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Abstract 
 
In June 2019, Tivoli held a press conference, in which they presented their intention to convert the section 

of Vesterbrogade that stretches from Bernstorffsgade to H.C. Andersens Blvd. to a public park. The busy 

street in the heart of Copenhagen is to be completely transformed, closing the street to all traffic and 

incorporating trees, benches and better lighting. 

Our goal throughout the project is to create a potential design in which we account for rainwater, natures 

impact on health, noise and air pollution.  

We have used interviews to get a better view of the public opinion and wishes in terms of the design of the 

park itself and thereby give the public a sense of empowerment. 

In order to get an overview of the positive and negative aspects and impacts of the project, we have 

conducted a SWOT-analysis of the four main points; rainwater, impact on health, air and noise pollution. 

Based on these results, we examine which consequences we can accommodate.  
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Begrebsafklaring 
 

Betonjungle: Defineres i Cambridge Dictionary som; et grimt gråt byområde, hvor folk bor i tætbeboede 

lejligheder med meget lidt plads og ingen træer eller græs. 

 

LAR: Lokal afledning af regnvand. 

 

Attraktivt: Inspireret af begrebsafklaring af Den Danske Ordbog: Et område eller design som virker 

indbydende eller tiltrækkende for mange mennesker (hermed ikke alle).  

 

SWOT-analyse: Et analytisk redskab brugt til at skabe overblik over styrker, svagheder, muligheder og 

trusler i forbindelse med en virksom, projekt eller liggende. 

 

Interne faktorer: I SWOT-analysen bestemmes styrker og svagheder på baggrund af de interne forhold 

eller faktorer ved projektet – faktorer som man i en vis grad kan kontrollere eller påvirke.  

 

Eksterne faktorer: I SWOT-analysen bestemmes muligheder og trusler på baggrund af omgivelserne, de 

eksterne faktorer. Disse faktorer er ukontrollerbare, idet de kommer udefra. 

 

Lden:   Kommer fra det engelske; Level Day-Evening-Night. Dette er en måde at beskrive det 
gennemsnitlige støjniveau på et døgn – her med særlig vægt på aften og natperioden. 
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1. Indledning  
 

I vores projekt har vi valgt at undersøge, hvordan man kan optimere et byrum. Vi kigger derfor på, hvordan 

man kan redesigne et stykke af Vesterbrogade, fra Bernstorffsgade til H.C. Andersens Boulevard (se bilag 

1), for at gøre området mere grønt, attraktivt, og støjnedsættende samt forbedre luftkvaliteten på gaden. I 

henhold til attraktivt, skal det forstås, som et byrum vores besøgene har lyst til at bruge og opholde sig i. 

Hertil vil vores bypark som udgangspunkt være til de borgere, som bruger indre København hyppigt. Vores 

designidé kommer originalt fra, at Tivoli har udgivet en pressemeddelelse om deres projektforslag på 

Vesterbrogade. De vil gerne omlægge vejstykket fra Axelborg til Rådhuspladsen til en park, og de vil bl.a. 

også lave et hotel, som kommer til at ligge inde i Tivoli. Dette hotel skal være designet at Bjarke Ingels, 

som er en dansk arkitekt. Selve parken skal designes af arkitektfirmaet Gehl. Tivolis idé om parken skal 

agere som en form for udbygning af selve forlystelsesparken (Tivoli, 2019). Samtidig vil vi tage 

udgangspunkt i samme vejstykke, da vi har en vision om, at det kunne være med til at fremme turisme og 

generelt mere brug af vejen, både i hverdag og i weekender. Derudover vil vi med vores projekt også gerne 

undersøge, hvordan det kunne påvirke et byrum at fjerne en stærkt trafikeret vej og omdanne denne til en 

bypark. Denne omlægning vil til gengæld være til gavn for de mange fodgængere og cyklister, der benytter 

denne vej, men vil naturligvis have en indflydelse på de busser og køretøjer, der kører på vejen. Vores 

hovedfokus er dog ikke konsekvenserne af at omlægge trafikken og busruterne. Vi har derimod valgt at 

specificere os med, hvordan en omlægning af vejen selv kan fremme området på en grønnere måde, samt at 

det møder Københavns vision om grønnere byer (Tivoli, 2019). Derfor er trafik og busser ikke vores 

primære fokus, da det er en følge af vores design, som vi har valgt ikke at beskæftige os med. 

Det, der også̊ har motiveret os til at vælge netop denne problemstilling, er en personlig interesse for emnet. 

Vi er selv bosat i storbyen og mærker konsekvenserne af den manglende natur i bybilledet, mens 

betonjunglen kun bliver mere dominant. Denne omlægning vil derfor især appellere til folk med interesse 

for et grønnere byrum og cyklister. Vores målgruppe er ikke kun dem, som er bosat i omegnen, men også 

for besøgende danskere og turister. Hovedbanegården og Rådhuspladsen er centrale punkter for besøgende, 

og der er derfor mange, der ville kunne få glæde af omlæggelsen, når de bevæger sig gennem byen. 
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2. Problemfelt  

 

Vi har valgt at beskæftige os med lige præcis dette problem, da der i Danmark, samt resten af 

verden er kommet forhøjet fokus på klima, og hvordan vi bliver mere klimavenlige. Hvis man 

kigger på det store billede, kan vi se på FN’s 17 verdensmål, hvor mål nummer 13 (FN, 2016), 

omhandler den klimaindsats, der skal gøres i verden. Derudover har Europa-Parlamentet (specifikt 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed) i 2018 udarbejdet et udkast til et forslag 

om at gøre EU’s storbyer mere grønne i år 2020 (Europa-Parlamentet, 2018). Her er det også̊ 

relevant at tage fat i Københavns Kommunes handlingsforslag ift. FN’s 17 verdensmål, hvor den 

overvejende størstedel af målene består af at gøre byen mere bæredygtig og grønnere bl.a. ved hjælp 

af beplantning. Herunder er Københavns Kommune også̊ i gang med at skabe nye byrum, som alle 

københavnere kan få gavn af. Københavns Kommune skriver f.eks. i deres handlingsplan: 

”Med flere københavnere kommer der også flere forskellige københavnere.” (Københavns 

Kommunes, (u.å);32). 

Med det sagt, vil Københavns Kommune gøre det muligt for alle byens borgere at færdes i byen. 

Behovet for flere grønne byrum er også noget, som Københavns Kommune har sat for mål. De 

skriver i deres forslag til kommuneplanen (A, 2019): 

”At nye grønne områder og friarealer til nyt byggeri bidrager til at gøre byen mere grøn til 

gavn for borgernes livskvalitet, biodiversiteten og for at tilpasse byen til fremtidens klima.” 

Udgangspunktet for vores projekt kom, da vi føler, at der er behov for at ændre på måden, man 

bruger byrummene på. Da fokusset på klimaet er stigende, mener vi, at der bør tages handling for at 

forbedre byrummets struktur, og samtidigt forbedre luftkvaliteten. Vores problem er relevant, da der 

i dag bliver sat mere og mere fokus på, at luftforureningen bliver forværret samtidigt med at der 

bliver udledt meget CO2, uden der bliver taget de nødvendige, miljøbevidste valg. I og med at vi vil 

omlægge denne travle vej, kan vi med vores designløsning kigge på, hvordan området bliver mere 

attraktivt for bydelens befolkning. Det, der interesserer os ved dette projekt er, at vi får lov til at 

omlægge et vejstykke og samtidig undersøge, hvad vi kan gøre for at optimere området. 

I Danmark oplever vi, på grund af klimaforandringer, en masse regn (Lykkegård, 2014). Vi har sat 

fokus på at lave et LAR-anlæg i parken for at sikre en mængde vand, der kommer til at falde. LAR-

anlægget er vores tilføjelse til projektet, som skal bidrage til en forbedring af skybrudssikring af 

Vesterbrogade og generelt af hele indre København. 

 



  V1924788463 
 

8  V1924788463  
   

3. Problemformulering 

Hvordan kan man omlægge et stykke af Vesterbrogade (Bernstorffsgade til H.C. Andersens Blvd.) for at 

gøre området mere grønt, attraktivt, støjnedsættende samt skybrudssikre vejen og forbedre luftkvaliteten? 

3.1 Arbejdsspørgsmål 
 
Arbejdsspørgsmål 1:  

• Hvordan kan man skybrudssikre vores park på Vesterbrogade ved hjælp af et LAR-anlæg, 

og hvorfor er dette relevant? 

Med dette spørgsmål vil vi undersøge og redegøre for, hvad et LAR-projekt indebærer. Derefter vil 

vi forklare, hvordan dette kan inkorporeres i vores designløsning, samt hvorfor det er er vigtigt for 

fremtidig klimatilpasning. Til sidst vil vi også forklare om anlæggets design.  

 

Arbejdsspørgsmål 2: 

• Hvorfor er det vigtigt at have grønne områder i storbyer? 

Ved dette vil vi undersøge historien af parker fra 1880’erne og frem til i dag, og hvorfor det er 

vigtigt at have grønne områder i storbyen. Derudover vil vi komme ind på hvordan grøn, i form af 

beplantning og parker, kan påvirke folks sundhed og deres helbred.  

 

Arbejdsspørgsmål 3: 

• Hvordan kan man inddrage befolkningen i omlæggelsen af vejstykket? 

Vi mener, at det er vigtigt at inddrage befolkningen i, hvad der skal være i byparken, da indholdet 

skal være til gavn for dem, da det primært er Københavns borgere, der kommer til at gøre brug af 

den. Hvis vi selv vælger, hvad der skal være der, kunne det ske, at parken ikke blev brugt på den 

ønskede måde og at de elementer/inventarer, der kommer i byparken, ikke appellerer til 

befolkningen. 

 

Arbejdsspørgsmål 4: 

• Hvordan kommer designidéen fra tanke til handling (herunder kommuneplan, lokalplan 

osv.)? 
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Her vil vi undersøge hele processen om, hvordan kommunen håndterer en designidé, og hvordan 

den kommer igennem systemet, før der kan indføres en park. Hvilke planer kigger de på? Hvor 

starter den henne, og hvor slutter de? Hvordan sker det helt kronologisk? Her har vi skrevet til 

Københavns Kommune for at høre nærmere om dette og evt. få nogle konkrete svar på det, da disse 

oplysninger ikke er ligetil at finde på deres hjemmeside og i deres systemer. 

 

Arbejdsspørgsmål 5: 

• Hvilke elementer skal parken have for at drage besøgene til? Hvordan opnår man at opholde 

parkens brugere, så parken ikke kun fungerer som en passage men også som et opholdsrum? 

Hvordan kan man hertil adfærdsregulere parkens brugere, så de opfører sig 

hensigtsmæssigt? 

Med dette mener vi ikke, at det er et krav, at folk opholder sig i parken i længere tid. Det er 

acceptabelt, at den kommer til at blive brugt som en passage, da det er en meget central vej i indre 

by, som der oftest bliver brugt for at komme fra A til B. Dog ønsker vi at have folk, der opholder 

sig i parken, da dette er vores formål med indførelsen af parken. Dette vil vi gøre ved at inddrage 

forskellige elementer i vores bypark, ved bl.a. at undersøge København Kommunes designmanual 

og Jan Gehls teorier om byrum. Vi ønsker, at vores park er tryg for de besøgene døgnet rundt. Dertil 

vil vi gøre brug af defensiv arkitektur.  

 

Arbejdsspørgsmål 6: 

• Hvordan kan man støjnedsætte byområdet omkring vores park ved Vesterbrogade, og hvilke 

effekter og konsekvenser kan dette medføre? 

Til dette vil vi undersøge støjniveauet ved brug af tabeller. Vi benytter derudover også målinger fra 

Miljø- og Fødevarestyrelsens Miljøstyrelse. Vi vil se på, hvilke konsekvenser støjen fra omkring 

liggende aktører ændrer sig, når man fjerner trafikken og andre larmende parametre.  

 

Arbejdsspørgsmål 7: 

• Hvordan kan vi være med til at forbedre luftkvaliteten på Vesterbrogade ved at indføre en 

park? 
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Det er et ønske bl.a. hos Københavns Kommune og EU, at storbyer bliver mere grønne (Europa-

Parlamentet, 2018). Derfor vil vi gerne undersøge, hvordan vi kan forbedre den luftforurening, der 

er på Vesterbrogade bl.a. ved beplantning og ved at omlægge trafikken. 

 

3.2 Semesterbinding  
Vores semesterprojekt er forankret i den primære dimension, som er Design og Konstruktion. Vi bruger 

bl.a. den viden om design og designudvikling, vi har fået gennem kurset. Derudover benytter vi os af 

storyboardteknikken, hvori vi laver en brugeroplevelse af vores færdige design gennem en række billeder. 

Derudover har vi valgt at inddrage Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS), som værende den 

sekundære dimension. Vi har valgt at skrive indenfor Subjektivitet, Teknologi og Samfund, da de metoder 

(f.eks. interviewmetode og observation), som vi vil gøre brug af, ligner de metoder, som bliver brugt inden 

for denne dimension. Vi bruger altså STS til at understøtte, hvordan vores design har relevans for bl.a. 

vores primærgruppe (københavnere). Vi bruger dimensionen Design og Konstruktion, idet vi ender ud med 

et fysisk produkt af vores park, som er et redesign, af Vesterbrogade. Til denne proces drager vi også 

inspiration fra Tim Browns designtænkning ved f.eks. at gøre brug af borgerinddragelse og evaluering af 

vores projekt i hele skriveperioden.  

Vores projekt kan placeres i felterne designidé og iterativ design (markeret med en orange ellipse) på 

figuren nedenfor. Vi bevæger os ikke over i evalueringsdelen, da vi i dette projekt ikke får mulighed for at 

evaluere på indførelsen af vores bypark. Vi laver nemlig en designløsning, som skal opfylde et behov for 

implementering af en bypark i indre København.  

 

(Figur: Figure 14.3, p. 207 fra Design Research (2010) præsenteret ved forelæsningen Introduktion til HumTeks 

faglighed 1. Den orange ellipse er egen produktion.) 
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4. Metode 
 
Vi har valgt at gøre brug af den etnografiske metode, interviews (Bille, 2019; 7). Vi har udarbejdet en 

række spørgsmål på baggrund af de kompetencer, vi har fået fra kurset Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund med fokus på at undersøge, hvordan folk bruger vejen og hvilke idéer, de kunne bidrage med til 

omlægningen af vejen. 

Vi har gjort det med fokus på vores tredje arbejdsspørgsmål, som direkte har dette fokuspunkt.  

I vores interviews lægger vi stor vægt på objektivitet, og vi har derfor været meget påpasselige med, 

hvordan vi spørger indtil deres holdninger og meninger. Vores interview er derfor ikke med konkrete og 

“lukkede” spørgsmål, da vi vil ikke lægge ord i mundende på de adspurgte. 

Vi vil også gøre brug af observation og registrering ved at lave en deltagerobservation som den totale 

observatør med henblik på fodgængere og cyklister (Bille, 2019; 31). 

Derudover vil vi inddrage storyboardteknikken, som vi fik kendskab til i kurset “Design og konstruktion.” 

I vores analyse- og diskussionsafsnit gør vi brug af SWOT-analysen for at diskutere, hvilke elementer 

(regn, sundhed, støj og luftforurening), der er bedst i test, når vi analyserer de 5 selvvalgte faktorer (styrker, 

svagheder, muligheder og trusler) og sætter dem op mod hinanden. Igennem analysen og diskussionen kan 

vi konkludere, hvilke elementer, der giver mest mening at inddrage i planlægningen af vores bypark og 

hvilke elementer det ikke kan betale sig at arbejde for meget videre med.  

 

4.1 Inddragelse af befolkningen 
Borgerinddragelse bruges ofte af politikere og kommuner i forskellige forbindelser. Formålet er at få et 

indblik på borgeres forventninger, erfaringer og ønsker. Når der sker en stor ændring i et byområde, ses det 

ofte, at befolkningen inddrages. Med begrebet borgerinddragelse er intentionen ikke at påvirke politikken 

omkring at få godkendelse til at få indført parken som set førhen. Dog ønsker vi at skabe empowerment 

blandt borgerne, ved at give brugerne magt til at have indflydelse på parkens indhold, så de derved har en 

form for indflydelse og har noget at sige ift. de tiltag, der sker ved deres by og hverdag. På denne måde 

bliver vi, som arkitekter, også informeret om muligheder, som vi formentlig ikke selv havde overvejet.  

Der er forskellige måder at inddrage befolkningen i et projekt. Valg af metode afhænger bl.a. af, hvilke 

informationer, man ønsker at indsamle, samt hvor mange borgere, man ønsker at inddrage.  

Ønsker man eksempelvis at samle viden og idéer, er dialogmøder og caféseminarer gode løsninger. 

Spørgeskemaer og fokusgrupper bruges også ofte i inddragelsen af borgere, men her er fokusset rettet imod 

at teste meninger.  
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Gehl Arkitekter, som står for designet af Tivolis bypark, har udtrykt, at de ønsker borgernes inddragelse i 

designet af parken. Da vi ikke har haft mulighed for at afholde workshops eller fokusgruppemøder, har vi i 

stedet valgt at benytte os af interviews med borgerne i vores designløsning. Vi har, som nævnt i 

metodeafsnittet, udspurgt forskellige borgere på og omkring Vesterbrogade med formålet om at få indblik i 

deres ønsker til indholdet af byparken. Det er bl.a. med udgangspunkt i deres svar, at vi derefter har 

fremstillet en model af designløsningen (Teknologirådet, u.å). 

 

4.2 Interviews 
Vi var ude på Københavns Rådhusplads d. 31. oktober, hvor vi delte os op i tre hold. Det første hold var der 

i tidsrummet fra kl. 10:00 - 12:00. De to andre hold var der i tidsrummet fra kl. 15:00 - 17:00. 

Efter vi lavede interviewene, fandt vi ud af, at det nok ikke var det mest optimale tidspunkt, vi udførte 

interviewene på. Mellem tidsrummet kl. 10:00 - 12:00 er folk hyppigst på arbejde, og det er derfor typisk 

pensionister, turister og arbejdsløse, der færdes på Vesterbrogade. De arbejdsløse/hjemløse redegør vi for i 

afsnittet 5.6.5, “Defensiv arkitektur”. 

Disse grupper er stadig vigtige at inddrage, da vi selvfølgelig ønsker et repræsentativt interview. Dog har vi 

en idé om, at pensionister ikke bruger vejen hyppigt f.eks. ift. yngre folkegrupper og folk på 

arbejdsmarkedet. Målgruppen turister er, ifølge os, svær at samle data fra, da de har mange forskellige 

baggrunde og derfor mange forskellige meninger til indholdet af parken, som muligvis kan stride mod 

hinanden. Vores målgruppe er derfor stadig brugerne af vejen, underordnet hvor de er fra i landet. Vi har 

dog taget udgangspunkt i at interviewe danskere, der bruger Vesterbrogade hyppigt. Mellem kl. 15:00 - 

17:00 får folk typisk fri, og de skal formegentlig nå at handle, hente børn fra daginstitutioner eller vil gerne 

hurtigt hjem. 

Der var også rigtig mange turister den dag, og der var mange, der troede, at vi var sælgere. Der var derfor 

svært at få de forbipasserende til at stoppe op og snakke med os. 

Da vi ønskede at foretage et semistruktureret interview, havde vi lavet en interviewguide. Denne bestod af 

6 spørgsmål, som så således ud: 

  1. Har du hørt om Tivolis byparksidé? Hvis ja, hvad synes du om den? 

  2. Hvis de ikke har hørt om det, giver vi dem en lille introduktion til, hvad det handler om. 

  3. Hvis der blev indført en bypark på Vesterbrogade, hvilke ønsker kunne du have ift. dens indhold? 

  4. Hvad laver du til hverdag? 

  5. Hvordan bruger du vejen? 

  6. Hvor tit bruger du Vesterbrogade? 

I og med at vi havde en semistruktureret interviewform, var spørgsmålene ikke et direkte manuskript. Dette 
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passede godt ind i situationen, da nogle af de interviewede begyndte at fortælle mere om dem selv og deres 

forslag til parken, og vi fik muligheden for at stille uddybende spørgsmål. Enkelte gange fik vi kun stillet et 

enkelt eller to spørgsmål og derefter kom resten automatisk. 

Det var tydeligt, at størstedelen af dem vi spurgte, ikke havde hørt om Tivolis projekt. Dog var der stor 

begejstring for idéen, og alle havde nogenlunde de samme ønsker til parken. Størstedelen var specielt 

henrykte over, at der ikke længere ville køre biler på vejen. Derudover var der et generelt ønske om meget 

mere grønt, samt et ønske om et hyggeligt opholdssted. Steder at sidde var også et stort ønske fra 

menneskerne, vi interviewede. Disse informationer vil vi bruge i vores designløsning for at sikre, at 

byparken opfylder de ønsker, befolkningen har, frem for udelukkende at tage udgangspunkt i vores egen 

vision og København Kommunes retningslinjer. 

Vi vil supplere brugernes og vores egne ønsker om vores bypark med Jan Gehls teorier om byrumsdesign. 

Her udtaler han sig f.eks. om placering af opholdsmøbler (bænke), og hvordan man kan opholde mennesker 

i et offentlig rum. 

Når der laves en hvilken som helst form for dataindsamling, er det vigtigt at forholde sig til eventuelle 

fejlkilder. En stor fejlkilde har nærmest været uundgåelig. Idet få kendte til Tivolis byparksidé, fremlagde 

vi kort idéen for dem. Da vi efterfølgende spurgte ind til, hvorvidt de synes om idéen eller ej, kan vi 

indirekte have presset dem til at synes om forslaget. Det er naturligt, at fremmede ikke ønsker at udtrykke 

utilfredshed med en idé, vi fremlægger, mens de snakker med os. 

Ud over denne fejlkilde, kan vores valgte interviewmetode have haft indflydelse på kvaliteten af de svar, vi 

fik. Idet idéen var ukendt for de fleste, fik de ikke nok informationer til at give deres oprigtige syn på 

projektet. De skulle hurtigt finde på idéer, og fik ikke nok tid til at tænke sagen igennem. 

Vi vælger, trods fejlkilderne, at tage svarerne med i betragtning, da vi har et klart ønske om at inddrage 

befolkningen i designprocessen (Institut for kultur og samfund, u.å). 

Vores forsøg på borgerinddragelse er inspireret af faderen til designtænkning og IDEO, Tim Brown, idet 

han mener, at borgerne, altså dem der bruger Vesterbrogade, er de faktiske eksperter på, hvad vores park 

skal indeholde. Derudover arbejder IDEO med midtvejsevaluering under processen med 

produktudviklingen, som vi også har brugt, idet vi konstant er blevet klogere på området og skal derfor 

tilpasse opgaven. Dette afsnit om IDEO og Tim Brown er inspireret af forelæsningen i Design og 

Konstruktion d. 11.09.19 af Jan Pries-Heje. 
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4.3 Observation 

For at få et bedre indblik i hvordan Vesterbrogade bruges i dag, benyttede vi den kvalitative metode, 

observation (Bille, 2019;31). Vi havde fokus på henholdsvis fodgængeres adfærd, brug af fortov og trafik. 

Vores observation startede kl. 12:00 en torsdag eftermiddag. Der var meget mylder på gaden, her primært 

turister. Der var ikke en tydelig struktur hos fodgængerne, som gik i begge retninger fordelt på hele 

fortovet, frem for at holde til højre. Omkring Tivolis indgang, måtte mange stoppe op, da grupper af 

stillestående mennesker fyldte store dele af fortovet. Dette var også et problem omkring indgangen til Irma 

i Industriens Hus og ved hjørnet hvor Vesterbrogade og H.C. Andersens Blvd. mødes. 

Cykelstativerne er placeret på vejsiden af cykelstien og forstyrrer derfor ikke fodgængerne. Dog er de for 

det meste fyldte, hvilket forårsager, at cyklisterne parkerer deres cykler langs de betonblokke, der er 

placeret mellem fortov og cykelstien. Dette er særdeles problematisk omkring indgangen til Tivoli, hvor 

der i forvejen skabes mylder på fortovet. 

Selvom vi har valgt ikke at undersøge omdirigering af trafikken, valgte vi at inddrage den i vores 

observation. Dette skyldes, at det er relevant at få et indblik i, hvordan vejen bliver brugt i dag, og her 

spiller trafikken en central rolle. Der var ikke tæt trafik på noget tidspunkt i observationsperioden, og det 

var hovedsageligt busser og taxaer, der benyttede sig af vejstykket. Mellem kl. 12:00 – 13:00 og kl. 16:00 – 

17:00 var trafikken tættest, og det var primært i disse tidsrum, at personbiler kørte forbi. 

På baggrund af disse observationer vil vi sætte fokus på fodgængerplads og cykelparkering i vores 

designløsning. Der vil også gå en cykelsti på hver side af parken, da der under observationsperioden kom 

adskillelige cyklister forbi på Vesterbrogade.  

 

4.4 Storyboard  
I forbindelse med kurset ”Design og konstruktion” lærte vi om storyboardteknikken. Denne teknik fungerer 

som en visuel repræsentation af, hvordan et produkt bliver brugt eller ser ud. Det laves ofte som del af 

designprocessen, for at skabe overblik og struktur i processen (Preis-Heje, 2019;21). I de første faser af 

vores designproces lavede vi et storyboard med fokus på parkens udseende og brugeroplevelsen (se bilag 2 

og 3). 

Vi præsenterede vores park som et grønt familievenligt område med mulighed for at sidde på bænke. I 

parken er forskellige bede med græs og træer, hvis kanter også agerer som siddepladser. 

Dette har vi holdt fast igennem udviklingen af designet. Vi har dog også lavet en del ændringer i takt med, 

at vores viden om byrums- og parkdesign bliver bredere. 
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Vi viser i storyboardet, at cykelstien går gennem vores park. Dog har vi senere besluttet, at det bliver for 

besværligt for cyklisterne at få cyklerne op ad ramperne, hvilket kan resultere i kø. Derfor har vi i stedet 

valgt at placere cykelstierne i hver side af parken (inden trinene), og bevarer altså de eksisterende 

cykelstier. Vi tænker dog at udvide disse lidt, da vi observerede mange cyklister i det tidsrum, vi befandt os 

på vejen. 

Vi vidste også, at vi ville lave gangstier gennem parken. Eftersom vi har valgt at fjerne cykelstierne, er det 

ikke længere relevant at lave gangstier. I stedet vil vi sprede folk mere ud, hvilket får parken til at virke 

mere åben og mindre proppet. Dette inviterer også folk til at opholde sig i parken, frem for at gå ad 

gangstien. 

 
4.5 Afgrænsning 

Vi har i vores semesterprojekt valgt at fokusere på selve designet af, hvordan parken skal se ud, dens 

indhold/inventar, og LAR-anlægget, som skal inkorporeres i parken. Vi har derved afgrænset os ved ikke at 

skrive eller gå i dybden med omdirigering af trafikken og busruterne på og ved Vesterbrogade. Vores drift 

til dette projekt er en designløsning, og dette er bl.a. også derfor, vi vælger at trafikken skal udelukkes fra 

vores projekt. Vi er indforstået med, at selve trafikken er en stor og meget væsentlig del for, at parken kan 

blive bygget der, hvor vi gerne vil have den placeret. Da dette nærmest er et projekt i sig selv og kræver 

meget research og mangle flere ressourcer, end vi har til rådighed i øjeblikket, har vi derfor valgt ikke at 

tage større udgangspunkt i dette. Vi vil dog komme ind på trafikken i form af at den ikke længere kan køre 

på Vesterbrogade, men hvor den lige præcist kommer hen og hvad der sker med den, vil vi afgrænse os fra. 

Derudover afholder vi os fra al politik og det politiske spil, der er omkring trafikken på og ved 

Vesterbrogade. 

Da vores idé til projektet kommer oprindeligt fra Tivolis idé, er det derfor også vigtigt, at vi nævner, at de 

ikke vil/kan begynde på selve designprocessen eller andet planlægning i forhold til parken, før de har 

fundet ud af, hvordan og hvorhen de skal omdirigere trafikken. Overborgmester Frank Jensen har udtalt sig 

til Ekstra Bladet, at deres første skridt i forhold til parken er at finde ud af, hvordan de vil omdirigere 

trafikken og derved sikre sig, at det stadig vil være muligt at komme igennem byen. Dette vil gøre, at der 

kommer mindst mulige dårlige konsekvenser for bilister (Ritzau/Nyheder, 17.06.19). 
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5. Teori 
 
5.1 LAR-anlæg  
LAR, eller ”lokal afledning af regnvand”, er et begreb, der blev introduceret i Danmark i starten af 

1990’erne. Siden er projektet løbende blevet mere populært, og diverse former for LAR-anlæg integreres 

nu oftere i nye byomdannelsesprojekter (Teknologisk Institut A, u.å). Dette ses bl.a. på Skt. Kjelds Plads i 

København, som skal agere som “fyrtårn for, hvordan vi skaber fremtidens klimatilpassede byrum.” 

(klimakvarter.dk, u.å). Her er et LAR-anlæg blevet indtænkt i designet, idet der er blevet sat fokus på 

genanvendelse og transport af de mængder regnvand, der ender på pladsen. 

Formålet med LAR-projekterne er at erstatte lukkede rørsystemer med alternative teknikker til ”lokal 

afledning af regnvand” med fokus på forsinkelse og nedsivning. Heraf opstår navnet ”LAR”.  Der findes 

flere forskellige måder at integrere LAR-elementer i byggeprojekter. Anlæggene involverer ofte 

nedsivning, fordampning, transport og/eller opbevaring af regnvandet, som ses på illustrationen herunder. 

 

    
(Dette billede er taget fra Teknologisk Institut - http://www.laridanmark.dk/lar-lokal-afledning-af-regnvand/om-metoden/27950) 

 

Vælger man en løsning, hvor vandet opbevares, kan vandet senere benyttes til forskellige formål 

(Teknologisk Institut A, u.å). I Vesterbrogades bypark er det netop denne metode, vi vil integrere. Ved at 

opbevare regnvandet og efterfølgende rense det, kan det genanvendes i området, bl.a. i det springvand, vi 

har inkorporeret i vores designløsning. Vi vil også benytte noget af regnvandet til vanding af de planter, der 

optræder i byparken. Andre populære genanvendelser inkluderer vand til toiletskyl eller til vasketøj 

(Miljøstyrelsen, 2019). 

Vores vision er at installere opbevaringstanke under parken, hvor regnvand kan blive midlertidigt 

magasineret. Derved vil en større del af det regnvand, der ellers ville oversvømme gaderne blive opbevaret, 

hvilket forsinker eller forhindrer eventuelle vandskader. Efter vandet er blevet opbevaret, vil det gennemgå 

en rensningsproces. Dette er essentielt, da regnvandet bliver forurenet ved nedsivningen gennem asfalten, 

bl.a. grundet forurening fra omkringkørende biler, asfalten, fortovene, osv. Herefter vil vi genanvende 

vandet i parken, som beskrevet ovenfor (Teknologisk institut B, u.å). 

Nyere teknologi og udvikling indenfor klimafeltet har medført, at vi allerede nu kan forudse fremtidige 

vejrfænomener. Regnvand vil sandsynligvis spille en større rolle med flere skybrud og stormfloder. Ifølge 
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informationssider som Københavnerkortet forudses det, at der i omkring 2060 vil komme en stormflod af 

sådan en størrelse, og at store dele af København vil blive oversvømmet. Det er derfor vigtigt at integrere et 

LAR-anlæg, som en signifikant del af klimatilpasningen i indre by. Det er af denne årsag, at Københavns 

Kommune har lavet en skybrudsplan, som går ud på at skybrudssikre hele København på 20 år, et projekt, 

der skal færdiggøres i år 2033, og de mener det ca. kommer til at koste 3,8 milliarder kroner. Københavns 

Kommune har indgået et samarbejde med Frederiksberg Forsyning, og de skal være med til at realisere 

idéen om at skybrudssikre København. Denne skybrudsplan skal indarbejdes i kommuneplanen, 

sektorplanen og lokalplanen. Sidstnævnte spiller en rolle i vores projekt, da det er lokalplanen, der 

bestemmer hvilke ændringer, der er tilladte på Vesterbrogade, og hvilke der ikke er tilladte. For at få fat i 

lokalplanen har vi researchet og været inde på københavnerkortet for at finde den. Den eneste vi kunne 

finde, var fra 1991. Denne er ikke blevet fornyet siden, og vi har derfor kontaktet Byens Udvikling, som 

sidder med alle planer indenfor Københavns Kommune, for at finde ud af, om der er en opdateret lokalplan 

eller ej. Lokalplanen skal vi bruge til at se, om der er nogle ordensregler for vejen, og hvad vi rent faktisk 

må gøre i vores endelige designløsning. 

Indtil denne skybrudsplan bliver udført har Københavns Kommune lavet en beredskabsplan, som fungerer 

som en midlertidig løsning (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2012). 

 

5.2 Parker og helbred 
Storbyer verden rundt forvandles langsomt til en betonjungle. Naturlige økosystemer nedprioriteres, især i 

byområder med større voksende befolkningstal. Der er så småt begyndt at gå mere op for byplanlæggere og 

politiske beslutningstagere, at de grønne byområder direkte påvirker livskvaliteten. 

Det virker til tider, som om begrundelsen bag indførelsen af byparkerne er gået tabt. Grønne arealer er 

essentielle for at leve i storbyer. Det er videnskabeligt bevist, at grønne arealer har sundhedsmæssige 

fordele for mennesker. Disse fordele ved grønarealer spænder fra visuel stimulering gennem at kigge efter 

naturen til at give opmærksomhed og fokusfordele, til helbredelse af patienter på hospitaler (Puay Yok, Chi 

Yung, 2017). 

 

5.2.1 Historisk baggrund: Parkprioritering fra 1850 til nu 
Den industrielle revolution skabte urbanisering. Dette ledte til mindre optimale leveforhold, især hos 

arbejderklassen.  I den victorianske tid (1837-1901) begyndte man at realisere behovet for et åbent areal for 

arbejderklassen, og derved blev den første offentlige park skabt. Der eksisterede parker før dette, men disse 

var reserveret til den rigere befolkning. Dette blev gjort efter bekymringer fra regeringens side i forhold til 

arbejdernes helbred, og kort efter begyndte man at bygge parker i storbyer verden over. 
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Pleasure grounds (1850 – 1900)    

Den første generation af offentlige byparker kalder vi ’Pleasure grounds’. Disse var designet på baggrund 

af, at man mente, selvom dette ikke var bevist, at skove og enge havde en genoprettende effekt på sindet. 

Brugen af dette skulle hjælpe arbejderne med at føle sig friske til atter en arbejdsdag. Disse parker var store 

og lå hovedsageligt i udkanterne af byer og blev skabt som en illusion af at være på landsiden. 

Reform Parks (1980 - tidlige 20’ende århundrede)   

’Reform Parks’ skabte mulighed for aktiviteter, såsom atletik og sikre legeområder for børn. Dette var nyt 

og var med til at gøre parken til et familiemødested. Man gik også over til at skabe flere mindre parker, 

som spædte sig rundt omkring i byen. Selvom man stadig ikke havde konkret bevis for effekten på 

helbredet, gjorde man nu mere for at forsøge at opnå denne effekt. Man nedprioriterede den bare natur og 

balancerede den med muligheden for fysiske aktiviteter. 

Open-Space Planning (tidlige 20’ende århundrede)   

Med ’Open-Space Planning' gik man over til at skabe greenways. (Puay Yok, Chi Yung, 2017).  

“...a greenway is a linear open space system established along either a natural corridor or overland, or 

along a man-made corridor to connect parks, nature preserves, streams, and cultural and historic sites 

with each other. Like arteries they link vital organs with each other.” (Akpinar, 2014). 

Man forsøgte at forbinde byen med grønne arealer, så man nemmere og hurtigere kunne komme i kontakt 

med naturen. Helbredsfokusset bærer frugt i form af, at man ser flere folk opnå den anbefalede mænge af 

motion.  

The New Age Parks (nutiden)  

Storbyerne ser et voksende antal i ældre indbyggere. Parker begynder at have voksenlegepladser med 

motionsmuligheder. Der er fokus på fysisk aktivitet, da nyere undersøgelse viser, hvordan det er 

nødvendigt for vores helbred – her også at udendørs motion kan have større effekt i indendørs alternativer. 

Vores designforslag til parken tager brug af greenways-principperne. Vi vil skabe en grøn passage, som 

forbinder nogle af de centrale steder i indre København, her i blandt Tivoli, men vi vil også have en park, 

som er rar at opholde sig i (Puay Yok, Chi Yung, 2017). 

  

5.2.2 Grøn naturs effekt på helbred 

Med ny research kan man nu bevise, at udsættelse for natur og udendørs fysisk aktivitet kan have en 

væsentlig indflydelse på både det fysiske og psykologiske helbred hos borgere i storpopulations områder. I 

1970 og 80’erne forslog psykologiprofessorerne Rachel og Stephen “the Kaplan Attention Restoration 

Theory” som et bud på, hvordan naturen kan fungere til at modarbejde træthed i form af genoprettende 
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miljø. De mener dette kommer af, at mennesker føler sig mere tilpas i naturen, fordi det er der, vi er 

udviklet fra (Puay Yok, Chi Yung, 2017).  

Kaplan og Kaplan har fremlagt 4 hovedkomponenter, som bør være tilstede i et genoprettende miljø: 

 

1. Being Away 

At sætte sig i en anden situation og et andet miljø, end man oftest er vant til. Grundet det bymiljø, som 

oftest ses i storbyer, vil et naturligt område, såsom en park, opnå dette. 

2. Extent 

Med dette menes der naturlige områder af en vis størrelse eller en illustration af dette i form af et område, 

som giver et indtryk af, at der er mere end, der virkeligt er. 

3. Fascination 

Ting som skyer, solnedgange og vinden, der blæser i træerne, er eksempler på “soft fascination”. Disse er 

egentligt ikke særlig dramatiske, men giver midlertidigt mulighed for at reflektere eller blot tænke på noget 

andet samtidigt. “Hard fascination” er dog ofte mere kompliceret og dramatisk. Disse kræver derfor mere 

fokus.  

4. Compatibility 

De fleste folk har en bedre genoprettende effekt i et naturligt miljø til trods for at være mere vandt til at 

opholde sig i mere urbane områder. Oftest vil der blive opleve effekten er større når der udføres et aktivt 

som er bekendt frem for noget nyt der skal læres (Kaplan & Kaplan, 1989). 

 

Et enkelt eksempel på research lavet for at undersøge den ”helbredende” kraft af observerende natur frem 

for urbane betonjungler er Roger Ulrichs “View through a window may influence recovery from surgery.” 

(Puay Yok, Chi Yung, 2017). 

  

5.2.3 View through a window may influence recovery from surgery 

Roger Ulrich (Professor, Department of Architecture and Centre for Healthcare Architecture, Chalmers 

University of Technology) har undersøgt patienter på et hospital efter, at de har fået lavet en operation for 

at vurdere om patienter med udsyn til et grønt areal genneralt set var hurtigere udskrevet og havde brug for 

mindre smertestillende medicin. Det viser sig nemlig, at udsigt til natur frem for et urban by udsigt, skaber 

positive følelser og nedsætter stress og angst, og der kan muligvis endda forbedres på både stress og angst. 

Folk, der befinder sig meget i det samme rum, vil især have gavn af en naturlig udsigt. 
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Forsøget fandt sted således: 

Man observerede en gruppe patienter på et hospital i et forstadshospital i Pennsylvania. 

Alle de patienter der blev observeret, befandt sig på den samme etage. Den ene forsøgsgruppe af patienter 

havde udsigt til løvtræer, mens den anden gruppe patienter blot havde udsigt til en murstensmur. 

Hospitalsrummene var 2-patientsrum og nær identiske, og de samme sygeplejersker så til de forskellige 

patienter. På denne måde ses alle rum som ens, på nær udsigten fra vinduet. Alle observerede patienter var 

indlagt for den samme galleblæreoperation. Patienter blev matchede i par med en anden patient i 

nogenlunde samme alder, BMI osv. og blev hver tildelt hver sin udsigt. Man observerede også kun, mens 

træerne blomstrede. 

Det viste sig, at patienter med naturudsigt gennemsnitligt havde 7,96 dages indlæggelse efter operationen, 

mens dem med murstensudsigten gennemsnitligt havde 8,70 dages indlæggelse. 

Patienter med naturudsigt havde gennemsnitligt brug for mindre stærk smertestilide medicin, og de havde 

mindre negative noter, såsom ‘irritation og gråd’ eller ‘har brug for meget opmuntring’ (Ulrich, 1984). 

  

5.2.4 Naturens plads i den velfungerende park 

Der er flere grunde til, at parkerne i byerne fungerer så godt, som de gør. Mens parkerne producerer ren 

luft, skaber de også liv i byrummet. Som giver mennesker muligheder for leg, fysisk aktivitet, sociale 

interaktioner osv. Parker i byer har vist sig at være forbundet med øget fysisk aktivitet, forbedret fysisk og 

mental sundhed, lavere kropsmasseindeks (BMI), reduceret stress og angst, nedsat sygelighed og endda 

øget levetid. Parker gør, så vi mennesker ikke bliver for stresset, og vores helbred ikke bliver for dårlig. 

Dette sker ved at nedsætte vores hjerterytme, muskelspænding og blodtryk. Det bliver mere og mere 

tydeligt, at byens grønne rum er en væsentlig komponent i en bæredygtig by, fordi det fremmer 

psykologisk og fysiske, fordi det giver mulighed for fysisk aktivitet, der er gavnlig for ens fysiske og 

mentale helbred. I hjernen findes der en neurontransmitter som sender kemiske beskeder, også kaldet 

serotonin signaler, til vores hjerne til at føle sig godt. Der er videnskabeligt bevis, at det at være i kontakt 

med naturen hjælper med at øge serotoninniveauet. Serotoninniveauet er forbundet til ens følelser og giver 

derved en stigning i aktivitet i dele af vores hjerne, der er knyttet til følelsesmæssig stabilitet og empati. 

Professionelle inden for mental sundhed har fundet ud af, at det at være i kontakt med naturen, kan 

efterlade os til at føle os lykkeligere og mindre stressede. Man tror, at den store mangfoldighed af træer - 

med deres lyse farver, mønstrede bark og til tider stærke duftstoffer kan minde mennesker om, at livet 

vokser og tilpasser sig i selv de hårdeste miljøer. (Swierad & Huang, 2018). Jordan F. Karp, som er 

psykiater ved Universitetet i Pittsburgh siger: 
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“The natural world allows our brains to rest and slow down and can trigger positive feelings and a 

sense of peace. Regular and thoughtful access to the outdoors can have enormous positive affects on 

how we feel,” (Roller, 2017). 

 
 

5.3 Støjforurening  
 
Støjforurening er et begreb, der bruges til at beskrive støj, der er generende, og som kan være skadeligt på 

mennesker i et område. Støjforurening påvirker især folk i storbyer og nær større veje. 

Støj fra trafik kan være med til at påvirke vores helbred. Grundet forskningsresultater mener 

Organisationen WHO (World Health Organization), at støj kan have en negativ effekt på mennesket både 

fysisk og psykisk, blandt andet i form at dårligere søvn, hjerteproblemer, stress og høringsproblemer. Det 

kan også have en effekt på børns kognitive udvikling (WHO, 2018). 

 

5.3.1 Vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj 
For at definere et niveau, hvor støjens belastning er acceptabel, bruges nogle vejledende grænseværdier. De 

vejledende grænseværdier er defineret af Miljøstyrelsen og varierer i hvor høje dB-mål, der er acceptabel 

for forskellige områder. Dette er gjort ud fra genekurver, som er brugt til at beskrive, hvor stor en 

procentdel af en befolkningsgruppe, der oplever at blive generet eller stærkt generet af et bestemt 

støjniveau. De vejledende grænseværdier er dog ikke et lovkrav, men nærmere en vejledning. 

De to vigtigste steder for os at se på, er de vejledende grænser for Liberal erhverv og parkområder. Den 

kategori, som bedst beskriver vores område, er hoteller, kontorer mv. Den vejledende grænseværdi i et 

sådant område er ifølge Miljøstyrelsen, L-den63dB. Dog kan butikserhverver i særlige situationer tillade sig 

helt op til  L-den 68dB. Herudover vil en park falde ind under en kategori, som har en vejledende 

grænseværdi på L-den58dB. 

Det skal dog også nævnes, at mennesket har forskellige oplevelser i forhold til støj. Nogle er mere generet 

og vil muligvis føle sig utilpas, selv ved en støjmåling under de vejledende grænseværdier 

(Miljøministeriet, 2007). 

”Generelt gælder det, at støjgrænserne skal overholdes alle steder i det område, man ser på, herunder 

både ved facaden af bygningerne og på de udendørs opholdsarealer. Der kan dog i lokalplanen 

fastlægges delområder, der ikke er støjfølsomme, som fx parkeringsarealer og fortovsarealer.” 

(Miljøministeriet, 2007;16). 
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5.3.2 Tivolis støj 
Vi har forsøgt at kontakte Tivoli omkring konkrete støjmålinger fra forlystelserne i parken. Dette er dog 

ikke noget, de havde mulighed for at udlevere.  

Forlystelsesparker genererer en del mekanisk støj og støj fra publikum. Miljøstyrelsen har en måling af 

forventede forlystelsesstøj. Det bør dog nævnes, at disse blot er vejledende og ikke konkrete målinger. 

Målingerne er en samling af mekanisk og publikumstøj. Der tages ikke højde for specielle eller større 

forlystelser.   

Forlystelsestype Typisk A-vægtet 

kildestyrke (LWA i dB) 

Småbørnskarrusel 70 – 85 

Familiekarrusel  85 – 95 

Karrusel for store børn og voksne 95 – 115 

Skydetelt 85 – 105 

Hoppepude 85 – 95 

Radiobiler 90 – 105 

Rutsjebane af træ 105 – 120 

Rutsjebane af stål (fart 70km/h) 105 – 120 
(Denne tabel er taget fra Miljøministeriet - https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2006/87-7052-345-2/pdf/87-7052-345-

2.pdf) 

 

5.3.3 Regionens målsætning 

Region Hovedstaden har sat sig en målsætning for reducering af støjforurening inden år 2025. Denne lyder 

således: 

”Regionen har en generel målsætning om, at støj- og luftforurening skal reduceres. Derudover er der 

en specifik målsætning om, at støj- og luftforurening, der stammer fra transportsektoren, inden 2025 

skal reduceres med 40 procent i Region Hovedstaden.” (Region Hovedstaden, u.å). 

Ifølge en rapport fra Region Hovedstaden er denne målsætning sat blandt andet grundet de 

samfundsøkonomiske omkostninger der eksisterer på grund af støjforureningen i form af øgede 

sundhedsmæssige udgifter til behandling og medicin. Ifølge reporteren kan 105 for tidlige dødsfald i 

regionhovedstaden linkes til støj (Cowi, 2018). 
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5.4 Luftforurening 

Kuldioxid (har den kemiske formel CO2) er en farveløs gas. Gassen forekommer naturligt i Jordens 

atmosfære som sporgas. Den aktuelle koncentration er ca. 0,04 volumenprocent (411 ppm) (Monroe, 2018) 

efter stigning fra præindustrielt niveau på 280 ppm. Naturlige kilder inkluderer vulkaner, varme kilder og 

gejsere, og det frigøres fra karbonatklipper ved opløsning i vand og syrer. Fordi kuldioxid er opløselig i 

vand, forekommer det naturligt i grundvand, floder og søer, gletsjer og havvand. Det er til stede i 

aflejringer af olie og naturgas. Kuldioxid kan ikke lugtes ved normale mængder, men ved høje 

koncentrationer har det en skarp og sur lugt. CO2 er vigtigt for overlevelse af planter og dyr. For meget kan 

dog få alt liv på Jorden til at dø. Planter og dyr er ikke kun nødt til at indtage kuldioxid, men de er også 

afhængige af gassen for at holde dem varme, da det er en vigtig komponent i Jordens atmosfære. CO2 

spiller en nøglerolle i plantelivet og hjælper med at holde Jorden varm. Stigende niveauer af kuldioxid i 

atmosfæren er dog også forbundet til den globale opvarmning. Kuldioxid produceres af alle aerobe 

organismer, når de metaboliserer kulhydrater og ved produktion af energi ved respiration. 

(Lenntech, u.å). 

  

5.4.1 Drivhusgas og atmosfæren  
Dette afsnit (5.4.1) tager udgangspunkt i kuldioxid som luftforurening samt den lokale luftforurening i det 

område, hvor vores park skal lokaliseres. CO2 (kuldioxid) er en naturligt forekommende drivhusgas. Andre 

inkluderer vanddamp, metan og nitrogenoxid. Disse gasser hjælper med at holde jorden varm ved at 

absorbere solens energi og ved at omdirigere energi tilbage til Jordens overflade. En stigning i mængden af 

kuldioxid skaber en overflod af drivhusgasser, der fanger ekstra varme. Denne fangede varme fører til 

smeltende iskapper og stigende havniveauer, der forårsager oversvømmelser. Drivhusgasser har både miljø 

og sundhedsmæssige effekter. De forårsager klimaændringer ved at fange varme, og de bidrager også til 

luftvejssygdom hos os mennesker, som kommer fra smog og luftforurening. Stort set alle former for 

produktion bidrager drivhusgasser til atmosfæren, inklusiv transportsektoren. Kuldioxid er den mest 

markante langlivet drivhusgas i Jordens atmosfære. Kuldioxid forårsager også, at havvandet bliver mere 

surt, fordi det opløses i vand for at danne kulsyre. Kuldioxid er på et højt og stadig stigende niveau i 

verden. CO2 er en af de drivhusgasser, som er med til at skabe den global opvarmning. Ved at fange 

drivhusgasser bag Jordens ozonlag, varmer stråler fra Solen drivhusgasserne op, og derved kan vi på Jorden 

have et klima, som er beboeligt for mennesker og andet liv. Dog gennem de sidste mange år er dette niveau 

af drivhusgasser steget drastisk, så niveauet af gasser er nu ude af balance, og dette truer med at ændre 

klimaet på hele jorden (Nunez, 2019). 
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Niveauer af atmosfæriske CO2 (kuldioxid) er den farligste og mest udbredte drivhusgas. Dette er på det 

højeste niveauer nogensinde registreret. Drivhusgasniveauerne er steget til et så høje niveauer, primært 

fordi mennesker har frigivet dem i luften. Dette er sket ved, at mennesker brænder fossile brændstoffer og 

andre brændsler af. Disse gasser som kommer når man afbrænder disse former for fossile brændstoffer, 

kommer ud i atmosfæren og absorberer solenergi, og er derved med til at holde varmen tæt på Jordens 

overflade i stedet for at lade den forsvinde ud gennem atmosfæren og ud i rummet. Disse varme gasser som 

fanges inde i atmosfæren kendes som drivhuseffekten. Når vi snakker om klimaforandringer, er det ikke 

kun et udtryk for de stigende temperaturer rundt omkring på kloden, men også om de ekstreme 

vejrbegivenheder, stigende have og en række andre påvirkninger. Kuldioxid er den primære drivhusgas, der 

er ansvarlig for ca. 3/4 af emissionerne (udslip i forbindelse med luftforurening). Det kan dvæle i 

atmosfæren i tusinder af år. I 2018 nåede kuldioxidniveauer 411 parts per. million ved Hawaiis Mauna Loa 

atmosfæriske baselineobservatorium – det højeste månedlige gennemsnit nogensinde registreret. 

Kuldioxidemissioner stammer hovedsageligt fra forbrænding af organiske materialer; kul, olie, gas, træ og 

fast affald (Moffett, 2018). 

 
5.4.2 Luften på din vej 

“Luften på din vej” er en luftkvalitetsvurderingsrapport lavet for Region Hovedstaden. Hovedrapporten 

“Vurdering af luft og støj” er lavet af Cowi. Luftkvalitetsvurderingen går ind og ser på fordelingen af 

luftforurening på geografisk plan. Denne luftkvalitetsvurdering er baseret på et nationalt datasæt med 

navnet “Luften på din vej”. I denne undersøgelse er der valgt at fokusere på: 

” NO2, PM2.5 og PM10, som indgår i Luften på din vej. PM2.5 og PM10 er hhv. massen af partikler med 

en diameter under 2,5 og 10 mikrometer. NO2 er en god indikator for forbrændingsprocesser, hvor trafik er 

en dominerende kilde. Der er helbredsrelaterede grænseværdier for NO2, hvor grænseværdien som 

årsmiddelværdi på 40 μg/m3 er overskredet ved målestationen på H.C. Andersens Boulevard i København” 

(Cowi, 2018;39). Undersøgelsen med navnet “Luften på din vej” er en luftkvalitetsvurdering, som er med 

til at vise forskellen mellem et område og forskellige gader. Undersøgelsen kan i nogle tilfælde være 

misvisende, da der kan være data input, som ikke er repræsenteret, da forholdene kan være forskellige. 

Nogle af disse forhold, kan f.eks. være trafikniveauet eller hastigheden af trafikken, da stillestående trafik 

er med til at give en højere måling af NO2, end hvis trafikken derimod er i bevægelse.  
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5.4.3 Region Hovedstaden  

I den nedstående Figur 5.2, ses den “geografiske fordeling af den beregnede årsmiddelkoncentration af 

baggrundskoncentrationer i 2012 i Danmark for hhv. NO2, PM2.5, og PM10 baseret på hjemmesiden 

Luften på din vej” (Cowi, 2018;41). 

Undersøgelsen viser, at Region Hovedstaden har et baggrundskoncentrationsniveau af NO2, som ligger på 

et højere niveau end andre steder i Danmark. Dog er de højeste koncentrationsniveauer i indre by.  

 
(Dette billede er taget fra Cowi, 2018;41) 

For den ovenstående figur, har de skrevet i brochuren: 

”Den geografiske fordeling af den beregnede årsmiddelkoncentration af baggrundskoncentrationer i 

2012 i Danmark for hhv. NO2 (venstre), PM2.5 (midt for), og PM10 (højre).” (Cowi, 2018;41). 

Det kan ses at ”Region Hovedstaden ligger i et område med nogle af de højeste by baggrunds 

koncentrationer af PM2.5. PM2.5 er domineret af lang-transport.” (Cowi, 2018;41). Koncentrationen for 

PM10 i Region Hovedstaden er i et mellemområde, mens PM2.5 får et væsentligt større bidrag af havsalt. 

 

5.4.4 Overskridelser af grænseværdien for NO2 

”Grænseværdien for årsmiddelkoncentrationen er 40 μg/m3 for NO2.” (Cowi, 2018;48) 

Resultater, som er kommet frem fra undersøgelsen “Luften på din vej”, kan være med til at give en idé om, 

hvornår grundværdierne for årsmiddelkoncentrationen er overskredet. 

”Der er 1.123 overskridelser af grænseværdien for NO2 i 2012 i hele datasættet for Luften på din vej 

(grænseværdi regnet som 40,5 μg/m3). Der forekommer kun overskridelser i København og omegn, 

Aarhus, og Aalborg, se Tabel 5.2.” (Cowi, 2018;48). 

Tabel 5.2. Antal overskridelser af NO2-grænseværdi i byerne i 2012 på adressepunkter (Cowi, 2018;40). 

Kommune Antal Min NO2 (μg/m3) Max NO2 (μg/m3) Gns NO2 (μg/m3) 

København 909 40.5 64.6 44.7 

Frederiksberg 153 40.6 51.6 43.1 

Hvidovre 3 41.0 42.0 41.6 
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Herlev 1 40.9 40.9 40.9 

Aarhus Kommune 29 40.6 48.5 43.0 

Aalborg 

Kommune 

28 40.9 46.2 42.9 

I alt 1123    

Som set i tabel 5.2 er de største overskridelser af i NO2-grænseværdi sket i Københavns Kommune og 

Frederiksberg Kommune. ”Hovedparten af alle beregnede indikative overskridelser for NO2 er derfor i 

Region Hovedstaden. Der er i alt 1.066 overskridelser i regionen. Da der er 454.259 adresser i regionen, 

har 0,2% af adresserne beregnede indikative overskridelser af grænseværdien for NO2.” (Cowi, 2018;48). 

  

5.4.5 København og omegn 

 
(Dette billede er fra undersøgelsen Luft på din vej, 2012 - http://lpdv.spatialsuite.dk/spatialmap?) 
 

Som set på billedet ovenfor er området vores park vil lokalisere sig i en del ”af de 1.066 overskridelser i 

København og omegn er der 88 steder, som overskrider 50 μg/m3, som kun forekommer i København, og 6 

af disse, som over- skrider 60 μg/m3. De højeste koncentrationer forekommer typisk ved meget trafik og 

lave rejsehastigheder” (Cowi, 2018;48), samt busser, lastbilstrafik og byggepladserne i nærheden.  

”Luften på din vej er baseret på årsdøgntrafikken fra Landstrafikmodellen samt en antaget standard 

køretøjsfordeling.” (Cowi, 2018;49). 

Grænseværdien for NO2 i København og omegn fra målinger lavet af “Luften på din vej”, viser med de 

røde prikker, som er beregningspunkter, som er for luftkvalitet, og hvor grænseværdien er overskredet. De 

gule prikker er beregningspunkter, hvor luftkvalitetsniveauet ikke er overskredet endnu.  
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Endvidere ses det dog også, at de beregningspunkter, som er med i undersøgelsen “Luft på din vej” og 

ligger i de zoner, som ikke er overskridelseszoner, også ligger på strækninger, hvor der ikke er meget trafik 

eller i områder, som er et stykke uden fra indre by. 

”Der er derfor rimelig god overensstemmelse mellem den geografiske fordeling af 

beregningsresultaterne under overvågningsprogrammet og Luften på din vej.” (Cowi, 2018;49). 

”Luftkvalitetsberegninger under Luften på din vej vurderes således at give et overordnet generelt 

retvisende billede af, hvor der kan forventes overskridelser i København, mens der er betydelig 

usikkerhed på, hvor stor overskridelsen er. ” (Cowi, 2018;49). 

 

5.4.6 Trafikkens forurening 
Biler er et populært transportmiddel for privatpersoner i dag. Biler bruger en masse energi, før de 

nogensinde kommer til åben vej. Bilproduktion efterlader et kæmpe fodaftryk, fordi materialer som stål, 

gummi, glas, plast, maling og mange flere skal skabes, før en ny bil kan køre på vejen igen. Når en bils liv 

er slut, er det ikke slutningen på dens miljøpåvirkning. Plast, giftige batterisyrer og andre produkter 

forbliver muligvis i miljøet. Produktionsomkostninger, genbrugsomkostninger og 

bortskaffelsesomkostninger for miljøet er vanskelige at kvantificere og stort set uden for de fleste 

forbrugere. Det er også sandt, at størstedelen af en bils miljøpåvirkning, skyldes brændstofforbrug, som er 

80 til 90 procent af det bilen forurener, og emissioner (udslip, i forbindelse med luftforurening) af 

luftforurening og drivhusgasser, som klimaforskere siger, er det, der driver den globale opvarmning (Staff, 

National Geographic, 2019). 

 

Reduktion af forurening fra trafikken 

Partikler, kulbrinter, kulilte og andre bilforurenende stoffer skader menneskers sundhed. Dieselmotorer 

udsender høje niveauer af partikler, som er luftbårne partikler af sod og metal. Disse forårsager hud- og 

øjenirritation og allergier, og er meget fine partikler, som hænger dybt ned i lungerne, hvor de forårsager 

åndedrætsproblemer. Kulbrinter reagerer med kvælstofdioxid og sollys og danner ozon, hvilket er 

fordelagtigt i den øverste atmosfære, men skadelig ved jordoverfladen. Det er ydermere med til at forårsage 

smerter i brystet og lungerne og kan føre til hoste og gør det vanskeligt at trække vejret. Kulilte, en anden 

udstødningsgas, er især farlig for spædbørn og mennesker, der lider af hjertesygdomme, fordi det forstyrrer 

blodets evne til at transportere ilt. Andre bilforurenende stoffer, der skader menneskers sundhed, inkluderer 

svovldioxid, benzen og formaldehyd. Støj fra biler er også skadeligt, ødelægger hørelsen og forårsager 

psykisk dårligt helbred. 
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Der er flere måder, som bilejere og lastbilejere kan mindske virkningen af bilforurenende stoffer på miljøet. 

Gamle og dårligt vedligeholdte køretøjer forårsager mest forurening fra biler, mens elektriske, hybrid- og 

andre rene brændstofeffektive biler har en reduceret påvirkning. Når du køber en ny bil, skal du tjekke 

brændstoføkonomiens og miljømærket. Høj karakter betyder lavt forureningsniveau. Maksimer 

brændstoføkonomien ved at fjerne alle unødvendige genstande, såsom tagstativer, og køre støt i stedet for 

at accelerere hurtigt og bremse hårdt. Hold dit køretøj godt vedligeholdt med regelmæssige justeringer og 

dækkontrol og lad bilen stå hjemme, når du kan. Gå, cykl eller brug offentlig transport, når det er muligt 

(Weedmark, 2019). 

 
5.5. Fra kommuneplan til park 

 
5.5.1 Kommuneplanen 
En kommuneplan er en række mål, visioner, retningslinjer og rammer, som er gældende for 

arealanvendelsen i byen. Kommuneplanen vil vise, hvordan byens fysiske udvikling skal fremgå og hvilke 

mål, der er sat for byens fremtid. Kommuneplanen fornyes hvert fjerde år (Københavns Kommune B, 

2019), men redegør for kommunes udvikling over de kommende 12 år (Københavns Kommune E, 2019). 

Hertil er kommuneplanen også en vejledende faktor, når der skal laves en ny lokalplan (By- og 

Landskabsstyrelsen, 2008;18). For større byggeri i byen skal man overholde de mål og rammer, der er sat i 

kommuneplanen. I vejledningen om kommuneplanlægning står der: 

”I planlovens formålsparagraf (§ 1) står, at loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning 

forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og 

miljø, så̊ samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og 

for bevarelse af dyre- og plantelivet” (By- og Landskabsstyrelsen, 2008;9). 

Kommuneplanen består af tre dele. En politisk hovedstruktur, retningslinjer og rammer. En politisk 

hovedstruktur omhandler den vision, som der er for byens udvikling. Der tales om, hvordan man opnår de 

mål, der er sat for byens fremtid. Det kunne f.eks. være visionen for et grønnere København. Københavns 

Kommune (E, 2019) skriver: 

”Retningslinjerne angiver administrationsgrundlaget for arealanvendelsen. Afsnittet indeholder bl.a. 

rækkefølgeplanen for byens udvikling samt retningslinjer for byens kulturarv og grønne område”. 

Retningslinjerne lægger derfor vægt på den administrative del af kommuneplanen. Et eksempel på 

retningslinjer i kommuneplanen kunne være, hvor kommunen vælger at lokaliser erhverv i byen. 

Rammerne er de regler, som man i kommunen skal følge, når man bygger i kommunen. Kommunen bruger 

også rammerne til at afgøre en godkendelse af en ansøgning om byggetilladelse, når lokalplanen ikke er 
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gældende. Det kunne være regler, der bestemmer forholdet mellem tæthed og friområder. (Københavns 

Kommune E, 2019). 

 

5.5.2 Lokalplan  
En lokalplan er de regler om rammerne, der er for et bestemt område i byen. (Københavns Kommune C, 

2019). Lokalplanen skal til et hvert tidspunkt stemme overens med kommuneplanen, samt en række andre 

planer og regler (Danske Love, 2015;§13). Hvis lokalplanen ikke gør det, må den laves om. Lokalplanen 

kan på alle tidspunkter ændres af kommunalbestyrelsen lige så snart, at de mener, at der er behov for det, 

og dermed komme med et nyt lokalplansforslag. I forhold til hvad lokalplanen skal indholde, står der i 

vejledningen om lokalplanplanlægning (By- og landskabsstyrelsen, 2008;23) fremgår det, at der ikke er 

faste emner, der skal tages op i lokalplanen. Til gengæld henviser de til planloven, hvor der står at 

lokalplanen kan indeholde (Danske Love, 2015;§15 stk. 2). For at ændre lokalplanen skal den igennem fire 

faser for, at den nye lokalplan kan fastlægges. 

 
(Dette billede er taget fra Københavns Kommune D, 2019). 
Det overstående billede viser processen for en at ændre lokalplan. Den nedstående tekst er skrevet ud fra 

websiden “Lokalplan trin for trin” af Københavns Kommune. De fire faser er henholdsvis afklaring, 

startredegørelse, lokalplansforslag og den færdige lokalplan. Den først fase går ud på, at der skal laves en 

samarbejdsaftale imellem bygherre og Center for Byplanlægning (Københavns Kommune D, 2019). Efter 

samarbejdsaftalen er lavet, er den næste fase at lave en startredegørelse, som sætter rammerne for det 

gældende projekt. Herefter vil der komme et lokalplansforslag som, er en plan over bestemmelser, som er 

vejledende til hvor, hvordan og hvad, man må bygge på området. Det er her lokalplanen skal stemme 
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overens med kommuneplanen. Hvis planen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, vil der laves 

et forslag til kommuneplantillægget (Københavns Kommune D, 2019). Herefter vil lokalplansforslaget 

blive offentliggjort, så borgere, virksomheder osv. i den gældende kommune kan give deres mening 

omkring forslaget. Når borgeren har haft mulighederne for at komme med deres meninger og forslag, vil 

Teknik- og Miljøforvaltningen behandle dem. Til sidst vil der komme en endelig lokalplan, som bliver 

godkendt af Teknik- og Miljøforvaltningen, herefter vil den blive sendt videre til Borgerrepræsentation. 

Først når Borgerrepræsentation har afgjort om den er godkendt, kan lokalplanen blive vedtaget. 

 

5.5.3 Vores park i forhold til processen  
Før der laves en ansøgning til en byggetilladelse til vores park på Vesterbrogade, er vi nødt til at kigge på, 

hvad Københavns Kommune har af planer for indre by. Da vores projekt omhandler at bygge en park inde i 

indre by, er det første trin at være opmærksom på, om vores park overholder de retningslinjer, som der er i 

København Kommunes designmanual. Hvis der er enkelte ting, der ikke følger den, skal der redegøres og 

argumenteres for, hvorfor vi har valgt at gøre det anderledes. Når designmanualen er gennemgået i forhold 

til vores park, og dette er godkendt, skal vi derefter kigge på kommuneplanen og lokalplanen. Det vil altså 

sige, at når vi gerne vil bygge parken, skal vi i første omgang være sikker på, at de idéer og tanker vi har, 

opfylder de krav, som kommunalbestyrelsen har sat i kommuneplanen. Hvis vi kigger på forslaget til den 

kommende kommuneplan, som er fra år 2019, ser vi at en af målsætninger er, at nye grønne områder 

kommer til at bidrage til at byen i højere grad bliver grønnere og gavner borgernes livskvalitet samt 

bidrager til de målsætninger, der er om de fremtidige klimamålsætninger. I den forslåede kommuneplan 

kommer der et afsnit om, at København skal blive en grøn, sund og bæredygtig by. Under dette afsnit får vi 

at vide, at Københavns Kommune netop vil komme med en række nye grønne områder i byen. Derudover 

vil de også fokusere på mindre brug af biler og at gøre København CO2- neutralt i 2025. Hvis vi kigger på 

kommuneplanen ud fra vores grønne park vision, stemmer det i lang grad overens med det der står i 

kommuneplanen (Københavns Kommune A. 2019;18). 

Det vil altså sige, at hvis der ikke er noget der strider imod kommuneplanens politiske hovedstruktur, 

retningslinjer og rammer, så er det næste man skal kigge på lokalplanen. 

Hvis projektet overholder kommuneplanens mål og visioner skal vi herefter kigge på, hvad lokalplanen på 

Vesterbrogade siger om byggeri på vejen. I den seneste lokalplan for Vesterbrogade, er lokalplan 178. 

(København kommune, 1991), står der ikke noget om at det er forbudt at bygge eller ændre på vejen. 

Lokalplanen siger heller ikke noget om særlige regler ved bebyggelse på selve vejen. Lokalplan siger kun 

noget om hvordan man skal behandle de facader der er på bygninger der ligger op til vejen. Det vil altså 

sige, at hvis vi såmænd ikke rører ved bygningernes facader, så vil en park på denne vej være mulig at 
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bygge (København kommune, 1991). Det skal fremhæves at den sidste lokalplan er fra 1991 og at den 

derfor ikke nødvendigvis er opdateret i forhold til de planer som kommuneplan og planloven har sat. 

Derfor tager den ikke stilling til fx klima, fremtidig bebyggelse eller nye projekter i området. Hvis både 

kommuneplanen og lokalplanen ikke bliver overtrådt, vil det være muligt for os at få en byggetilladelse til 

at bygge på Vesterbrogade. 

 

5.6 Designet af parken 
 
5.6.1 Design af LAR-anlæg 

Dette afsnit (5.6.1) bygger på teksten fra Wavins Brochure om “Q-Bic. Regnvandskassetter 2012”. Som det 

ses på veje og gader, er der i løbet af de seneste år kommet mere regn (Lykkegård, 2014). Dette er et 

problem for dem, der bruger gaderne og vejene, da de kloaksystemer, der er i København, ikke kan tage det 

pres af vand, der er kommet. Det er af denne årsag, at vi har valgt at bruge Q-Bic, som vi har fundet 

gennem firmaet Wavin, som løsning til LAR-anlægget i vores bypark. De har lavet et produkt, som er 

navngivet Wavins Q-Bic regnvandskassetter, som ses på billedet nedenfor:

 
(Wavin Q-Bic regnvandskassetter i to lag. (Wavin, 2012) 
(Dette billede er taget fra Q-Bics egen brochure -  https://mexichem.blob.core.windows.net/assets/F-21698-0.pdf) 
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Q-Bic er et system, der kan håndtere regnvandet lokalt på samme måde, som naturen gør det. I forhold til 

Q-Bic installationer er der mange fleksible løsninger. Regnvandskassetterne og de forskellige komponenter 

er lavet af PP(Polypropylen)-materiale, hvilket gør dem stærke og i stand til at kunne tage en belastning 

helt op til 10 tons pr. m2, samt være i stand til at kunne klare normal trafik, når de min. er 80 cm under 

jordens overflade. Som Wavin selv skriver:  
”Ved ind og udløbstilslutninger kan kassetterne vendes og drejes, og ved at bruge de præformede 

udskæringsområder opnår du adgang til tv- inspektion og rengøring, både vertikalt og horisontalt.” 

(Wavin, 2012;4). 

Alle Q-Bic regnvandskassetter har to hovedkanaler. Disse to hovedkanaler er internt forbundet med 

hinanden, hvilket gør det nemt at vedligeholde selve systemet fra få inspektionsindgange.  
Denne form for installation bliver lagt, så det ligger under de steder, hvor der er anlagt permaasfalt i vores 

bypark. De steder i byparken hvor der er bede, skal der ikke installeres LAR under. 

Geotekstil  

Når man installerer Q-Bic, skal regnvandsmagasinet pakkes ind i geotekstil, hvilket gør selve 

konstruktionen bedre til at modstå belastningen, mens sand og andre småpartikler fordeles, så de ikke kan 

trænge ind i konstruktionen og gøre systemet mindre stabilt. Der er mulighed for at installere Q-Bic 

regnvandskassetter i arealer, som er min. 80 cm under jordens overflade. 

Regnvandskassetter 

Når man skal installere regnvandskassetterne, er det vigtigt, at de anbringes, så den gravede kanal følger Q-

Bic længderetningen. Kassetterne vendes 90°, så det er nemmere at tilslutte dens ind- og udløbskanaler i 

siden. Når Q-Bic skal anlægges i jorden, kommer det an på de lokale terrænforhold samt pladsen, der er på 

det angivede sted. Når man gør brug af Q-Bic regnvandskassetter, er det muligt at ”opbygge og udbygge et 

underjordisk nedsivningsanlæg, der bevarer landskabet, fordi regnvandskassetterne giver optimale 

muligheder for fleksibilitet.” (Wavin, 2012;7). Der er der nogle forudsætninger, der skal tages højde for.   

Anvendelse af Q-Bic 

Der er flere forskellige måder, hvorpå man kan anvende Q-Bic regnvandskasser. Det er muligt at anvende 

disse i byggeprojekter på veje, til parkeringspladser, samt i parker. Det er oplagt at bruge 

regnvandskasserne i vores bypark på Vesterbrogade. Med Q-Bic er det muligt at placere kasserne i 

bestemte områder, hvor de eksisterende afløbssystemer kan have svært ved at håndtere de store 

vandmængder i det faldende område. Derfor er Q-Bic optimalt at bruge, da det kan kobles op til et allerede 

eksisterende afløbssystem. Q-Bic er derfor, som følge af den store fleksibilitet, det oplagte valg til vores 

bypark. 
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5.6.2 Grundlæggende for parken 

Vi har besluttet, at vores park skal være offentlig, hvilket vil sige, at den er åben for alle. Dette har vi bl.a. 

valgt, da vi havde enkelte overvejelser omkring hvorvidt, man måtte indtage alkoholiske drikke i vores 

bypark eller ej. Da Tivoli er placeret midt på Vesterbrogade, har vi besluttet, at man gerne må indtage 

alkohol i parken, da det er uundgåeligt, især før og efter arrangementer så som Fredagsrock, idet vores 

bypark ligger lige udenfor Tivolis hovedindgang. Det at man må drikke i parken, har vi bl.a. også valgt, da 

vi som førnævnt har vores idé fra Tivoli selv, og det er oplagt, at parken og selve Tivoli havde en form for 

samarbejde, både i form af aktører, så de derved kunne holde arrangementer og events i parken, men også i 

form af at parken ville komme til at være meget sammenhængende med Tivolis hovedindgang. 

Vores hovedfokuspunkter for byparken er at gøre den bedre for cykler og fodgængere. Dette sætter vi 

eksempelvis fokus på ved at separere dem fra hinanden. Dette bliver skærpet endnu mere ved, at der ikke er 

cykelstativer i selve byparken, men at disse er placeret ved siden af. Derudover er det også vigtigt for os at 

gøre den handicapvenlig, idet den ikke er lige let at komme til for alle, da den er hævet over det normale 

niveau, der er på Vesterbrogade. 

I byparken har vi valgt, at der ikke skal være nogle offentlige toiletter. Vi ved, at denne beslutning vil 

komme til at skabe eventuelle diskussioner og enkelte problemer fra forskellige steder. Dog har vi valgt at 

gøre dette, da der er mange andre faciliteter rundt omkring byparken. Der er f.eks. toiletter på Københavns 

Hovedbanegård. Der er bl.a. også muligheder for at gøre brug af toiletter fra butikker og caféer, som ligger 

på selve Vesterbrogade. Derudover ligger Strøget heller ikke langt fra vores bypark, og der er der også 

mange muligheder for toiletbesøg. Derfor ser vi ikke, at der opstår problemer ved ikke at indsætte 

toiletfaciliteter i vores park, da de besøgene kan gøre brug af de mange andre nærliggende toiletfaciliteter. 

 

5.6.3 Jan Gehl 

Jan Gehl er en dansk arkitekt og byplanlægger, hvis arbejde har haft fokus på forbedring af byrum og 

omlæggelse af trafikerede byrum og gågademiljøer. Han har også grundlagt arkitektfirmaet Gehl 

Arkitekter, som skal stå for at designe Tivolis park på Vesterbrogade. Han er derfor oplagt at tage fat i, så 

vi kan blive klogere på indholdet af vores bypark. I hans bog Life Between Buildings: Using Public Space 

(2011) beskriver han bl.a., hvordan man kan opholde mennesker i byrum (Gehl, 2011;29). Han beskriver en 

opsamling på en række observationer, som konkluderer, at man kan opholde mennesker i et offentlig rum 

ved blot at have liv i rummet, da det viser sig, at dette drager folk til. Dette kriterie er allerede opfyldt, da 

Vesterbrogade allerede er en travl gade og allerede nu drager folk til. Nu er vores ønske bare, at folk 

opholder sig i parken. 
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Gehl beskriver også løbende i bogen, hvordan det offentlige rum muliggør opståen af sociale interaktioner, 

tætte eller fjerne. Dette kan suppleres med de sundhedsmæssige fordele, som det kan have for mennesker at 

indgå i sociale relationer i dagligdagen (se afsnittet 5.2, Parker og helbred). 

Gehl beskriver en anden case af arkitekten John Lyle udført i Tivoli, som går ud på, at placeringen af en 

parks bænke er essentielt for at drage besøgene til (Gehl, 2011;27). Her konkluderede Lyle, at bænke der er 

placeret, så de besøgene har udsyn til byrummets aktiviteter (frem for f.eks. beplantning), bliver hyppigere 

brugt og kan derfor være med til at opholde folk. Dette har vi i mente, når vi placerer vores byparks bænke. 

Til en konference i Barcelona i juli 2003 udtalte Gehl sig om udryddelsen af ”de traditionelle funktioner af 

det offentlige rum” (oversat fra det engelske udtryk: “traditional functions of public space”) (Gehl, 2003). 

Her beskriver han bl.a., hvordan den stigende trafik har presset ”offentligt liv” ud af byen, og at nogle 

storbyer ikke længere har det offentlige liv. Gehl påstår, at København ikke er i farezonen endnu, men det 

er svært at sige, hvordan storbyen vil se ud på længere sigt. Vi håber derfor, at vores koncept om en bypark 

i København vil fremstå som forbillede i kampen om at få det offentlige liv tilbage i de truede storbyer. 

 

5.6.4 Retningslinjer fra Københavns Kommune 

Hele dette afsnit (5.6.4) bygger på Københavns Kommunes Design Manual fra 2007. 

Denne manual er skrevet af Teknik- og Miljøforvaltningen indenfor Københavns Kommune, og den er 

skrevet i 2007. Denne manual beskriver, hvilke krav/regler der er til parker, grønne områder og offentlige 

steder, rundt omkring i indre og ydre København. Den er primært lavet til Københavns Kommunes 

forvaltning, som er dem, der arbejder med at skabe byrummene og sørger for deres daglige drift. Den er 

lavet for at opretholde den kvalitet, som København allerede har og er kendt for. De skriver om en vis 

københavneridentitet, som de mener, er blevet skabt af byens eget design. 

Denne manual skriver f.eks. krav om bl.a. belysning, belægning, cykelparkeringer og opholdsmøbler. 

Vi har derfor inkorporeret denne manual i vores design, da parken skal opfylde disse retningslinjer, som 

Københavns Kommune har. 

Designmanualen er delt op i fire dele foruden indledningen. De hedder byens identitet, byens gulv, byens 

inventar og byens lys og skilte. Igennem hele manualen starter de ud med en anvisning og derefter dykker 

de ned i kravene, som alle de diverse ting har. 

 En af disse anvisninger, som der er skrevet, er om byens farver. Disse er grå, grøn og blå. De tre farver er 

ikke meget iøjefaldende, hvilket gør, at de er rare og behagelige, både for syn og sind, at kigge på. Farven 

grå bliver for det meste brugt til det inventar, som er anonymt, f.eks. cykelstativer, affaldskurve osv. Alt 

inventar der er i parken, skal have en funktion, og der skal være et behov for, at det er der. Inventaret skal 

kunne tåle vind og vejr og ikke mindst mennesker. Derfor skal det være af stærkt materiale. Ydermere er 
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der byvåbnet, våbenskjoldet, som er Københavns eget logo. Dette logo skal være i en af de førnævnte 

farver og kan ses på bl.a. brønddæksler, informationsskilte og på udvalgte opholdsmøbler. 

Parken skal selvfølgelig være brugervenlig, og det skal være gældende både for gående mennesker, men 

også for folk, der er i kørestol eller har gangbesvær. 

Hvis Københavns Kommune skriver noget information eller nogle oplysninger, som er der permanent, skal 

det være skrevet med skrifttypen Gill Sans, da de mener, at det er den skrifttype, som er den mest 

brugervenlige, og som har de fleste muligheder i forhold til variation.  

Nogle af de ting, som vi vil have i vores park, som skal følge retningslinjerne i designmanualen, er f.eks.: 

  

Belægningen: 

• Belægningen skal altid være skridsikker (Københavns Kommune, 2007;11). Det nævnes flere gange 

i manualen, at al form for belægning skal være skridsikker, da dette er en meget vigtig faktor. 

• Den skal opfylde æstetiske behov. 

• Den skal have en hældning/et fald, så der ikke dannes vandpytter og vandsamlinger (akvaplaning). 

• Parkers belægning er oftest asfalt, granit eller grus. I vores tilfælde vil vi belægge parken med 

permaasfalt. 

• Derudover skal der i byparken anlægges et blindeledelinjesystem (se billedet nedenfor). 

 
(Dette billede er taget fra ghform.dk - https://ghform.dk/portfolio-item/pictoform-blindeledeliniesystem/) 

 

Riste, dæksler og bøsninger: 

• Riste bliver brugt, så vandet kan passere. 

• Dæksler bruges til at dække brønde. 
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• Bøsninger er forsynet med et dæksel og er en forankring af inventaret i belægningen. 

• Træhulsriste anlægges rundt om træer. Disse riste kan, og må, både være runde, kvadratiske og 

forskellige i størrelsen. Disse vil vi benytte i vores design, i form af de runde riste, da vi kommer til 

at have meget beplantning i form af træer (se billedet nedenfor). 

 
(Dette billede er taget fra ghform.dk - https://ghform.dk/portfolio-item/traehulsriste/)  

• Alle disse skal være i støbejern, og de skal være i samme niveau som belægningen. 

• Såfremt der er større dæksler, skal de markeres med København logo, byvåbnet. 

  

Trapper: 

• Når man anlægger trapper i et offentligt byrum, skal de markeres med en synlig farve i form af et 

bånd (som ikke er en af de tre identiske farver indenfor Københavns Kommune). Denne farve skal 

markeres på det øverste og det nederste trin, lodret, og skal minimum være 5 cm i højden. 

• Såfremt trappen er mere end 3 trin højt, skal der installeres håndlister/gelændere. 

• Trinnene på trapperne skal have en grundflade på mellem 30-35 cm, og højden skal være mellem 

10-15 cm.  

 

Ramper: 

• En rampe må ikke have en hældning på mere end 1 cm per 20 cm. Hvis den er dette, skal der derved 

monteres håndlister/gelændere i begge sider af den eller et dobbeltgelænder i midten og alm. 

gelændere i hver side. 

• På ramper skal der også være et hjulværn, som er et ”gelænder” i hjul højde. Dette skal minimum 

være mellem placeret i 15 - 20 cm højde. Hjulværnene skal kun installeres, hvis rampen ikke står op 
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ad noget. Det betyder, at hvis den er op ad en mur, skal der kun være ét almindeligt gelænder og et 

hjulværn, og hvis den er helt fri, så skal der være to af begge. 

• Eftersom vores park er hævet, skal vi derfor have inkorporeret ramper i vores bypark, så den 

bidrager til at være handicapvenlig. Vi vil gerne have to ramper, en i hver ende.  

  

Regler gældende for både trapper og ramper: 

• De skal begge have skridsikker belægning. 

• Begge skal minimum være 1,5 meter brede. 

• Hvis en rampe eller en trappe er mere end 10 meter lange, skal der for hver tiende meter være en 

repos, som minimum skal være 1,5 meter gange 1,5 meter. 

• Foran en rampe eller en trappe, skal der være et opmærksomhedsfelt. Feltet skal minimum være 90 

cm fra trappen/rampen og ud. Dette felt skal bl.a. også være anderledes i farven, og 

overfladekarakteren skal have en anderledes belægning, end det omkringliggende. Dette felt er bl.a. 

med til at gøre parken mere handicapvenlig (se billedet nedenfor). 

 
(Dette billede er taget fra Doc Player - https://docplayer.dk/15457-Faerdselsarealer-for-alle-haandbog-i-tilgaengelighed-anlaeg-

og-planlaegning.html) 

• Håndlisten/gelænderet skal være 80 cm over rampen eller trappetrinets forkant og skal begynde lidt 

før trappen/rampen starter, og fortsætte lidt efter trappen/rampen er stoppet. 
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Håndlister/gelændere: 

• Mellem hvert gelænder må der højest være 12 meter. 

• Håndlisterne er produceret i langtidsholdbart træ.  

 

Opholdsmøbler: 

Bænke: 

• I parker må man anlægge to slags bænke; københavnerbænken og plankebænken. 

• Københavnerbænken er den bænk, som oftest ses i offentlige byrum, og er også den bænk vi vil 

benytte os af i vores park. Denne form for bænk er med til at understøtte københavneridentiteten og 

Københavns design. Bænken er i den grønne identitetsfarve (se billedet nedenfor). 

 
(Dette billede er taget fra ghform.dk - https://ghform.dk/portfolio-item/classic-koebenhavnerbaenk/) 

 

• Plankebænken må ikke være den eneste mulighed af siddepladser i en park. Denne form for bænk 

bliver kun brugt i parker i indre by. Sæderne er i deres naturlige træfarve. Bunden af bænken er 

grøn. Vi vil inkorporere plankebænken ved vores bede, så kanten af bedet, hele vejen rundt er en 

lang plankebænk. Med dette går vi måske en smule imod designmanualen, da bunden ikke er grøn. 

Derudover vil vi sørge for at disse bænke ikke er for lange eller for brede, for at imødekomme den 

defensive arkitektur. Billedet nedenunder er en almindelig plankebænk, dog uden den grønne farve i 

bunden (se billedet nedenfor). 
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(Dette billede er taget fra ghform.dk - https://ghform.dk/portfolio-item/dock-line-baenk/) 

• På både plankebænken og københavnerbænken skal siddehøjden være 48 cm. 

• For at tage hensyn til dem, som er gangbesværede, må der maks. være 100 meter imellem 

opholdsmøbler. 

• Foran og bagved en bænk, skal der minimum være 1,6 meter, så der er plads til kørestolsbrugere. 

• Afstanden mellem en affaldskurv og en bænk skal minimum være 0,5 meter. 

• Placeringen af bænke skal gennemtænkes bl.a. i forhold til udsigt, beplantning og generelt helheden 

i parken. 

• Under bænke skal belægningen være fast og minimum 35 cm hele vejen rundt. Dette er bl.a. for, at 

der ikke dannes vandpytter, og at græsset ikke bliver for højt. 

• Der skal være armlæn i begge sider af en bænk. Dette er for dem, som er gangbesværede. Disse skal 

være sorte. Derudover vil vi installere et “ekstra armlæn” på midten af bænken. Dette er i forhold til 

den defensive arkitektur, som vi vil benytte, og som er beskrevet længere nede i kapitlet. 
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Borde: 

• Milewide møblementet er det, der bliver brugt til bord i parker. De er i deres naturlige træfarve (se 

billedet nedenfor). 

 
(Dette billede er taget fra ghform.dk - https://ghform.dk/portfolio-item/milewide-bord/) 

 

Affald: 

• Københavnerkurven er den skraldespand, som skal sættes op, og er derfor den affaldskurv, vi vil 

indsætte i vores park. Den placeres oftest ved bænke, bænkerækker, borde, ind- og udgange i parken 

og i god afstand til cykelstativerne, så der ikke opstår problemer i form af spærring for og ved 

cykler (se billedet nedenfor). 
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(Dette billede er taget fra Metal Supply DK - https://www.metal-

supply.dk/announcement/view/76591/ny_kobenhavnerkurv_produceres_af_dan_hill_plast_as) 

• Skraldespande opstilles efter behov og med jævne mellemrum imellem dem med henblik på ophold. 

• Her vil vi gå lidt imod designmanualen, da vi har et ønske om både at få sat den almindelige 

københavnerkurv op, men også skraldespande med affaldssortering i vores bypark. Dette vil vi 

gerne have, da der er meget fokus på sortering af affald i København.  

• Hundeposestativer sættes også op i parker. 

  

Pullerter: 

• Disse sættes op der, hvor man ikke ønsker, at biler skal komme ind. 

• De kan bruges som beskyttelse til træer. 

• De kan enten være fastmonterede eller demonterbare. I vores park skal de være fastmonterede. Dog 

skal de yderste pullerter tættest på bygningernes facader være automatiske. Dette skal de være for, 

at det er muligt for butikkerne langs Vesterbrogade at få vareleveringer, som oftest sker via biler. 

Disse vil også fungere som terrorsikring for parken (se billedet nedenfor). 

 
(Dette billede er taget fra Magasinet KBH - https://www.magasinetkbh.dk/indhold/scenarier-bilfri-by) 

• Afstanden mellem to pullerter skal være minimum 1,6 meter, så der er plads til, at kørestole og 

fejemaskiner kan passere. 

• De skal enten være grå eller grønne, og de skal markeres med et refleksbånd. 
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Cykelparkering: 

• Cykelstativerne skal være af serien NO (se billedet nedenfor). 

 
(Dette billede er taget fra G9, Landskab, Park og By - https://www.g9.dk/park-byrum/cyklisme/mols-no-

cykelstativ.html?fbclid=IwAR0PFkyPXptG6ImFDIOWhlRVMY9fRC6lQE_aXnijTlZFCQd9KWWMZkSa_X8) 

• Cykelstativer står i moduler á 2,5 meter. De kan enten være enkeltsiddet, hvor der er plads til fem 

cykler, eller de kan være dobbeltsidet og med plads til ti cykler. Vi vil installere enkeltsiddet 

cykelstativer i vores park for at undgå, at der bliver for lidt plads og for at undgå en situation med et 

stort cykelmylder ved stativerne. 

• Stativerne må maks. stilles op med fire moduler ved siden af hinanden. Derefter skal der være 1,6 

meters mellemrum indtil den næste – igen pga. fejemaskiner og folk i kørestol. 

• I hver ende af ét modul er stativerne fastmonteret på en pullert, som skal have en højde mellem 0,6-

0,8 meter. 

• Stativerne skal være galvaniserede og vende væk fra cykelstien. 

 

Belysning: 

Primær belysning: 

• Der må opsættes tre forskellige slags lamper; Parklampen, Metropol og Bystedlygten. 

• Ved den primære form for belysning skabes der visuelle oplevelser i form af, at parken bliver 

oplyst. Vi vil gerne have meget primær belysning i vores park, da vi går op i, at parken skal være 

velbelyst, da denne form for belysning er med til at skabe et trygt rum og give folk bedre orientering 

i de sene aftentimer. Her vil vi gøre brug af den klassiske parklampe (se billedet nedenfor). 
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(Dette billede er taget fra ghform.dk - https://ghform.dk/portfolio-item/vej-og-parklamper/) 

• Parklampen er monteret på en lygtemast, som er 4 meter høj. 

• Afstanden mellem belysning er mellem 22-30 meter. Dette kommer selvfølgelig an på, hvilken form 

for pære, man bruger i sine lamper. 

Sekundær belysning: 

• Denne form for belysning er med til at give en anderledes oplevelse af parken, og det er derfor 

vigtigt, at man overvejer dets placering og lokationen. 

• Som sekundær belysning vil vi gøre brug af pullertlampen, som hedder Plaza (se billedet nedenfor). 

 
(Dette billede er taget fra ghform.dk - https://ghform.dk/portfolio-item/plaza-pullertlampe/) 

• Specieleffekter hører også til under sekundær belysning. 
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Forskellige former for skilte: 

Skiltning og plakatsøjler: 

• Teksten skal være skrevet med et sprog, så alle kan forstå budskabet af skiltet. Ydermere er det en 

god idé at have symboler, som bl.a. appellerer til børn, forståelseshandicappede og endda turister. 

• Skiltning angående ordensregler og informationer i og om parken (og andre steder) placeres oftest 

ved indgangen. 

• Placeringen af skilte osv. skal stå i forhold til omgivelserne, så de ikke er til gene for folk. 

• Og som skrevet i starten af kapitlet, skal skrifttypen være Gill Sans. 

  

Informationsskilte, reklamer og plakatsøjler: 

• Disse skal der ikke være for mange af, og de skal placeres steder, hvor der er mange, der har 

mulighed for at se dem. 

• De skal passe ind i bymiljøet, så de ikke træder for meget ud af det store billede. Derfor er disse 

skilte i den grå identitetsfarve. Vi har valgt at bruge modellen som hedder Mobilia til vores 

informationsskilte (se billedet nedenfor). 

 
(Dette billede er taget fra ghform.dk - https://ghform.dk/portfolio-item/mobilia-informationstavle/) 

 

Parkstandere: 

• På disse er der en kort beskrivelse af, hvordan man skal opføre sig i parken. Denne stander er grøn. 

 

 



  V1924788463 
 

45  V1924788463  
   

Byinformationsskilt: 

• På disse finder man oftest relevante oplysninger for byen/området, et bykort og hvilke 

seværdigheder, der er på stedet og/eller i nærheden. Disse placeres kun udvalgte, enkelte steder. 

 

Sikkerhedsskilt: 

• Sikkerhedskilte bliver oftest anvendt i naturområder og parker. De er monteret på en stander, som er 

grøn. 

 

Andet inventar i parken: 

• Brandhaner sættes op af Københavns Brandvæsen. 

• Postkasser sættes op af Post Danmark. 

 

5.6.5 Defensiv arkitektur 
Defensiv eller fjendtlig arkitektur er et element indenfor selve arkitekturen, hvis formål er at bestemte 

befolkningsgrupper ikke kan opholde sig i det samme byrum i længere tid ad gangen.  

Defensiv arkitektur er for alvor kommet på dagsordenen de seneste par år grundet omtale fra akademikere 

og medier. Der findes på nuværende tidspunkt ikke videnskabelige forsøg på fjendtlig arkitektur. Dog har 

flere cases beskrevet af R. Rosenberger fra Georgia Institute of Technology, USA i 2019 konkluderet, at 

defensiv arkitektur i det offentlige rum har en klar hensigt og derfor virker ift. det givne formål.  

De hyppigste former for defensiv arkitektur er pigge f.eks. langs en mur eller på trappetrin, armlæn placeret 

i midten af bænke (disse forhindrer folk i at sidde/ligge i længere tid), og ”skatestoppers”, som skal 

forhindre folk i at stå på skateboard eller andre lignende transportmidler. Det, disse eksempler har til fælles 

er, at ekskludere en bestemt målgruppe fra et givent offentligt rum (bl.a. hjemløse, stofmisbrugere, skatere). 

I vores bypark vil vi også inkorporere defensiv arkitektur ligesom mange andre offentlige steder. Vi vil 

f.eks. bruge det på parkens bænke ved at tilføje ekstra armlæn i midten, så det ikke er muligt for besøgene 

at ligge og overnatte på bænkene. Vi har bl.a. taget inspiration fra bænkene på Østerport st. i København 

(se billedet nedenfor).   
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(Foto: Egen produktion taget d. 10.12.19) 

Parkens beplantninger i form af bede og træer skal omkredses af en forhøjning af en stenstruktur, som også 

fungerer som siddeplads. Vi vil gøre disse umulige for parkens brugere at sove på, idet forhøjningen ikke 

skal være en symmetrisk cirkel, men i stedet en abstrakt figur med skarpe “sving”, som omkredser 

beplantningen, så det ikke kan lade sig gøre at ligge ned på disse. Vi har også valgt at lave disse 

siddepladser så smalle (ca. 35 cm), at man ikke kan ligge der. Dog opfylder de kravene til designmanualen 

i København, idet de fungerer som siddepladser (se ovenstående afsnit 5.6.4). Vi tager inspiration fra 

nedstående billede. 
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(Dette billede er taget fra Have & Landskab - https://www.haveoglandskab.dk/udstillere/inventarrum-as/) 

Vi har valgt ikke at bruge defensiv arkitektur til at holde stofmisbrugere ude, da vores bypark er 

tilstrækkeligt belyst ved hjælp af primær- og sekundær belysning, og da Vesterbrogade er en travl vej med 

mange øjenvidner. Derfor mener vi ikke, at denne gruppe er en trussel for parkens tryghed.  

Defensiv arkitektur er dog ført til oprør blandt borgere (f.eks. i England og USA) og modstand i medier 

over tiden, da formålet netop er at kontrollere et byrums besøgene, hvilket vækker en række etiske 

spørgsmål. Dog mener vi, at denne kontrol kan skabe nogle trygge rammer for de besøgene i vores park. 

Man støder også på defensiv arkitektur på Hovedbanegården ikke så langt fra Vesterbrogade, hvilket vil 

sige, at disse tiltag forhåbentlig virker velkendte og almindelige, idet den fjendtlige arkitektur hyppigt 

bliver set i indre København. Vi håber derfor ikke, at vi provokerer nogen ved disse tiltag, men derimod at 

brugerne af parken ser tiltagene som del af designet. Ovenstående afsnit er inspireret af et interview af 

Morten Münster, som er arkitekt inden for adfærdsdesign i Jyllands-Posten d. 09.10.16. 

 
6. Produkt 

 
6.1 Inkorporering af grønne områder i byer 

Et koncept, som man kunne indføre for at opnå flere grønne områder og byer, er ”The greenbelt concept” 

(Ignatieva, et. al, 2010). Konceptet går ud på at indføre åbne, samt grønne områder, der er med til at 

fremme en bedre sundhed blandt byens borgere. Hele bevægelsen om at lave grønne områder på denne 

måde startede efter 2. Verdenskrig, da man mente, at man fra nu af skulle lave nye byer, hvor alle borgere 

havde de samme muligheder ift. grønne områder. I artiklen” Planning and design ecological networks in 

urban areas” beskrives greenbelt som: 
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” The concept of greenbelt as zones of green space surrounding the urban core, buffering and 

separating them form the countryside […]”  (Ignatieva, et. al, 2010;20). 

Som skrevet er greenbelt placeret i områder, som ligger udenfor byerne. Derfor vil det ikke fungere i 

forhold til det vi gerne vil med vores park. På trods af at greenbelt bliver placeret omkring byen, så er det 

stadig ideen omkring det som passer til vores projekt. Der findes et andet koncept som minder mere om det, 

vi helt præcis vil opnå, er ”greenways”. Den nedstående tekst er skrevet ud fra den videnskabelige artikel “ 

Greenways as a planning strategy” (1995) af Jack Ahern. Som tidligere beskrevet forsøger konceptet at 

forbinde byen med naturen. Dette koncept minder på mange måder om det overstående koncept. Til forskel 

er definitionen:  

“[…] Greenways are networks of land containing linear elements that are planned, designed and 

managed for multiple purposes including ecological, recreational, cultural, aesthetic, or other purposes 

compatible with the concept of sustainable land use.“ (Ahern, 1995;134). 

Hertil er der fem målsætninger, som understøtter definitionen. Den første målsætning omhandler det, at 

greenways er lineære. Målsætningens kombination af, at de skal være lineær og rummelig, er det hele 

konceptet lægger vægt på. Det giver muligheden for at inkorporere trafik og transport, men også bevægelse 

for mennesker og dyr. Den anden målsætning er at forbinde flere rumlige skalaer sammen med greenways 

(Ahern, 1995;134). Sammenspillet mellem greenways og en den anden rumlige skala skal bidrage, så 

funktionen af de to faktorer gør, at f.eks. byrummet får mest gavn. Den tredje målsætning er, at placering af 

dem skal fungere i et multifunktionelt system. Med et multifunktionelt system menes, at de elementer, der 

tilføjes til området altid, skal gavne det økologiske, kulturelle, sociale og æstetiske ved området mest 

muligt. Hernæst er greenway-konceptet ikke kun til for at beskytte naturen, men har også til formål at 

fremme menneskers anvendelse af landskabet. Den sidste målsætning omhandler idéerne om greenway-

konceptet, og de måder de arrangeres på, ikke skal være en udskiftning af det, der allerede eksisterer på 

stedet, men skal placeres, så det ikke forstyrrer andre landskaber, som er i rummet. De skal, som i 

målsætning to, gavne til det rum, som de er placeret i, og ikke være i strid med eksisterende rum. Det er 

vigtigt at pointere, at alle målene ikke altid kan opfyldes, og det er det, der gør greenways komplekse 

(Ahern, 1995;134). 

Greenways kan placeres på forskellige måder i forhold til det eksisterende landskab, som de placeres i. Der 

er sat fokus på strategierne fra artiklen, der hedder ”offensive” og ”opportunusitic” (Ahern, 1995;139-140).  

Vi har valgt at lægge fokus på disse to, da de minder mest om den måde vores park kommer at blive 

placeret på. I den ”opportunusitic” strategi bliver der oftest sat greenway’en, hvor det allerede eksisterende 

område eller landskab giver muligheden for den. Her bygger man på baggrund af, at man har muligheden 
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for at bygge en masse til området. Området behøver derfor ikke være placeret optimalt, men greenway’en i 

sig selv vil gøre, at man kan optimere området. Med at optimere menes der f.eks. at bygge nye veje, stier 

eller former for åbninger til vores park. Ved optimering menes også at tilføje nyt landskab, som omringer 

eller ligger i nærheden af greenway’en. Den ”opportunusitic” strategi passer meget godt med, hvordan vi 

har placeret vores park på den måde, at vi har valgt at tage Vesterbrogade, som er en central, trafikeret vej 

og derefter valgt at se, hvordan vi kan optimere den. Der hvor vores projekt stikker lidt imod denne strategi 

er, at vi ikke bygger veje, som fører ind til parken. Vi bibeholder de veje og åbninger, som allerede er. Det 

vil altså være Bernstorffsgade og H.C. Andersen Blvd. Men vi søger stadigvæk at forbinde det eksistere 

byrum med naturen, som vi prøver at skabe. 

I forhold til den ”offensive” strategi placeres greenway’en hovedsageligt for at bringe naturen eller den 

grønne tilbage ind i et landskab. Hertil knyttes altid en vision eller en plan for området til. Med denne 

strategi er formålet at kombinere det grønne, som et nyt element ind, i et område eller landskab, som er 

forstyrret. Et forstyrret område eller landskab kunne være områder med trafik, støj og forurening. Hvis vi 

kigger på den ”offensive” strategi i forhold til vores idé om at byggen en park på Vesterbrogade, passer den 

”offensive” også på mange måde vores planner. I artiklen står der: 

“This strategy is often practised in Europe, where centuries of use have produced a cultural landscape 

with limited opportunities for nature protection or defense. The offensive strategy essentially involves 

putting nature back into the landscape, according to an accepted vision or plan.” (Ahern, 1995;140). 

Da hele vores projekt handler om at bringe naturen og den grønne ind i byen, hvor det er forstyrret at trafik 

osv., kunne denne strategi bruges. Til gengæld vil man også skulle lægge vægt på, at vi ikke bygger nye 

veje som fører ind til parken, men at vi til gengæld rekonstruer vejen, så den bliver ny grøn passage.  Det 

mest optimale vil være, hvis de to strategier blev kombineret til én, så naturen blev bragt ind i et landskab 

og på den måde optimerer landskabet til det, vi gerne vil opnå. Da vi som tidligere har sagt, vil vi lave en 

grøn park, som også forbinder nogle af de centrale steder i indre København, men også lave en park som er 

attraktiv, så folk vil opholde sig i den. 
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7. Analyse 
 

7.1 SWOT-analyse 
En SWOT-analyse er et analytisk værktøj, som ofte benyttes til analysering af problemstillinger i 

forbindelse med projekter eller virksomheder. Navnet er en forkortelse af analysens indhold: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities og Threats, altså styrker, svagheder, muligheder og trusler. Ved at udføre 

analysen kommer man omkring alle punkterne og får derved et faktabaseret og konstruktivt indblik i 

problemets styrker og svagheder, både i forhold til interne og eksterne faktorer. 

I et projekt udføres analysen et punkt ad gangen, ofte i den indledende fase af projektarbejdet. 

Først samles de vigtigste styrker ved projektet efterfulgt af svaghederne. Disse to er de interne faktorer. 

Efterfølgende noteres mulighederne og truslerne, som er de eksterne faktorer. Herefter sammenlignes de 

fire punkter, og der lægges planer med formålet at imødekomme truslerne og mulighederne. 

Resultatet af analysen er derfor ikke en konkret arbejdsplan, men i stedet et overblik over styrker og 

svagheder ved projektet, som efterfølgende kan bruges til at lave en plan. 

I planlægningsfasen af vores projekt udvalgte vi fem faktorer, vi mente var centrale i forbindelse med 

udviklingen af byparksidéen: Håndtering af regnvand, sundhed, støjnedsættelse og luftforurening. Som 

nævnt i afgrænsningen fravalgte vi at fokusere på afledning af og indflydelse på trafikken, og vi har derfor 

fokuseret på de fire andre punkter i vores arbejde. For at undersøge hvilken indflydelse byparken vil have 

på de forskellige punkter, har vi gennemført en SWOT-analyse af hvert enkelt emne (Alt om ledelse, 

2019). 

 

7.2 LAR 
Efter vi har undersøgt, hvordan LAR-anlæg fungerer og kan inkorporeres i vores projekt, har vi lavet en 

SWOT-analyse med afledning af regnvand i fokus. De vigtigste pointer er sat ind i analysen og ser således 

ud: 

Styrker: 

• Beskytter omkringliggende bygninger. 

• Genanvendelse af regnvandet. 

• Forsinker eller eliminerer oversvømmelser. 

Svagheder: 

• Dyrt projekt. 

• Ingen passende rør under vejen. 

• Besværligt at rense vandet til 

genanvendelse. 

Muligheder: 

• Interesse fra kommunen. 

Trusler: 
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• Fremtidig stigning i mængden af skybrud. • Det er vanskeligt at indsætte nye rør i 

omkringliggende bygninger. 

• Cityringens beliggenhed ift. Gravning. 

 

  

Analysen viser, at der er relevante pointer indenfor hvert punkt. På baggrund af SWOT-analysen kan vi nu 

konkludere, at der er mange positive aspekter ved et LAR-anlæg. Inkorporering af anlægget vil beskytte de 

omkringliggende bygninger fra oversvømmelser fra skybrud og muliggøre genanvendelse af det, der ellers 

vil være spildevand. Ydermere har kommunen i forvejen en interesse i skybrudssikring af indre by.  

Analysen muliggør også, at vi kan forholde os til svaghederne og truslerne ved projektet. Da der ikke er 

skybrudssikret i området nu, er der meget, der skal laves om i forbindelse med indsætningen af anlægget. 

Derudover skal der lægges nye rør fra anlægget til de omkringliggende bygninger, hvilket er et omfattende 

og vanskeligt projekt. 

Der skal graves, hvilket besværliggøres af den nyåbnede Cityring, da der skal være en vis afstand mellem 

metrotunnelen og konstruktionsarbejdet på Vesterbrogade. Den nyåbnede metros tilstedeværelse gør 

nemlig, at Tivoli er blevet pålagt en servitut, der skal sikre en større sikkerhedsafstand mellem 

byggeprojektet og metroen (Therkildsen, 2019). Dette skal tages i betragtning, når LAR-anlægget 

indtænkes i designløsningen. 

En illustration fra TV2 Lorry af Cityringens placering ses her: 

 
(Dette billede er taget fra TV2Lorry - https://www.tv2lorry.dk/metro-cityringen/cityringen-kan-afspore-planlagt-tivoli-byggeri) 
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7.3 Sundhed 

Styrker: 

• Positiv indflydelse på livskvaliteten. 

• Oplagt at inkorporere beplantning i 

designløsning. 

• Mange mennesker i området, som får glæde 

af det grønne. 

 

Svagheder: 

• Lille område, så gør ikke så stor forskel i 

det store hele. 

• Dyrt at omlægge hele vejen, frem for blot at 

plante flere træer. 

• Trafikerede veje omkring parken. 

 

Muligheder: 

• Opbakning fra Europa-Parlamentet. 

• Generel interesse fra befolkningen om mere 

beplantning. 

 

 

Trusler: 

• Andre parker vil være mere attraktive. 

• Europa-Parlamentets deadline er i 2020, 

hvilket mindsker interessen for 

videreudvikling. 

 

 

På baggrund af denne analyse kan vi igen se, at der er vigtige styrker og svagheder, som vi skal forholde os 

til i vores planlægning af projektet, men også nye muligheder ved, at vi anlægger en park. Som det er 

blevet skrevet om i forrige afsnit 5.2 (Parker og helbred) er det videnskabeligt bevist, at grønne områder 

forbedrer ens livskvalitet og derved får den Københavnske befolkning til at blive et sundere folkefærd. Det 

kan være med til at give mennesker mindre stres i hverdagen, når de bevæger sig igennem et område, hvor 

der er grønt og en duft af frisk natur. Dette har medført, at både Europa-Parlamentet og den generelle 

befolkning har en øget interesse i implementering af grønne områder i storbyen. Da Vesterbrogade er en 

tætbefærdet gade, vil den nye bypark blive set af mange mennesker, som vil få glæde af de nye grønnere 

omgivelser. Europa-Parlamentet satte, i forbindelse med implementering af flere grønne områder i storbyer, 

en deadline i år 2020 (Europa-Parlamentet, 2018;5). Dette kan medføre, at kommunen er mindre villig til at 

afsætte penge til endnu et byparksprojekt så kort tid efter, at deadlinen er nået.  

I forbindelse med åbningen af Cityringen vil folk have nemmere ved at tage hen til andre parker og opholde 

sig, hvilket kan gøre, at folk vælger vores park fra, fordi det er så nemt at stige ind i metroen og tage hen til 

en større park, hvor der er mere grønt og en friskere luft længere fra trafikken. Dette skaber derfor en 

trussel for vores bypark, da der i Københavns Kommune er mange andre parker, hvor der og en væsentlig 

lavere luftforurening end i indre by, hvor vores park vil lokalisere sig. 
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7.4 Støjforurening  

Styrker: 

• Ingen biler medfører ingen trafikstøj. 

• Kun befærdet af fodgængere og cyklister. 

 

Svagheder: 

• Muligvis mere mekanisk og menneskelig 

støj fra Tivoli. 

• Mere støj på andre omliggende veje grundet 

større trafikal omlægning. 

 

Muligheder: 

• Interesse fra Region Hovedstaden for at 

opnå deres målsætning (se 5.3.3) 

• Interesse fra miljøministeriet for at opnå 

mindre støj i et centralt byområde. 

• Interesse fra omkringliggende barer og 

restauranter. 

 

Trusler: 

• Støj from omkringliggende veje vil gøre 

vejstøjniveauet i parken højt. 

• Støjniveauet fra omliggende vej kan skabe 

drastisk skiftende støjniveauer. 

 

Før vi beskriver selve SWOT-Analysen vil først inddrage støjkortet for at se på nogle støjniveauer på vores 

vejstykke: 

 
(Støjkort fra 2017, taget fra http://miljoegis.mim.dk. Viser vores vejstykke om omegnen i 1.5m højde.) 
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Komparativ analyse  

På støjkortet for kan vi observere, at selve vejen hovedsageligt opnår støjmålinger på Lden70-75dB med 

nogle steder over Lden75dB. Området omkring vejen, altså cykelsti, fortog og til dels de omkring liggende 

bygninger har en støjmåling på Lden65-70dB. 

 

De understående tabeller samler de vejledende grænseværdier beskrevet i kapitel 5.3.1 med de fundne 

støjtal fra støjkortet. Dette er for at skabe et bedre overblik til at sammenligne vores tal. 

Vejledende 

grænseværdier 

  Måling fra støjkort 

 

 

Områder Grænseværdi  Områder Værdi  

Park L-den 58dB  Vejen (max) Lden 75dB 

Hotel, Kontor mv.  L-den 63dB  Vejen (min) Lden 70-75dB 

Butik (i særlig 

situationer) 

L-den 68dB  Omkring vejen Lden 65-70dB 

 

Det observeres, at alt støj fra selve vejen overskrider de vejledende grænseværdien for vejstøj, selv hvis vi 

antager at butikkerne på vores vejstykke falder under den særlige situation, hvor den vejledende 

grænseværdi er L-den 68dB.  

Støjen er på nuværende tidspunkt en del over den vejledende grænseværdi for en park, dette er selvfølgeligt 

hovedsageligt grundet trafikken på selve vejstykket, denne ville blive elimineret hvis den trafikale 

omlægning blev fuldfør og parken blev konstrueret. Det bør dog overvejes om den omkringliggende trafik, 

som også opnår støjmålinger på L-den over 75dB kommer til at have en overdøvende effekt. 

 

Kigger vi på SWOT-analysen, ses det, at en styrke ved vejomlægningen vil være, at der ikke vil komme 

trafikal støj på selve vejstykket, idet vi fjerner al trafik. Med dette må vi altså antage, at det generelle 

støjniveau vil blive sænket. Dog har den omkringliggende trafik stadig en meget høj støjmåling, og den 

trafikale omlæggelse vil sandsynligvis forudsagde et ekstra pres på disse veje, der derfor muligvis vil 

producere endnu mere støj.  
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7.5 Luftforurening 

Styrker: 

• Ingen biler på vejstykket. 

• Borgere motiveres til cykling ved hjælp af 

nudging. 

 

Svagheder: 

• Flere biler på omkringliggende veje. 

• Træerne i sig selv har ikke stor indflydelse 

på luftforurening. 

 

Muligheder: 

• Interesse fra kommunen. 

• Øget trafikpres på andre veje kan motivere 

til offentlig transport. 

 

Trusler: 

• Selve bygningsprocessen forurener 

området. 

• Mere stillestående trafik grundet øget 

trafikalt pres på omkringliggende veje 

 

  

På baggrund af denne analyse kan vi igen se, at alle de fire ovennævnte aspekter er vigtige, og som er 

nogle, vi skal forholde os til, når det kommer til planlægningen af vores designløsning. Dette skal vi gøre, 

da vi som førnævnt i afsnit 5.4 (Luftforurening), kan se at luftforureningen i indre København er væsentlig 

større end på de omkringliggende veje.  

Den største styrke der er i forhold til at forbedre luftforureningen er, at Vesterbrogade vil blive ubefærdet i 

form af trafik. Dette gælder både privat, men også i form af offentlig transport.  

Udover at trafikken bliver fjernet, bliver der derudover også anlagt nye cykelstier, som vi håber, ved hjælp 

af nudging, kan være med til at motivere og gøre det nemmere for borgere at komme igennem byen. 

Nogle af de svagheder der følger med at anlægge en bypark og derved fjerne trafikken er, at presset på de 

omkringliggende veje vil forøges. Når trafikken bliver fjernet fra Vesterbrogade, forsvinder den ikke 

automatisk. Den bliver flyttet fra den ene vej og hen til en omkringliggende vej. Det betyder også, at 

mængden af trafikanter vil stige, og derved vil trafikken blive mere stillestående og være med til at forringe 

luftkvaliteten. Derved håber vi også, at det kan være med til, at der er flere, der vil begynde at tage offentlig 

transport i stedet for egen bil. Dette vil dog komme til at tage noget tid, og derfor vil luftforureningen kun 

blive flyttet fra et sted til et andet (se afsnit 5.4., Luftforurening).  

Hvis vores park havde et større areal, ville de træer måske have en indflydelse på luftforureningen. Dog er 

dette ikke tilfældet, og træerne vil ikke kunne gøre en stor nok forskel i forhold til luftforureningen i vores 

valgte område til, at det vil kunne gøre en målbar forskel. Derudover når et træ dør vil det ca. forurene lige 

så meget, som det renser luften i sin levetid. Derfor vil beplantning af træer i vores bypark ikke gøre nogen 
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forskel i forhold til CO2-udledningen. Dog har beplantning en æstetisk effekt, som kan være med til at 

drage besøgene til parken.  

Når vi snakker om at forbedre luftkvaliteten, er det en trussel i sig selv at anlægge parken. 

Bygningsprocessen er med til at forværre forureningen. Dette vil både være i form af luften og støj. Jorden 

skal rives op, beton skal lægges og derefter lægges asfalten. Processen er meget lang og tager tid, og derfor 

er selve anlæggelsen af byparken en meget stor trussel i forhold til luftforurening. 

 

8. Diskussion 
 

På baggrund af de resultater, vi har fået i SWOT-analysen, kan vi danne os et overblik over, hvilke 

indsatsområder byparken vil have en positiv indflydelse på. Selvom analysen ikke giver en konkret 

handlingsplan i forhold til trusler og svagheder, muliggør den, at vi kan opveje det positive mod det 

negative og derved se, om vi forværrer eller forbedrer de forskellige hovedpunkter. Derefter kan vi 

undersøge, hvorvidt vi kan imødekomme nogle af de udfordringer, der skabes af projektet. 

Vi kan se, at det er optimalt at inkorporere et LAR-anlæg i parken. Det faktum, at der allerede er planer om 

at skybrudssikre hele indre by gør, at det er oplagt at inkludere anlægget i designet. Derudover er det 

optimalt at nedgrave LAR-anlægget, når vejstykket alligevel er under renovering, frem for at udskyde det 

til efter parkens færdiggørelse. 

Servitutten, som Tivoli er blevet pålagt, gør, at der maksimalt må graves 180 cm ned (Therkildsen, 2019). 

For at imødekomme denne trussel, har vi ændret vores design af byparken. Vi har valgt at hæve byparken 

3-4 trin, som sammen med de 180 cm. gør, at vi kan placere anlægget uden at forstyrre Cityringen. 

En væsentlig svaghed ved projektet er den økonomiske udfordring, der opstår. Den installation, vi ønsker at 

gøre brug af, koster mellem 1.200 kr. – 1.400 kr. for dele, der er 1,20 m x 0,6 m x 0,6 m (Wavin, 

2019;228). Det bliver derfor meget omkostningsfuldt at dække størstedelen af det hævede område. Det 

forholder sig dog sådan, at kommunen allerede nu har et mål om at skybrudssikre indre by, og der vil derfor 

blive afsat et beløb til netop dette formål. Dette mindsker derfor den økonomiske svaghed.    

Vores vision er, at det regnvand, der bliver opsamlet i LAR-anlægget, skal genanvendes i vores park, bl.a. i 

springvandet. Dog er der nogle generelle retningslinjer, når det kommer til rensning af det vand, der skal i 

direkte kontakt med mennesker. Det gælder, at regnvand skal renses minimum én gang i døgnet, hvis det 

skal bruges til “leg,” som det er tiltænkt i vores design af parken (Rev, 2015;2). Der er hverken et 

rensningsanlæg i området eller rør, der fører direkte til et. Vi kan ej heller lave et rensningsanlæg i eller 

under parken, da dette vil blive for stort. Altså har vi fortsat et ønske om at bruge genanvendt regnvand til 

vores springvand, men dette er ikke muligt med den teknologi, vi har til rådighed i dag. Vi kan dog stadig 
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benytte os af det opsamlede regnvand til vanding af beplantningen af parken. I retningslinjerne for 

hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand står følgende: 

“Regnvand kan frit håndteres på terræn i anlæg (f.eks. regnvandsbassiner, grøfter og regnbede), 

der ikke indbyder til leg eller direkte kontakt med vandet” (Rev, 2015;2). 

Vi kan derfor stadig genanvende regnvandet, således at det ikke ender som spildevand.  

Undersøgelser har vist, at grønne områder både har en positiv indflydelse på menneskers sundhed og 

livskvalitet. Da vores intention er at lave en bypark, er det oplagt at inkludere meget beplantning, både i 

form af træer og bede.  

Selve det stykke af Vesterbrogade, som vi ønsker at omlægge til en bypark, er et forholdsvist småt område 

og kan derved ikke sammenlignes med de almindelige parker, der skrives om i afsnit 5.2.1, om den 

historiske baggrund. Det er derfor ikke muligt at skabe en park i sådan en størrelse, at den har den samme 

virkning. Stykket er dog tæt befærdet af fodgængere og cyklister, som derfor alle vil kunne få gavn at vores 

bypark. 

 

Vi har gennem projektet haft en forventning om, at støjniveauet vil falde meget, idet trafikstøjen forsvinder 

fra vejen. Det bør dog overvejes, at hvis støjniveauet sænkes i vores park, så bliver overgangen fra den 

“stille” park over til de støjende veje mere voldsom og derfor måske har en værre effekt. Dette kunne gøre, 

at brugen af vores park ville være en ubehagelig gennemgangspark, hvilket vi selvfølgelig ikke er 

interesserede i. På samme måde kan støjen fra Tivoli eventuelt komme til at virke mere larmende. I afsnit 

5.3.2 har vi kommet med nogle eksempler på støjniveauet, som kan forventes fra en forlystelsespark. Vi 

bør dog også tage i betragtning, at ingen forlystelser ligger op ad vores vejstykke men i stedet blot 

naturområder, restauranter mm.  

Vi ser mange mulige benefaktorer, hvis det lykkedes succesfuldt at formindske støjniveauet – her blandt 

andet Region Hovedstaden, da disse som tidligere beskrevet i afsnit 5.3.3, allerede har formidlet en generel 

målsætning, hvor de vil have nedsat støjpresset, specifikt i trafiksektoren inden år 2025. Selv hvis det viser 

sig ikke at have den største effekt på en så lille skala, vil vores bypark, som ligger så centralt, og som 

skaber bedre alternativer i form af cykel- og gangstier, kunne bruges som eksempel på, hvordan man kan 

gøre andre steder. Cityringen løber også lige under vores vejstykke og forbinder begge ender i form af 

Rådhuspladsen og Hovedbanegården. Dette betyder, at det er lettere at tilgå den offentlige transport i 

området. 

Andre potentielt interesserede kunne være omkringliggende barer og restauranter med udendørsborde. 

Disse ville sandsynligvis opleve en større interesse fra kundernes side – ikke blot grundet den naturlige 
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overgang fra park til deres faciliteter, men også grundet muligheden for at spise udendørs i et lavere 

støjniveau. 

 

I forhold til forbedringen af luftkvaliteten, har vi igennem vores analyse fundet ud af, at det positive såvel 

som det negative er en vigtig faktor i forhold til anlæggelsen af vores bypark. Disse faktorer kan både være 

med til at gøre noget godt for luftkvaliteten, men også være med til, at der kommer mere luftforurening 

rundt om vores bypark. Selvom vi anlægger vores bypark, vil niveauet af luftforurening deri og rundt om 

ikke blive ændret til et niveau, så det kan måles og dermed være med til at sige, at vores bypark er med til 

at nedsætte luftforureningen. Dog kan man sige, hvis parken udelukkende var fyldt med flere træer og græs 

og mere grønt, kunne det være med til at rense luften mere på det givne område, hvor vores bypark er 

lokaliseret. Det, at trafikken fjernes fra vejstykket, kan være med til, at folk vælger at tage cyklen og 

benytte offentlig transport. Dog kan man ikke være sikker på dette, da folk måske nærmere vil vælge at 

bruge vores park som en passage og kun gå igennem den og derved bruge stykket af Vesterbrogade, som 

det allerede er, inden vores bypark er blevet anlagt. Dette vil ikke ændre i folks måde at færdes på, og det 

vil dermed ikke være med til at nedsætte luftforureningen.   

 

Da vi har skulle designe vores bypark, har vi inkorporeret forskellige ting. Vi har f.eks. valgt at lade os 

inspirere af Jan Gehl, som er en dansk arkitekt, der har haft fokus på byplanlægning. Han har skrevet flere 

bøger omkring dette emne og har bl.a. startet hans eget firma, Gehl Architects. Vi har valgt at gøre brug af 

hans teorier, da han er en meget anerkendt arkitekt, ikke kun i Danmark, men også i udlandet. Derudover 

beskæftiger han sig med indførelser af byrum. Jan Gehl mener, at noget af det, der vægter højest i forhold 

til arkitekturen, er bæredygtighed, sundhed, tryghed og liv mellem husene. Disse fire ting har vi prøvet at 

imødekomme bl.a. igennem defensiv arkitektur, LAR og de omkringliggende bygninger og deres i forvejen 

livlige spil på og ved Vesterbrogade (Sandahl, u.å). 

I forhold til designmanualen har vi valgt næsten at følge den efter punkt og prikke. Der er enkelte ting, hvor 

vi vil gå imod den. Dette er f.eks. (som nævnt i afsnit 5.6.4 om Retningslinjer fra Københavns Kommune) 

bænkene i vores park. Da københavnerbænken er den bænk, som der skal bruges, vil vi derudfra 

videreudvikle på det allerede angivne design i form af et ekstra armlæn på midten af bænken. Ved dette vil 

vi bl.a. imødekomme designmanualen og den defensive arkitektur (se afsnit 5.6.5).  
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9. Konklusion 
 
Vi lever i en tid, hvor klima fylder mere og mere. Der kommer løbende mere fokus på implementering af 

grønne områder i storbyer, klimatilpasning og nedsættelse af luftforurening. I sommeren 2019 tog Tivoli et 

skridt mod et grønnere København, da de i en pressemeddelelse oplyste, at de ønskede at omlægge et 

stykke af Vesterbrogade til en bypark. 

Det er med denne idé som udgangspunkt, at vi har arbejdet på en potentiel designløsning.  

Med fokus på skybrudssikring, sundhed, støjnedsættelse og luftforurening har vi redesignet vejstykket, så 

det imødekommer de visioner, både Tivoli og Københavns Kommune har for byparken.  

Ved hjælp af SWOT-analysen har vi fået et overblik over, hvilke muligheder og udfordringer omlæggelsen 

kan medføre.  

Ved at inkorporere et LAR-anlæg i parken, subsidierer vi den skybrudsplan, der er udviklet af kommunen. 

Dette bidrager endvidere til klimatilpasningen af indre by, idet det beskytter de omkringliggende bygninger 

imod de oversvømmelser, der truer København i løbet af de næste årtier. 

Ved at fjerne trafikken fra vejen, nedsætter vi den vejstøj, der i dag plager området. Det er dog usikkert, om 

det at fjerne bilerne, vil resultere i mere tydelig støj fra Tivoli.  

Selve vejstykket bliver også mindre forurenet, idet der ikke længere vil være trafik grundet parkens 

tilstedeværelse. Overordnet kan vi dog se, at vi ikke kan bidrage til nedsættelsen af luftforureningen, men 

vi har en forhåbning om at nudge folk til at tage offentlig transport og/eller cyklen, og vores bypark kan 

derved være med til at mindske luftforureningen i indre København over længere tid. 

Vi har, ved hjælp af interviews, kunne inddrage borgerne i vores designproces. Ved at spørge ind til deres 

ønsker til parken, får vi et generelt indblik i brugernes forventninger til byparken. Idet vi inkluderer dette i 

vores designløsning, stiger sandsynligheden for, at parken vil blive benyttet af vejens brugere. Vi arbejder 

os derved imod en bypark, der anses som attraktiv af befolkningen. 

Hvis vi skulle arbejde videre på dette projekt, ville vi kigge mere på vores LAR-anlæg. Vi ville kigge på og 

undersøge, om der var kommet nogle nye teknologier i form af rensningsanlæg, så det fremover ville være 

muligt at installere springvand og evt. drikkeposter i vores bypark, da det på nuværende tidspunkt er en 

meget lang proces og strider imod vores ønske om genanvendelse af regnvandet. Derudover ville vi i højere 

grad inddrage befolkningen i selve designet, evt. ved brug af workshops eller dialogmøder. 
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11. Bilag 

 
Bilag 1: 

(Billedet er taget fra Google Maps og er redigeret for at illustrere vejstykket, det grønne, som vi vil redesigne). 
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(Dette billede er egen produktion fra Design og Konstruktion eksamen.) 
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