsesmønstre for personer, der krydser pladsen 
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Årsager til bevægelsesmønstre 

Vores interviewperson Johan, kommer med en anden pointe da han bliver spurgt om 

hvilken vej han selv tager, når han bevæger sig over pladsen uden relation til metroen.  

 

“Øhmmm, (lang pause), jeg tror jeg er gået ind over pladsen uden at være helt sikker, 

så synes jeg pladser er rarere at gå på end fortov og veje. Så det vil jeg tro.”  

(Johan, bilag 5) 

 

Bevægelsesmønstrene fra folk der krydser pladsen, kan altså også bunde i en større 

komfort ved at bevæge sig over pladsen, frem for at gå langs fortovet og vejen, hvor 

man i højere grad skal være opmærksom på både bil- og cykeltrafik. Han beskriver, 

at hans positive indstilling overfor Enghave Plads skyldes pladsens udformning som 

et opholdsrum. 

 

“Jamen som sagt så kan jeg rigtigt godt lide hvor mange træer, hvor meget sådan 

natur de har bragt ind og virker som om at de har gjort noget ud af udformningen, og 

gøre det til et opholdsrum i højere grad end jeg oplever de andre metropladser.”  

(Johan, bilag 5) 

 

Johan henviser til Cityringens station Københavns Hovedbanegård som en af de sta-

tioner, han ikke er helt tilfreds med, hvilket til dels skyldes, at den ikke er færdigbygget, 

men han finder også stationsforpladsen tom (bilag 5). 

 

“Altså jeg tænker umiddelbart på hovedbanegårdens station, som jeg aldrig har over-

vejet at opholde mig på, det er meget op og så gå direkte hjem.” 

(Johan, bilag 5) 

Sociopetale og -fugale elementer på pladsen 

Ser man nærmere på pladsens elementer, heriblandt bænke og beplantning, kan man 

se nogle særlige mønstre over, hvordan folk bevæger sig i forhold til disse. På kortet 

(kort 6) ses alle pladsens bænke fordelt i fire områder, som vi vil gennemgå systema-

tisk. Alle bænkene på Enghave Plads er placeret på sydsiden og de står tydeligt frem 

på pladsen, da de er malet i en kraftig rød farve. Bænkene er lange, men er opdelt 
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med armlæn til mindre 2 personers sæder. Bænkene er let bøjet i forskellige kurver 

afhængigt af deres placering på pladsen.  

 

 

Område 1 

I område 1 er bænken en stor kurve, hvor man vil sidde ind mod hinanden. Fra denne 

bænk har man Enghave Park og hjørnet mellem Enghave Plads og Haderslevgade i 

ryggen. Her har man en bred udsigt over metroens nedgang, da bænkens kurve kun 

har et enkelt smalt træ i synsfeltet, og der er et stort åbent område mellem bænken og 

trapperne ned til metroen.  

 

Bænken skaber en afgrænsning af pladsen ved at være placeret på hjørnet, og på 

bevægelsesmønstrene kan man se, at bænken er med til at skabe en rute for passa-

gererne, der er på vej til metroen. På den ene side skaber bænken et stort rum, hvor 

folk kan interagere med eller observere hinanden inden i kurven, men på den anden 

side fungerer bænken også som en måde at afgrænse passagerernes rute (kortudsnit 

1). 

Område 2 

I område 2 er der to bænke, fire buskadser og to træer, som gør området en smule 

mere aflukket. Dette kan man blandt andet se ud fra bevægelsesmønstrene, hvor der 

meget sjældent er gennemgang gennem dette område af folk, der bruger metroen, 

muligvis fordi de mange elementer skubber folk uden om. Den lange af bænkene har 

en stor kurve, hvor sæderne vender ind mod kurven og lægger op til interaktion mellem 

Kort 6: Enghave Plads’ elementer fordelt i fire områder 



V1924809632  

 
 

35 

brugerne, en slags sociopetal kurve. Den anden bænk har derimod et lille knæk, så-

ledes at sæderne peger væk fra hinanden og giver mere et individuelt rum, der adskil-

ler folk.  

 

 

Område 3 

Område 3 har en bænk med udsigt over pladsen, hvor udsynet ikke er dækket af bu-

skadser eller træer. Her er der ofte gennemgang direkte bag ved bænken, så man har 

en del folk passerende forbi ryggen, foruden cykelsti og det egentlige fortov på butiks-

siden (kortudsnit 2). 

Område 4 

Område 4 har mange fællestræk med område 2, da der er mange elementer, som 

skaber en lille klynge og sit eget rum på pladsen. Den ene bænk er her sociopetal og 

giver et åbent interaktionsrum mellem siddepladserne og springvandet. Den anden 

bænk har sæder, der buer væk fra hinanden. Her har begge bænke buskadser opstillet 

ved ryglænet, således at man ikke har direkte gennemgang ved ryggen (billede 17). 

Det gamle springvand befinder sig i område 4 og er med til at skabe et knudepunkt for 

kredsen af elementer. Springvandet er ofte et hit blandt de mindre børn, som leger 

rundt om kanten, kigger på eller plasker med vandet (billede 18). 
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Et andet interessant område er cykelstativerne langs vejen på nordsiden af glaspyra-

miderne (billede 19), der giver pladsen en skarp kant mod vejen. Der er fortov på 

nordsiden af cykelstativerne inden vejen, men der skabes som nævnt også et slags 

fortov eller en sti mellem glaspyramidernes landskab og cykelstativerne, da der ska-

bes en stærk afgrænsning af pyramiderne og cykelstativerne. På grund af den 

stramme opdeling af pladsen og fortovet/vejen, skabes der de tydelige ruter, som mu-

ligvis er med til at fastholde folk i midlertidige forsamlinger. Det samme sker, dog i 

mindre grad, på sydsiden af pyramiderne, hvor bænk-arealerne, beplantning samt 

springvandet også skaber en form for afgræsning og dermed kreerer foretrukne steder 

at gå (billede 20). På den måde er objekterne i rummet med til at skabe rammerne for-

, samt fastholde folk i, den stedsballet og dermed de midlertidige forsamlinger, der 

finder sted på pladsen. 

 

 
 

Billede 17: Busk som rygdækning for bænk  Billede 18: Vand rundt om springvandet efter børn har leget  

Billede 19: Nordsidens sti  Billede 20: Sydsidens sti  
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Man kan derfor sige, at Enghave Plads både har sociopetale bænke, der bringer folk 

sammen, og sociofugale bænke, der giver mere individuelle rum og fordeler folk. De 

enkelte klynger er dog også med til at fordele folk på pladsen, særligt dem, som be-

nytter metroen og indgår i stedsballetten, da ruten uden om klyngerne er mere direkte.  

 

Kortudsnit 
 

 
 
 
 

Steder at sidde og stå 
Enghave Plads giver mange muligheder for at sidde; foruden de lange røde bænke er 

der mulighed for at sidde langs begge sider af pyramidelandskabet, og på siddemu-

rene på nordsiden af cykelstativerne. På grund af det kølige vejr har det dog været 

svært at fange folk, der har gjort brug af disse siddepladser.  

 

 
Kort 7: Steder at stå og sidde (rød prik) overlap af bilag 6 og 7  

Kortudsnit 2: Udsnit af kort 5 der viser gennemgang ved område 3 Kortudsnit 1: Udsnit af kort 3 der viser fordeling af passagerer 



V1924809632  

 
 

38 

Hvor sidder og står folk? 

Når folk har stået eller siddet på pladsen, har vi bemærket to ting. For det første, sker 

disse små ophold oftest sammen med mobile med i to og to, eksempelvis to mødre 

med barnevogne eller vennepar, der stopper op og sludrer, inden de fortsætter (billede 

21).  

 
 

For det andet stopper folk, der går alene, ofte op i forbindelse med at orientere sig 

eller vente på en person, når de kommer op fra metroen eller inden de skal ned i 

metroen (kort 7). Dette sker med en mobiltelefon i hånden, og så stiller de sig nær 

kanten af trappen til nedgangen. Som nævnt tidligere bliver, de mennesker, der træder 

ud af stedsballetten, outsiders og placerer sig ofte uden for de trafikerede ruter, der 

opstår som følge af stedsballetten (kort 7).  

 

Som det fremgår af kortet (kort 8), skabes der et trekantformet område på nordsiden 

af metrotrappen. Netop dette område er foretrukket blandt outsiders, da de kan stå 

langs kanten og uden at forstyrre, da passagen ikke er lige så sammenklemt som på 

sydsiden, hvor et buskads gør stien smallere (kort 8). 

 

Billede 21: To mødre med barnevogne står og sludrer ved springvandet 

Kort 8: Trekant der markerer venteområde ved metronedgangen. Overlap af kort 7 og 4. 
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Når folk stopper op og gør ophold, sker det primært nær pladsens objekter. Dette er 

som regel langs pyramidelandskabet, metrotrappen og bænkarealerne samt spring-

vandet. Grundene til disse placeringer kan være, at de i nogen grad giver rygdækning, 

udsigt over pladsen eller mulighed for ikke at stå i vejen for den allerede eksisterende 

stedsballet (kort 8). Pladsen giver altså mulighed for, at man kan stoppe op, inden 

man går ned i metroen eller fortsætter væk fra metroen, og derudover kan man benytte 

kanten af metrotrappen til ikke at blokere vejen for folk, der ikke gør et ophold i deres 

mobilitet.  

Kanten som længere ophold 

Kanten blev også set anvendt af to tømrere, Kenneth og Michael, der brugte den til at 

stille deres fyraftensøl på (kort 9). Da vi henvender os til dem og spørger, hvorfor de 

har valgt at stå på Enghave Plads med deres fyraftensøl er svaret simpelt: “Vi har ikke 

noget med denne her plads at gøre overhovedet [...] Vi arbejder bare herinde.” (Ken-

neth, bilag 8). 

 
 

De fortæller, at de er kommet gående fra Flensborggade og har stillet sig ved trappe-

ned-gangens bagkant over for elevatoren fordi, de skal ned med elevatoren, når de er 

færdige med deres øl (bilag 8). Deres ophold er dermed blot en pause i deres mobilitet, 

i det de er på vej hjem fra arbejde og de understreger, at det “kun er i dag” og altså 

ikke en fast fyraftenstradition (bilag 8). For Kenneth er det nemt at komme hjem, da 

Kort 9: To prikker viser tømrernes placering Billede 22: Kenneth (højre) og Michael (venstre) 
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han bor på Nørrebro: “[...] jeg skal bare hoppe på metroen, så er jeg hjemme.” (Ken-

neth, bilag 8). Da Michael bor i Roskilde, skilles deres veje på Enghave Plads Stations 

perron, hvilket er en anden årsag til, at de har placeret sig, hvor de har: “Det er også 

fordi lige så snart vi går ned i hullet, så ta’r vi hver sin vej. Det er derfor vi står hér” 

(Michael, bilag 8).  

 

De er dog begge enige i, at hvis det nu havde været sommer, så havde de nok sat sig 

på en bænk i stedet for at stå op, og de forestiller sig begge to, at Enghave Plads vil 

blive godt besøgt om sommeren, når flere kommer ud og sætter sig på bænkene (bilag 

8).  

 

Ingen af dem har rigtig haft en relation til Enghave Plads inden den blev bygget om, 

men Michael husker Vesterbro for 20 år siden og har blandt andet bemærket, at om-

rådet har ændret sig meget de seneste par år: “Istedgade er jo blevet en pæn gade 

nu i forhold til 20 år siden. [...] altså det er jo blevet dyrt... “ (Michael, bilag 8). De har 

ikke noget negativt at sige om Enghave Plads, men gør en smule grin af, at bagerne 

på pladsen først åbner klokken 7.  

 

“Bageren åbner bare for sent. Det er en møgbager. De vil ikke handle med os halv 7.” 

K og A griner. “‘vi åbner først klokken 7’ Jamen døren står da åben? ... “  

(Michael, bilag 8) 

 

Selvom det blot er en sjov bemærkning fra de to tømrer, at de godt vil indberette en 

klage over bagerens åbningstider, er det dog alligevel en interessant pointe, at områ-

dets bager ikke har åbent til at servicere erhvervstyper, der møder på arbejde inden 

klokken 7. Åbningstiderne omkring pladsen er nok tilpasset efter bagernes typiske 

kunder, hvilket også kan afsløre noget om, hvem der bruger pladsen. Gennem de 

seneste år bliver flere og flere nemlig boende i byen, selv efter de stifter familie, og 

Vesterbro er et af de kvarterer i København med høj andel af børnefamilier, hvor 77% 

af husholdninger med børn i alderen 0-2 år bliver boende (Pihl Dalskov, 2016).  

 

En anden interessant pointe er deres måde at omtale metroen som “hullet”. Selvom 

man har forsøgt at trække byen ned i metroen med både naturligt ovenlys fra glaspy-

ramiderne og teglstensrøde vægbeklædning antyder ordet “hullet”, at metroen i høj 
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grad betragtes som noget underjordisk, man går ned i og adskiller sig på den måde 

fra byrummet.  

Årsager til ophold 

Johan fortæller, at han tidligere har brugt pladsen til ophold, blandt andet for at læse 

op på pensum til sit studie, en valgfri aktivitet der adskiller sig fra at benytte Enghave 

Plads som passager i forbindelse med metroen: “Jeg tror, kun jeg har været henne og 

læse én gang, men der sad jeg i to timer straight og læste i tre tunge kapitler.” (Johan, 

bilag 5). 

 

Da vi spørger ind til, hvilken bænk han har brugt og hvorfor netop denne blev valgt, 

giver han udtryk for, at det er vigtigt med et åbent rum foran sig: “Det har været rart at 

have sådan et åbent rum foran mig hvor der måske er lidt liv [...]” (Johan, bilag 5). Han 

har ikke gjort sig nogle tanker over, hvor på pladsen, han ikke kunne have lyst til at 

sidde, men han beskriver, at han ikke satte sig andre steder på pladsen, fordi hans 

udvalgte bænk var den første og bedste på hans vej. Der var altså ingen grund til at 

bevæge sig videre ind på pladsen.  

 

“Ehm, ikke nogle bevidste overvejelser, jeg har. Jeg tror mest jeg har opholdt mig i 

den her ende (peger) af pladsen [red. øst], fordi der kommer jeg til først, og der er 

hyggeligt, så jeg har ikke rigtigt så tit haft behovet for at gå videre, fordi jeg altid kom-

mer fra den her ende (peger) [red. øst]. Det er meget sjældent jeg kommer her ovre 

fra (peger) [red. vest]”  

(Johan, bilag 5) 
 
Ophold og mængden af mennesker, der opholder sig på pladsen, er vigtigt for om en 

plads vil blive opfattet som et levende byrum (Gehl 2013). I vores kortlægning af, hvor 

folk står eller sidder, er det tydeligt at se, at selvom der er områder med meget ophold, 

så er mætningen af mennesker ikke særlig høj på pladsen som en helhed. Hvis man 

overlapper kortet over ophold med kortene af folks bevægelsesmønstre, er mætnin-

gen dog betydeligt højere. Man kan dermed sige, at pladsen har mange brugere, men 

at de ofte er i bevægelse og bruger pladsen som et transitrum snarere end et opholds-

rum.   
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Diskussion: Designprincippernes indflydelse på mobilitets-
praksisserne 

På baggrund af empiriens fund som præsenteret i analysen, kan man stille en række 

spørgsmål. Hvordan lykkes Enghave Plads Station rent faktisk med at bryde med de 

tidligere kritiserede mobilitetsprakisser? Har de nye designprincipper på Enghave 

Plads en indflydelse på brugernes mobilitet? Og hvorfor er det overhovedet vigtigt at 

skabe byrum omkring metrostationerne?  

Metroen som mediator 

Metroens ypperste funktion er at være et transportmiddel, hvilket giver metroen som 

teknologi en stærk mobiliserende funktion. Når kropssubjektet interagerer med denne 

teknologi, fungerer teknologien som mediator for, hvordan kropssubjekter ser verden. 

På den måde kan man måske tale om en form for kropsliggørelse af metroens mobi-

litet, i det menneskets adfærd og perception påvirkes af mobiliteten. Når teknologien 

er kropsliggjort hos passageren og denne iføres et stærkt mobilitetsmindset, er der 

noget, der tyder på, at metroens mobilitetspraksisser bliver trukket med op over jorden 

af passageren selv. Således formår metroens funktion at udspille sig på pladsen i form 

af passagerenes stedsballet. 

 

De mobile med og midlertidige forsamlinger fastholder den stramme stedsballet og 

gør, at få bryder med denne, da de fleste følges ad over størstedelen af pladsen. På 

den ene side kan der derfor argumenteres for at de nye designprincipper for Cityringen 

ikke er lykkedes med at sammenfatte funktionaliteten fra metroen med selve stedet, 

da passagererne fastholder bestemte ruter, skabt af mobiliteten og de stærke midler-

tidige forsamlinger.  

 

På den anden side er de rekreative områder placeret tæt på metroen og der gives 

dermed mulighed for at bryde med stedsballetten ved at træde ud og eventuelt gøre 

ophold, eksempelvis på bænkene eller ved springvandet. Netop disse områder har 

samtidig potentiale til at bringe både brugere og ikke-brugere af metroen tættere på 

hinanden og kan på den måde åbne op for et brud med de strenge mobilitetspraksis-

ser.  
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Betydning af designet for mobiliteten 

Ser man på spørgsmålet om Cityringens designprincipper, så forsøger Cityringens 

stationer at bryde med M1 og M2’s designprincipper. Cityringen har rigtig nok mange 

afvigelser fra designet i M1 og M2, hvor metroen står kraftigere frem i byrummet og 

skaber et skel mellem byen og metroen. Et af Cityringens store satsninger på at ned-

bryde dette skarpe skel er ved i stedet at trække byen ind i metroen, eksempelvis da 

man benytter røde teglsten som vægbeklædning på Enghave Plads metrostation. 

Hvorvidt det rent faktisk lykkes at trække byen ned i metroen på denne måde er dog 

svært at sige noget om ud fra vores observationer. Metroen er på mange måder stadig 

præget af et stramt design, hvor elementerne er placeret i stramme linjer og kan op-

fattes som ikke at være en dynamisk del af rummet omkring den. Trappenedgangen, 

elevatorskakten og glaspyramiderne følges selvfølgelig ad, da boksen, som udgør me-

troens station, ikke kan modificeres og er nødt til at flugte med hinanden. Man kan dog 

undre sig over pyramidelandskabets lige linjer, der tegner stationsboksen op som en 

nærmest perfekt rektangel på kortet. Som beskrevet i analysen af bevægelsesmøn-

strene, så er disse lige kanter med til at skabe et rum med en meget stærk stedsballet, 

så man kan måske forestille sig, at et mere dynamisk landskab med mulighed for flere 

ruter havde skabt et mere interagerende rum.  

 

Designet har i nogen grad brudt med de lige linjer, ved at tilføje snørklede stier gennem 

pyramidelandskaberne. Stierne kunne være et oplagt element til at bryde med den 

stramme stedsballet. Vores observationer viser dog, at ruterne mellem landskabet, 

ikke benyttes meget og at det primært er folk, der ikke indgår i metroens midlertidige 

forsamlinger. 

 

Havde stierne derimod haft en lineær udformning, ville de muligvis benyttes oftere, da 

det vil blive nemmere at orientere sig og landskabet ville dermed have potentiale til at 

bryde med stedsballetten. Det kan dog også argumenteres, at en lineær udformning 

kunne styrke stedsballetten og på den måde bibeholde eller forstærke de eksisterende 

mobilitetspraksisser, og dermed øge risikoen for at Enghave Plads bliver et transitrum.  
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Kropsliggørelse- eller baggrundsrelation? 

Dermed er der en slags tovtrækkeri mellem metroens ønske for funktionel mobilisering 

af passagerer ind og ud på den ene side, og byens ønske om rekreative byrum og 

grønne oaser med mulighed for ophold på den anden side. I kraft af menneskets 

kropsliggørelse af metroen, hvor verden opleves gennem metroens mobilitet kan mo-

bilitetspraksisserne trækkes med op på pladsen, og Enghave plads kan ende som 

transitrum. Kan man derimod formå at bryde med de mobilitetspraskisser der udspilles 

på pladsen, er det muligt at brugeren vil få en baggrundsrelation til metroen og vil 

derfor ikke have indflydelse på de aktiviteter der udøves på pladsen. Det er altså et 

spørgsmål om hvorvidt der overhovedet er behov for flere nye byrum og om det er 

metroens ansvar at løse denne opgave. 
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Konklusion 

Denne rapport har identificeret Enghave Plads’ designprincipper og hvordan de afvi-

ger fra designprincipperne for M1 og M2 på visse områder. Enghave Plads bærer 

præg af at være planlagt oppefra, i det bænke, træer, landskaber og andre elementer 

på pladsen er kurateret specifikt for pladsen.  

 

Disse elementer er undersøgt i deres relation til brugerne på pladsen, som er identifi-

ceret som overvejende brugere af metroen. Metropassagererne skaber stærke steds-

balletter på pladsen, som kommer til udtryk i bevægelsesmønstre, særligt passagerer, 

som kommer op af metroen bidrager til disse. Der er altså en særlig relation mellem 

metroen og mennesket, når mennesket interagerer med teknologien. Der sker en 

kropsliggørelse af metroens mobilitet, som mennesket tager med sig op på pladsen, 

hvilket udspiller sig i stedsballettens mønstre.  

 

Indretningen er også med til at forme bevægelsesmønstrene, i stedsballetten intenci-

ficerer elementerne disse. Passagerer der er på vej ned i metroen er dog mere tilbø-

jelige til at bevæge sig igennem Enghave Plads’ indretning og bryde med den mobili-

tetsrelaterede stedsballet. Dette kan blandt andet skyldes, at passagerer på vej ned i 

metroen ikke har etableret lige så stærke midlertidige forsamlinger som de passage-

rer, der kommer op fra metroen.  

 

De krydsende personer følger i mange tilfælde metropassagerernes stedsballetter, 

hvilket til dels kan skyldes passagerenes aktive tilstedeværelse, men også indretnin-

gen, der hjælper med at skabe naturlige fortov på pladsen. Enghave Plads’ forsøg på 

at lave dynamiske stier ind mellem pyramidelandskabet virker dermed mindre optimalt, 

da de af en eller anden årsag afholder folk fra at tage den korteste rute gennem plad-

sen.  

 

Enghave Plads’ indretning har betydning for brugernes oplevelse af pladsen som hyg-

gelig og indbydende, og den grønne beplantning står i kontrast til metrostationer fra 

M1, eksempelvis Islands Brygge, som anses som kold og kedelig. En væsentlig fejl-

kilde for vores analyse af ophold på pladsen er årstiden, da færre personer har siddet 

eller opholdt sig i længere tid på grund af regn, blæst og kulde.  
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Bilag 

Bilag 1 

Obsersavationsguide til observationer af Enghave Plads, med fokus på antal af men-
nesker hvor mange der benytter sig af pladsen. 
 
Observationsguide 
Generelt: 
Dato + ugedag: 
Tidspunkt for observationen: 
Vejr: 
  
Hvor mange 
  
Hvor mange kommer op fra metroen? 
Tidsrum             

Antal             

  
 Hvor mange sidder på pladsen? 
Tidsrum             

Antal             

  
Hvor mange står/leger på pladsen? 
Tidsrum             
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Stående             

Aktiviteter 
(fx leg) 

      

  
 
 Hvor mange krydser pladsen? (Gående eller cyklende) 
Tidsrum             

Antal             

  
Hvem 
  
Hvem opholder sig på pladsen? 
Mænd   

  

Kvinder   
  

Børnefami-
lier 

  
  

Ældre   
  

Børn   
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Unge   
  

Alkoholi-
kere? 

  
  

 Andre   
  

  
Hvor og hvad 
  
Hvor på pladsen opholder folk sig og hvad laver de? (Adfærdskort) 
  
Noter eventuelt hvor der er sol: 
  
Tidspunkt og tidsinterval for observationen: 
  
Kryds symboliserer en person der sidder // Cirkel symboliserer folk der står 
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Bilag 2 

Interviewguide til planlagt semi-struktureret interview. 
CASESTUDIE: ENGHAVE PLADS  
Interviewguide BP3 aftalte interviews 
Af: Emil L. Kragelund, Astrid Dam og Laura Rosendahl 
 
PROJEKTBESKRIVELSE 
 
“Hvilken indflydelse har Enghave Plads’ nye stationsrum på oplevelsen af metroens 
mobilitetskultur?” 
 
Projektet undersøger, hvordan Enghave Plads’ nye stationsforplads opleves. Dette 
indebærer blandt andet, hvordan designet medierer en bestemt type adfærd. Projektet 
undersøger om stationsforpladsen formår at inddrage metroen som en mere integreret 
del af kvarteret/byrummet.  
 
PRAKTISK INFO 
Interviewet varer ca. 30 minutter og optages med en diktafon. Interviewet følger en 
semi-struktureret interviewguide, hvor intervieweren undervejs kan skrive mindre be-
mærkninger. Interviewet bliver efterfølgende transskriberet og denne tekst offentlig-
gøres som bilag til opgaven, samt dele af teksten, vil blive fremhævet i analysen.  
 
 
PERSONLIG INFORMATION 
- Navn: 
- Køn: 
- Alder (ca.): 
- Postnummer: 
- Beskæftigelse: 
- Bor i området? 
- Telefon / e-mail: 
 
 
Hvad er din relation til Enghave Plads? 
 Bor du i området? Kender du nogen, som bor i området?  

Hvor længe har du boet her? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
Hvor ofte bruger du Enghave Plads? 
 Hvor længe er du her så? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
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Hvordan bruger du Enghave Plads? 

Til rekreative ophold? Til gennemgang/metro? Begge dele? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
Benytter du metroen? 
 Hvor ofte? Til hvilke formål? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
Hvordan bevæger du dig gennem pladsen, når du skal bruge metroen?  
 Hvorfor? Er det hurtigst? Flottest?  
 Er der noget/nogen du undgår?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
Hvis du bruger Enghave Plads til ophold, hvor kan du bedst lide at være? 
 Hvorfor?  
 Hvad er der særligt ved dette sted? 

Føler du generelt, at pladsen inviterer til ophold? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
Er der nogen specifikke steder du ikke vil opholde dig?  

Hvorfor?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
 
Er der noget, du godt kan lide ved Enghave Plads? 
 Hvorfor? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
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___________________________________________________________________
______ 
 
 
Er der noget, du ikke kan lide ved Enghave Plads? 
 Hvorfor? Hvordan ville du ændre det/gøre det anderledes? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
 
Synes du, der er noget, der mangler på pladsen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
 
Kan du huske, hvordan Enghave Plads så ud før? 

Hvordan synes du, pladsen har ændret sig? 
Er der noget, som er bedre, eller dårligere?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
”Med Cityringen har hovedstaden også fået 17 nye byrum, når stationsforpladserne 
bliver en del af byens forskellige kvarterer.”  
Hvad tænker du om dette citat?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
Synes du, Enghave Plads metro er en del af kvarteret?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
Til sidst, er der noget du ikke har fået sagt?  
Noget du vil lægge vægt på?  
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
 
FØLGEBREV 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
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Bilag 3 
Interviewguide til on the spot semi-struktureret interview. 
 
CASESTUDIE: ENGHAVE PLADS  
Interviewguide BP3 on the spot interviews 
Af: Emil L. Kragelund, Astrid Dam og Laura Rosendahl 
 
PROJEKTBESKRIVELSE 
 
“Hvilken indflydelse har Enghave Plads’ nye stationsrum på oplevelsen af metroens 
mobilitetskultur?” 
 
Projektet undersøger, hvordan Enghave Plads’ nye stationsforplads opleves. Dette 
indebærer blandt andet, hvordan designet medierer en bestemt type adfærd. Projektet 
undersøger om stationsforpladsen formår at inddrage metroen som en mere integreret 
del af kvarteret/byrummet.  
 
PRAKTISK INFO 
Interviewet varer ca. 10 minutter og optages med en diktafon. Interviewet følger en 
semi-struktureret interviewguide, hvor intervieweren undervejs kan skrive mindre be-
mærkninger. Interviewet bliver efterfølgende transskriberet og denne tekst offentlig-
gøres som bilag til opgaven, samt dele af teksten, vil blive fremhævet i analysen. Før 
interviewet starter bedes den interviewede give samtykke til at der må optages lyd. 
 
PERSONLIG INFORMATION 
- Navn: 
- Køn: 
- Alder (ca.): 
- Postnummer: 
- Beskæftigelse: 
- Bor i området? 
- Telefon / e-mail: 
 
Hvad bringer dig hertil i dag? 
 Hvor ofte kommer du her?  
 Hvad laver du her? Ophold? Gennemgang? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
Hvor er du på vej hen?  
 Hvordan kommer du derhen? 
 Kan du beskrive ruten?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
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___________________________________________________________________
______ 
 
Hvorfor står du lige her? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
Hvad er din/Har du en relation til Enghave Plads? 
 Bor du i området? Kender du nogen, som bor i området?  

Hvor længe har du boet her? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
Hvor ofte bruger du Enghave Plads? 
 Hvor længe er du her så? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
Benytter du metroen? 
 Hvor ofte? Til hvilke formål? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
Hvordan bevæger du dig gennem pladsen, når du skal bruge metroen?  

Hvorfor? Er det hurtigst? Flottest? Hvordan ville du bevæge dig gennem plad-
sen, hvis du ikke skal med metroen? Hvorfor? Er der noget/nogen du undgår?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
Hvis du bruger Enghave Plads til ophold, hvor kan du bedst lide at være? 
 Hvorfor?  
 Hvad er der særligt ved dette sted? 

Føler du generelt, at pladsen inviterer til ophold? 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
Er der nogen specifikke steder du ikke vil opholde dig?  

Hvorfor?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
 
Er der noget, du godt kan lide ved Enghave Plads? 
 Hvorfor? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
 
Er der noget, du ikke kan lide ved Enghave Plads? 
 Hvorfor? Hvordan ville du ændre det/gøre det anderledes? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
 
Synes du, der er noget, der mangler på pladsen? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
 
Til sidst, er der noget du ikke har fået sagt?  
Noget du vil lægge vægt på?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
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FØLGEBREV 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 

  



V1924809632  

 
 

60 

Bilag 4 

Oplæg v. Camilla Van Deurs til seminar på RUC med titlen “Urban development, plan-
ning and design in Copenhagen” d. 20. november. Udsnit fra oplæg. 
  

Camilla: There are three sort of main focuses. One is to look at the building industry 

and the imprint of the building industry in the whole life circle. So from production to 

transport and to [sort of] running the buildings. The full life circle of that. Uhm sustain-

ability, cycling has always been part of the DNA in the Copenhagen story, but also 

thinking about electric mobility, so now 85% of our own fleet of cars are already elec-

tric, and we are trying to roll out strategies for how to provide electric infrastructure all 

through the city. So finding the spaces for all the chargers and creating incentives for 

the citizens to use that. From January 2020 it’s going to be free if you have an electric 

car, to park in Copenhagen. So I’m trying to work both with physical strategies but also 

sort of [29.40 uklart]. And of course the Metro is part of this urban identification around 

metroareas. I’m assuming that you’ve tried the Metro or are you this “RUC” you haven’t  

tried it (Folk griner) 

Publikum: Haven’t tried It yet.  

Camilla: “OK. So now there is this beautiful, new, exciting Metro that really, i think, in 

a much better way response to the environment at glance, so it’s more contextual. 

This is below Assistensens churchyard in Nørrebro (Viser billede), and when you come 

up, there is this beautiful new parkland area. It has it’s mistakes, I’m still not crazy 

about these light shafts. I think they create a lot of problems on the public spaces, they 

steal a lot of public space but they are good for arranging scooters at least (Latter). It 

also sort of has a new impact on the city and how you experience the city, this is one 

of my favourite shots kind of coming up on the metro on Rådhuspladsen, very exciting, 

[30.50-31.00 uklart]. And I think it’s something about the time when it’s planned, this 

is from Nørrebros Runddel, if you got, every space is right, sort of, in the central line 

and so it’s underlining the natural architecture and the historic architecture of the 

spaces and I think we’ll be a little sad about that in the future. That it’s so dominant in 

many of the spaces.”  

43.34 - her nævnes det kort at København er “blevet mindre” 

Camilla: “I think one of the benefits of the new metro is that it has more “seatable” 

space above ground, I mean many more benches and places to sit, and one thing 

we’ve just discussed endlessly on Monday was in the political committee “Teknik og 
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Miljø udvalget”, we were talking about two new bathroom/toilets on Mozarts Plads and 

Anker Jørgensens Plads in Sydhavnen, because if you drink a lot of beer, you have 

to… So that’s something that’s very important for the local community, in terms of both, 

you know, keeping it nice but also providing that service.”  
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Bilag 5 

Transskribering af interview med Johan, planlagt interview. 
 
Johan Interview d. 16. november kl. 13 
 
I interviewet henvises der til vores ved brug af første bogstav i deres navn 
 
A = Atrid Dam 
L= Laura Rosendahl 
E = Emil Kragelund 
J = Johan 
 
Johan er ham der bliver interviewet 
 
 
A: ja, og den kører nu, det er d. 16 november lørdag, vi sidder hjemme hos Johan 
 
L: Klokken er 13:18 
 
A: Ja, så øhm, for lige at clarifye, så er det første vi vil spørge om, hvad er din relation 
til Enghave Plads, Bor du i området? 
 
J: Jeg bor på sdr boulevard, ca lige midt imellem hovedbanegården station og Eng-
have Plads st. Det vil sige det tager ca. lige så lang tid for mig hvis jeg skal med 
metroen med Cityringen på hovedbanen og Enghave Plads, lidt afhængig af hvilken 
retning jeg skal, og ehm, hvor meget tid jeg har, og hvad jeg lige har lyst til 
 
A: Hvor længe har du boet her? 
 
J: jeg har boet her siden februar. 1 februar 2019 
 
A: Hvor ofte bruger du Enghave Plads? 
 
J: (lang pause)… ehmm, jeg cykler mest, så jeg kører ikke meget med metroen, men 
øøh, jeg er nogle gange henne på Enghave Plads for at drikke en kop kaffe. Jeg har 
også været ude og sidde på, øøøh, på bænken og læse noget pensum til undervis-
ningen på mit studie, (lang pause), ehm, men øh, jeg kommer der måske en gang om 
måneden vil jeg tro. 
 
A: Hvor længe opholder du dig så af gangen når du sidder og læser? 
 
J: ehm, jeg tror kun jeg har været henne og læse en gang, men der sad jeg i to timer 
straight og læste i tre tunge kapitler. 
 
A: Ja, kan du prøve at pege på hvilken bænk du sad på? 
 
J: Jeg mener det er den lange bænk der er her (peger på fremvist kort), er det bænke? 
 
L: Ja 
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A: Ja 
 
E: Ja 
 
J: Ja, det er en meget aflang en, øhm 
 
L: Den foran springvandet? 
 
A: Ja, springvandet er her? (Peger) 
 
J: Ja, det tror jeg, oppe ved Kaffeplantagen 
 
L: uhm 
 
J: Cafeen der ligger  
 
L: Her et sted (peger) 
 
J: Jeg tror det er den bagerste bænk der er, jeg ved ikke om det, er det også en bænk? 
 
A: Ja det er det 
 
L: jaae 
 
A: Vender den den her vej? 
 
J: Den vender væk 
 
L: Ud mod? 
 
J: nåå nej, jeg kiggede ind mod pladsen i hvert fald 
 
L: Okay, så har det været her et sted (peger) 
 
J: Ja, det lyder rigtigt 
 
 
Masser af baggrundsstøj 
 
A: okay, hvordan bruger du ellers Enghave Plads i forhold til når du skal bruge metro? 
 
J: Jamen jeg tror hvis jeg skulle bruge metroen, så har jeg ikke opholdt mig meget på 
pladsen, men jeg har nogle gange valgt, valgt, at tage metroen fra Enghave Plads 
istedet for hovedbanegården, fordi jeg synes det er et hyggeligere område, både at 
være på  pladsen, men også at gå ned af istedgade, og det områder der ligger op til 
enghave plads 
 
A: Hvordan vil du beskrive forskellene mellem Københavns hovedbanegårds metro og 
Enghave Plads metro? 
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J: Enghave Plads er, jeg synes den er hyggeligere, der er mere grønt og mere natur, 
og det virker som om, at de har gjort lidt mere ud af at gøre det til et opholdsrum, med 
bænke der indbyder til ophold, og der er faktisk, der er cafeer rundt om der skaber et 
levende byrum. 
 
J: Hovedbanegården er så faktisk ikke helt færdigbygget, den plads der er nu, men 
der er stadig også sådan lidt tomt. der sker ikke så meget omkring selve stationen. 
 
A: jaer, (pause), vil du prøve at vise på kortet hvilken, øhmm, vej du går når du går 
hjemmefra, om du kommer fra den her side eller den her side? 
 
J: Øh jeg tror faktisk det skifter lidt, jeg tror at jeg har gået lidt begge veje 
 
A: Ja 
 
J: Ja, der er to veje der er ca lige hurtige for mig at… nogle gange synes jeg det er 
hyggeligere at gå på, øhm, på Istedgade hvor der er lidt mere livligt, eller nogle gange 
synes jeg det er hyggeligere at gå nede på den her gade (peger), som er lidt mere 
roligt.  
 
L: Er der forskel på hvilken rute du vil tage i forhold til hvilket tidspunkt på dagen det 
er? om det er aften nat eller dag 
 
J: Neeej, det tror jeg ikke. ehm, jeg tror hvis jeg prioriterer at tage til Enghave Plads 
station, som er nok lidt længere væk end hovedbanegården, så er det tit fordi jeg har 
god tid, så er det tit om dagen hvor jeg gerne vil bruge tid på lige at nyde en gåtur 
derhen også, i stedet for bare at skynde mig frem. 
 
A: Jaer 
 
J: øhm, så det har tit været om dagen vil jeg tro, så har jeg nok bare taget den korteste 
(pause)... som jeg tror er den her måske (peger). 
 
A: nu siger du, du har brugt pladsen en gang i forbindelse med læsning, altså hvor du 
har opholdt dig, ehm, så hvad gjorde, du satte dig på den bænk? (peger) 
 
J: Jeg tror måske det har været fordi det var den første bænk der kom, fra eehm, og 
den havde en god udsyn ud over, ud over selve pladsen, jeg tror faktisk ved nærmere 
eftertanke, ehm, så har jeg også været et par gange på nogle af cafeerne der ligger, 
og kigger ind mod pladsen. nu har jeg siddet udenfor og kigget ind mod pladsen 
 
A: så bænkene, de er jo designet sådan at der er… den her bænk der ligger her, så 
buer den den her vej, men pladserne kigger den her vej, men man sidder så og kigger 
væk fra hinanden. Så er der nogle af bænkene, hvor buen peget ind mod hinanden 
 
J: okay 
 
A: Men du har så sat dig på en bænk hvor man, hvor bænkene gik ind mod hinanden, 
i sådan en bue? 
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J: jeg kan ikke huske at jeg kiggede på en anden bænk, jeg kan kun huske at jeg har 
set ud over pladsen. 
 
A: men det har været vigtigt for dig at du kiggede ud på pladsen? 
 
J: Ja, jeg synes, altså, at det har været rart at have sådan et åbent rum foran mig hvor 
der måske er lidt liv, men også (pause) ja, tror jeg ikke behøver at stirre direkte ind i 
nogle andre 
 
A: ja, har du gjort dig nogle overvejelser over hvilke steder du ikke kunne have lyst til 
at sidde, nu hvor du har tænkt over hvor du godt kunne tænke dig at sidde? 
 
J: Ehm, ikke nogle bevidste overvejelser, jeg har. Jeg tror mest jeg har opholdt mig i 
den her ende (peger) af pladsen, fordi der kommer jeg til først, og der er hyggeligt, så 
jeg har ikke rigtigt så tit haft behovet for at gå videre, fordi jeg altid kommer fra den her 
ende (peger) det er meget sjældent jeg kommer her ovre fra (peger) 
 
A: Er der noget som du godt kan lide ved Enghave Plads? 
 
J: Jamen som sagt så kan jeg rigtigt godt lide hvor mange træer, hvor meget sådan 
natur de har bragt ind, og virker som om at de har gjort noget ud af udformningen og 
gøre det til et opholdsrum i højere grad end jeg oplever de andre metropladser 
 
A: Er der nogle bestemte metropladser du tænker på når du siger det? 
 
J: Altså jeg tænker umiddelbart på hovedbanegården station, som jeg aldrig har over-
vejet at opholde mig på, det er meget op og så gå direkte hjem.  
 
 
A: og har det at gøre med det er den [red. metrostation] du ellers ville benytte dig af? 
 
J: ja, det er nok der jeg, de to stationer jeg har været på mest. Jeg har også, det er så 
den gamle metrolinje, men jeg plejede at bo tæt på Island brygge station, og det var 
øh... eller ikke særlig indbydende vil jeg sige. Det er meget gråt, meget asfalt og, altså, 
det, nu ved jeg ikke engang om der er nogle bænke, men det er i hvert fald tror jeg 
nærmest værre end hovedbanen. 
 
A: Er der noget du ikke kan lide ved Enghave Plads? 
 
J: Jeg synes selvfølgelig det er lidt ærgerligt at det, de har fældet det store træ, som 
var ret fint. Men det er lidt, har været lidt før min tid, så det er ikke fordi jeg savner det, 
jeg synes de har læst det på en fin måde. Det nye. Hmm... jeg synes det er upraktisk 
lige nu at jeg skal hele vejen over i den anden ende for at tage trappen ned til selve 
stationen. Det ser ud som om der kommer en trappe her i den ende jeg kommer fra 
typisk, men den er lukket lige i øjeblikket. 
 
A: Ja 
 
J: Det er lidt irriterende, synes jeg 
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L: Kender du pladsen fra før at den blev lavet om? 
 
J: jeg har været der et par gange, men før jeg flyttede til København, så det er meget, 
sådan, kortvarigt. Så jeg kender den ikke så godt, men jeg har været der lidt 
 
A: Synes du der er noget der mangler på pladsen? 
 
J: Hmmm, (lang pause) ikke noget jeg umiddelbart, ikke noget jeg har tænkt over, jeg 
synes af de stationer jeg har set er det klart den hyggeligste, ehm, og det synes jeg 
de har gjort ret godt. Umiddelbart. 
 
L: Jaer 
 
A: og hvis vi bare lige kan, sådan, ridse op, hvad er det der gør den hyggelig? 
 
J: (lang pause) øhm, jamen jeg tror det er kombinationen af træer, planter og cafeer 
butikker som skaber liv, og øh bænke som, øhm indbyder til ophold og sådan god 
plads der blev, der skabt sådan et afgrænset rum, som man kan forholde sig til og 
opholde sig i. 
 
A: jeg tænkte på, hvis du nu kom ned af den vej her (peger) … Ville du så i højere 
grad gå ind over pladsen for at komme hen til nedgang, eller vil du følge vejen her 
(peger) langs cafeerne og så dreje op? 
 
J: øhmmm, (lang pause), jeg tror jeg er gået ind over pladsen uden at være helt sikker, 
så synes jeg pladser er rarere at gå på end fortov og veje. Så det vil jeg tro. 
 
A: okay, så har vi et citat fra, metroselskabet, de siger at: “Med Cityringen har hoved-
staden også fået 17 nye byrum, når stationsforpladserne bliver en del af byens for-
skellige kvarterer”. Hvad tænker du om sådan et citat? 
 
J: (lang pause) Den har fået 17 nye byrum 
 
A: Jaer 
 
J. Kan du gentage det en gang til? 
 
A: nååår “Med Cityringen har hovedstaden også fået 17 nye byrum, når stationsfor-
pladserne bliver en del af byens forskellige kvarterer” 
 
J: Det tænker jeg, at hvis vi taler om Enghave Plads er det til dels rigtig, jeg synes det 
er et god byrum, det er jo ikke et nyt byrum, det har jo ligesom været der før i en anden 
form. Nogle af de andre metropladser er noget jeg tænker knap så meget på som et 
byrum jeg vil opholde mig i, som det ser ud nu. Men det er klart, jeg tænker, jeg fore-
stiller mig der kan ske meget omkring nu hvor der er metrostationer, tænker jeg det 
måske kan give større chance for at der kommer flere cafeer eller mere liv omkring 
pladserne, fordi der kommer mange mennesker. Men lige nu vil jeg sige at der er 
mange af de rum der er som måske ikke lever helt op til det de, metroselskabet er 
gået efter. 
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A: Er der nogen bestemte stationer du tænker på når du siger det? 
 
J: øøøhmm, (lang pause) jo, men altså, hovedbanegården har jo lidt skabt et nyt by-
rum, fordi der har været meget aflukket før der blev åbnet meget mere op mod Vester-
bro synes jeg, men der sker så ikke så meget endnu, jeg tror (pause) Gammel Strand, 
er sådan meget kompakt, det er ikke rigtig et nyt rum, det har bare lidt forbundet sig 
lidt til det omkringliggende. Jeg har været på Frederiksberg Alle Station, det husker 
jeg som om at, det mest bare er en, sådan, lige ved en vej, knap så meget et rum man 
opholder sig i sig selv, men der sker noget rundt om. 
 
L: Frederiksberg Alle det er er der de har fået lavet et nyt kulturhus 
 
J. Jaaa, ja, det er rigtigt, ja så det, der er kommet et rum lidt i forbindelse med metroen, 
men jeg ved ikke om man kan sige det er en del af det byrum. Det skal jeg ikke kunne 
sige. men det er rigtigt at der er sket noget der. 
 
A: hvad synes du metroen gør ved Enghave Plads i forhold til hvis den ikke var der? 
 
J: (lang pause) øhm, altså, jeg synes jo egentlig ikke at metroen føler så meget i sig 
selv på Enghave Plads, jeg synes egentligt at rummet er som, fungerer godt bare som 
rum, men jeg tænker at det, at det betyder noget mere liv, fordi som et sted, en station 
så kommer der til at være mennesker der skal op og ned af trapperne, og det bidrager 
mere til liv, og det tænker jeg kun er godt for sådan et byrum. 
 
A: ja, har du andre tanker om Enghave Plads som du føler du ikke har fået sagt? 
 
J: (Lang pause) Nej ikke umiddelbart, nej 
 
L: Nej 
 
J: Det tror jeg ikke 
 
L: Super 
 
A: er der nogle andre spørgsmål? 
 
E: Altså når du går ned i metroen, er der så en, en ændring på hvordan du ser tingene 
fra når du er på pladsen, du går ned i metroen, formår den at få det der byliv med sig? 
 
J: Altså, de har lavet væggene i sådan en brun farve, som jeg synes er meget pæn, 
som en af de pænere vægfarver i Cityringen, øh, men det hænger stadig sammen, i 
det sådan stringente metroudtryk. Så jeg synes ikke, altså, jeg synes ikke det er lige 
sjovt at være nede i metroen som at være ovenpå på Enghave Plads station, men der 
er selvfølgelig nogle andre forhold i forhold til hvordan du vil sikre sammenhængen 
mellem de forskellige stationer 
 
E: Ja 
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J: Men jeg synes det er et udmærket kompromis imellem at bringe noget Vesterbro 
ind med det her brune sten, samtidig med at vedligeholde en vis ensartethed mellem 
stationerne 
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Bilag 6 

 
 

Bilag 7 
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Bilag 8 
On the spot interview af Michael og Kenneth 
 
Dato: 4/12/2019 
Tid: 15:00 
 
A = Astrid  
M = Michael 
K = Kenneth 
 
To tømrere holder fyraftensøl på kanten af bagmuren på metroens nedgang. Kenneth 
drikker Tuborg Guld, Jørn drikker Tuborg Classic. De bruger kanten som bord til øllen.  
 
A: “Sådan… sådan fra arbejde?” 
 
M: “Ja.” 
 
A: “Og kender I, sådan... har I …” 
 
K: “Vi har ikke noget med denne her plads at gøre overhovedet.” 
 
A: “Nej så I har ikke sådan en relation til Enghave Plads?” 
 
K: “Nej overhovedet ikke. På ingen måde” 
 
M: “Vi står af og på, her på metroen.” 
 
K: “Vi arbejder bare herinde” 
 
A: “Så I er med metroen, eller hvad?” 
 
M: “Ja.” 
 
A: “Men kan I huske, hvordan metroen så ud før der blev bygget om?” 
 
M og K griner: “Nej” 
 
A: “Det er der heller ikke mange, der kan, det er også ti år siden eller sådan noget...” 
 
M: “Har det taget ti år?” 
 
A: “Ja, jeg tror syv år, så begyndte de at spærre det af. Der var jo masser af protest 
med det kastanjetræ, der var herinde. 
 
K: “Ja det kan jeg godt huske. Det var det, vi snakkede om for ikke så lang tid siden. 
230 år eller sådan noget.” 
 
M: “Var det kun ét træ?” 
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K: “Ja det var ét træ … men nej det har vi ikke noget med at gøre. Vi arbejder bare 
herinde af” 
 
A: “Hvad synes I om pladsen?” 
 
M: “Jeg synes, den er flot.”  
 
K: “Den er fin.” 
 
M: “Bageren åbner bare for sent. Det er en møgbager. De vil ikke handle med os halv 
7.” 
 
K og A griner. 
 
M: “ ‘vi åbner først klokken 7’ Jamen døren står da åben? ... “ 
 
A: “I møder for tidligt på arbejde i forhold til de vesterbroer der ellers er…”  
 
M: “Ja… ‘vi åbner først klokken 7’ nå nå”  
 
K: “Det kan de lave om på” 
 
M: “Og den derovre er der slet ikke lys i om morgenen” *peger* 
 
K: “Er der ikke det?” 
 
M: “Nej” 
 
K: “Det har jeg slet ikke lagt mærke til … Nåh så det er måske projekt om Enghave 
Plads?” 
 
A: “Ja, det er sådan, vi arbejder med mobilitet og hvordan folk sådan bevæger sig hen 
over pladsen egentlig. Og nu er det selvfølgelig ikke…” 
 
M: “... og nu kommer vi kun lige op af hullet” 
 
A: “Ja” 
 
M: “Og så lige ned ad sidegaden.” 
 
A: “Ja er det er nemlig sådan i forhold til om pladsen sådan ændrer sig ved at der er 
en metro her. Om folk kun går her, fordi de skal frem og tilbage eller om folk også går 
her, fordi…” 
 
M: “... det er derfor vi går her…”  
 
K: “Det er i hvert derfor vi går her” 
 
A: “Men der er ikke lige så mange, der står her, som I gør.” 
 



V1924809632  

 
 

72 

M: “Nej det er også en fejl, det er faktisk alt for koldt jo” 
 
K griner. 
 
A: “Ja det er nemlig det. Så det er en ret dårlig tid at lave det her projekt faktisk.” 
 
K: “Jamen jeg tror til sommer så skal det nok blive brugt.” 
 
M: “Ja havde det været sommer, så havde vi nok sat os ned på en bænk.”  
 
K: “Ja for satan mand” 
 
M: “Det er også fordi lige så snart vi går ned i hullet, så ta’r vi hver sin vej. Det er derfor 
vi står hér.”  
 
A: “Nååh. Skal I rejse lang tid af gangen?”  
 
K: “Nej jeg skal bare til Nørrebro.” 
 
M: “Jeg skal til Roskilde” 
 
A: “Er det blevet nemmere, efter der er kommet metro eller har I fået …” 
 
M: “... det tager ét minut fra Hovedbanen at kommer hertil. Fremfor at gå ned gennem 
Istedgade.” 
 
K: “Jo det er blevet nemmere. Jeg skal bare hoppe på metroen, så er jeg hjemme.” 
 
M: “Nåh men man kan sige for din kæreste er det blevet sværere, ik?” 
 
K: “Jo det er blevet meget sværere” 
 
M: “De har stoppet hendes bus”  
 
A: “Ja fordi der er mange busser, der er blevet lagt om” 
 
K: “Ja det er hun ikke helt tilfreds med… det får jeg også tit af vide. I hvert fald mandag 
morgen.”  
 
M: “Ja det er din skyld.”  
 
K griner.  
 
K: “Så nej… så meget bruger vi ikke pladsen.” 
 
A: “Så det er ikke fælles, sådan… ‘hver onsdag eftermiddag’ …”  
 
K og J: “Nej nej…”  
 
K: “Det kommer an på hvor vi arbejder” 
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M: “Og det er snart slut nu” 
 
K: “Ja nu skal vi snart videre” 
 
A: “Er det så fordi I skal arbejde et andet sted eller at I ikke skal arbejde sammen?” 
 
M: “Vi skal nok arbejde sammen, men bare i Lejre i nærheden af Roskilde.”  
 
A: “Så får du nemt til arbejde” 
 
M: “Ja.” 
 
K: “Ja for satan da.”  
 
M: “Så slipper jeg for de 90 kroner om dagen”  
 
K: “Det sgu dyrt” 
 
A: “Ja de har sat priserne op på metroen” 
 
K: “Ja det fandt jeg ud af… jeg plejede at have månedskort, nu skal de have 80 kroner 
ekstra, fordi man kører med metro.”  
 
A: “Men du bruger så stadigvæk metroen alligevel så?”  
 
K: “Nej… jeg bruger min bil… når jeg ikke arbejder i København, så bruger jeg min 
bil.”  
 
A: “ja…”  
 
K: “Det er der ingen grund til”  
 
A: “Næ…”  
 
K: “Så skal man helt derned … jeg ved ikke engang hvordan man kan komme derned 
med det offentlige … til Lejre…”  
 
M: “Det kan du sagtens, det er bare toget til Roskilde og så bussen… næ… tog til 
Lejre, der er en station i Lejre.” 
 
K: “Nå nå! Fint skal det være.” 
 
M: “Det tager atten minutter fra Roskilde… eller var det fjorten… Så det er ikke nogen 
undskyldning!” 
 
K griner. 
 
M: “Så behøver du ikke bruge Rejsekort derud, der kan du bruge månedskort -- men 
det har du jo så i forvejen”  



V1924809632  

 
 

74 

 
K: Ja jeg har jo et månedskort. 
 
A: “Men bare lige for… så I står hér, lige hér…” 
 
M: “Ja det er kun i dag.”  
 
A: “Det er kun i dag.”  
 
M: “Ja…”  
 
A: “Og det er fordi I kommer op med elevator eller…?”  
 
K: “Der er vi på vej ned”  
 
A: “Der er I på vej ned… og I er kommet fra…?” 
 
M: “Op ad den gade derhenne” *Peger* Hvad hedder den… Flensborggade?” 
 
K: “Flensborggade” 
 
A: “Ja… Er det i orden, at jeg tegner jeres rute ind på et kort?”  
 
K: “Det gør du bare” 
 
*Stilhed* 
 
A: “Ja vejret gør nok meget” 
 
K: “Ja…” 
 
A: “Hmm… altså jeg er fra Jylland, så jeg kender jo ikke så meget til det, men jeg har 
bare hørt, at Vesterbro- eller Enghave Plads sådan havde ry for at være sådan lidt 
en… lidt en hård plads? Med sådan lidt…” 
 
M: “Ja det er nok slut nu” 
 
K: “Ja det var der også lidt i gamle dage … nogle rødder…” 
 
M: “Jo men Istedgade er jo blevet en pæn gade nu i forhold til 20 år siden...”  
 
A: “Men ja jeg tænker også det er meget dyre barnevogne, der går forbi og sådan 
noget. Det virker til at være lidt ændret.” 
 
K: “Nåh men det er det også. Jeg kan da godt huske Vesterbro for nogle år tilbage.” 
 
M: “Ja men altså det er jo blevet dyrt... “  
 
K:  “Det er jo blevet fancy”  
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A: “Ja så det er dyr kaffe og bageren åbner først klokken 7.”  
 
K: “Ja!” 
 
M: “Det er faktisk for dårligt. Det vil vi faktisk godt klage over” 
 
A: “Ja… det forstår jeg godt…”  
 
M: “Og var den ikke også dyr, sagde Henrik?”  
 
K: “Jo” 
 
M: “Han var gået derop efter 7” 
 
K: “Han skulle gi’ 6 kroner for et rundstykke…” 
 
K griner.  
 
M: “Arh så går det alligevel nok tror jeg” 
 
K: “Det tror jeg var, hvad han slap med. 6 eller 8 kroner.  
 
M: “Nåh er det tid?”  
 
*Interview slutter og de to håndværkere stiller op til foto inden de tager elevatoren ned*  
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Bilag 9 
 
Kort over bevægelsesmønstre og ophold (16 stk. i alt)  
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