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Abstract  

This project examines multifunctional usage of Litauens Plads at Vesterbro, Copenhagen concerning 

cloudburst mitigation and urban renewal. 

By doing fieldwork in the form of observations and interviews we have compiled relevant empirical 

information about the usage and opinions about the square. Litauens Plads is a square mostly used 

for transit rather than residence and therefore suffers from the lack of activity. Furthermore, this 

project investigates and discusses how the square can be mitigating floods more effectively in the 

future events of cloudbursts.  

Through these investigations and usage of both Jan Gehl’s theories about life in urban spaces and 

knowledge of tools to deal with cloudburst mitigation from LAR i Danmark we produced a 

multifunctional design that is to secure the city from floods and at the same time invite people to 

residence. The design is a model of the square and renews the square by creating a new perspective 

for the user and simultaneously solving the problem with flooding during cloudbursts. 
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Indledning  

Midt på indre Vesterbro ligger Litauens Plads. 

Omkring pladsen, hvor den ene halvdel består af 

græs og den anden af en multibane, ligger både en 

integreret institution, en ungdomskirke og 

lejlighedskomplekser. Pladsen omkranses af 

Dannebrogs-, Letlands- og Estlandsgade, hvoraf 

Dannebrogsgade er den klart mest befærdede. Her 

cykler folk til og fra arbejde, henter børn, og der er er 

en klar antydning af travlhed og transit. Letlands- og 

Estlandsgade, som ligger langs pladsen, bliver 

mestendels brugt til parkering af både biler og cykler.  

Selve pladsen er kun lejlighedsvist i brug. I hvad der 

må antages at være et frikvarter, myldrer det dog 

pludselig til med større børn, der bruger 

bordtennisbordet og multibanen. Stærkt opdelt i piger 

og drenge og ingen reel interesse for at bruge 

området med græs. Det bliver dog brugt af de mange hundeluftere, der enten nyder efterårssolen, 

mens deres hund snuser rundt, eller bruger pladsen til at spille bold med hunden.  

Engang imellem lister der sig et enkelt menneske ud og benytter de grå betontrapper til at hvile sig 

på, mens de inhalerer røgen fra en cigaret. Men pausen synes nærmere at bruges til at tjekke 

telefonen end at nyde udsigten af pladsen, der ellers både kan tilbyde en stak containere, biler, endnu 

mere beton og en halvfesen græsplæne, der er mere brun af hundelorte og mudrede jordpletter, end 

den er grøn. De selvsamme grå betontrapper bliver nærmest mere grå i regnvejr, og græsplænen 

søles til i vandet fra oven. Pytter af vand samler sig 

og den samling af sten, der er tænkt som en faskine 

til afledning af vandet, yder ikke dens formål, og 

pladsen inviterer heller ikke ligefrem til en 

fredfyldt gåtur til lyden af regnens dråber på 

paraplyen.  

Litauens Plads er gået fra at være pushernes grønne 

butik til at være et sted, man kun opholder sig for 

en kort stund, og hvor der synes at mangle noget, 
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der indbyder den travle københavner til et grønt åndehul, som forhåbentlig også kan afhjælpe 

vesterbrogenserne fra at få oversvømmede kældre, når fremtidens klimaforandringer for alvor tager 

til i landets hovedstad, og de gamle guder åbner for sluserne og kaster med hammeren.  

Men hvordan ser en ny designløsning ud, der skal kunne løse flere problemer samtidig og ikke koste 

kommunen alle deres tildelte skattekroner?  
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Problemfelt 

I følgende afsnit vil vi redegøre for de problemstillinger, der udgør vores problemfelt. Dette omfatter 

blandt andet årsagen til klimaforandringerne og deres betydning for Danmark, udgangspunktet for 

vores projekt og årsagen til, hvorfor valget faldt på Litauens Plads.  

Udgangspunktet for dette projekt er at skabe en multifunktionel designløsning, der både kan aflede 

vandet og invitere til ophold på Litauens Plads på Vesterbro i København. Litauens Plads er et udsat 

område i København ved skybrud og vil kun 

blive mere udsat, som de menneskeskabte 

klimaforandringer træder til i de kommende 

årtier med større og hyppigere skybrud. Ifølge 

de målinger og dataindsamlinger Københavns 

Kommune har lavet omkring skybrud og deres 

udvikling de næste 100 år, vil man allerede i 

2060 kunne se op til en meter høje 

oversvømmelser på pladsen.  

Vi vil nu forklare nogle af konsekvenserne ved klimaforandringerne og deres påvirkning på vejret i 

Danmark. Dette er relevant, da det har betydning for hvordan, hvornår og hvor meget vand, der i 

fremtiden vil falde. 

Klimaforandringerne skaber ekstremt vejr, og gør Danmark både varmere og vådere. Det ekstreme 

vejr som f.eks. skybrud bliver skabt pga. varme, der får molekylerne i atmosfæren til at bevæge sig 

hurtigere. Dette påvirker blandt andet skydannelse og nedbør til at blive mere ekstremt. Varmen får 

regndråberne til at ophobe sig før de falder, hvilket gør, at de bliver større og falder tungere. Det er 

dét, vi kender som et skybrud (Forstå, hvorfor klimaforandringer skaber ekstremt vejr, 2018). 

Klimaforskere mener, at energien, som følge af vores levevis og forbrugssamfund, bliver ved med at 

vokse i atmosfæren og skabe varme, og vi kan derfor forvente mere ekstremt vejr i fremtiden, der 

ligeledes forekommer oftere (Forstå, hvorfor klimaforandringer skaber ekstremt vejr, 2018). 

Det ekstreme vejr går også den anden vej, og vil give os lange perioder med tørke. Disse 

tørkeperioder får jorden til at tørre ud, og når de store mængder vand endelig kommer, kan jorden 

ikke følge med og absorbere det, og vandet vil altså også her blive et problem, da det meste løber af, 

som det ville gøre på en naturligt hård overflade såsom asfalt (Hansen, 2015). Når et skybrud 

Billedet viser, hvor meget regn, der forventes at falde i 

år 2060. Målt i mm, som kan ses i boksen til højre på 

billedet.  
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indtræffer, som vi så det i 2011, kommer de større byer under pres. Størstedelen af underlaget i store 

byer er nemlig hårdt og vandafvisende, og består typisk af asfalt og fliser. Dette gør, at der kommer 

et stort pres på de byrum, der ligger lavt og som ikke kan føre vandet videre. Disse byrum udsættes 

for oversvømmelser, der fører til skader og ødelæggelser på blandt andet bygninger og biler. 

I Danmark har der i længere tid været øget fokus på klimaforandringer. Især den stigende mængde 

nedbør har været et knudepunkt i medierne og på flere kommuners dagsorden. Især i Københavns 

Kommune har det været et stort fokusområde, da meget af byen indeholder hårde overflader, hvor 

vandet ikke bliver optaget og i stedet ophober sig. Det vil i fremtiden blive et stort problem, da 

kloakkerne ikke kan følge med, når himlen åbner sig. Vi kan på et GIS kort over København se, at et 

område som Vesterbro bliver rigtig hårdt ramt, da det netop ligger lavt og tæt på havnen, og derfor 

bliver et opsamlingssted for det vand, der løber fra højere liggende områder som fx. Nørrebro og 

Nordvest. Kortet viser, at områder omkring både Enghavevej og Istedgade bliver specielt udsat under 

skybrud, og vi har derfor fundet frem til, at denne lokation skal være vores fokusområde.  

Vores mål var at finde et byrum i dette område, der ikke bliver brugt eller udnyttet ordentligt; en 

slags spildplads i byen, som vi gerne vil optimere ved både at løse problemet omkring 

oversvømmelsen, men også få 

skabt et byrum der bliver brugt og 

er rart at være i. Vi har valgt at 

arbejde med Litauens Plads, da vi 

ud fra Københavnerkortet kan se, 

at det er et af de steder vandet vil 

samle sig ved et større skybrud 

(Bilag 3). Herudover er Vesterbro 

er et af de områder i København, 

der har mindst grønt pr. indbygger 

(Berlingske, 2011).  

Da Københavns Kommunes statisstikbank er nede indtil januar 2020, har vi brugt en kilde fra 

Berlingske anno 2009. 

Pladsen er omringet af både Oehenslagersgade Skolen, Gethsemane Kirke, Klatretræet Børnehave og 

fritidshjemmet Vestervang. Lige nu består pladsen af en fodboldbane, en tribune og et forholdsvist 
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stort græsområde. Det er græsområdet vi vil fokusere på i dette projekt, da det virker til at være et 

meget ubrugt sted og generelt utiltalende at opholde sig på. 

 

Vores projekt ligger fokus på opbevaring af vand i forbindelse med skybrud, men vi påtænker også 

at udnytte fornyelsen af græsarealet til at gøre pladsen til et nyt og mere brugbart opholdssted. Vi har 

altså afgrænset os til kun at arbejde med et design af græsarealet da det her er mest oplagt at arbejde 

med skybrudssikring, og da fodboldpladsen er forholdsvis ny. Når vi fremadrettet taler om Litauens 

Plads, har vi derfor kun fokus på dette med mindre andet bliver nævnt.  

 

Problemformulering  

Hvilket nyt design af Litauens Plads, kan aflede vand ved skybrud, og samtidig gøre pladsen mere 

attraktiv at opholde sig på?  

 

Til at uddybe denne, har vi opsat tre arbejdsspørgsmål, der skal hjælpe os til at besvare vores 

problemformulering.  

 

1) Hvordan kan vi, med vores design, skybrudssikre Litauens Plads? 

2) Hvordan kan vi, ved inddragelse af brugernes holdninger og relevant teori om byfornyelse, 

skabe mere aktivitet og invitere til ophold på Litauens Plads? 

3) Hvilken påvirkning har Vesterbro som kvarter på vores designløsning? 

Disse vil vi svare på løbende i opgaven. 
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Motivation 

Vi har valgt at skrive et projekt om fornyelse af Litauens Plads med fokus på multifunktionalitet, 

hvoraf det ene aspekt er, at pladsen skal invitere nuværende og fremtidige brugere til at opholde sig 

mere på den. Denne del af projektet appellerer til os, da det skal opfylde flere behov, og det er en 

udfordring i sig selv at prøve at gøre majoriteten af brugerne glade.  

Samtidig vil vi gerne gøre så pladsen kan klare de forventede store mængder nedbør, der kommer 

som følge af klimaforandringerne. Disse to faktorer udmunder i en sjov og spændende opgave, der 

samtidig er udfordrende.  

Emnet er uhyre relevant, da opgaven beskæftiger sig med en af tidens største udfordringer og 

samtaleemner; klimaforandringerne. Det øgede fokus på, hvordan og hvorledes vi skal tilpasse os de 

fremtidige forandringer i natur og vejr fylder meget i både vores bevidsthed, såvel som i 

mediebilledet. 

Problemstillingen er noget der fylder på den politiske dagsorden verden over, og har fået FN til at 

lave 17 verdensmål, der er relevant at inddrage, da vores projekt læner sig meget op ad delmål 13, 

som lyder således: “Mål 13: Klimaindsats §13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til 

klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande” (Mellemfolkeligt Samvirke, 2019). Vi vil i 

fremtiden opleve flere og kraftigere skybrud ifølge Miljø- og Fødevareministeriet (2019), som kan 

lede til oversvømmelser i flere områder af Danmark, blandt andet Litauens Plads på Vesterbro. At 

vores projekt opfylder ønsket om tilpasning til fremtidens klimaforandringer understreger blot 

vigtigheden.  

Samtidig handler projektet om fornyelse af et byrum, hvilket giver mening for at optimere 

nærmiljøet for de mennesker, der bor på Vesterbro. Det motiverer os, at opgaven beskæftiger sig 

med noget så virkelighedsnært og present.  

Problemstillingen er relevant for mange af pladsens brugere og beboere i området, da vi løser både et 

design- og udseendemæssigt problem og samtidig påtænker, at pladsen skal kunne håndtere store 

skybrud og lette noget af det tryk, vandet giver på de omkringliggende huse og gader samt kloakker. 

Derudover er det både i statens, kommunerne og diverse forsikringsselskabers interesse at 

byrummene og boligerne er sikret mod naturens kræfter.  

Da skybrudssikring er vores primære fokus i projektet, vil vi koncentrere os om valg af værktøjer og 

løsninger til hvordan vandet bliver bedst afledt, og efterfølgende at integrere det i en designløsning af 

rummet. Derudover er vores plan og mål at forholde os til de allerede eksisterende aktivitetsområder 

som f.eks. fodboldbanen til at få pladsen til at hænge sammen. 

Vores idé er at ende ud med et designprodukt, som er en fysisk model over den nye plads vi har 
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designet. Modellen er lavet på baggrund af indsamlet empiri, skitser og prototyper som vi uddyber i 

designrationalet og designprocessen.  

Afgrænsninger 

Vi har gjort os nogle tanker om fravalg, som vil blive beskrevet i følgende afsnit.  

Vi har for det første fravalgt at arbejde med København som helhed, men dykker i stedet ned i et 

afgrænset byrum i en specifik del af byen, der er særligt ramt. Her har vi valgt Litauens Plads, da den 

som sagt, ifølge københavnerkortet, lider under oversvømmelse ved skybrud. 

Vi har desuden valgt at afgrænse os ift. teknisk arbejde under jorden, dvs. rørlægning, kloakering 

mm. og i stedet koncentrere os om det, vi kan se med det blotte øje. Dette har vi gjort, da vi hellere 

vil fokusere på en visuel løsning, der kan bruges af den almene borger, og fordi det underjordiske er 

for utilgængeligt og for teknisk til, hvad vores kompetencer rækker.  

Vi har desuden fravalgt at arbejde med beregninger af f.eks. hvor meget vand pladsen skal kunne 

opbevare, da vi hellere vil lægge vores fokus på designmæssige elementer frem for det tekniske og 

derfor ikke har tid eller ressourcer til dette. 

Semesterbinding 

I kommende afsnit vil vi komme ind på, hvordan vores opgave opfylder semesterbindingen, og 

ligeledes hvilke metodiske tilgange vi har tænkt os at bruge.  

 

Vi har til hensigt at bruge metodiske tilgange både fra kurset; “Design og Konstruktion” og fra 

kurset; “Subjektivitet, Teknologi og Samfund”. 

I selve designprocessen har vi valgt at bruge Hevners tre-cyklus model. Denne model har vi fået 

kendskab til i faget Design og Konstruktion. Dette er for at skabe en grundig designproces, og fordi 

den fokuserer på det, der er vigtigt i vores design; implementering af, hvad brugerne af pladsen 

ønsker. Vi vil ligeledes gøre brug af konvergent og divergent tænkning, da det øger muligheden for 

et nytænkende og godt design.  

Ved hjælp af disse værktøjer vil vi lave et design, som vi vil reflektere over, dernæst modellere og til 

slut evaluere på. Denne proces er meget vigtig for at lave et godt og gennemført design.  
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Vi bruger desuden kurset Subjektivitet, Teknologi og Samfund, da vi arbejder med mennesker og 

deres opførsel i samfundets offentlige rum. Til dette vil vi bruge metoder, i form af interviews og 

observationer, til at undersøge, hvordan vi kan ændre på teknologien, altså skybrudssikre Litauens 

Plads, og samtidig sikre os at resultatet gør det muligt at at være aktiv og opholde sig på pladsen. 

Kurset drejer sig om at, når mennesket ændre på teknologien, ændre de samtidig på sig selv. Oversat 

til vores projekt er det borgernes nuværende brug på pladsen, dvs. den nuværende teknologi, der gør, 

at vi vil ændre den, og med ny teknologi, altså den redesignede plads, får vi forhåbentligt ændret 

denne brug. 
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Begrebsliste 

- Befæstelsesgrad (beskriver tætheden af en overflade. Høj befæstelsesgrad: tæt og 

uigennemtrængelig overflad, som asfalt. Lav befæstelsesgrad: mindre tæt overflad med 

mulighed for nedsivning af vand, som græs) 

 

- Befæstet plads (en plads med høj befæstelsesgrad, som en parkeringsplads, eller et flisebelagt 

torv) 

 

- LAR (Lokal afledning af regnvand) 

 

- Permeabel asfalt (Asfalt, der sikrer, at vejen forbliver tør ved store mængder vand. Det lader 

vandet sive igennem overfladen i stedet for at ligge sig oven på)  

 

- Traktose (sammenpakning af jordområde, der gør det umuligt for vand at trænge ned, og 

dermed for planter at vokse) 

 

- Vandafledning (vand der skal ledes væk fra kloakkerne, for at mindske presset der kan opstå 

ved skybrud) 
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Teori 

Vesterbros historie  

I det kommende afsnit vil der komme en kort redegørelse for Vesterbros historie. Dette er relevant 

for at forstå, hvilken bydel Vesterbro er, og hvilke udfordringer der før i tiden har været på Litauens 

Plads, som kan have indvirkning på, hvilke overvejelser vi gør os undervejs, og hvordan vores 

endelige design bliver. Med dette afsnit vil vi bruge til sener at kunne svare på vores tredje 

arbejdsspørgsmål som lyder: Hvilken påvirkning har Vesterbro som kvarter på vores designløsning? 

 

Litauens Plads ligger på Vesterbro som er et af brokvartererne i København.  

Vesterbro er i tiden et af Københavns mest hippe områder at bo i og tiltrækker både unge, 

børnefamilier og stofmisbrugere. Indre Vesterbro har i årtier været hjemsted for stofmisbrugere og er 

sågar kendt for at være ”Nordeuropas største åbne stofmiljø, hvor stofrelaterede aktiviteter, 

stofbrugere og stofrelateret affald sætter et stærkt præg på bymiljøet” (Houborg, 2018: 4). I 2012 

blev loven omkring indtagelse af euforiserende stoffer ændret, og det har gjort det muligt for 

kommunerne at indrette specielle stofindtagelsesrum, som har til formål at fremme lokalmiljøet og 

gøre det nemmere for blandt andet Vesterbros borgere at leve sammen med stofmisbrugerne, da det 

skulle mindske affald og utryghed i gaderne, og dermed forhåbentligt gøre Vesterbro til et tryggere 

nærmiljø for beboerne (Houborg, 2018: 4). En undersøgelse viser dog, at der til stadighed er en 

større procentdel af befolkningen på Vesterbro, der føler sig utrygge ift. andre områder i København, 

men ud fra udtalelserne i rapporten er der også et flertal, der føler det mere trygt end før 

stofindtagelsesrummene blev indført (Houborg, 2018: 10). 

 

Det stadigt høje antal af stofmisbrugere der opholder sig på Indre Vesterbro, må dog dele bydelen 

med stadigt flere børnefamilier. En statistik fra Arbejderbevægelses Erhvervsråd viser, hvor mange 

småbørnsfamilier med børn fra 0-2 år, der er blevet boende efter deres førstefødte, kom til verden. 

Her er tallet på bl.a. Vesterbro steget fra 63 til 71 procentpoint fra 1990 til 2010 (Pihl, 2016: 2-3), 

hvilket vores observationer på Litauens Plads understøtter (Bilag 1).   

 Midt i et virvar af børnefamilier og stofmisbrugere ligger Litauens Plads midt på Vesterbro. 

Optil grænser både en integreret institution, en kirke, et fritidshjem og en skole. Den grænser 

ligeledes op til Saxogade og den befærdede Dannebrogsgade løber for enden af pladsen. Gaderne op 

til, placeringen og alene det, at det er en plads i et af Københavns mangfoldige brokvarterer, gør den 

spændende at arbejde med. 
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Pladsens udvikling 

Vi interviewede tidligere formand i områdefornyelsen, Thomas Egholm, for at blive klogere på 

pladsens historie, hvad den har været igennem, og hvordan de endte med det design, der er i dag. 

Dette er vigtigt for at forstå eventuelle fordele og ulemper ved at implementere forskellige designs.  

Thomas fortæller, at Litauens Plads ikke eksisterede før engang i 60’erne, hvor man valgte at 

rive en bygning, der gik tværs over pladsen, ned. Derved opstod Litauens Plads. Dengang fandtes der 

en fodboldbane på den ene halvdel, og noget buskads på den anden halvdel, hvor der nu er græs. 

Pladsen ser således ud indtil Københavns Kommune begynder at fokusere på de såkaldte 

lommeparker. Alle pengene til disse lommeparker bliver på hele Vesterbro puljet sammen til at forny 

Litauens Plads efter stærk opfordring fra Gethsemane kirken, der grænser op til. Pengene bliver brugt 

til at renovere det forhenværende buskads til en græsplæne (Bilag 2.6).  

 Det er i samme omgang, man graver pladsen ned, således trinene i siderne opstår og man 

bygger ligeledes faskinen, som har til formål at opsamle overskydende regnvand fra fodboldbanen 

(Bilag 2.6) 

 Der var i sin tid rift om pladsen og muligheder på Litauens Plads, da også 

parkeringssekretariatet ønskede at lave hele pladsen om til parkeringspladser (Bilag 2.6). Det bliver 

dog til sidst besluttet, at skybrudssikring og det sociale samvær skal være eneste fokus for 

renoveringen af pladsen, da der ikke var penge i budgettet til at lave parkeringspladser.  

En ting, der blev diskuteret meget under sidste områdefornyelse, var om hvorvidt der skulle 

være et halvtag over fodboldbanen eller ej. Mange ønskede det, men det blev i sidste ende fravalgt af 

frygt for at det igen skulle tiltrække pushere. Det var også langtfra befolkningens ønske, at der kom 

et halvtag (Bilag 2.6).  

Områdefornyelsen vidste allerede under fornyelsen, at Oehenslagerskolen skulle gennemgå 

en renovering og udvidelse, og at noget af Litauens Plads derfor skulle bruges til opbevaring af 

containere og efterfølgende en ny plads. Derfor valgte man allerede dengang at se bort fra den del af 

pladsen og kun koncentrere sig om den del af pladsen, hvor fodboldbanen er.  

Grunden til pladsen blev sænket var, at det gør det sværere for store rockerbiler at køre ind på 

pladsen. Derudover har det haft den effekt at opbevare overskydende vand ved kraftig regn (Bilag 

2.6). 

Al denne baggrundsviden er vigtig for at forstå, hvilke overvejelser der blev gjort, og hvorfor 

områdefornyelsen foretog de valg, om de gjorde. Det er altså væsentlig viden for at kunne arbejde 

videre med vores redesign af Litauens Plads.  
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Gehl og det gode byrum 

Da vores endelige design i stor grad handler om byrumsfornyelse, har vi, i vores teoriafsnit, blandt 

andet valgt at fokusere på Jan Gehls teorier omkring menneskets opførsel i offentlige rum, og 

hvordan man skaber liv i byer. Vi vil gøre brug af Gehls definitioner af byrumstyper til at analysere 

Litauens Plads, og vi vil bruge hans analyser om, hvad et godt byrum er, og hvordan et byrum 

inviterer til ophold frem for transit, da det er dette, vi gerne vil opnå med pladsen. Dette afsnit skal 

give empiri til at vi, i analysen, kan besvare vores andet arbejdsspørgsmål, som handler om, hvordan 

vi kan få pladsen til at invitere til mere aktivitet og ophold. 

 

Gehl blev færdig som arkitekt i 1960 fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Under uddannelsen 

lå hovedfokus på bygninger som værende den vigtigste del af storbyen, men Gehl skiftede hurtigt 

interessefelt og begyndte at undersøge alt det der foregår uden for bygningerne – nemlig livet 

mellem husene (Jan Gehl: How to Build a Good City, 2019). Gehl har de sidste 40 år forsket i 

byplanlægning, med fokus på byliv i det offentlige rum. Samtidig har han udgivet bøger og lavet 

byfornyelser i store dele af verden, blandt andet Shanghai, San Francisco og Istanbul. Han har dog 

også sat et stort præg på sin hjemby København (Projects - Gehl, n.d.). 

Den menneskeorienterede by 

Mange storbyer rundt om i verden er blevet gradvist mere trafikbelastede og støjfyldte, men 

København er en af de byer, der modsat er gået fra at have en bilorienteret bymidte til at have en 

menneskeorienteret bymidte (Gehl & Gemzøe, 1996). Det store vendepunkt for København skete i 

1962, da den ellers trafikbelastede hovedgade gennem byen blev omlagt til gågade - det vi i dag 

kender som Strøget. Dette gav hurtige, positive resultater, da antallet af fodgængere allerede efter ét 

år, steg med 35% (Gehl, 2010). Alle de små torve og pladser som dengang blev brugt til parkering, 

blev omlagt til såkaldte "menneskepladser". Dette resulterede i at arealet til fodgængere og dermed 

bylivet, i perioden fra 1962 – 2005, blev syvdoblet (Gehl, 2010). 

  

For Gehl er det at være til fods essentielt for mennesket, og fodgængere er essentielt for at skabe liv i 

en by. Han mener at en gåtur ikke bare en gåtur. Det handler om at skabe kontakt med sine 

medborgere, og at dele de oplevelser og glæder, der kommer ved at være udendørs. Det vigtigste for 

Gehl er mødet, hvilket det offentlige rum sætter rammerne for (Gehl, 2010). Det er disse rammer vi 

gerne vil undersøge og gøre bedst muligt brug af i vores re-design af Litauens Plads. Vi vil med dette 

projekt finde ud af, hvilke rammer der skal sættes, for at opnå det møde, vi gerne vil have på 

Litauens Plads - nemlig opholdet. 
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Byens møblering 

Gehl skriver, at byliv kan opstå af mange forskellige aktiviteter alt afhængigt af, hvad byrummet 

inviterer til. Der kan f.eks. inviteres til at promenere, at stoppe op og se, at sidde og slappe af osv., og 

hvis der skal inviteres til mere end bare gennemgang, som er det, vi gerne vil opnå med Litauens 

Plads, skal fokus ligge på blandt andet møblering, det visuelle, som gør at man føler sig tryg (Gehl, 

2010). Det er derfor disse elementer vi vil bruge, når vi analyserer Litauens Plads og begynder vores 

designovervejelser. I forhold til hvad møblering kan gøre for Litauens Plads, vil vi kigge på Gehls 

opdeling af byens siddepladser.  

Den gode by er nemlig, ifølge Gehl, fyldt med siddepladser og de opdeles i primære og 

sekundære. De primære er siddemøbler; det vi kender som bybænke, caféstole osv., er oplagte til 

længerevarende ophold, da komforten generelt er høj, fordi der typisk er ryg- og armlæn. Dette giver 

god støtte og er nemt at komme til og fra og vælges derfor ofte af det ældre publikum (Gehl, 2010). 

De sekundære siddepladser er mere uformelle og invitere typisk til kortere ophold. Det kan være 

stort set alt i byen, som f.eks. trapper, springvand, kantsten osv. Disse er typisk mindre komfortable, 

hvilket betyder de oftere bruges af et yngre publikum (Gehl, 2010).  

 

Selvom et byrum er nok så inviterende til nogle bestemte aktiviteter, understreger Gehl, at klimaet 

spiller en væsentlig rolle for omfanget af de udendørs aktiviteter. Er det f.eks. for vådt, kan 

aktivitetsmulighederne ende med at blive reduceret eller helt umuliggjort, hvilket vi selv har 

observeret er en realitet på Litauens Plads (Gehl, 2010). Derfor vil vi skabe omgivelser, der godt kan 

invitere til aktiviteter, f.eks. at gå, sidde og opholde sig, på trods af dårligt vejr, netop ved at 

inkorporere skybrudssikring i vores byrumsdesign. 

Menneskets bevægelser i byrummet 

Gaden er et bevægelsesrum, hvor vi inviteres til at færdes i lineære baner. Her er formålet 

udelukkende transit og budskabet "gå, gå, gå", hvor på torvet og pladsen kan øjet overskue et større 

område, og man inviteres derfor til at "stoppe op og se hvad der sker" (Gehl, 2010: 48). På torvet og 

pladsen kan der være flere mulige veje, som ikke nødvendigvis er lineære, og der inviteres hermed til 

at sænke farten og undersøge stedet nærmere. Som observeret på Litauens Plads bevæger folk sig 

oftest i lineære baner, da det er dette pladsen, inviterer til, og vi vil derfor bruge Gehls teori om, at 

sænke farten på fodgængerne ved at lave alternative gangstier i vores designproces (Bilag 1).  

 

Gehl mener at et af samtidens problemer med byplanlægning er, at der laves for mange store byrum 

(Gehl, 2010). Hvis en plads er for stor, føles den tom og upersonlig og dermed uindbydende (Gehl, 
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2010). Modsat gør mindre plads, at folk rykker tættere sammen, og oplevelsen bliver personlig og 

vedkommende. Gehl beskriver dette som at "bymiljøet sansemæssigt bliver mere stimulerende" 

(Gehl & Gemzøe, 1996: 32). Byrummet fremkommer altså mere indbydende og appellerer til flere 

mennesker. Det er derfor vigtigt at have med i vores designovervejelser, at selvom det er godt at 

have et udsyn i kontrast til gaderne, kan en plads også blive for tom. Vi skal dermed tænke ind, at der 

også skal være tætte omgivelser, hvor man kan rykke tættere på hinanden. Dette kan nemlig ifølge 

Gehl resultere i en selvforstærkende proces, hvor folk tiltrækker folk, som tiltrækker flere folk. Som 

Gehl skriver; "Mennesker inspireres og tiltrækkes spontant af aktivitet og tilstedeværelse af andre 

mennesker." (Gehl, 2010: 75). 

Den grønne by 

Selvom et byrum opfylder alle de fysiske og praktiske behov, må man ikke glemme at lægge vægt på 

det visuelle udtryk. Begge ting er vigtige i skabelsen af det gode byrum (Gehl, 2010). 

Gehl skriver at f.eks. topografi og højdeforskelle er med til at forbedre oplevelsen frem for 

horisontale flader, da det både inviterer til aktivitet og samtidig giver et nyt perspektiv på 

omgivelserne af det givne byrum (Gehl, 2010). Dette giver god mening for os at bruge, da vi arbejder 

med vandafledning og derfor kan bruge højdeforskelle til at manipulere med større mængder vand, 

og samtidig kan det give Litauens Plads et nyt udtryk og invitere til ny aktivitet. Vi vil derudover 

gerne, i vores design, inkorporere et grønt element, da beplantning ifølge Gehl er med til at gøre 

byen smukkere, og give et bestemt visuelt udtryk. Grønne områder er desuden også funktionelle, 

f.eks. renses luften, hvilket er med til at formindske forurening, og så giver træer og buske f.eks. 

skygge og læ. Specielt placeringen af træer kan signalere mange ting. Allétræer signalerer et lineært 

forløb, altså et sted, der inviterer til transit, hvor træer inde midt i f.eks. en park eller et torv inviterer 

til at stoppe op og nærme sig (Gehl, 2010). Derudover kan en bestemt type beplantning være med til 

at afhjælpe problemet med oversvømmelse, hvilket vi vil komme mere ind på senere. 

 

Til vores analyse af den nuværende Litauens Plads, vil vi gøre brug af Gehls definitioner på 

byrumstyper. Gehl inddeler i sin bog "Nye byrum" byens pladser og torve i 5 forskellige 

byrumstyper. Vi lægger i dette afsnit vægt på de byrumstyper, der er relevante at bruge i vores 

analyse af Litauens Plads, nemlig opholdstorvet og promenaden (Gehl & Gemzøe, 2000). 

  

Opholdstorvet er det torv, eller den plads, der hverken er byens centrale torv, eller en 

monumentalplads, men hvis primære funktion er mødested og ophold (Gehl & Gemzøe, 2000). 
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Et godt eksempel på et opholdstorv er Place de la Bourse i Lyon, Frankrig. Pladsen er beliggende 

centralt i byen og er forholdsvis lille, dvs. ca. 40 x 50 meter. Pladsen er et renoveret byrum med en 

overflade, der hovedsageligt består af beplantningselementer (Gehl & Gemzøe, 2000). Pladsen er 

omringet af boliger, men er samtidig placeret tæt på det travle hovedstrøg. Pladsen er forholdsvis tæt 

og ugennemsigtig, og den fungerer derfor som et roligt åndehul, der byder på "opholdslommer", hvor 

man kan trække sig tilbage fra byens uro og støj. Den inviterer altså både til korte og længerevarende 

ophold, hvor man kan sidde nogenlunde uforstyrret, selvom man opholder sig meget centralt (Gehl & 

Gemzøe, 2000). Litauens Plads har mange ligheder med Place de la Bourse, hvilket vi vil bruge i 

vores analyse af pladsen. 

  

Promenaden er det lineære byrum der godt kan bruges til ophold, men overvejende inviterer til 

retningsbestemt bevægelse (Gehl & Gemzøe, 2000). 

Et eksempel på en promenade er Champs-Élysées i Paris, som er et renoveret byrum, hvor fokus 

ligger på fladen og det lineære forløb (Gehl & Gemzøe, 2000). Her er der plantet allétræer i to 

rækker for at understrege vejens forløb og underlaget består af fliser, hvilket er med til at invitere til 

konstant bevægelse (Gehl & Gemzøe, 2000). Litauens Plads har nogle af de samme egenskaber som 

promenaden, hvilket vi vil komme nærmere ind på i analysen. 

 

Vi kan med viden, om disse byrumstyper undersøge, hvad der gør Litauens Plads til dét, den er, ved 

at sammenligne den med andre byrum, Place de la Bourse og Champs-Élysées, der i forvejen er 

defineret af Gehl. Hermed håber vi at komme frem til, hvilke elementer vi skal forbedre og forandre, 

og hvordan det skal udføres, for at vi kan ændre på måden, pladsen bruges på.   

 

Når skybruddet banker på 

”Prognoserne for fremtidens vejr peger på, at vi vil opleve mere ekstreme regnskyl om sommeren, 

mere nedbør om vinteren, flere storme og stigende vandstand i havene.”(Københavns Kommune, 

2012: 5) 

 

Sådan lyder indledningen på Københavns skybrudsplan fra 2012. Denne plan går ud på at 

København skal designes til at være mere ”robust” overfor de store vandmasser, der kan forekomme 

under et skybrud. Dette afsnit handler om, hvordan vejret udvikler sig, og hvorfor der kommer flere 

og flere skybrud i Danmark og hvilke metoder og værktøjer, der kan bruges til at sikre byen mod 
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oversvømmelser. Vi påtænker at dette afsnit skal hjælpe os til, i analysen, at besvare vores første 

arbejdsspørgsmål, som lyder således: Hvordan kan vi, med vores design, skybrudssikre Litauens 

Plads? 

Klimaforandringernes trussel 

I form af den industrialisering og teknologiske fremdrift menneskeligheden har set de seneste tre 

århundreder, står vi overfor en hidtil uset stor problemstilling, nemlig klimakrisen. De drivhusgasser 

vi udleder, når vi brænder fossile brændstoffer af og dyrker vores landbrug som vi gør, forårsager 

temperaturstigninger. Disse temperaturstigninger vender op og ned på jordens klima. Ikke nok med 

vi ser isen på polerne smelte og verdenshavene stige, ser vi også hyppigere og mere ekstreme 

vejrforhold, som ligger et enormt pres på vores metropoler. I Danmark mærkes disse ekstreme 

vejrforhold specielt i form af skybrud. Skybrud bliver dannet når der er for stor forskel på jordens 

overfladetemperatur og lufttemperaturen i atmosfæren. Derfor opstår skybrudsfænomenet oftest om 

sommeren, da det er her, forskellen på luftens og jordens temperatur er størst. 

 

 

(Damberg, 2019) 

Dette er interessant, da det netop er sommermånederne juni, juli og august, hvor der opholder sig 

flest mennesker udenfor, og der er størst behov for offentlige udendørsarealer til ophold. Det er 

derfor et kæmpe problem, hvis disse udendørsarealer ikke kan håndtere regnvandsmængderne og 

bliver oversvømmet, og dermed er ubrugelige i op til flere dage efter et skybrud i de måneder, der er 

størst behov for dem.  

 

Ifølge undersøgelser og målinger lavet af Danmarks Meteorologiske Institut kan vi se, hvordan vi har 

haft både en øget mængde regn og flere solskinstimer om året de seneste årtier. (Danmarks 

Meteorologiske Institut, 2019) 
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(Cappelen, 2019) 

På grafen til højre, ser vi mængden af regn i forhold til et gennemsnit regnet ud over en 30-årig 

periode fra 1981-2010. Der er tydelige tendenser til større mængder regn i slutningen af det 20 

århundrede og starten af det 21 århundrede. På grafen til venstre ser vi antallet af solskinstimer i 

forhold til et gennemsnit, der er regnet ud over en 30-årig periode fra 1981-2010. Igen har der været 

langt flere solskinstimer i starten af det 21. århundrede i forhold til gennemsnittet. I 2018 blev der 

både slået rekord i maj og juli for mest solrige måneder nogensinde (Lilleøre & Pedersen, 2018). 

 

Nedenstående billeder er taget henholdsvis d. 24. maj 2018 og d. 27. juli 2018, og her ser man 

tydeligt, hvor varm sommeren i 2018 var i Danmark.  

(Lilleøre & Pedersen, 2018) 

 

Det stigende antal solskinstimer har rigtig meget med fremtidens skybrud at gøre. Når 

jordtemperaturen bliver varmere og vejret fugtigere, betyder det, at de skybrud vi kommer til at se 

fremover i Danmark, vil være kraftigere end nogensinde før. Når det generelt bliver varmere året 

rundt vil skybrudene også have større risiko for at forekomme i vinterhalvåret, hvor de normalt ikke 

forekommer så ofte (Damberg, 2019). 

 

Der hersker altså ingen tvivl om, at voldsommere skybrud vil ramme os hyppigere i fremtiden, og 

som nævnt tidligere, vil dette have store konsekvenser for byerne. Derfor er det vigtigt, at der i 
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byerne sker en udvikling med fokus på skybrudssikring, for at undgå at huse og gader bliver 

oversvømmede og ødelagte. Følgende afsnit handler om, hvilke metoder og værktøjer der kan bruges 

til at håndtere store mængder regnvand i byen. Der er lagt fokus på de metoder, der er relevante for 

os at bruge til vores design af Litauens Plads.  

Regnvand i København 

Som sagt har Københavns Kommune lavet en skybrudsplan med det formål at designe København til 

at blive hårdfør og kunne klare mere intens nedbør.  

Ifølge Københavns skybrudsplan, kan problemet med oversvømmelse løses på to måder; ved 

at arbejde med byens overflader, og ved at arbejde under jorden. Ved at udnytte byens overflader 

med lav befæstelsesgrad, som f.eks. parker, til at ændre på terrænet kan man aflede en stor del af det 

regnvand, der kommer ved skybrud (Københavns Kommune, 2012). Herudover kan steder med høj 

befæstelsesgrad, som f.eks. asfalterede veje eller flisebelagte pladser, udnyttes til at opbevare vandet, 

da det ikke kan sive ned igennem. Da mængden af vand ved skybrud typisk er alt for stor til at kunne 

opmagasineres, kan denne løsning ikke udelukkende bruges. Derfor kombineres den med blandt 

andet tunnelløsninger til de områder, hvor overfladeløsninger ikke er mulige, hvor vandet ledes ud i 

havet. Alt dette er for at lægge mindre pres på kloakkerne (Københavns Kommune, 2012). Da vi har 

afgrænset os til ikke at arbejde med kloakker og det underjordiske, fokuserer vi på de løsninger, vi 

kan arbejde med på overfladen af pladsen.  

 

Området vi arbejder med på Litauens Plads, har lav 

befæstelsesgrad. Overfladen består hovedsageligt af 

et græsareal, hvilket gør at vandet, til en vis grad, kan 

sive ned. Ved store regnskyl kommer der så meget 

vand på én gang, at det ikke kan sive ned i jorden på 

én gang. Derfor lægger det sig på overfladen og gør 

pladsen ubrugelig og desuden ødelægger græsset. 

Dette skyldes blandt andet at græsset inde på midten 

af pladsen, er trådt så meget ned at det har skabt traktose1, som resulterer i at vandet har endnu 

sværere ved at trænge igennem overfladen.  

Det giver derfor mening for os at arbejde med enten at aflede eller opmagasinere regnvandet, så hele 

pladsen ikke ligger under vand ved skybrud. Dette er især vigtigt da det, som nævnt i ovenstående 

 

1  Traktose er sammenpakning af jordområde, der gør det umuligt for vand at trænge ned, og dermed 

for planter at vokse. 
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kapitel, er i sommermånederne risikoen for skybrud er størst, og da det samtidig er disse måneder 

flest mennesker benytter sig af de offentlige udendørsarealer som f.eks. Litauens Plads. Dermed er 

det vigtig at få designet en plads, der ikke ligger under vand og bliver ubrugelig i mange dage, men 

som håndterer regnvandet og samtidig kan benyttes umiddelbart efter et skybrud ophører. Da pladsen 

ikke ligger optimalt i forhold til at aflede vand direkte i havnen, har vi derfor besluttet os for at 

basere vores design på, hvordan vi kan opbevare vandet midlertidigt på pladsen. Dette giver samtidig 

god mening da, vi ligesom Københavns Kommune, gerne vil bidrage til at gøre byen, og ikke mindst 

Vesterbro, mere grøn og blå, ved f.eks. at plante træer og skabe regnvandsbassiner (Københavns 

Kommune, 2012). Som Gehl også understreger, kan en grøn by, udover at give et smukt udtryk, 

bidrage til mange ting, som f.eks. rensning af luft og muligheder for læ og skygge. 

 

LAR-metoder 

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) er et begreb vi kommer til at arbejde med i vores design. Ideen 

bag begrebet består i, at regnvand mere eller mindre frakobles kloaksystemet, som ved skybrud 

kommer under et stort pres. I stedet for bruges metoder og værktøjer til både forsinkelse, afledning 

og opbevaring af vand ved f.eks. skybrud, såkaldte LAR-løsninger, som foregår på overfladen af 

byerne (Aarhus Kommune, 2011).  

 

 

Denne figur fra ”LAR i Danmark”, viser fire forskellige metoder der blandt andet kan bruges til 

LAR-løsninger. Fra venstre: forsinkelse (midlertidig opmagasinering), nedsivning, fordampning og 

transport (Teknologisk Institut, n.d.). To af disse metoder, forsinkelse og nedsivning, vil blive 

uddybet og beskrevet i følgende afsnit, da det er dem, det giver mest mening for os at arbejde med i 

vores design.  

 

Til at skybrudssikre Litauens Plads på bedst mulig vis, vil vi gøre brug af LAR-løsninger som 

beskrevet ovenfor. Dette afsnit beskriver, hvad de forskellige metoder og elementer består af, og 

hvilke resultater de hver især kan give.  
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Teknologisk Institut deler de generelle LAR-metoder op i kategorierne; forsinkelseselementer, 

nedsivningselementer og fordampningselementer. Vi har valgt at lægge fokus på to af de tre, nemlig 

forsinkelses- og nedsivningselementerne, da disse giver bedst mening at arbejde med på Litauens 

Plads. Fordampningselementer knytter sig primært til grønne tage, som vi ikke kommer til at arbejde 

med, da vi har valgt at afgrænse os til kun at tage udgangspunkt i overfladeløsninger. Dette har vi 

gjort, da det for os er mest relevant at arbejde med overfladen på Litauens Plads, da denne, ifølge 

vores observationer og interviews, ikke fungerer som den er nu. Havde vi haft mere tid, kunne vi 

f.eks. have udbygget vores design og inddraget omkringliggende huse og lejlighedskomplekser, og 

dermed gjort brug af grønne tage.   

Forsinkelseselementer 

For at forsinke regnvandet arbejdes der med midlertidig opmaganisering, for at bortledningen af 

vandet tager længere tid. Bortledningen kan både ske til et nedsivningsanlæg (se senere afsnit), men 

også til kloaksystemet, selvom dette helst skal undgås. Hvis vandet bortledes til kloakkerne, ligger 

det dog stadigvæk mindre pres på dem, idét vandet først forsinkes. Bortledes 

vandet til et nedsivningsanlæg, opnås den fuldkomne vandafledning, hvilket 

ligger endnu mindre pres på kloakkerne (Teknologisk Institut, n.d.).  

Nogle af de forsinkelseselementer som Teknologisk Institut anvender til 

midlertidig opbevaring af regnvand, er; våde og tørre bassiner. 

 

Våde bassiner indeholder i forvejen 

vand som f.eks. små naturlige eller 

kunstige søer. Disse kan opsamle 

regnvand, og derefter langsomt 

transportere det videre ved hjælp af et 

afløb, der leder vandet til enten et 

nedsivningsanlæg eller kloakken, indtil den normale vandstand igen er nået. De 

våde bassiner skal, ved normal vandstand, maks. være 1 meter dybe for f.eks. at undgå 

drukneulykker (Københavns Kommune, 2009a).  
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Tørre bassiner kan f.eks. være et nedsænket 

græsområde, der normalt er tørt, men som, 

pga. højdeforskellen, fyldes med vand ved 

store regnskyl. Bunden af bassinet kan både 

fungere som et nedsivningssystem, hvis den 

f.eks. består af grus eller sand, men den kan 

også være hård, og dermed aflede vandet 

langsomt til kloaksystemet. Det tager 

normalt 1 – 3 dage før det fyldte bassin 

tømmes for regnvand og igen kan benyttes som normalt (Københavns Kommune, 2009b).  

 

Nedsivningselementer 

For at vand kan sive bedst muligt ned i jorden, skal det helst kombineres 

med et forsinkelseselement, da vandet ved skybrud tilføres hurtigere, end 

det kan nå at sive ned i jorden. Nedsivningselementer kan f.eks. være 

permeable belægninger, regnbed og faskiner. Disse vil blive beskrevet 

nedenfor. 

 

Permeabel belægning er en overflade, som både kan bruges som andet befæstet belægning, til f.eks. 

kørsel og gang, men som også giver mulighed for at regnvand kan sive igennem og ned i jorden. Et 

eksempel er belægning med græsarmering. Denne type belægning består af et net af beton, der 

indkredser små firkanter af græs, hvilket gør, at den både kan 

infiltrere vand, men samtidig er mere slidstærk end græsset i 

sig selv, og stadig giver et grønt udtryk. Under belægningen 

kan f.eks. være et lag af sand eller grus, der afhjælper vandets 

infiltrering yderligere (Teknologisk Institut, n.d.). 

 

Et regnbed er et lille beplantet område, der typisk er nedsunket for at til-lede regnvandet. 

Beplantningen i bedet optager vandet effektivt samtidig med, at det giver omgivelserne et grønt og 

smukt udtryk, og tiltrækker fugle og andre smådyr (Københavns Kommune, 2009c). Valget af 

planter kan være en udfordring, da de både skal kunne overleve tørre tider, men samtidig skal kunne 

stå dækket af vand. En anden vigtig faktor er bunden af bedet, som typisk består af grus, der hjælper 

både til nedsivningen af vandet men også til plantelivet. Et eksempel på en effektiv beplantning i 



26 

 

regnbedet, er bestående af forskellige stauder, 

prydgræsser og buske, da disse både kan holde 

til at stå tørt og vådt (Teknologisk Institut, 

2012). 

 

Et andet godt nedsivningselement, som faktisk 

kan kombineres med regnbedet, er en faskine. En faskine er et hulrum i jorden, der er fyldt ud med 

enten sten eller plastkassetter, hvor der er plads til, at regnvandet kan opsamles. Hulrummet kan 

derfor hurtigt fyldes med regnvand, hvorefter det langsomt siver videre ud i jorden (Københavns 

Kommune, 2009d). Faskiner kan placeres under andre LAR-metoder som f.eks. regnbedet og det 

tørre bassin, hvilket giver en hurtig og effektiv nedsivning af vandet.  

 

LAR i København 

Tåsinge Plads på Østerbro er det første klimatilpassede område i København. Her er der gjort brug af 

forskellige LAR-løsninger der er kombineret og sat sammen for at give en mere effektiv afledning af 

regnvandet. Selve pladsen er f.eks. bygget op så den ene del hæver sig i en forhøjning, hvorfra resten 

af pladsen falder i højden, og danner en skrænt, hvilket gør at det regnvand, der nu må falde, altid 

løber i en bestemt retning, og man ved, hvor det ender (Klimakvarter, n.d.). På det laveste punkt af 

pladsen er placeret et nedsivningsanlæg i form af et regnbed, da dette kan klare at stå i vand i 

længere tid, og samtidig giver et frodigt og grønt udtryk (Klimakvarter, n.d.). Under regnbedet er en 

faskine der yderligere kan optage vandet, og dermed forsinke bortledningen (Klima kvarter, n.d.). I 

vandets løb, på vej mod regnbedet, kommer det forbi et andet nedsivningsområde, der forsinker 

vandet, så det hele ikke skal infiltreres på samme tid. Formålet med denne opbygning, er at holde de 

højeste punkter fri for oversvømmelse, så de dermed kan bruges aktivt samtidig med, at man helt 

præcist ved, hvor vandet løber hen og ender, uden det er i vejen for det omkringliggende byliv 

(Klimakvarter, n.d.). 

 Nogle af de samme LAR-løsninger er blevet brugt i et af de nyeste skybrudsprojekter i 

København, nemlig Scandiagade på Sydhavnen. Projektet på Scandiagade er lavet med det formål at 

kunne håndtere store mængder regnvand, og samtidig give gaden et grønt twist og skabe ny aktivitet 

(1:1 Landskab). Gaden består nu af otte nedgravede, tørre bassiner, der, når der falder kraftig regn, 

fyldes op, og forsinker regnvandet, præcis som beskrevet af Teknologisk Institut ovenfor. På toppen 

af bassinerne, i gadehøjde, løber en gangbro, som stadig kan benyttes, selvom der er faldet voldsom 

regn. Når bassinerne efter nogle dage igen er tørre, inviterer de hver især til forskellige aktiviteter og 
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et grønt rum, der giver plads til biodiversitet og skaber gode betingelser for insekter, sommerfugle 

osv. (1:1 Landskab).  

 

Her har vi ladet os inspirere af disse to skybrudsprojekter i København til, hvordan man kan 

sammensætte forskellige LAR-løsninger i et byrum. Generelt kan brugen af topografi have flere 

funktioner i et byrum. Udover at kunne bruges som vandafleder, som på Tåsinge Plads, og som 

vandbeholder i Scandiagade, kan højdeforskelle i terrænet, ifølge Gehl, åbne op for aktiviteter på den 

givne plads. Dette er meget væsentligt at tage højde for i vores design af Litauens Plads, da den som 

udgangspunkt er meget flad og forudsigelig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Metode 

I dette afsnit præsenterer vi de metoder, vi har benyttet os af, og hvordan vi har brugt dem til at 

indsamle den data, vi vil bruge til at analysere Litauens Plads. Vi har samlet vores metodiske empiri 

gennem observationer og interviews. Ud fra fra den empiri vi opsamler gennem vores metoder, med 

teoretisk forståelse fra Jan Gehl og viden omkring LAR-løsninger, vil vi skabe en model af et 

multifunktionelt redesign af Litauens Plads. 

Observation 

For at forstå, hvordan borgerne bruger pladsen, har vi valgt at lave en brugerundersøgelse i form af 

passiv observering, hvor vi har sat os selv i feltrollen som “den totale observatør” (Kristiansen, 

1999). I denne rolle holder vi os på afstand fra informanterne og holder os uden for den sociale 

kontekst vi observerer. Informanterne består af de borgere der bevæger sig på og omkring Litauens 

Plads.  

Det vi får ud af at gå i feltrollen som den totale observatør er at vi kan iagttage vores målgruppe uden 

at ændre i deres normale adfærd. Denne observationsmetode er god til at give os et indblik i 

borgernes bevægelsesmønstrer i grove træk, den giver os noget let målbart data som vi kan bruge til 

at skabe et overblik over borgernes gennemsnitlige adfærd, og det er også derfor, vi har valgt at 

benytte metoden. Grunden til, at den gennemsnitlige adfærd er interessant er, at vi vil arbejde med 

den gennemsnitlige borger og deres bevægelsesmønster og adfærd for at lave en så mangfoldig plads 

som muligt. Konsekvensen ved at gå i feltrollen som den totale observatør er, at vi kun kan formode, 

hvorfor vores informanters bevægelsesmønstrer og handlinger er, som de er. Derfor kan 

misforståelser af ens informanter forekomme. Vi kan dog kompensere for konsekvenserne af 

metoden ved at bruge andre og mere kvalitative metoder som f.eks. interviews (Kristiansen, 1999). 

 

Vi har været ude i felten og lave observationer med det formål at få en kvantitativ optælling af, hvem 

der gør hvad. Vi er her inspireret af Gehls måde at observere livet i et byrum, nemlig ved at sætte tal 

på, hvor mange der gør det ene og det andet. 

Vi har brugt metoden ved at sætte os på forskellige afsides bænke ved pladsen og se på, 

hvordan pladsen bliver brugt. Vi har observeret, hvordan folk bevæger sig på og omkring pladsen, 

hvor mange der stopper op for at opholde sig på pladsen, hvad deres gøremål på pladsen er, og om de 

er i grupper eller alene. 

Vi har placeret os på tre forskellige destinationer som er markeret med røde prikker på kortet 

længere nede i afsnittet. Vi har skiftedes til at komme på pladsen i tredive minutter ad gangen og har 
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siddet på henholdsvis en bænk i det nordvestlige hjørne af pladsen, en bænk i den sydlige del af 

pladsen og på en bænkkonstruktion i den vestlige del nærmest fodboldfaciliteterne. Vi har observeret 

på forskellige tidspunkter af dagen på forskellige ugedage, for at få den bredest mulige indsigt i 

pladsens brug. 

 

 

Google-Maps billede af Litauens Plads. 

De markerede pletter, er de bænke vi har observeret fra. 

 

Vi har delt vores observationer op i to hovedkategorier; brugere og forbipasserende.  

Vi har kategoriseret de forbipasserende i følgende kategorier: 

 

Alene: Gående personer med hverken cykel, hund eller følgesvende. 

Par: To personer uafhængigt af køn med hverken hund eller cykel. 

Familier: Voksne personer med barnevogn eller børn. 

Cyklister: Folk der er på cykel eller har gået med en cykel. 

 

Vi har kategoriseret brugerne af pladsen i følgende kategorier: 

 

Hundeluftere: Person eller par der har luftet deres hund eller hunde på pladsen. 

Familier: Person eller personer med barn eller børn der har brugt pladsen til leg. 

Bruger af kirken: Personer der kommer fra eller til kirken. 

Sidder på pladsen: Person eller personer der har brugt pladsen bænke eller siddepladser til ophold. 

Gennemgang: Person eller personer der har brugt selve pladsen til transit for at passerer fra A til B. 
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Skolebørn: Børn fra Oenhenslagerskolen der har brugt pladsen til leg. 

 

Da vi foretog observationerne delte vi det op i disse kategorier, da vi på daværende tidspunkt 

vurderede, det kunne have relevans på et tidspunkt. Vi har efterfølgende kun brugt dele af 

kategorierne i vores analyse af observationerne, da kun nogle af disse faktisk har været relevante.  

 

Det, vi grundlæggende har kunnet se på vores resultater, er at langt størstedelen af de mennesker, der 

kommer igennem området, er forbipasserende der skal fra A til B via Dannebrogsgade. 

Af de borgere der gør ophold på græsarealet, ser vi primært hundeluftere. Da Litauens Plads er et af 

de få grønne områder på Vesterbro, specielt i den sydøstlige del af bydelen, appellerer den til mange 

hundeluftere. Hundelufterne gør som regel ophold på pladsen i 5-10 min og lader deres hunde løbe 

lidt omkring. Derudover ser vi en gruppe mennesker bruge pladsen som transit ved både at gå forbi 

og krydse tværs over.  
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Interviews 

For at få dybere indsigt i, hvad borgerne der kommer på pladsen, tænker om stedet, har vi valgt at 

interviewe forskellige tilfældigt udvalgte personer for at få deres mening om, hvad der kan forbedres 

på pladsen, og hvad der fungerer som det skal. Derudover har vi haft aftalte interviews med en 

pædagog og ekspert på området. 

 

Vi har interviewet vores personer hver især eller i grupper af to, for at det ikke skal føles 

overvældende for den interviewede borger og for at det skal give en mere afslappet og personlig 

samtale. 

 

Interviewperson 1: Ung mand fra nærliggende arbejdsplads. 

Kommer dagligt på pladsen for at ryge en cigaret og holde pause fra hans nærliggende arbejde. 

Beskriver græsset på pladsen som noget grimt og ser mest pladsen som en hundeplads. Påtaler at 

pladsen ikke er så befolket og foreslår træstier som løsning på oversvømmelse, samt flere træer 

(Bilag 2.4). 

 

Interviewperson 2: Midaldrende kvinde, boet på Vesterbro over 30 år, hundelufter. 

Synes som udgangspunkt pladsen fungerer og sætter stor pris på åbenheden og det grønne areal samt 

at den skaber et hyggeligt rum om sommeren, dog synes hun græsset på pladsen har brug for et løft. 

Savner en hundeplads på Vesterbro, hvor hunde må løbe frit, og har svært ved at forstå meningen 

med faskinen (Bilag 2.3). 

 

Interviewperson 3: Midaldrende kvinde, boet på Vesterbro 13 år. 

Værdsætter at pladsen er blevet mere åben end førhen, og at den giver mulighed for aktiviteter nu i 

form af f.eks. bordtennis. Den er dog blevet lidt for åben, og mangler hyggelige kroge, træer, 

sansehaver og at græsset er for grimt. Føler der mangler noget at kigge på centralt i pladsen, for at 

gøre det mere attraktivt at sidde på plænen, da man hurtigt kan være til skue for de omkringstående 

bænke. Finder den hyggelig i sommerperioden, men meget trist i efterårs- og vinterperioden (Bilag 

2.1). 

 

Interviewperson 4: Midaldrende kvinde fra arbejdsplads på Saxogade, hundeejer. 

Kommer cirka en gang om ugen og går tur med hunden. Føler, der er givet op på græsset og at 

pladsen altid er sjappet. Pladsen fungerer udmærket da der er aktiviteter til børnene, men så gerne der 
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blev bygget en form for stisystem eller evt. en pergola i midten for at gøre den hyggeligere. Så gerne, 

der kom mere grønt på pladsen (Bilag 2.2).  

 

Interviewperson 5: Pædagog fra nærliggende institution 

Arbejder i børneinstitutionen ‘Klatretræet’ som består både af en vuggestue og en børnehave. 

Pædagogen vi har snakket med, var en del af vuggestueteamet. Beskriver de omkringliggende veje 

som for trafikerede til at vuggestuen vil benytte sig af pladsen. Pladsen er også uren, der ligger 

mange hundelorte og cigaretskodder, hvilket ikke er ideelt for et område, hvis små børn skal bruge 

det. Han siger pladsen bliver brugt i ny og næ til leg af børnehaven (Bilag 2.5).  

 

Interviewperson 6: Formand for Vesterbro Lokaludvalg 

Længere interview med formanden for Vesterbros Lokaludvalg, som har været med til at debattere 

og planlægge sig frem til hvordan og hvad der skulle ændres på pladsen. Fortæller os om 

baggrundshistorien for hele renoveringen og hvilke tiltag man har haft i tankerne på pladsen. 

Kommer ind på detaljer om, hvorfor der er valgt at bygge både fodboldbane og faskine, og er 

ligesom borgerne frustreret over, at græsplænen lider af traktose (Bilag 2.6).  

 

Vi har brug for denne data for at forstå, hvordan pladsen kan forbedres. Vi kan via vores 

observeringer se, hvordan pladsen bliver brugt, og hvem den bliver brugt af. Vores interviews giver 

os en bedre indsigt i, hvad de enkelte borgere synes pladsen mangler, og hvad der fungerer godt ved 

pladsen. Vi vil bruge denne data til at skabe det bedst mulige design af pladsen. 

Designmetode 

Til at lave et design, der skal løse vores problemstilling bedst muligt, vil vi følge Hevners tre-cyklus 

model, der består af; Environment, Design Science Research og Knowledge Base (Hevner & March, 

2003). Hevners model, kombinerer designvidenskab med adfærdsvidenskab, og denne er relevant for 

os at bruge, da menneskers opførsel i høj grad er med til at bestemme vores design (Hevner & 

March, 2003). 
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 (Hevner, 2007) 

I Environment delen tager vi ud og laver feltarbejde og snakker med folk, som forhåbentligt kan give 

os en bedre forståelse af problemet og samtidig give os den første inspiration og de første ideer til 

designet.  

 

Under Knowledge Base finder vi igennem litteratur, empiri og ekspertise fra teoretikere, som skal 

underbygge vores problematikker, og som skal give os teori, vi kan bruge til at analysere Litauens 

Plads.  

 

Herefter kan vi bruge alt dette forarbejde til vores Design Science Research, først i form af en 

idegenereringsproces, hvor vi skaber ideerne, som vi derefter kan begynde at arbejde videre med. Til 

vores første brainstorm, vil vi gøre brug af divergent og konvergent tænkning, hvor vi først åbner op 

for alle ideer og derefter ser på dem mere dybdegående og kritisk, og dermed får samlet ideerne. På 

baggrund af denne brainstorm er vores plan at påbegynde iterationsfasen, hvor vi skitserer og laver 

prototyper af vores ideer. Her får vi mulighed for at afprøve ideerne og visualisere dem for hinanden, 

så vi herefter kan evaluere på dem. Denne cirkulære proces med skitsering, prototyping og 

evaluering vil vi gentage i iterationer, for at forbedre vores design mest muligt.  
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Analyse 

Vi vil nu bruge alt vores data om pladsens brug og vores teorier fra Jan Gehl og LAR i Danmark, til 

at analysere Litauens Plads, og dermed finde behovet for forandringer, der skal til for at pladsen 

bliver mere robust overfor skybrud og samtidig inviterer mere til ophold. 

Litauens Plads i et historisk perspektiv 

I dette afsnit vil vi analysere, hvilken betydning historien på Vesterbro, og især omkring Litauens 

Plads, har haft for tidligere renovering af pladsen. Her inddrages ligeledes udtalelser fra et interview 

med Thomas Egholm, som var formand ved områdefornyelsen, da pladsen blev renoveret tilbage i 

2016 (Byfornyelsesdatabasen, n.d.). I dette afsnit påtænker vi videre at svare på arbejdsspørgsmål 

tre, som lyder: Hvilken påvirkning har Vesterbro som kvarter på vores designløsning? 

 

Vi har interviewet formanden for den tidligere områdefornyelse for at indhente ekspertviden, og 

samtidig få en forståelse af, hvilke valg de gjorde sig under byfornyelsen, der blev færdiggjort i 

2016. Dette er vigtigt, da det har en stor betydning for, hvordan pladsen ser ud i dag, og også for at 

forstå de valg og overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med vores projekt og det endelige 

design. 

Thomas Egholm starter med at fortælle os, at fokus langt fra var på skybrudssikring og 

klimaforandringer, men nærmere på at fjerne den tunge hashhandel, der startede på Litauens Plads 

ved den første rigtige lukning af pusherstreet på Christiania (Bilag 2.6).  

 Som beskrevet i tidligere afsnit, har hele bydelen Vesterbro en lang historie med at huse 

mange misbrugere. Den misbrugende del af befolkningen havde stor påvirkning på, hvilke valg man 

traf ved fornyelsen af Litauens Plads. F.eks. valgte man at fjerne al buskads og træer i centrum af 

pladsen, for at åbne op og give udsyn, således det blev et tryggere sted at være for brugerne af 

pladsen (Bilag 2.6). Man valgte samtidig at beholde træerne langs siderne af pladsen, hvilket dog har 

medvirket til, at pladsen har fået elementer som en promenade jvf. Jan Gehls teori om dette som 

uddybes i næste afsnit. 

Ligeledes fravalgte man et halvtag over halvdelen af pladsen, da et halvtag ville gøre forholdene for 

pushere bedre, og det var langt fra ønsket. At pladsen skal rumme alle samfundsgrupper, har vi 

forsøgt at tage højde for i vores design, og samtidig vil vi gerne undgå, at stedet igen bliver attraktivt 

for hashhandel.  

  



35 

 

De trapper, der går ned rundt om pladsen, var ikke oprindeligt tiltænkt som en LAR-løsning, men det 

har siden vist sig at være en god sideeffekt, hvilket bliver uddybet i et senere afsnit (Bilag 2.6). Dette 

er ligeledes med til at skabe flere sekundære siddepladser, som Jan Gehl mener er med til at invitere 

til kortere ophold og ofte er mindre komfortable. De sekundære siddepladser bruges ofte af en yngre 

befolkningsgruppe. Da disse trapper har flere gode sideeffekter, har vi delvist valgt at bevare dem i 

designet.  

 Parkeringspladser og mulighed for parkering på og under pladsen blev ligeledes diskuteret, 

men da budgettet ikke var stort nok til dette og det heller ikke var ønsket fra den gængse 

vesterbrogenser. Parkeringspladserne i siderne af pladsen er derfor blevet bibeholdt, og man har 

valgt at fokusere på at skabe anderledes forhold på selve pladsen (Bilag 2.6).  

 Litauens Plads er en stadigt grøn plet ud af få på Vesterbro. Dette var igen ikke det primære 

formål ved forrige fornyelse, men græsplænen var tiltænkt mulighed for også at spille fodbold, da 

dette blev efterlyst af beboerne. Græsplænen har siden vist sig at være populær til ophold på pladsen 

om sommeren, hvor den primært bruges som siddeplads, og dette har vi taget in mente i vores 

endelige design. Vi har også indtænkt Gehls teori om, at store åbne pladser ofte virker tomme og 

ikke leder til ophold. Han mener, at en for stor plads får folk til at rykke længere væk fra hinanden. 

Laves pladsen mindre og knap så åben, vil det få folk til at rykke tættere sammen. Det gør, at man får 

skabt tryghed og dermed større mulighed for byliv.  

Pladsen er, efter tidligere ønsker og med henblik på at afskaffe hashhandlen, nu blevet mere 

åben, og der er blevet lavet en stor græsplæne. Flere er dog utilfredse med græsset, der nu lider af 

traktose, og det er derfor væsentligt at påtænke et andet underlag eller anden udformning af 

græsplænen ind i designet. Der blev under den sidste fornyelse tænkt en LAR-løsning ind, som 

består af faskinen på græsplænen og et rør under græsset til at lede vandet væk fra den asfalterede 

fodboldbane. Der var blot langt større fokus på at gøre området socialt bæredygtigt, og der er derfor 

ikke et større fokus på skybrudssikring. 

I vores design vil vi altså tage højde for lokalbefolkningen på Vesterbro, og sørge for at historien 

med hashhandlen ikke gentager sig, så vesterbrogenserne fortsat føler sig trygge.  

Aktiviteter på Litauens Plads 

Vi vil i dette afsnit svare på vores andet arbejdsspørgsmål ved at analysere aktiviteten på og omkring 

Litauens Plads ud fra dens indretning og opbygning. Dette vil vi gøre på baggrund af Gehls teorier 

og analyseret data fra vores egne observationer og interviews. I følgende afsnit analyseres vores 

observationer på Litauens Plads.  
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Vi har, i vores observationsskema, inddelt aktiviteten på pladsen i to hovedkategorier; 

forbipasserende og brugere. Under forbipasserende har vi underinddelt i kategorierne; cyklister, 

fodgængere, fodgængere i par og fodgængere i familier. Under brugere har vi underinddelt i 

kategorierne; hundeluftere, familier der er inde på pladsen, brugere af kirken, siddende, 

gennemgående og skolebørn (Bilag 1).  

Ud fra vores observationsskema kan vi se, at langt de 

fleste observerede er forbipasserende. Diagrammet til 

højre viser inddelingen af brugere og forbipasserende 

alle dage sammenlagt. Det fremgår altså her, at over 

tre fjerdedele af alle observerede går forbi, og kun lidt 

under en fjerdedel stopper op og bruger pladsen. Af 

de 350 forbipasserende er halvdelen fodgængere og 

den anden halvdel cyklister. Det kan altså 

konkluderes, at det er et populært sted til transit. Diagrammet viser de hårde data for, hvor mange der 

bruger pladsen, men vi har også undersøgt nærmere, hvad pladsen bliver brugt til. Nedenstående 

diagram viser inddelingen af, hvilke forskellige aktiviteter der forekommer på Litauens Plads. Det 

fremgår tydeligt, at pladsen hovedsageligt bruges af skolebørn der holder frikvarter, og af hundeejere 

der gerne vil lufte deres hunde. Herudover er gennemgang en af de største aktiviteter, som er en 

forholdsvis kortvarig aktivitet, og det er altså 

kun omkring en 6. del af andre brugere, der rent 

faktisk opholder sig på pladsen, hvoraf 

halvdelen er familier. Det kan altså 

konkluderes, at ikke ret mange brugere, ud over 

skolebørn og hundeejere, rent faktisk bruger 

pladsen og opholder sig.  

 

Ud fra vores observationer er vi ikke i tvivl om at Litauens Plads kan bruges mere til ophold, 

eftersom som vi kan se at størstedelen af de mennesker, der kommer, vælger at passere forbi.  Men 

hvorfor gør de det? I følgende afsnit vil der fremgå en analyse af Litauens Plads ud fra Gehls teorier 

om det gode byrum, og hvordan man skaber et velfungerende byliv, der inviterer til ophold. 
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Betydningen af pladsens opbygning og inventar 

Litauens Plads er en åben, grøn plads, indrammet af parkeringsveje og lejlighedskomplekser. 

Herudover ligger der en skole, en integreret institution, et fritidshjem og en kirke op til pladsen.  

 

Selve pladsen består af en firkantet, nedsunket græsplæne omkranset af træer og bordebænkesæt. For 

enden er der høje plantekasser og en stengrav, der fungerer som en faskine.  

 

Pladsen er umiddelbart grøn i og med den hovedsageligt består af en græsplæne, men i mangel på 

vedligeholdelse og at græsset efterhånden er trådt ned, er der skabt traktose, hvilket resulterer i et 

meget jordet område midt på pladsen. Den giver altså ikke et smukt visuelt udtryk, som Gehl mener 

er vigtigt for et godt byrum.  
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Pladsen er meget lineær og symmetrisk, hvilket blandt andet visualiseres af de høje træer, der er 

plantet langs med pladsen. Ifølge Gehl kategoriseres disse som allétræer, hvilket er et af de 

elementer, der inviterer til transit og lineære bevægelser. Herudover mener han, at når vi mennesker 

bevæger os lineært sætter vi farten op, og opholdet bliver derfor afkortet yderligere på pladsen. En 

løsning kan derfor i vores design, være at arbejde med asymmetri, og dynamiske former.  

 

Dog ses det også på billedet, at 

der er stor slidtage inde midt på 

pladsen, hvilket insinuerer at de 

folk, der benytter pladsen rent 

faktisk går rundt mere eller 

mindre over det hele - 

uafhængigt af pladsens ellers 

lineære opbygning. Denne 

slidtage er opstået pga. aktivitet, 

og disse “menneskespor” kan vi 

bruge i vores designovervejelser 

omkring stisystemer, der skal 

aflaste den sammenpressede jord. Man kan derfor argumentere for, at de lineære baner appellerer 

mest til de forbipasserende, der, som observeret, vælger at følge vejens forløb i stedet for at træde ind 

på pladsen. De, der vælger at benytte pladsen, bevæger sig mere uafhængigt af træernes placering. 

Som Gehl skriver har siddepladser en meget væsentlig rolle for, om byrummet inviterer til ophold 

eller ej. Litauens Plads har som sagt på de to langsider langs med parkeringspladserne, 

bordebænkesæt, hvilket Gehl kategoriserer som primære siddepladser. Herudover har pladsen en del 

sekundære siddepladser. I og med at pladsen er sænket, fremgår der trappetrin næsten hele vejen 

rundt om græsplænen. Med dette mener Gehl, at der inviteres til både længerevarende ophold og 

også kortvarige pauser, men for at ville stoppe op på en plads, kræver det, ifølge Gehl, at der er noget 

at kigge på. Når både de primære og sekundære siddepladser benyttes på Litauens Plads, bliver 

brugeren nærmere en beskuer, der kigger ind på pladsen i stedet for at opholde sig på pladsen. Og 

som flere af vores interviewede mener, er det ikke et kønt syn, de møder inde på pladsen, men 

beskriver det som at være smattet, sjappet og kedeligt (Bilag 2.1, 2.2, 2.4). Dette kan blandt andet 

være årsagen til, at Litauens Plads ikke bliver brugt til at opholde sig på i længere tidsrum.  
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Litauens Plads er meget åben. Dette giver god mening eftersom den har den historie, den har. Det har 

skabt tryghed blandt brugerne af pladsen, og dette mener Gehl er essentielt for et godt byrum. Det 

kan dog argumenteres for at den, for nogen, er blevet for åben, og der savnes flere lukkede kroge, 

hvor man ikke er helt så udsat for skue (Bilag 2.2). Dette stemmer overens med Gehls idé om, at for 

store dimensioner i et byrum, f.eks. en stor åben plads, hurtigt kan virke tom og livløs, og dermed 

være utiltalende for mennesker i stedet for at tiltrække dem. For som han også siger, tiltrækker 

mennesker flere mennesker, men hvis dimensionerne er for store, bliver det svært at få byrummet til 

at virke fyldt og livligt. Selvom Litauens Plads ikke er så stor i sig selv, er der rigtig meget plads, der 

giver et langt udsyn, hvilket gør, at den nemt kan virke kedelig og utiltrækkende. Desuden er pladsen 

meget flad og gennemskuelig, hvilket gør at den forbipasserende ikke bliver inviteret til at undersøge 

og være nysgerrig, og dermed ikke tiltrækkes nok til at stoppe op. Vi vil altså i vores design forsøge 

at imødekomme ønsket om, at gøre pladsen mindre i dimensioner og gøre den hyggeligere ved blandt 

andet at lukke den lidt til og skabe kroge, men det er en svær balancegang, da vi samtidig meget 

gerne vil undgå, at historien gentager sig, og at pladsen igen bliver attraktiv for f.eks. pushere. Vi 

skal derfor hele tiden tage højde for ikke at skabe kroge, der er for lukkede og dermed kan virke 

mørke og skumle, da det er yderst vigtigt for pladsens fremtidige brug, at folk føler sig trygge.  

Plads eller promenade? 

I dette afsnit vil Litauens Plads blive kategoriseret inden for Gehls definitioner af forskellige byrum. 

Umiddelbart kan pladsen bedst kategoriseres som et opholdstorv. Ligesom Place de la Bourse, er 

Litauens Plads forholdsvis lille, på 48 x 53 

meter, og består hovedsageligt af grønne 

elementer. Den er placeret forholdsvist centralt 

på Vesterbro, tæt på hovedgaden Istedgade.  

 

Derfor er det et oplagt sted at komme for at få en 

pause fra byens larm og støj. Dog er den modsat 

Place de la Bourse meget åben, og inviterer 

derfor ikke til at kunne sidde uforstyrret og 

gemme sig væk fra byen. Samtidig henter 

Litauens Plads også elementer fra promenadekategorien. Sammenligneligt med Champs-Élysées, har 

pladsen træer og belægning der signalerer transit, og understreger vejens forløb, faktisk så meget, at 

det nærmest kræver et aktivt valgt at bryde ud af dette forløb, frem for at tænke det som en selvfølge 

at træde ind på pladsen. Træerne er, som tidligere nævnt, stillet op som allétræer, hvor man ikke 
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bliver i tvivl om, hvilken vej det er meningen, man skal gå, og det brede fortov med belægning af 

fliser på området foran kirken, hvor Dannebrogsgade og Saxogade mødes, inviterer f.eks. cyklister til 

at cykle direkte igennem, uden at stoppe op og f.eks trække cyklen. 

Dette vil vi bruge til at forbedre Litauens Plads ved f.eks. at ændre på promenadeelementerne, så 

fodgængere tydeligere bliver en del af pladsen, når de ankommer til den. Vi vil gerne give pladsen 

flere elementer fra opholdstorvet, for at tiltrække flere mennesker til at opholde sig. Dette kommer vi 

nærmere ind på i designrationalet.  

Delkonklusion 

Der er ifølge Gehls teorier flere grunde til, at Litauens Plads ikke er et godt og velfungerende byrum 

at opholde sig i. Pladsen er generelt for lineær og kantet, hvilket gør at fodgængere i mindre grad 

stopper op og bruger pladsen. Herudover er der problemet med åbenhed. På den ene side er det 

vigtigt, at pladsen er åben af hensyn til historien, men på den anden side, er det også et problem, hvis 

den er for åben, da det får pladsen til at virke tom og uindbydende. At pladsen er grøn giver den liv, 

men dét som engang var en grøn og frodig græsplæne, er trådt ned og blevet en jordplads. Der er 

ydermere ikke noget, der åbenlyst fanger øjet på pladsen, hvilket resulterer i, at fodgængeren ikke 

bliver nysgerrig og undersøgende og dermed ikke tiltrukket. Til sidst har pladsen for mange 

promenadeelementer, og det bliver for nemt for fodgængeren og cyklisten ”bare” at bevæge sig forbi 

uden at blive inviteret til ophold. Alt dette understøttes af vores observationer, hvor langt 

størstedelen af de observerede fravælger opholdet og forbipasserer pladsen. Dette har vi med i vores 

overvejelser om, hvordan vores design skal se ud.   

Pladsens skybrudssikrende tiltag 

Som nævnt i ovenstående afsnit, har der under tidligere renovering af Litauens Plads, indgået 

overvejelser om skybrudssikring, men dette har ikke været det primære formål med renoveringen. I 

dette afsnit analyseres Litauens Plads med fokus på hvilke elementer af skybrudssikring, der allerede 

eksisterer, og hvordan de virker. Dette kan vi bruge i vores design, som skal give os svaret på, 

hvordan vi kan skybrudssikre Litauens Plads.  

Under Litauens Plads’ seneste renovering for tre år siden, har der været intentioner om at 

skybrudssikre pladsen via den faskine, der er bygget i pladsens vestlige side nærmest fodboldbanen. 

Det er en nedgravet faskine fyldt med sten, hvis formål er, via et nedgravet rør, at opsamle 

fodboldbanens regnvand og opmagasinere regnvandet i nok tid til, at det langsomt kan sive ned i 

jorden. Faskinen fungerer helt optimalt i forhold til fodboldbanen, som vi har observeret helt tør ved 

vores besøg. I forhold til græsarealet formår faskinen kun at samle det mest nærliggende regnvand. 
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Det efterlader græsset på resten af pladsen til at skulle absorbere det resterende vand selv. Eftersom 

pladsen bliver brugt som et transitpunkt for diverse nærliggende gader, opstår problemet med 

traktose på den centrale del af pladsen, som borgerne bruger til gennemgang. Dette har medført at 

overfladen er blevet mere og mere sammenpresset og dermed befæstet, hvilket gør det sværere for 

regnvandet at sive igennem. Man har ikke valgt at benytte sig af andre LAR-løsninger for den 

centrale del af pladsen, hvilket gør den nedtrådte jord til et af fokuspunkterne i vores design. 

 

 

 

Billede af den centrale del af Litauens Plads.  

Her ser vi græs manglen og den nedtrådte jord som giver en 

høj befæstningsgrad. 

 

 

Et andet tiltag der er blevet gjort på pladsen, er dens form som et bassin. Selve græsplænen er sænket 

cirka en halv meter ned med tre trin hele vejen rundt langs Estlandsgade, Letlandsgade og 

Dannebrogsgade og langs fodboldbanen er pladsen sænket via træplatforme. Dette har som 

udgangspunkt været for at stoppe rockerbiler fra at køre ind på pladsen. En sideeffekt af dette bassin 

er, at under større skybrud vil regnvandet forblive på pladsen og ikke løbe ud på de omkringliggende 

gader eller i kloakkerne og belaste kloaksystemet yderligere. Vi har ikke set dette bassin i aktion, da 

der ikke har været et større skybrud i den periode, vi har observeret pladsen. 

I den nordvestlige og østlige del har man forsøgt sig med permeabel belægning i form af de 

indgange, man har bygget ned til pladsen. Denne slags belægning giver regnvandet mulighed for at 

sive ned i jorden, samtidig med man har et mere fast og slidstærkt underlag. Problemet er dog her, 

hvis man ser i forhold til den optimale LAR-løsning, som beskrives i teoriafsnittet, at jordlaget under 

græsset er blevet placeret for højt, hvilket har skabt muligheden for, at dét og jorden under bliver 

trådt ned. Dette har medført at græsset mere eller mindre er holdt op med at gro, og der er skabt 

endnu en overflade med højere befæstningsgrad end planlagt, og samtidig med at disse indgange 

hælder nedad mod pladsen, øger det, ved regnskyl, presset på pladsen yderligere. Hermed er det 

grønne forsvundet fra området, og det sorte gitter træder frem i stedet for, hvilket giver et meget gråt 

og trist udtryk. 

  

Som Gehl lægger vægt på, er det grønne element i byrummet i høj grad med til at indbyde og skabe 

liv, og da øget natur i byen samtidig er et stort ønske fra Københavns Kommune, vil vores fokus i 
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designet i høj grad ligge i at gøre byrummet så grønt som muligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delkonklusion 

Litauens Plads har elementer af skybrudssikring, men disse dækker altså ikke hele pladsen, og tager 

mere eller mindre kun hensyn til fodboldbanen og ikke resten af pladsen. Græsplænen er blevet slidt 

i løbet af de seneste år, og pga. af traktose agerer den derfor selvforstærkende, da den ved større 

mængder regn hurtigere bliver oversvømmet og smattet, hvilket slider endnu mere på den. Der er 

tænkt LAR-løsninger ind, som permeabelt underlag, men dette er hverken udført eller vedligeholdt 

ordentligt. Desuden er der installeret en velfungerende faskine, men den opsamler kun vand fra 

fodboldbanen og samtidig har den en misvisende funktion i form af stenkarret på toppen, der kan 

frastøde f.eks. familier med små børn (Bilag 2.3). Disse problemer fra Litauens Plads, vil vi tage med 

i vores overvejelser om designet der gerne, på bedst mulig vis, skal kunne løse problemet med 

oversvømmelse.  
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Designrationale 

På baggrund af observationer, interviews og vores teori har vi fundet frem til, at pladsen ikke 

umiddelbart inviterer til ophold. Dette har vi, sammen med skybrudssikringen, løst i vores endelige 

design som ser således ud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da det ikke er muligt at afprøve pladsen i virkeligheden, har vi valgt at lave en fysisk 3D model af 

vores multifunktionelle løsning. Modellen viser vores endelige løsning klart og tydeligt, selvom det 

ikke kommer op i den rigtige størrelsesorden. For at få det rigtige indtryk af pladsen har vi valgt at 

lave den i størrelsesforholdet 1:100. Vi har ligeledes valgt at male den i de naturtro farver og 

belægge stierne med sand for at få fornemmelsen af materialet. Vi har valgt at bygge træer og bænke 

for at få fornemmelsen af, præcis hvordan vi ønsker pladsen skal udformes i virkeligheden. I 

følgende afsnit vil vi, i et designrationale, forklare hvordan vores design løser vores problem.  

 

Ser man på Gehls teori om, hvordan placeringen af træer på pladsen leder folk til at passere og ikke 

opholde sig på pladsen, er vi kommet frem til, at en ændring af deres placering forhåbentlig vil lede 

folk ind på pladsen, således den bliver brugt til mere end gennemgang. Vi har placeret træerne mere 

asymmetrisk og rykket dem ind på pladsen, for at invitere fodgængere til at stoppe op. Vi har dog 

valgt stadigvæk at holde pladsen åben ved ikke at placere for mange træer for tæt for at undgå, at det 

igen skal blive et attraktivt sted for pushere. 
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Da græsplænen lider af traktose, har vi tænkt os 

at indføre stisystemer. Når jorden er 

sammenpresset, som ved traktose, gør det det 

både sværere for planter at vokse og for regnen 

at trænge ned i jorden, hvilket ikke er optimalt 

ved regn i “normale” mængder, såvel som ved 

skybrud. Dette problem løser vi ved at lave stier 

tværs over pladsen, så det er givet, hvor man 

skal passere. Til at beslutte placeringen af disse 

stier, har vi kigget på de spor, som brugerne af pladsen allerede har skabt, for at sikre os at stierne vil 

blive brugt. Disse spor ser vi tydeligt i og med, at græsset er trådt ned, og vi har så vidt muligt 

forsøgt at placere stierne på de mest slidte områder.  

 

Med disse stier undgår vi herudover sammenpresning af jorden ved græsarealet, således det ikke 

bliver et problem ved skybrud. Stierne er lavet af grus, så vandet nemt kan trænge igennem ved 

skybrud. Det kan samtidig holde til at blive gået på igen og igen, og det kræver ikke den store 

vedligeholdelse. Herudover er grus en fordel, da det, selvom det bliver vådt, ikke bliver smattet på 

sammen måde som jord. Herved opfyldes et stort ønske fra flere af de interviewede om, at pladsen 

gerne må være lettere tilgengængelig i regnvejr (Bilag 2.2). Samtidig inviterer stierne til at 

forbipasserende træder ind på pladsen i stedet for at gå udenom i og med, at de ikke skal tænke på at 

få mudrede sko.  

Vi har valgt at udforme stierne på denne dynamiske måde, da Gehl mener, at dette kan få 

fodgængerne til at sænke farten i deres gang. Stierne kan både føre folk igennem pladsen og dermed 

give de passerende en naturoplevelse, de ellers ikke ville have fået, hvis de var gået udenom. 

Herudover kan f.eks. hundeejere opholde sig på stierne, hvis resten af området er vådt efter regnskyl. 

 

Langs stierne placerer vi primære siddepladser i 

form af bænke, således det ved gennemgang af 

pladsen leder folk til at sætte sig ned og derved 

gøre ophold. På selve pladsen og langs den ene 

side af pladsen placerer vi bordbænkesæt, som 

igen inviterer folk til ophold, fordi bordene gør 

det muligt at medbringe mad eller sidde der med 

drinks om sommeren fra den bar, der støder op til 
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pladsen. Ved et større antal af primære siddepladser er vores håb, at flere vil sætte sig og gøre 

længere ophold på pladsen, således den bliver brugt til andet end gennemgang. Nogle af bænkene 

skal have et plantebed i ryggen. Disse bede skaber en hyggelig atmosfære og opfylder ønsket om 

hyggekroge fra én af de interviewede (Bilag 2.1). Ligeledes er de brugbare ved kraftig regn, da de 

kan opbevare vand.  

Vi har valgt at lægge en stor træstub i den ene side af parken. Dette for at tage naturen ind i 

byen, og for at skabe større biodiversitet, da en træstub også kan fungere som et insekthotel. 

Herudover fungerer denne som en multifunktionel, sekundær siddeplads, der inviterer til flere 

forskellige aktiviteter fra både børn, voksne og hunde. I midten af pladsen har vi placeret et stort 

kastanjetræ. Både for at skabe skygge om sommeren, men også fordi indsamling af kastanjer om 

efteråret er en god aktivitet til de mange børn, der bor omkring pladsen. Vi har ved indgangene til 

stierne valgt at placere skraldespande specifikt til hundelorte, da det er en populær plads til at lufte 

hunde og pædagogen i interviewet nævner, at det er et problem, der hindrer børn fra institution fra at 

bruge pladsen (Bilag 2.5).  

 

Ved enden op mod Dannebrogsgade har vi lavet en 

bakke som først og fremmest har til formål at lede 

regnvandet ned mod faskinen. Denne terrænforskel 

er en ofte anvendt metode ved LAR-løsninger. 

Forhøjningen vil dog også lede noget af vandet ud 

på cykelstien. Hertil har vi også en løsning, som vi 

vil komme ind på senere.  

Det er ikke kun bakken, der skal udgøre en 

niveauforskel på pladsen. Også en lille hældning fra 

Dannebrogsgade og ned mod fodboldbanen skal sikre, at vandet ender ved faskinen under regnskyl.  
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Som før nævnt er disse niveauforskelle en hyppigt anvendt metode ved LAR-løsninger. Den tænkte 

niveauforskel, og vandets planlagte forløb kan ses her:

 

 

Bakken skal ligeledes afskærme pladsen fra 

Dannebrogsgade, hvor der foregår meget transit især i 

form af cyklister.  

Herudover inviterer bakken til aktiviteter, som Gehl 

understreger, giver topografiske forskelle et nyt 

perspektiv til et rum. Tanken er f.eks., at bakken især om 

sommeren kan bruges som opholdssted, hvor folk kan 

ligge på tæpper eller sidde og nyde udsigten over pladsen.  

 

Vi har udvidet pladsen ud mod Dannebrogsgade, så bakken vil bevæge sig ud over det, der nu er 

fliser. Vi har stadig efterladt noget af vejen, der løber forbi kirken, hvor der nu er en tosporet 

cykelsti, som er belagt med permeabel asfalt. Dette vil løse det førnævnte problem, som bakken 

ellers ville skabe ved også at lede noget af regnvandet ud 

på cykelstien. Den permeable asfalt sikrer hurtigere 

optagelse af regnvand ved skybrud, og forhindre 

oversvømmelse videre ud i gaderne. Ved at lave en 

cykelsti langs Dannebrogsgade, er det stadig muligt at 

bruge området til transit, som vi oplever at mange gør, og 

det ville derfor ikke være en bæredygtig løsning at fjerne 

muligheden for dette (Bilag 1).  

 

En niveauforskel vi ønsker delvist at bevare, er trapperne, der leder ned mod pladsen fra vejen. Dette 

er både tænkt som sekundære siddepladser, men også for at skabe en “bassin-effekt” ved skybrud. 

Vandet ledes ned på pladsen ved hjælp fra bakkens hældning, og derved overbelastes kloakkerne 
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ikke. Vi har valgt kun at bevare disse trappetrin i den ene side af pladsen, for at skabe en mere 

glidende overgang til pladsen på modsatte side.  

 

Faskinen, der allerede findes på pladsen, har vi valgt 

at bevare. Men i stedet for, at den er belagt med sten, 

har vi placeret et regnbed ovenpå. Bedet skal 

beplantes med planter, der er standhaftige og kan leve 

i al slags vejr. De skal altså også kunne klare at stå 

under vand i relativt lange perioder og samtidigt 

kunne klare at stå tørt. Valget af planter er beskrevet 

nærmere i teoriafsnittet under LAR-løsninger.  

Vi har valgt at lave det nuværende stenkar om til et 

regnbed, da det også sikre mere grønt og giver en pænere plads. Dette skal gerne give “noget at kigge 

på” og skabe en nysgerrighed, som Gehl mener er en vigtig faktor for at tiltrække folk. Samtidig 

skaber det større biodiversitet og vil forhåbentligt lede flere kryb og kravl til pladsen.  

Faskinen, som findes under bedet, vil gøre det nemmere og hurtigere for vandet at blive midlertidigt 

opbevaret i jorden, hvorefter det vil sive videre ud i jorden, og den lever derfor op til vores påtænkte 

formål med pladsen; at aflede regnvand ved skybrud. At beholde faskinen vil også sørge for at der 

ikke kommer for meget pres på de omkringliggende kloakker.  

Sidst, men ikke mindst, har vi beholdt det bordtennisbord, som allerede står på pladsen op 

mod Dannebrogsgade. Dette har vi gjort for at beholde en bestemt aktivitet, og ligeledes fordi vi 

under vores observationer oplevede flere børn fra skolen, der brugte det i frikvarterene. 

Bordtennisbordet er på modellen malet blåt og hvidt, og kan ses på flere af de foregående billeder.  

 

Designprocessen  

Til at bygge vores model har vi været igennem en længere designproces. I dette afsnit vil vi beskrive, 

hvordan vi har arbejdet os hen imod vores endelige design. Vi vil beskrive processen fra idé til 

færdigt produkt, og hvilke tanker og overvejelser, vi har gjort os undervejs.  

 

Forarbejdet til vores designproces gik på at indsamle viden og empiri om pladsen. Hvem bruger 

pladsen, hvordan bliver den brugt og hvornår bliver den brugt? Dette fandt vi ud af gennem 
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observationer og interviews med brugere af pladsen. Samtidig søgte vi litteratur og fandt teoretikere, 

der kunne hjælpe os med at undersøge vores problem.  

 

Til at begynde selve designprocessen, brugte vi den indsamlede empiri og de teorier, vi har 

undersøgt, til at overveje, hvordan pladsen skulle se ud. Vi diskuterede fordele og ulemper ved de 

forskellige dele af pladsen, og hvad der ud fra brugernes svar synes at mangle. Vi valgte at gøre det 

på den måde for at få indblik i hinandens tanker og ligeledes få en forståelse af, hvad denne viden 

videre kan bruges til.  

 

Derefter gik vi igang med selve udarbejdelsen af designet. Først startede vi med at brainstorme hver 

især. Vi skrev idéerne ned på små sedler, som vi lagde i en fælles bunke og til slut læste højt for 

hinanden, mens vi lyttede og kom med positiv feedback/talte idéerne op.  

Med denne metode gjorde vi brug af divergent tænkning, hvor idégenerering og “at tale 

idéerne op” er en vigtig del. Næste skridt var at banke idéerne til jorden ved brug af konvergent 

tænkning. Vi talte om ulemperne ved de forskellige muligheder, og indskrænkede der ved vores 

idéer. Videre tegnede vi hver især et forslag til designet med de mulige løsninger, vi i sidste step 

havde snakket om. Det valgte vi at gøre for at få tre individuelle bud, og ligeledes for at visualisere 

idéerne for hinanden. De tre forskellige idéer kan ses her:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På baggrund af disse skitser begyndte vi at bygge vores første prototype op. Vi printede et billede af 

Litauens Plads i A3 str., og klippede de hovedelementer vi gerne ville arbejde med ud i pap og papir. 

Disse elementer var et regnbed, en bakke, et stisystem, træer og bænke. Herved kunne vi rykke rundt 

på dem og placere dem forskellige steder på pladsen, og dermed prøve en masse forskellige 
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opstillinger af. Vi endte med denne opstilling af 

vores hovedelementer, og gik, på baggrund af 

vores evaluering af denne, videre med vores 

anden iteration, nemlig at indtegne nye skitser i 

tegneprogrammet Inkscape. Vi besluttede her at 

bygge modellen i 1:100, og vi begyndte at 

udregne bakkens højde, og fandt frem til, at den 

ikke måtte være højere end 1,5 cm og derfor 

maks kunne være 5 lag, da materialet det udskåret 

i er 3 mm. 

 

Her ses vores skitser fra tegneprogrammet i kronologisk rækkefølge, hvor skitsen til venstre er den vi 

brugte til vores anden prototype, som vi lasercuttede i pap.  
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I vores anden prototype har vi fastlagt, hvor bakken skal 

være, og hvor regnbedet skal stå, men resten af elementerne 

som stier, bænke og træer kunne vi stadig rykke rundt på, for 

at få en idé om, hvad der fungerede, og hvad der ikke 

fungerede. På baggrund af vores sidste evaluering af 

prototype nummer to, rettede vi vores tegninger til, og 

påbegyndte tredje og sidste iteration, som blev til denne 

endelige tegning.  

Vi lasercuttede denne i 3 mm træplader, limede den sammen, 

placerede bordebænkesæt, bybænke, træer osv., malede, lavede en sti, og endte ud med vores færdige 

model af Litauens Plads. 

 

Evaluering 

 

Den mest effektive måde at evaluere vores design på, ville være at kunne få det implementeret i 1:1 

på pladsen, og observere hvordan den bliver brugt, men da dette ikke kan lade sig gøre både 

økonomisk og ressourcemæssigt, kan vi desværre ikke få direkte respons fra brugerne af Litauens 

Plads. Dernæst ville det ideelle have været, hvis vi, undervejs i designprocessen, var gået ud på 

Litauens Plads, med én eller flere af vores prototyper, og fået borgerne til at komme med feedback i 

form af rettelser eller ønsker, så de dermed kunne bidrage mere til designet, men grundet tidspres har 

dette desværre heller ikke været muligt. 

 

Vi har, med den tid vi har haft, forsøgt at gøre vores observationer så dækkende som muligt, men vi 

har grundet tidspres ikke haft mulighed for at dække alle tidspunkter i døgnet og alle dage i ugen. 

Havde vi haft mere tid og flere observationer, ville det give mere validitet til vores resultater. 

Desuden kunne vi have valgt en helt anden form for observation, nemlig den kvalitative, hvor vi 

mere detaljeret undersøger folks opførsel og aktivitet, i stedet for at fokusere på mængden af folk. 

Men med inspiration fra Gehl, valgte vi at gå den kvantitative retning. 

Herudover kan man ikke se bort fra, at årstiden har spillet en stor rolle i vores resultater. Vi 

har observeret over få uger i efterårsmånederne, og dette har helt klart være afgørende for vores 

resultater fra observationerne. Det ideelle ville selvfølgelig have været at observere forskellige tider 

på året, men dette har vi af gode grunde ikke haft mulighed for. Til gengæld er vores ønske også, at 

pladsen skal bruges til ophold selvom det er koldt og vådt, og når der om sommeren er sol og varme, 
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er folk mere tilbøjelige til at sidde alle steder, hvor der er sol. Derfor har årstiden været god, i forhold 

til, at vi gerne vil tiltrække folk på alle årstider.  

 

Vi har prøvet, så vidt muligt, at ramme mange forskellige målgrupper, blandt andet hundeejere, børn, 

beboere osv., men vi kunne også have valgt at fokusere mere på én bestemt målgruppe, for at give 

pladsen et klart formål, f.eks. ved at indsætte et motionsområde eller en legeplads. Dette har vi dog 

fravalgt, da vi gerne vil nå så bredt som muligt, og invitere alle aldersgrupper og samfundslag. 

Grunden til vi ikke har fokuseret mere på børnevenlige aktiviteter på pladsen, hvilket ellers havde 

været relevant, da der ligger skole, institution og fritidshjem lige i området, er, at vi ved, at der er ved 

at blive renoveret en legeplads på den anden side af fodboldbanen. 

 

En måde hvorpå vi kunne have testet selve skybrudssikringens effektivitet i vores design, kunne have 

været at indtegne vores design i et 3D program, og derefter simuleret et skybrud ved at “kaste” vand 

ud over 3D modellen, og observere hvordan vandet ville opføre sig. Dette kunne have givet os en 

bedre mulighed for at evaluere, hvor effektiv skybrudssikringen er. Denne mulighed har vi også 

fravalgt pga. tidspres.  
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Konklusion 

Litauens Plads på Vesterbro er en plads, som oftest benyttes til transit mellem de nærliggende gader 

og ikke ophold. Dette kan konkluderes ud fra de feltundersøgelser, vi har foretaget. Ud fra vores 

observationer har vi fundet ud af, at kun en fjerdedel af de tilkomne personer rent faktisk benytter 

pladsen til andet end transit. Derudover kan vi se, at størstedelen af brugerne er hundeejere og 

skolebørn, og vi har derfor i vores design forsøgt at tiltrække flere forskellige folk til pladsen. Ud fra 

vores interviews kan vi konkludere, at pladsens midte er uindbydende i og med at græsset er slidt 

væk og i våde perioder skaber et mudret centrum for pladsen. Manglen på grønt i midten af pladsen 

og den hårde, grå beton rundt om, gør ligeledes pladsen mindre tiltrækkende at opholde sig på.  

 

Observationer og interviews kunne have været foretaget over længere tid og med flere mennesker 

eller på andre tidspunkter. Dette havde givet os en væsentligt større forståelse for brugen af pladsen, 

og samtidig havde vi måske oplevet en anden brug af pladsen på en anden årstid. Ved at interviewe 

flere forskellige mennesker, kunne vi også have opnået en større og anden forståelse for, hvad der 

ønskes af pladsen. Disse elementer gør, at vores design måske havde set anderledes ud, hvis vi havde 

haft mere tid.  

 

Vesterbros historie har haft betydning for, hvilke dele af pladsen, vi har valgt at bevare i vores 

designløsning. Tilbage i en af de foregående byfornyelser var det et ønske at holde rockerbiler og 

hashhandel væk fra pladsen ved at åbne pladsen op og implementere trapper i siderne, for at få 

vesterbrogenserne til at føle sig trygge. Vi har taget højde for dette i vores design ved at beholde 

nogle af trapperne, vi har lavet yderligere terrænforskelle i form af bakken og samtidig holdt pladsen 

åben.  

 

Litauens Plads er i farezonen, når der kommer skybrud i Danmark. Der er i forvejen få elementer af 

skybrudssikring på pladsen, blandt andet ved permeabel belægning og en faskine, men da dette ikke 

har været fokuspunktet under byfornyelsen i 2016, virker disse ikke optimalt til at aflede vandet fra 

hele pladsen. Vi har derfor implementeret flere skybrudssikringselementer i vores design. Blandt 

andet skal toppen af faskinen bestå af et regnbed, og en forhøjning på pladsen skal lede de store 

mængder vand, der kommer ved skybrud, hen til regnbedet. Bedene bag flere af bænkene skal også 

fungere som opsamling af vand og ligeledes give pladsen mere natur og agere hyggekroge.  

Vi kunne have valgt at udforme designet af pladsen anderledes, hvis vi udelukkende havde fokuseret 

på skybrudssikringen, men vi mener, det er mindst lige så vigtigt, at pladsen appellerer til 
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vesterbrogenserne, og er et rart og trygt sted at opholde sig, og derfor har vi fokuseret lige så meget 

på dette i vores design.  

Vi har brugt elementer fra den eksisterende plads til at implementere skybrudssikring med det formål 

at bevare nogle af de elementer, der allerede fungerer, som vi blot har optimeret. Med dette er planen 

at opnå tilpas sikring af pladsen og de omkringliggende gader. Havde vi fokuseret mere på 

beregninger og endnu mere på skybrudssikring, end udseende og at gøre pladsen tiltrækkende at 

opholde sig på, ville designet måske have set anderledes ud.  

 

Opbygningen og indretningen af Litauens Plads spiller en væsentlig rolle for, om pladsen bliver 

brugt eller ej. F.eks. er pladsen bygget meget symmetrisk op og har elementer af promenade, hvilket 

understøttes af blandt andet allé træer og fortovet foran kirken. Derudover er pladsen meget åben, 

hvilket får den til at virke tom. Dette gør at der ikke vækkes interesse eller nysgerrighed omkring 

pladsen, som gør at forbipasserende ikke tiltrækkes. Vi ved, ud fra vores teori, at mennesker 

tiltrækker mennesker, så hvis der hurtigt virker fyldt på pladsen burde dette være selvforstærkende 

og tiltrække endnu flere. Vi har i vores design stræbt efter at gøre Litauens Plads mere til et 

opholdstorv, ved blandt andet at skabe mere grønt og flere kroge, der skal give ro fra det ellers travle 

og nærliggende byliv.  

 

Derfor har vi i vores design fokuseret meget på at bryde den symmetriske plads op og skabe 

dynamik. Dette har vi gjort ved at lave et alternativt stisystem, og placere træer og bænke 

asymmetrisk på pladsen. Derudover har vi med bakken skabt ny aktivitet samtidig med, den er 

skybrudssikrende, og vi har med regnbedet skabt et smukt visuelt udtryk, hvilket giver den 

forbipasserende noget at se på. Vi kan konkludere, at vores design af Litauens Plads kan være en god 

løsning til at skabe mere aktivitet til mange forskellige mennesker, samtidig med at det er en holdbar 

løsning til at aflede en stor del af det vand, der kommer ved skybrud.  

 

Vi har baseret en del af vores analyser og det endelige design på teori fra Jan Gehl. Med dette har vi 

lavet os et opslagsværk over hvilke virkemidler, der kan bruges til at lave et godt byrum. Havde vi 

f.eks. brugt en teoretiker hvis teorier om byrum forholder sig mere til lokalsamfundet og dets 

beboere, kunne vi have gået mere kvalitativt til værks ved f.eks. at undersøge og gå i dybden med, 

hvem brugerne på pladsen er, frem for hvad de bruger pladsen til, og hvor mange de er.  

 

Derudover kunne vi have haft en mere dybdegående proces ift. borgerinddragelse. Vi kunne have 

været mere dybdegående i vores undersøgelser, og kunne have lagt mere vægt på at inddrage 
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borgerne endnu mere i processen. F.eks. kunne vi have brugt flere metoder fra aktionsforskning, 

blandt andet ved at lave en form for fremtidsværksted, hvor vi, gennem workshops med 

lokalbefolkningen, kunne have fået flere holdninger og ideer med i vores design.  

 

Vi kan altså på baggrund af vores undersøgelser og vores færdige design konkludere, at det kan være 

svært at lave en designløsning, der lever op til alles ønsker og krav. Med vores design har vi dog 

forsøgt at løse de problematikker, vi fandt mest væsentlige og spændende at arbejde med i en 

designsammenhæng. Det er en udfordring at skabe et design, der leder folk til ophold på pladsen året 

rundt, hvilket i stor grad skyldes det danske klima. Vi er bevidste om, at det ikke er muligt at få folk 

til at opholde sig på pladsen lige meget om vinteren og sommeren, men det er stadig vores hensigt, at 

folk skal have større mulighed for at opholde sig mere på pladsen om efteråret og vinteren, end det er 

tilfældet med den nuværende plads. Det skal samtidig være muligt at opholde sig på pladsen under 

de kommende store skybrud, der vil forekomme oftest i sommerhalvåret. 
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Bilagsoversigt 

1. Observationer 

2. Transkriberede interviews 

3. Københavnerkortet 

 

Bilag 1) 

 

 



59 

 

Bilag 2) 

2.1) Interview 1 fra Litauens Plads, d. 30. oktober 2019 

 

Interviewer:  

”Er du her fra Vesterbro selv?” 

 

Vesterbrobeboer: 

”Jeps” 

 

Interviewer: 

”Så du kender den, gennem flere år måske?” 

 

Vesterbrobeboer: 

”Ja, jeg har boet her i 13 år” 

 

Interviewer: 

”Jaer okay”. Besøger du den tit, pladsen?” 

 

Vesterbrobeboer: 

”Nej, nej.” 

 

Interviewer: 

”Hvorfor?” 

 

Vesterbrobeboer: 

”Kun om sommeren faktisk, jo, om sommeren gør jeg. Så er det hyggeligt at hænge ud, men jeg 

synes om efteråret, er det sådan meget trist.” 

 

Interviewer: 

”Ja, jamen det er også mest hunde lige nu.” 

 

Vesterbrobeboer: 

”Ja, ja præcis, de har overtaget lidt.” 
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Alle griner 

 

Interviewer: 

Ja, det er lidt deres park, det har vi også fundet ud af.  

 

Vesterbrobeboer: 

Ja, altså der er jo heller ikke andre steder, så jeg kan godt forstå det. 

 

Interviewer: 

Ja, ja klart. Hvad synes du der fungerer ved pladsen?  

 

Vesterbrobeboer: 

”Altså i forhold til før, er den jo blevet åben, og det er rigtig rart. Altså før var det jo kun pushere der 

hang ud her, så det er rigtig fint at den er blevet åben. Det fungere godt, jeg kan godt lide at der er 

lidt, altså at man kan skyde bordtennis og øøh..” 

 

Interviewer: 

”Ja, altså aktivitet og sådan? ” 

 

Vesterbrobeboer: 

”Ja aktivitet, og boldburet til børnene også. Det er super godt.” 

 

Interviewer: 

“Ja?” 

 

Vesterbrobeboer: 

“Jeg synes bare græsplænen er lidt kedeligt at se på efterhånden.” 

 

Interviewer: 

“Ja? Synes du der er andet der ikke fungerer, udover græsplænen? Er der noget der godt kunne laves 

bedre, eller bruges mere fornuftigt?” 

 

Vesterbrobeboer: 
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”Jeg synes generelt at der mangler træer på Vesterbro, altså små, altså den er ligesom for åben nu. 

Altså der kunne godt være nogle kroge og nogle krukker til urter, du ved, sådan nogle sansehaver, 

eller noget i den art.” 

 

Interviewer: 

“Ja, altså tænker du inde på pladsen eller?” 

 

Vesterbrobeboer: 

”Ja, at man bare laver sådan nogle hyggekroge, hvor man kan sidde sammen med sine venner – fordi 

nu ligner det en fodboldbane, hvilket det ikke er.  

 

Interviewer: 

“Ja nemlig, det er også det vi har observeret” 

 

Vesterbrobeboer: 

”Ja, man har jo ikke lyst til at sætte sig i midten.” 

 

Interviewer: 

“Nej præcis, man sætter sig jo her i siden og kigger ind” 

 

Vesterbrobeboer: 

”Der er selvfølgelig nogen der gør det om sommeren ikke? Fordi så er der bare så proppet at så 

sidder man der, men det er ikke rart. 

 

Interviewer: 

”Har du nogle ideer til, hvad der kunne få dig til at komme ud og bruge græsplænen i midten?” 

 

Vesterbrobeboer: 

”Ja, altså hvis der var hyggekroge, så ville jeg bruge midten også” 

 

Interviewer: 

“Ja? Så noget siddeplads, eller?” 
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Vesterbrobeboer: 

”Ja, sådan en inddeling med planter og blomster, og sådan noget. Det ville være rart. For jeg kan ikke 

helt se meningen med den store plads, altså det er lidt svært at se.” 

 

Interviewer: 

“Ja, helt I orden. Har du oplevet at der er blevet oversvømmet?” 

 

Vesterbrobeboer: 

”Nej, nej det har jeg ikke set.” 

 

Interviewer: 

”Nej?” 

 

Vesterbrobeboer: 

”Nej, men det kan jo hurtigt ske, men nej.” 

 

Interviewer: 

Forklarer lidt om vores projekt. 

 

Vesterbrobeboer: 

Kommer ind på baren Riga, og pladsen om sommeren. 

 

Vesterbrobeboer: 

”Jeg ved heller ikke hvad de der sten skal bruges til (faskinen). Altså der tænkte jeg faktisk 

skybrudssikring, det var det første jeg tænkte.”  

 

Interviewer: 

”Ja, det er også det vi har fundet frem til det her, men det er som om det ikke rigtig virker.” 

 

Vesterbrobeboer: 

”Ja, det var det jeg var lige ved at sige, det kan jo ikke løbe ned.” 

 

Interviewer: 

”Nej præcis, men tusind tak for hjælpen!” 
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2.2) Interview 2 fra Litauens Plads, d. 31. oktober 2019 

 

Interviewer: 

”Hvad er dit tilhørsforhold til pladsen, hvorfor kommer du her?” 

 

Dame: 

”Jeg arbejder hernede, på Saxogade” 

 

Interviewer: 

”Ja?” 

 

Dame: 

”Så har jeg hunden med på arbejde, og så tager vi lige en runde her.”  

 

Interviewer: 

”Ja, det var smart. Og hvor tit er du her, sådan ca.?” 

 

Dame: 

”Øhm, en gang om ugen.” 

 

Interviewer: 

”Ja, så er det vel dit formål med pladsen at gå tur med hunden?” 

 

Dame: 

”Ja, det er det.” (griner) 

 

Interviewer: 

“Hvad synes du, er der nogle dele af pladsen der fungerer bedre end andre, for dig?” 

 

Dame: 

“Altså jeg synes det er synd, altså de har prøvet at lave det her græs ikke, men det er ikke rigtig 

lykkedes ordenligt vel? Det synes jeg er rigtig synd, fordi ellers kunne det bliver en rigtig fin plads 

her ikke?” 



64 

 

 

Interviewer: 

“Ja, den er ikke så tiltalende nu.” 

 

Dame: 

“Og så synes jeg det er blevet rigtig godt, altså de - man kan mærke der er rigtig mange børn her, og 

hopper op og ned og sådan, men nu er der selvfølgelig meget byggehalløj dernede – jeg ved ikke 

hvad det skal være – men ellers synes jeg da - jeg er kommet her i snart 4 år, og jeg synes da det er 

blevet bedre og bedre – sådan som jeg husker det i hvert fald.” 

 

Interviewer: 

Fortæller om byggeriet i forlængelse af banen. 

 

Dame: 

”Jeg synes, at jeg kan huske, at der var det bare sådan en gang mudder der var her, og man prøver da 

også at gøre det lidt pænt derovre, men det bliver ikke rigtig holdt vel?” 

 

Interviewer: 

”Ja, det er som om man har haft en god idé med græsplænen...” 

 

Dame: 

”Ja, og så er det ikke blevet vedligeholdt, og det er smadder synd ikke? Fordi der er jo meget 

hyggeligt, og rigtig mange der mødes her med hunde, og også bare sætter sig og ja” 

 

- 

 

Interviewer: 

Forklarer om projektet, og at regnvandet kan være grund til den ødelagte plæne 

 

- 
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Dame: 

“Ja det kunne være rigtig smart at udnytte det til et eller andet ikke? Også noget der var pænt at se 

på. Men det er jo rigtigt det er tydeligt at se, at det er her det samler sig, for det er altid helt sjappet 

når der har været regn, så man kan nærmest ikke gå derinde.” 

 

Interviewer: 

Forklarer om hvorfor vi laver interviews. ”Har du en idé om hvad der vil få dig, og folk til at 

opholde sig mere inde på pladsen?” 

 

Dame: 

“Ja, altså hvis der ikke var, altså det er jo ikke så indbydende med det der vel? Fordi man ved godt at 

hvis man træder derud, så bliver det sådan lidt sjattet og sådan lidt sjap ikke? Og så om vinteren nu, 

der er det jo helt galt ikke?” 

 

Interviewer: 

“Har du nogen ideer om hvad der kunne få dig derud? Hvis du nu kunne bryde hele pladsen op?” 

 

Dame: 

”Jamen så skulle man jo lave med fliser ikke? Eller sådan som en forhave ikke? Hvor man lavede 

måske med sådan nogle pergolaer. Lidt ligesom man har gjort ovre i den anden park, Saxopark, den 

vej går jeg nemlig også med hunden ikke? Der er sådan lidt mere hyggeligt og sådan lidt, du ved 

hvor man kan sidde inden under og sådan noget – det synes jeg ville være en god idé. Så ville det 

være sådan lidt mere hyggeligt ikke? Fordi lige nu ligner det bare sådan en – hvad skal det være, og 

hvad skal det blive ikk?” 

 

Interviewer: 

”Ja det er jo heller ikke fordi den inviterer til, eller jo måske til hundeejer?” 

 

Dame: 

”Ja præcis, som hundeejer gider du godt gå skråt henover, men helst ikke vel? 

 

Interviewer: 

“Nej haha, så noget med at undgå noget sjap?” 
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Dame: 

“Ja, ja, selvom det selvfølgelig er dejligt med det grønne, men det kunne man måske bevare på noget 

af det ikke? Og så netop at man havde sådan et stisystem, og man kunne være derinde og sidde 

derinde og så under et eller andet – noget mere grønt der vokser op.  

 

Griner og takker af 

 

2.3) Interview 3 fra Litauens Plads, d. 31. oktober 2019 

 

Nicholas: Kommer du ofte her på pladsen? 

 

Kvinde: Tjaa, der er en plads jeg kommer mere på, fordi jeg bor tættere på end den her. Så jeg 

kommer ind imellem.  

 

N: Hvad bruger du pladsen til? Kun til at lufte hund? 

 

K: Ja 

 

N: Hvad synes du der kan gøres bedre ved pladsen her? 

 

K: Græsset. Hvad synes jeg? Nu er det måske ikke lige passende, men jeg har det sådan at jeg synes 

der mangler en hundepark på Vesterbro. Selvfølgelig er det jo ikke lige det i spørg om. Men jeg kan 

egentlig meget godt lide pladsen som den er. Altså pænere græs, men jeg synes der er rigtig 

hyggeligt, også om sommeren, folk de sidder her og ja.. Jeg må indrømme jeg synes ikke rigtig der er 

noget... 

 

Julie: Sådan er noget der mangler? 

 

K: Nej, jeg er jo ikke en der bor her og sidder ned og drikker her. Jeg kommer bare over med min 

hund hvor jeg synes der bare er dejligt her. Også at det der er kommet, det synes jeg også er meget 

fedt. ( 

 

J: Du siger en hundepark, er det en park hvor hundene må være fri eller hvordan? 
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K: Ja, det må man jo ikke. Der er rigtig mange hunde der kommer her og mødes. 

 

N: Det har vi godt lagt mærke til. Er der noget der ikke fungerer her, som burde fjernes synes du? 

Udover lige græsset måske. 

 

K: Som ikke fungerer? Jeg forstår ikke rigtig det der sten noget (Peger på sten graven). Hundene 

synes sikkert det er meget hyggeligt. Det synes min i hvert fald. Men jeg kan ikke rigtig se hvad 

meningen med det er. En gang var det sikkert sådan noget idyllisk noget. 

 

J: Ja, nu er det bare lidt nogle sten, der er der. 

 

K: Ja, nu har jeg ikke små børn længere, men hvis jeg havde små børn, så alt det der med de kunne 

falde og alt det der, hvor det ikke er særligt hensynsfuldt. 

 

J: Vores projekt handler om vi gerne vil skybrudssikre pladsen. 

 

K: Hvad vil det sige? 

 

J: Hvis der kommer skybrud, så kunne det være en ide at lede vandet herhen, så kunne pladsen 

bruges til at opsamle vand. Så der ikke bliver oversvømmet. Vi skal lave et redesign, et designforslag 

til hvordan pladsen kunne se ud. 

 

K: Nååår, så vil man ikke kunne have en græsplæne her vel? 

 

J: Jo, det ville man godt. Vores ide med at spørge folk er at lave en multifunktionel løsning, så den 

skal kunne noget andet også når de ikke opsamler regnvand, hvis det giver mening. 

 

K: Når der så er de perioder hvor det regner, som det gør ofte i Danmark. Så ville man ikke kunne 

bruge pladsen? 

 

J: Det kommer an på hvilket forslag man laver. Meningen er nemlig at man også skal kunne bruge 

den når det regner. 
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K: Skal man helst bruge sådan et stort område til det, med det i laver?  

 

J: Til at opsamle vandet? 

 

K: Ja, det er jo et problem i fremtiden, så det rigtig nok, det skal jo løses. 

 

J: Ja, det ved vi faktisk ikke endnu. Det vi stadig i gang med at undersøge hvor meget pladsen man 

egentlig skal bruge til det. Det er heller ikke sikkert det behøver at det bliver et bassin, det kunne 

også være man kunne gøre så jorden kunne suge mere for eksempel. Det er også derfor vi spørger 

fordi vi har brug for inputs til hvad pladsen også skal kunne. 

 

K: Det har jeg slet ikke tænkt over. Ikke andet end at vi ved det bliver et problem i fremtiden. Vi har 

haft oversvømmelser og de der ting. Men når man så ser på Vesterbro, jeg har boet her over 30 år. Så 

har vi ikke mange pladser, så hvis det pludselig gik udover man ikke kunne være her, så vil jeg helt 

klart sige nej. Fordi vi har ikke nogle steder, vi har en plads derovre (Peger mod Skydebanehaven) 

og så har vi her. 

 

J: Så man skal kunne bruge den i mens? 

 

K: Ja 

 

J: Føler du man kan det nu når det regner? Jeg tænker, hvis det regner meget. Kan man så være på 

græsset? 

 

K: Altså man kan godt med hundene, men hvor mange gider egentlig gå rundt i regnvejr? Nogle 

hunde gider, andre gider ikke. Selv børn, de gider heller ikke vel? Men altså jeg tænker bare sådan i 

alt almindelighed. Hvis den pludselig skulle laves om hvor man ikke havde græs og sådan noget, det 

ville være rigtig ærgerligt. Der har også været nogle gange om sommeren har der været 

loppemarked. 

 

J: Så det der med der har været sådan en stor åben plads, det må egentlig blive ved med at være en 

del af? 
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K: Ja fordi det mangler man så hvis der ikke er det. Om sommeren der kan man ikke en gang lufte 

hunde som jeg accepterer, fordi der sidder så mange mennesker rundt omkring, hvor der bare er god 

stemning og hygge. 

 

J: Fedt. Var der flere ting? 

 

N: Nej, jeg tror egentlig vi har været løst og fast gennem det hele. 

 

K:  Jeg synes også på et tidspunkt man snakker om at lave noget dernede af nede ved Enghave 

Parken. Det synes jeg bare jeg havde hørt noget om. 

 

J: Jo, det kan sagtens være. Der er helt vildt meget hvis man går ind på planer over byen. Hvor der er 

gang i helt vildt mange projekter, men meget af det er sat på pause fordi der mangler penge og sådan 

noget. 

 

K: I Enghave Parken, vil det være mere smart. Der vil jeg mere foreslå det, for der er muligheder. 

Det kommer ikke bag på mig hvis de er ved at tænke det ind derovre også. Det synes jeg er en fin 

løsning også. Men nu er det her jeres projekt er, så det nytter ikke noget. 

 

J: Det er fedt at vide, det er værdsat hvordan folk ønsker hvordan det skal blive ved med at være, 

fordi det er meget godt til vores projekt at vide. 

 

J & N: Tusind tak for det, hav en god dag. 

 

K: Pøj pøj med det. 
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2.4) Interview 4 fra Litauens Plads, d. 31. oktober 2019 

 

Julie: How often you use this park? 

 

Englesk mand: Everyday, I come. 

 

Julie: Why do you come here? Only to smoke? 

 

E: Yeah sure, get pause from work. 

 

J: Do you use the benches, or where do you sit? 

 

E: Yeah, often over there (Peger på bænkene bag stenene), sometimes here (På bænken han sidder) 

  

J: So you do not use the rest of the park? 

 

E: No, just for a quick smoke. It is not so crowded here. 

 

J: It is not so crowded; do you enjoy that? 

 

E: I do not mind. 

 

J: Do you think the park needs anything, something missing? 

 

E: I don’t know. The area here (Peger på plænen), looks a bit shitty. But it is like mostly for dogs, I 

guess. Most people come here with their dogs, and for them it is perfect. I think the football field is 

cool, many young people are playing there. [Mostly seem tolerance and stuff ???] 

 

Nicholas: What do you think could be done to the grass area to make it more interesting to be at? 

 

E: Trees. Maybe some climbing for kids and stuff. 

 

N: Do the kids use it a lot, the grass area? Or is it only the football field? 
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E: They just like go around it, mostly. Run through it. But I do not see them staying in it. 

 

J: So it is just the dogs that are using it? 

 

E: Yeah, mostly. 

 

N: Have you been here when it is raining? Or it has been raining the whole day when you come? 

 

E: Yeah, but I do not know how it looks like. 

 

J: It is because we are working a project about making the city safe, when it is raining a lot. So it 

won’t be flooded. So, it just like what we can do to the grass area, so you will still be able to use it if 

it is raining a lot. But you have not been here. 

 

E: I have been here. I can imagine it is quite muddy. 

 

J: That is how it is. Okay. I think that is about it. 

 

E: You could make something like wooden paths through it, like bridges, that would be awesome. 

 

N: That is actually a good idea. 

 

J: Great, because we have to design something, so thank you. 

 

E: Is it architecture? 

 

N: It is like a basic course in design technology right now. 

 

J: We have to make a project where we design something, that is basically it. 

 

N & J: Thank you very much. 
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2.5) Interview med en pædagog fra den integrerede institution på Litauens Plads, d. 5. 

november 2019 

 

Julie: Hvor ofte bruger I Litauens Plads?  

 

Pædagog: Det er faktisk meget sjældent, vi bruger den. Jeg arbejder i vuggestuen, og vi bruger den 

faktisk stort set aldrig. Det er kun lige sådan til at gå henover, hvis det er vi skal på tur eller andre 

steder. Jeg ved børnehaven laver nogle gange sådan nogle bevægelseslege derude, men det er måske 

en gang om måneden eller sådan noget, vil jeg tro.  

 

Julie: Så det er meget sjældent, I bruger den?  

 

Pædagog:  

Nej, det er ikke noget sådan fast. Det er kun, hvis vi tilfældigvis skal bruge en lidt større græsplæne, 

så bruger vi den.  

 

Julie: Er det fordi, der er en legeplads, der hører til jeres institution?  

Pædagog: Ja, altså vi har vores egen legeplads. Pladsen er jo ikke hegnet, så det vil kun være i et 

tidsrum, hvor vi er godt normerede, når vi skal bruge den. Så af den grund, så bliver det ikke så tit. 

Og så også på grund af alle hundelortene.  

 

Julie: Okay, jeg vil nemlig også spørge, om der er noget, der ville kunne få jer til at opholde jer der 

mere?  

 

Pædagog: Ja, altså hvis der var lidt mindre trafik rundt om pladsen. Altså, hvis der måske bare var en 

af siderne, hvor der ikke var biler. Så kunne jeg godt forestille mig, at vuggestuen kunne finde på at 

bruge den mere. Fordi det er lidt det med trafikken, der i hvert fald gør det for mig personligt, at jeg 

ikke bruger den så meget.  

 

Julie: Det giver selvfølgelig god mening, når det er så små børn.  

 

Pædagog: Ja, og jeg tror i forhold til børnehaven, så er det faktisk mest det der med, at der ligger 

mange hundelorte og cigaretskodder og sådan noget derude.  
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Julie: Okay, så hvis det i virkeligheden også var lidt renere?  

 

Pædagog: Ja, det har lidt karakter af hundetoilet nogle gange. 

 

Julie: Jeg vil egentlig også spørge, om børnene kan lide pladsen, men I bruger den ikke så meget, så 

jeg tænker om en måske også skal laves lidt mere børnevenlig?  

 

Pædagog: Nej, altså vi har vinduer ud til, så jeg kan se, når rigtigt mange af vores børn bliver hentet, 

så vil de gerne over og gå i de der sten. Især når der er vand i, er de helt vilde med det. Så på den 

måde, så tror jeg faktisk, de er ret glade for det. Det er jo så, hvad de laver, når de er sammen med 

deres forældre, der sådan lidt bedre kan holde styr på dem. Så på den måde, der er den rigtig 

populær, og vi kigger på hundene derude nogle dage. Så på den måde, der er vi glade for den.  

 

Julie: Helt sikkert, tak. Så vil jeg som det sidste lige høre dig, om du har et tilhørsforhold til pladsen 

udenfor arbejdet?  

 

Pædagog: Øh, nej. Jeg bruger den ikke sådan rigtigt uden for arbejdstiden.   

Julie: Bare i orden. Tak for hjælpen!  

 

2.6) Interview med Thomas Egholm, formand for områdefornyelsen på På Litauens Plads, 

d. 29. november 2019 

Thomas: 

 “Hvis man går 100 år tilbage, så fandtes der ikke nogen plads her. Så den slags bygninger der (peger 

på bygningerne på Letlandsgade), de fandtes også her henover (peger på midten af pladsen) og to 

karéer, lukkede firkanter her henover.  

Og så lå der en gade her midt imellem Dannebrogsgade og Saxogade, der hed Revaldsgade, og det er 

noget gammelt lort, så det bliver revet ned engang i 60’erne, og så giver det plads til den bygning 

herover og pladsen.  

Det der er tilbage af Revald det er så to ting: Navnet derovre (peger på Letlandsgade), det hedder 

Revaldsgården, og så er det en hel masse murbrokker her nedenunder (under pladsen).  

Det er indre bindingsværk som det der (peger på bygningerne på Estlandsgade), hvor murerne er en 

meter tykke. Det ligger altså her nedenunder, når man graver her.  

Pladsen kommer. På det tidspunkt er der noget grønt buskads her (peger på delen med græs), og så er 
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der det, der bliver kaldt de røde baner på den her del (peger på fodboldbanen), som på det tidspunkt 

havde noget rød asfalt. Det bliver lavet om til noget sort asfalt en gang i 90’erne.  

Vi får en historie på et tidspunkt med nogle ret hårde hunde, der rykker ind og sælger hash her. Det 

sker den første gang, man sådan for alvor lukker Christiania. Så går der lige under et døgn, og så 

bliver der massivt solgt hash fra den her plads. Blandt andet fordi den butik derovre (peger på 

Dannebrogsgade) det er på et tidspunkt en “EDB-shop”, men de har aldrig åbent, og det er HA (Hells 

Angels) der ejer den. Det har de ikke fået dom for, men det er det. Det er dem, der kører hashhandlen 

her på benhårdt niveau - også til børn.  

Det giver jo nogle problemer, men det kører simpelthen på samme måde som ude på Christiania med 

vagter og fløjte og det hele.  

På et tidspunkt, og det er meget kirken herinde (Gethsemane).. Kirkerne på Vesterbro har et kraftigt 

ophæng, som jo er det store venstrefløjsparti i 90’erne. De får kæmpet igennem, at der skal være en 

renovering her, og de går også i gang med det. På det tidspunkt er der samlet nogle penge sammen 

hist og her til det, der hedder lommeparker. Altså små parker rundt omkring. På Vesterbro bliver de 

penge puljet sammen, kommunen er jo fattig på det tidspunkt, og så bliver de brugt her alle sammen 

til at lave en renovering af det her stykke (græsset).  

Væk med alt det grønne, frem med en græsplæne og så er den blevet sænket her. PÅ det tidspunkt er 

man også lidt begyndt at snakke om LAR, så man laver den der (faskinen), og der ligger et rør 

herunder (pladsen), som man på et tidspunkt kan slutte sig på, og også måske lave et eller andet.  

Så går der lidt tid, og så er det rigtigt. Så er I garanteret stødt på tre ting?  

Vi får en områdefornyelse og vi får en renovering af det her areal (hvilket?), men der ligger sådan set 

også to andre planer og roder inde på rådhuset.  

Den ene, det er den med skybrudssikring, og den anden, det er den parkerings sekretariatet gerne vil 

have; nemlig at grave parkeringspladser ned under jorden her. De ligger der begge to, der er ikke så 

meget lovgivningsmæssigt er der ikke så mange penge til parkeringspladser. Når man betaler for at 

parkere her, tager regeringen jo omkring 77% af beløbet. Så pengene ryger i virkeligheden ind på 

Christiansborg. Det var den pulje, man ligesom ville have brugt, da man lavede den store plan for 

parkeringspladser.  

Skybrudssikring er jo en plan, der skal udrulles over 50 år, og det er jo et godt spørgsmål, hvad der 

sker på den front.  

Vesterbro har to af de største anlæg for skybrudssikring., Det ene, det er det, der er ved at blive 

realiseret oppe i Enghaveparken, og det andet er Sankt Jørgens søprojektet med den tunnel, hvor 

VVM-redegørelsen er i hørelse lige nu omkring Sankt Jørgens Ø nede i havnen.  
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Det er ligesom de to store anlæg. Det her er så en af dem. Men da man lavede det først så det ikke 

helt ud som om man havde tænkt. Man havde f.eks. ikke tænkt over, der også skulle være en 

metroplads på Enghaveplads.  

Så går debatten i gang der. Jeg vil sige, om den gruppe, der var det (områdefornyelsen) det var en af 

de grupper, hvor der for alvor var debat. Nogen af de ansatte i områdefornyelsen, de forelskede sig 

ret hurtigt i en løsning med et få halvtag over her. Men det var lige efter, at hashhandlen var blevet 

fjernet her. Nu blomstrer Christiania jo fint lige for tiden, men der var på det tidspunkt en 

opblomstring. Politiet var derude igen og hashklubberne rundt omkring i byen var ikke helt fjernet 

endnu. Så der var en nervøsitet for, at det her så blev sådan et sted igen, og derfor ville folk decideret 

ikke have det der halvtag.  

Det gav nogle skærmydsler i den gruppe - interessemodsætninger. Som også gjorde, at det ikke var 

det mest velfungerende samarbejde mellem de ansatte og borgerne.  

Vesterbro er den bydel i Danmark, og i København er der ingen tvivl om, at det er den bydel i 

Danmark, hvor der er mindst grønt ift. indbyggertallet. Det er også den bydel i Danmark, muligvis 

eftersom København er en af de hovedstæder, der har mindst grønt pr. indbygger, så er vi også den 

bydel i hele Europa der har mindst grønt.  

Hvis man ser på varmeø beregninger, så har vi en kæmpe varmeø liggende her, hvor vi er markant 

varmere end tyve kilometer uden for København om sommeren.  

Vi er jo enormt frustrerede over, den her græsplæne ikke virker. Vi mangler meget steder, hvor folk 

kan spille fodbold. Derfor var det der, der ligesom var hovedseancen; det var det, folk ville have her.  

Vi ved allerede på det tidspunkt, at skolen skal bygges om og der skal være byggeplads for det. De 

første otte meter lader man så derfor være med at lave planer for sådan helt specifikt. For der har 

altid været en gangsti der forbi (enden ned mod skolen) - lige nu er den der selvfølgelig ikke (pga. 

byggeri).  

Som en del af forlængelsen af Saxogade har der altid været en gangsti den vej. Det var en af de store 

debatter. Hvordan gør man det, hvis det samtidig skal være en mere udbygget skole. Hvordan får 

man så passagen der. Det tror jeg, vi (områdefornyelsen) alle sammen havde som fokuspunkt uden at 

vi nødvendigvis vidste, hvad man så gjorde ved det. Men det bliver en af tingene.  

Der var en debat omkring hegnene her (om fodboldbanen).  

Der var to holdninger. Den ene var at de ansatte i Teknik- og Miljøforvaltningen i områdefornyelsen 

sagde, at ude på Nørrebro havde man anlagt en fodboldbane uden at have net. Det fungerede fint ude 

på Guldbergsgadeskole.  

Det vi sagde var, at der skal være noget for enderne (bag om målene). Der pegede vi på en 

fodboldbane ude på Amager, som også har fået lavet lavet sådan noget. Der startede man med at lave 
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det uden net, men fandt ud af, det var nødvendigt, fordi bilisterne var trætte af at få bulede døre. Det 

handler jo også om, hvem der spiller. Det er meget små børn på Nørrebro, eller om det også er 

voksne, og det er det også her og på Amager”.  

 

Interviewer: Tak! Samler røret, der går under banen vand fra tagrender eller hvordan?  

 

Thomas: “Det er meningen, at vandet, der kommer her (fodboldbanen) skal ende dernede (faskinen). 

Det er tørt det meste af sommeren, men det har regnet det meste af efteråret, så nu er den fyldt. Og så 

har vi et problem med græsplænen her. Vores uderum på vesterbro bliver jo brugt ret heftigt. Der er 

mange mennesker. Rigtigt mange, fra andre bydele, men også turister. Jeg tror, vi er oppe på 8000 

hotelsenge nu, ikke. Så vi har også ret mange turister, som også skal ud og have noget at spise og et 

sted at sidde og kold hvidvin sammen med os andre.  

 

Interviewer: “ Så det er derfor, den (græsplænen) er så slidt?”  

 

Thomas: “Det er derfor, ja. Vi har svært ved at holde den ved lige. Den lider af det, der hedder 

traktose, altså et begreb fra landbruget, hvor luften er blevet klemt ud af jorden, så græsset ikke kan 

leve”.  

 

Interviewer: “Er det kommet af, at folk krydser her?”  

 

Thomas: “ Det er ophold og så er det der, det også er varmest”.  

 

Interviewer: “Ved du, hvad formålet med, at pladsen er blevet sænket, er?  

 

Thomas: “Ja, det var jo at lave noget pladsdannelse og gøre sådan, at man ikke så nemt kunne køre 

ind med rockerbilerne. Så var det også meningen, at det skulle være et sted, hvor vandet kunne løbe 

ned, når det regnede rigtigt meget. Det design er der også ovre i Rosenhaven, hvor det også lige er 

sænket lidt i den del af Enghaveparken”.  

 

Interviewer: “Så dengang I ændrede pladsen, der var det meste af fokuset på at slippe af med 

rockerne?”  
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Thomas: “Ja, det var det politiske formål med at få det her væ. TMF lægger så det andet formål ind 

også”.  

 

Interviewer: “Så klimatilpasning er kommet i anden række?”  

 

Thomas: “Ja, det er det TMF lægger ind”.  

 

Interviewer: “ Vil du hurtigt beskrive, hvordan du har været med inde over?”  

 

Thomas: “Ja, altså det der havde jeg ikke noget med at gøre. Det her ovre (fodboldbanen), der var jeg 

formand for det, der hedder styregruppen i områdefornyelsen.  

Hvor er det jeres fokus ligger?” 

 

Interviewer: Forklarer opgaven. “Vi har fået indtryk af, at det meget er hundelufternes plads, og 

fokuserer derfor også på, hvordan vi kan få folk til at bruge pladsen”.  

Thomas: “Ja, men hundeejerne fylder jo meget på Vesterbro. Det registrerede hundeejerskab er 

tredoblet på de sidste ti år, og der er ikke rigtigt plads til dem. De har lyst til at lade hundene løbe lidt 

frit, selvom de ikke må. Vi har en ambition om, at der kommer sådan noget nu på Otto Busses Vej, 

og det var der en artikel i Politiken om i går (d. 28-11-2019). Det er et interview med Frank Jensen 

(Københavns borgmester), hvor han roser os (områdefornyelsen) for det. Det er klart, at hundeejerne 

vil være et element der, fordi der er så stor brug”.  

 

Interviewer: “Vi tænker også, der skal være plads til dem. Det virker lidt som om, det er dem, der er 

herinde”.  

 

Thomas: “ Det er det, fordi mange bruger pladsen tre gange om dagen, og hvis det er 200 mennesker, 

der vælger at gå herned tre gange om dagen, så fylder de”.  

 

Interviewer: “Hvad skal der laves deromme nu?” (bagved fodboldbanen)  

 

Thomas: “Der kommer legepladsen tilbage. Det handler simpelthen om, at skurvognene skal stå et 

sted, mens de ombygger skolen. Det er en del af skoleombygningen.  



78 

 

Skolekapaciteten var for lille på Vesterbro, og en af dem er så at bygge et ekstra spor på skolen, som 

er ti klasselokaler fra 0. til 9.  

 

Interviewer: “Bliver det sådan et legeområde, der er tilgængeligt for alle?”  

 

Thomas: “Ja, det bliver tilgængeligt for alle igen. De er dog først færdige om et par år”.  

 

Interviewer: “De her “nedkørsler” er det handicapvenlighed eller hvad?”  

 

Thomas: “Det er helt praktisk for at kunne slå græsset, og så er det også rarere for forældre og ældre 

borgere at kunne gå ned den vej”.  

 

Interviewer: “Det var vist det. Tak!”.  
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Bilag 3) 

 

Billeder fra Københavnerkortet. Viser den oversvømmelse der vil komme ved skybrud på Litauens 

Plads fra tre forskellige udsnit af kortet.   
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