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Abstract 
The area under the motorway bridge, Bispeengbuen, has been a problematic part of Co-

penhagen since it was constructed in 1969. Due to occasional copious amounts of rainwa-

ter, the area often experiences flooding which makes it difficult to utilize for recreational 

and social purposes. The area under Bispeengbuen gets little to no sunlight, which is also 

part of the reason why it is seen as an undesirable place. This project will explore the pos-

sibility of designing a recreational space, incorporation water management as part of the 

solution. The design solution will entail an optimization of water management under 

Bispeengbuen with use of blue-green solutions, SUDS (sustainable urban drainage sys-

tems) and SUUS (sustainable urban utilization systems).  

To unfold the issue regarding the area under Bispeengbuen the methods Color Cognitive 

Map and Design Thinking are used. These methods are used to highlight the different prob-

lems and how to turn the problems into solutions. Therefore, CCM and Design Thinking 

are used before, and during the design process. 

Jan Gehl, an accomplished city planner, his observations will be included in the project as 

a way of understanding good city planning and how people interact with each other and 

their surrounds  

Based on the method of expert interview as described by Svend Brinkmann and Steinar 

Kvale, an interview with Jesper Pagh, assistant professor at Roskilde University. The inter-

view gave the project a new angle on the issue and contributed to further understanding 

city planning and how important it is for people living in the cities to have an influence on 

what takes place within their cities.  

An analysis of the ‘climate tile’ and the technological system of the design is conducted 

using the steps in the TRIN model. In addition to the analysis, comparative examples of 

sustainable and blue-green solutions in Heimdalsgade and Enghave Park are included for 

inspiration.  

The design will include two ‘water walls’ and a water stream to emphasize the use of the 

rainwater in a recreational setting. Furthermore, the design will incorporate the existing 

drainage system known as the “Climate Tile” (Klimaflisen), developed to assist water 

management in urban areas. 
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Vandets naturlige kredsløb er en cyklus, som er uundværlig for både mennesker og 

naturen. Vi mennesker anvender vand i mange sammenhænge i løbet af vores hverdag, og 

vi tiltrækkes også af det. Vi søger mod havet, søer og andet kreativt vandpjask. Vandet har 

derfor en kæmpe stor betydning for os mennesker, både som en essentiel hverdags 

nødvendighed, men også som en legende, smukt og udforskende element (Clausen-Kaas, 

Dalsgaard, Thuesen, 2011:13). 

Bispeengbuen har i en lang årrække været en torn i øjet for mange af Københavns 

indbyggere. Den store motortrafikvejsbro, som svinger sig højt gennem bygningerne, har 

siden dens tilblivelse fået meget kritik. Alligevel er udsigterne for et ønsket socialt og 

grønt område uden motortrafikvejsbroen en længere proces, som endnu ikke er blevet 

igangsat Som en problemstilling har Bispeengbuen i de seneste år været et af de hårdeste 

ramte områder i forhold til oversvømmelser som følge af regnvand. Derfor er 

Bispeengbuens behov for regnvandshåndtering, samt dets mulige sociale potentiale i 

forbindelse med området, et interessant emne at undersøge i forhold til at opnå en 

fornyelse af området. 

Vi har i dette projekt valgt at indskrænke den klimatilpasningsplan, som Københavns 

Kommune har udlagt, ved at fokusere på et re-design af Bispeengbuen i København, som 

skal udvikles til et rekreativt område, som kan håndtere regnvand men også skybrud. 

Derved bliver dette projekt en skybrudssikring af Bispeengbuen, men også en generel 

håndtering og udnyttelse af regnvand.  
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Begrebsafklaring 

LUR - Løsning:  

LUR-løsninger er en forkortelse for Lokal Udnyttelse af Regnvand. Det vil sige, at 

regnvandet bliver opsamlet og genbrugt i lokale områder. Disse løsninger er derfor 

stedsspecifikke, og løsningerne kan variere fra område til område. Oftest kan LUR-løsninger 

ikke fungerer uden LAR-løsninger (KLIMATILPASNING, 2019).  

LAR- Løsning: 

LAR-løsninger er en forkortelse for Lokal Afledning af Regnvand. LAR omkranser 

forskellige løsninger til håndtering af regnvand i lokalområder. Ved brug af LAR er det 

muligt at reducere presset i kloakkerne og dermed forsinke overfladevandet, således at 

regnmængden ikke påvirker infrastrukturen eller andre vigtige funktioner i byen.  LAR-

løsninger er blevet en integreret del af de fleste byers byrum og i København er det blevet et 

krav at anvende LAR, når der bygges nyt både i offentlig og privat regi 

(KLIMATILPASNING, 2019). 

Rekreativ værdi:   

En rekreativ værdi er en værdi, der bidrager til et områdes helhedsfølelse. Ordet er afledt af 

ordet recreare, som betyder at genskabe. Det er en herlighedsværdi, der kan forbedres ved 

brug af f.eks. grønne områder, strande, søer og parker (Lunde, 2009).  

Problemfelt  
Bispeengbuen, - et mennesketomt parkeringsareal og ingenmandsland, er under forandring. I 

mere end et årti har de omkringliggende boligforeninger presset på for at kunne puste liv i 

den ødemark, som den sekssporet motortrafikvej har skabt. Alligevel står området som 

utiltalende og beton-klodset, hvor liv under Bispeengbuen i hverdags sammenhænge er 

sjældent set. Over 21.500 tusinde mennesker har underskrevet en fælles anmodning, i 

forsøget på at realisere skybrudsprojektet Åbn Åen, hvor den førhen liggende å bliver 

genetableret og den sekssporet motortrafikvej bliver lagt under jorden (Jensen, 

LADEGAARDSAAEN). Idéen om at åbne åen op igen blev et stort fokus i både 
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Frederiksberg og Københavns Kommune, hvilket ledte til et statsligt støtte til projektet i 2019 

med en start på renovering i 2022 (Malling, 2019). Men projektet er nu midlertidigt udskudt 

af Vejdirektoratet, hvilket efterlader området under Bispeengbuen henlagt i skygge. 

Spørgsmålet er, hvad der nu skal ske med det overdækkede område under Bispeengbuen frem 

til renoveringen? Dette spørgsmål har fået flere foreninger til at tænke i nye baner for at 

kunne skabe et liv under buen, hvor lokale mødes og udfolder sig.  

Et andet og meget centralt fokuspunkt i re-design af Bispeengbuen er områdets store behov 

for at kunne håndtere større mængder regn. Ved skybrud falder der store mængder regn, 

hvilket skaber massive oversvømmelser i København. Her er Bispeengbuen en af de hårdest 

ramte områder med et gennemsnit på cirka 80.850 liter nedbør ved skybrud. Årsagen til dette, 

at vandets strømningsvej løber igennem Bispeengbuen, hvilket resulterer i en stor belastning 

af området (Thorén, Rasmussen, Carlsen, 2012). Beregningerne for dette vil uddybes i 

projektet. Ifølge Københavns klimaplan er en af de primære klimaudfordringer større 

regnmængder, hvilket giver anledning til at udvikle lokal afledning, samt udnyttelse af vandet 

ved Bispeengbuen til at kunne skabe et mere attraktivt område 

(KØBENHAVNSKOMMUNE). 

Motivationen og interessen bag dette projekt omkranser vandets kredsløb, og hvordan naturen 

og byen smelter sammen og muliggøre, at vandets kredsløb kan flyde i det urbane rum. 

Problemstillingen lægger i at kunne håndtere øget mængder regnvand i området, samt 

imødekomme en større og ønsket aktivitet i det skygge dækkede området. 

Problemformulering 
Hvorledes kan et re-design af Bispeengbuen i København håndtere regnvand / skybrud ved 

brug af LUR- og LAR-løsninger, til at skabe et rekreativt område med vand i centrum?  

Arbejdsspørgsmål 

1) Hvor meget nedbør falder der i gennemsnittet ved Bispeengbuen både på årsbasis og ved 

skybrud?  

2) Hvilke komponenter skal der til for at kunne opsamle nedbør i området? 

3) Hvilke allerede eksisterende LUR- og LAR-løsninger er etableret rundt i Danmark? 

4) Hvilke overvejelser skal gøres og implementeres for at designe et socialt brugbart byrum? 
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5) Hvordan kan man anvende vand som design materiale? 

 

6) Er det muligt at overdesigne i byrum? 

Afgrænsning 
Dette afsnit vil kort uddybe projektet ved Bispeengbuens til- og fravalg til bedre at kunne 

danne et overblik over projektets umiddelbare fokus. Fravalgene er taget for at indskrænke 

fokusset, da projektet har mange områder og tilgange, som kunne have været undersøgt 

nærmere. 

Projektet vil afdække problemstillingen af vand i området sat i perspektiv til Københavns 

klimaplans fremtidsudsigter, som peger på øget nedbør i fremtiden. Derudover vil et 

sekundært fokus ligge i at forsøge at imødekomme liv under buen med en social og rekreativ 

tilgang. Derved bliver designløsningen med udgangspunkt i ovenstående. Dette betyder, at en 

række fravalg er kommet i udarbejdelse af projektet og designet som helhed.  

 

Der vil ikke uddybes teori inden for midlertidige designløsninger, trods et ellers interessant 

fokus. I det vi ikke kender Bispeengbuens fremtid eller tidsperspektiv, har vi valgt at tage 

udgangspunkt i problematikken som det ser ud i dag. Dette er fravalgt grundet den 

usikkerhed, der er i forhold til varigheden af den midlertidige løsning, samt den opgående 

debat omkring fremtiden for buen, som vil uddybes i diskussionen. 

 

Et andet fravalgt fokus er kortlægning af kloaksystemet. Kloaksystemet vil blot blive nævnt 

som en ‘endestation’ for det opsamlede vand, samt et resultat i at kunne lette presset hos 

kloaksystemet. Derudover har vi afgrænset os fra, ikke at fokusere på trygheden i området 

samt teori bag lys-belægning som blot vil nævnes og ikke uddybes nærmere.  

Ydermere har det været en forhindring i at inddrage borgere i interview og observation 

grundet corona-krisen. Det har resulteret i, at vi ikke har kunne bruge flere af ønskede 

metoder indenfor Design og Konstruktion, da de omhandler brugerorientering. Dette har 

derfor ikke været et aktivt fravalg men derimod et nødsaget fravalg.  
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Dimensionsforankring  
På Roskilde Universitet arbejder vi med dimensionsforankringer, hvor denne opgave 

indeholder to dimensioner. Her inddrager vi Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA), da 

dette er den obligatoriske dimension for dette semester. Derudover forankrer vi projektet i 

dimensionen Design og Konstruktion (D&K).  

Teknologiske Systemer og Artefakter 

I dimensionen ‘Teknologiske Systemer og Artefakter’ vil der inddrages TRIN-modellen til 

brug af analysering af et teknologisk system. Herunder vil vi have komparative eksempler i 

København, der har fokus på håndtering af vand i byrummet. Derudover kan vi også 

analysere LUR-løsninger og LAR-løsninger ved hjælp af TRIN-modellen og fokusere på, 

hvordan de indre mekanismer kommer i spil i de teknologiske systemer i vores eget design. 

Vi vil bruge analysen af det teknologisk system som basen for vores egen løsning og 

håndtering af vand i byrummet. Gennem TSA-kurset ‘Vand og By’ på Roskilde Universitet i 

2020 ved Thomas Skou Grindsted, er vi blevet introduceret til en række processer og 

systemer inden for vand, både de urban hydrologiske kredsløb og det naturlige hydrologiske 

kredsløb. Ydermere vil vi inddrage viden omkring blå-grønne byer, der skal kunne hjælpe 

håndtering og opsamlingen af overfladevandet fra nedbør. I vores TSA-kursus er vi også 

blevet introduceret til beregninger i forhold til vand i byen, disse har vi valgt at bruge, for at 

understøtte problemet med vand ved Bispeengbuen.  

Design og Konstruktion  

I forlængelse af projektets problemstilling har vi valgt at anvende dimensionen Design og 

Konstruktion, da dimensionen ses relevant i udarbejdelse af en designløsning af 

Bispeengbuen til at kunne håndtere vandet i området. Dette gøres på baggrund af, at der i 

D&K arbejdes på at skabe løsninger på reelle problemer efter behov. Hvis designet ikke 

opfylder kravene af det bestemte problem, er det ikke en god designløsning. Vi anser, at det 

er et problem, at området ved Bispeengbuen fortsat bliver oversvømmet grundet dårligt 

design af vandafledning i området, men også manglen på social aktivitet. Vi vil derfor 

forsøge at re-designe et område, der opfylder kravene for at problemet kan blive løst. Vi 

anvender Colored Cognitive Map for at identificere årsager og konsekvenser til vores 

problem. Ydermere tager vi brug af Design Thinking i vores designproces til at idegenerere, 
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uden at sætte rammer for os selv. Derudover bruger vi det også til at kunne revurderes vores 

design, og derved komme med forbedringer til det. 

Område forankring 

Introduktion til Bispeengbuen 
For at kunne introducere området under Bispeengbuen vil der i forløbene afsnit kort 

beskrives området. 

Bispeengbuen ligger i den nordlige side af København og udgør det større område af en 

sekssporet motortrafikvej, som er opført på søjler. Det vil sige, at der er bygget en bro 

gennem et tæt bebygget og befolket etageboligområde på grænsen mellem København og 

Frederiksberg kommune. Bispeengbuen forbinder i denne sammenhæng Hillerødmotorvej 

med indre København, og er en af de mest trafikerede broer i landet med dagligt omkring 

50.000 biler. (Ertmann, 2018) To billeder af området under motortrafikvejsbroen: 

 

(Billede taget af gruppen selv den 12/4/2020) 
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(Billede taget af gruppen selv den 12/4/2020) 

Før motortrafikvejen blev opført, var der en våd eng, hvor Ladegårdsåen førhen løb. Ideen 

med at opføre en motorvejsbro over området og ikke gennem området var, at en bro over 

området ikke ville skabe en barriere for området (Skovgaard, Franck, Rasmussen; 1969:18). 

Dog mener boligforeningerne i området, at dette er mislykkedes og flere ønsker en grønnere 

oase med blandt andet en genåbning af Ladegårdsåen (Ertmann, 2018). 

I dag er der forsøgt at udnytte området under broen til en række forskellige aktiviteter. Et af 

dem er URBAN 13 projektet, som har opført en containerby under buen. Her er der blevet 

skabt ‘street under buen’ med blandt andet skaterbane, gadeidrætsbane og udendørsfitness 

(Kjærholm, 2019). Derudover har projektet prøvet at opstille et kulturhus, som skal virke 

multifunktionelt med blandt andet koncerter (Bas under Buen), filmvisninger, 

fællesspisninger og kontorfællesskab for iværksættere (Kjærholm, 2019). Dette område 

fylder blot en lille del under buen, men er efter sigende et projekt, som har vundet stor værdi 

og lagt en dæmper for området ellers dårlige ry (Kjærholm, 2019). 

Et andet projekt, som er sat i gang under buen, er Veras Marked, som er et genbrugsmarked 

sat ved parkeringsarealet. Der er op til 80 stande, som kan lejes til at sælge alverdens 

genbrugs godter (VERASMARKED). Arrangementet opstilles hver søndag i måneden i 

forår-sommer perioden, og er et loppemarked som pakkes væk efter brug. Veras marked har 

været meget populært og findes også i Odense og Århus (VERASMARKED). 

Afslutningsvis har gruppe selv været ude ved området, hvor vi oplevede en trist, grå og 

mennesketom stemning. Her observerede vi også, at liv under buen ikke var til stede og at der 
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ikke var et ønske om at opholde sig i længere tid. Dette vil blive uddybet senere i afsnit 

området registrering samt design proces 1.  

Historisk perspektiv af Bispeengbuen 

Den 11. juni 1969 blev Bispeengbuen opført for at forbinde København med de 

omkringliggende områder. Man mente dengang, at en hævet motortrafikvej var nødvendig for 

at kunne forbedre den travle trafik på den strækning og samle byen som helhed. (Skovgaard, 

Franck, Rasmussen; 1969:18) Før i tiden på strækningen og ned af Åboulevard lå 

Ladegårdsåen. Ladegårdsåen er sammensat af de to åer Grøndalsåen og Lygte Å. Åen blev 

opført, da det skulle give beboerne i området bedre mulighed for drikkevand. Den blev 

ihærdigt brugt til slut 1800-tallet, indtil den blev nedlagt i rør. Ladegårdsåen blev brugt i 

sociale sammenhænge med bade og grønne områder, men som tidligere nævnt også til 

drikkevand. København udviklede sig drastisk og byen blev prioriteret frem for naturen, og 

de grønne områder forsvandt. Det blev besluttet, at åen skulle gå fra at være en å langs vejene 

til at blive en del af et åbent kloaksystem. Det resulterede dog i, at alt affald røg i åen, der 

ellers også skulle bruges til drikkevand. Derfor blev åen omdannet til et gradvist lukket 

kloaksystem nede i jorden. I takt med at København voksede, skulle der også dannes flere 

kredsløbsfunktioner, som kunne samle byen. Da motorvejen skulle etableres, var åens 

placering i vejen og derfor blev det nødvendigt at rørlægge hele åen, for på den måde at give 

den nødvendige plads til den nye motortrafikvej. Herved forsvandt alt grønt omkring 

området, og hele Bispeengen blev ødelagt.  

Substantielt kapitel  
I dette substantielle kapitel vil der uddybes Københavns klimaplan, som et understøttende 

kapitel til forståelsen af problemstillingen af vand i byrummet. Herunder til at belyse de 

fokuspunkter København har for klimatilpasning af byen. 

Klimaplan for Københavns Kommune 

“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). Det resulterer i flere stormfloder og mere oversvømmelse 

inde i byen. Meget af byen er dækket af asfalt, som ikke kan optage vand. Vander ryger 

derfor ned kloakkerne og oversvømmer dem, som efterfølgende oversvømmer gaderne i byen 

(Københavns Kommune, 2012:6). Dette kan også beskrives som det urbane hydrologiske 
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kredsløb. Derfor skal der sikres, at vandet ikke overbelaster i kloakkerne, men kan udnyttes 

til andre ting. Dette kan som eksempel være grønne arealer, anlæg, bassiner med mere. Denne 

klimaplan er lavet i samarbejde med Københavns Energi, Frederiksberg Kommune og 

Frederiksberg Forsyning og har taget udgangspunkt i risikoanalyser og 

oversvømmelseskortlægninger og er kommet frem til følgende punkter:  

- “København skal sikres til et niveau, så byen højst oplever skadesvoldende 

oversvømmelser ved skybrud, der statistisk set kun falder én gang hvert 100. år. 

Skadesvoldende oversvømmelse betyder, at der står over 10 cm vand på f.eks. gader. 

Det vil være uforholdsmæssigt dyrt at sikre byen til mere end 100-års-regn i forhold 

til, hvad skaderne vil koste 

- Der skal planlægges og investeres i løsninger, som både beskytter byen mod skybrud 

og aflaster kloakkerne på alle andre nedbørsdage. Det kan bedst betale sig 

samfundsøkonomisk set at vælge løsninger, der også håndterer den almindelige regn, 

der fremover falder mere af på grund af klimaforandringerne.  

- Skybrudssikringen af København skal ideelt set kombinere løsninger, som gør byen 

mere grøn og blå ved at aflede regnvandet oven på jorden.  

- Der skal ske en prioritering af indsatsen, hvor der både bliver taget højde for risikoen 

for oversvømmelse og muligheder for synergi med andre projekter f.eks. 

vejrenoveringer, byudvikling osv. 

- De beregnede anlægsomkostninger er samlet set 3,8 mia. kr. i nutidspriser frem mod 

2033.”   

(Københavns Kommune, 2012:6)  

Første løsning på dette problem var at lede vandet ud til grønne områder, hvor vandet kunne 

blive opbevares, indtil der var plads i kloakkerne igen. Der var dog en forhindring i dette. 

Skybruddet i 2011 var med til at vise, at den løsning ikke var optimal i forhold til, de 

vandmængder der faldt, var langt større og derfor blev ukontrollerbare. Københavns 

Kommune har ambitioner om, at byen skal være CO2 fri og blå - grøn i fremtiden. For at få 

byen blå-grøn skal denne idé inkorporeres i alle nye byudviklingsprojekter i byen. At danne 

en blå-grøn struktur i byen vil også være med til at skabe en forbindelse mellem mennesket 

og naturen. Københavns Kommunes blå-grønne områder skal implementeres for at håndtere 

overfladevandet. Dog er dette kun muligt de steder, hvor der er plads til det. I indre by vil der 

ikke være mulighed, da bygningerne ligger for tæt op ad hinanden. Det er dog ikke muligt at 

sikre København mod alle skybrud, der vil altid findes usikkerhed i systemet, uanset 

designets omfang.  
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Beregninger af området ved Bispeengbuen 
I forlængelse af ovenstående, vil der med dette afsnit ved brug af beregninger og 

risikoanalyse, uddybe området ved Bispeengbuens og dets komplikationer konkretisere 

problemet. Dette ønskes i at kunne visualisere og kortlægge de problematikker og risici som 

området er udsat for. Derved bliver beregninger og risikokort analyse en verificering af 

projektet og giver en baggrund samt en understøttende viden til designets udfoldelse.   

 

Beregningerne i dette afsnit er udarbejdet ud fra vejledning af Thomas Skou Grindsted, som 

er adjunkt på rum, sted, mobilitet og by på Roskilde Universitet (Forskning på Roskilde 

Universitet, 2020) 

Her vil der blive udregnet årlige nedbørsmængder, samt nedbørsmængder ved et skybrud for 

at kunne udtænke, hvor stort behov designet skal kunne dække. Disse tager udgangspunkt i 

overfladevandet omkring området ved Bispeengbuen.  

Ydermere kan der defineres et problem, ved at kigge på statistikker for skybrud i Danmark. 

Ud fra statistikkerne fra DMI, kan der aflæses at cirka 22 skybrud pr. år i Danmark finder 

sted (Damberg, 2017). Ifølge Københavns Klimaplan er dette tal stigende, da der vil falde og 

kraftigere nedbør, som følge af de klimaudfordringer København har i sigte 

(Miljømetropolen, 2011; 67).  

Til start vil der udspecificeres ‘området’ der refereres til, ved at udregne området ved 

Bispeengbuens størrelse i kvadratmeter, så det kan anvendes i beregningerne. Dette gøres ved 

brug af Miljøgis. Se kort 1: 

  
(Kort 1, vores afgrænset område under Bispeengbuen)  
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Efter kortlægning af områdets størrelse vil der her forsøges at udregnes gennemsnitsnedbør, 

som falder i området. Her med en gennemsnitsnedbør for hele Danmark på 780 mm 

(Cappelen, 2020). Derved kan der opsættes en formel: 

Gennemsnitsnedbør (mm) x området (m2) = liter regnvand om året 

Med de indtastede værdier bliver resultatet: 

780 mm x 5390 m2 = 4.204.200 liter pr år.  

Dette vil sige, at der i området ved Bispeengbuen falder omkring 4.204.200 liter vand om 

året. Denne værdi for gennemsnitlig nedbør om året, vil blive brugt senere i udarbejdelse af 

design forslag.  

 

I næste beregning vil der her undersøges, hvor mange liter vand der falder under i skybrud i 

samme område. Dette ønskes for at kunne udarbejde skybrudsløsning og håndtering af 

området. Ved et skybrud falder der i gennemsnittet 15 mm regn på 30 min (DMI). Derved 

kan der opstilles en formel for antal liter nedbør ved skybrud:  

mm ved 30 min x område (m2) = antal liter nedbør ved skybrud. 

 

Med de indtastede værdier bliver resultatet:  

15 mm x 5390 m2 = 80.850 liter nedbør ved skybrud på 30 min 

Heraf kan der konkluderes, at vandmængden i området er meget høj, samtidig med at 

mængden er stigende ifølge Københavns klimatilpasningsplan. Som følge heraf vil der i 

fremtiden komme til at opleve hyppigere og kraftigere skybrud i Danmark (Miljømetropolen, 

2011; 67). 

På baggrund af dette, kan vi konkludere, at der findes et problem med vandmængderne i 

området ved Bispeengbuen, hvor udregningerne viser, at vandmængderne er stigende. 

Rapporten vil heraf forsøge at afhjælpe vandproblematikken ved området.      

Risikokortlægning 
I forlængelse med en undersøgelse af Bispeengbuens nedbørsstatstikker, vil der i dette afsnit 

udfoldes områdets risici i forhold til sætning, befæstelsesgrad, strømningvejenes 

oplandsstørrelse og lavninger for områder. Dette vil tage udgangspunkt i miljøstyrelsens 

statistikker ud fra Miljøgis (MILJØGIS). 

 

Sætning af jordoverfladen betyder, at jordlaget er i risiko for at synke i forlængelse med, at 

jorden mættes af vand, samt at der skal tages hensyn i forhold til byggerier på det område 

(miljøgis). Ved en udarbejdelse af risikoen for sætning ved Bispeengbuen, kan der uddrages, 
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at området under Bispeengbuen ligger i en risikozone for sætning (se kort 2). Dette vil sige, at 

jorden i dette område er forholdsvis mættet af vand, hvilket uddrages at området udsættes for 

meget vand og at der skal tages forbehold for dette ved bebyggelse af tung infrastruktur i 

området.  

Ved kort 3 kan der udpeges befæstelsesgraden af området ved Bispeengbuen, som viser i 

hvor høj grad overflader kan optage vand. Her ses området i en rød zone (70-100%), som 

typisk vil være overflader af asfalterede veje, huse og andre industribygninger. Da området 

ligger i en høj befæstelses zone betyder det, at større mængder nedbør kan give problemer i 

kloaksystemer, som kan give oversvømmelser i området ved Bispeengbuen (se kort 3).  

 
(kort 2, sætningen for vores valgte område)    

 

 
(kort 3, befæstelsesgraden for området) 

 

I videre arbejde med risikokortlægningen, er det essentielt at se på strømningsvejes 

oplandstørrelse og dertil sammenligne med lavninger og bluespots for området. 

Strømningsvejenes oplandsstørrelse viser, hvilke strømninger som vandet følger gennem 

byen og naturen i forsøget på at ramme å-løb videre til havet. Lavninger viser forskellige 

højder og lavninger i landskabet, hvilket er essentielt at undersøge, da vandet strømmer ned 

ad. Bluespots fremhæver steder, hvor vandet ophober sig under store regnmængder. Vandet 

fra bluespots kan ikke ledes væk og kan dermed give store problemer for det område, det 

ender ved. Derfor er lavningerne også i forlængelser med bluespots, som giver en visuel 

vurdering af, hvor vandet samler sig i landskabet, samt at kunne vurdere de forskellige 

mængder af vand i byrummet. Bispeengbuen er markeret ved en rød streg for bedre at kunne 
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visualisere buen på kortene. Som det bliver tydeliggjort, løber der en strømningsvej med en 

oplandsstørrelse på mellem 11 og 100 hektar langs Bispeengbuen, hvilket vil sige, at det er 

store mængder vand som passere igennem buen. Strømningvejenes oplandsstørrelse vises på 

kort 5 hvor der kan ses en lillapink streg som kører gennem kortet.  Dette ekspliciterer, at 

Bispeengbuen er udsat i forhold til, at overfladevand søger mod buen (se kort 4). Samtidig 

bliver der illustreret lavninger samt bluespots for området som viser, at lavninger og 

bluespots hænger sammen med den strømningsvej som vandet følger. Lavningerne belyser et 

område ved Bispeengbuen, som ligger lavere end det omkringliggende terræn. Derved giver 

det god forståelse for strømning af vandets vej, som ligger i forlængelse med lavningerne. 

Her hvor de lilla markeringer på kort 4 belyser dette. Lavningerne i det lilla felt har en 

lavning på mere end 150 mm, hvilket illustrerer, at vandet opsamles her. Dette bliver også 

eksemplificeret ved bluespots for området. Som det ses ved en sammenligning af lavninger 

og bluespots, lægger vandet sig i Bisepengsbuens lavningsområder. Dermed er det essentielt 

at tage fat i dette specifikke område omkring Bispeengbuen da både strømningsveje, 

lavninger og bluespots visualisere, at vandet samles i området (se kort 4 og 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kort 4, lavninger samt strømningsveje for Bispeengbuen) 

 

 

 

 

 

 

 

(kort 5, Strømingsvejen samt bluespots) 
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Med udgangspunkt i beregningerne, hvoraf vandmængden for området er stigende, kan der 

ud fra risikokortlægningen udpeges en problematik i forhold til vand i området ved 

Bispeengbuen.  

Metode  
I de forløbne metodeafsnit vil der udredes de forskellig anvendte metoder for projektet 

udfoldelse. Herunder metode tilgang af Jan Gehl, metoderedegørelse af ekspertinterview, 

Colored Cognitive Mapping og Design Thinking. 

TRIN-model  
I dette afsnit vil vi udarbejde metode omhandlende TRIN-modellen fra Teknologiske Systemer 

og Artefakter. TRIN-modellen er en metode brugt på den Humanistisk-teknologisk bachelor, 

dog er denne metode ikke nationalt anerkendt, men anerkendt på Roskilde Universitet. Ud fra 

TRIN-modellen tager vi brug af tre forskellige trin, som skal kunne analysere, hvordan de 

forskellige komponenter i vores design virker, samt hvordan systemet virker som en helhed.  

 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer  

Teknologiens indre mekanismer er TRIN-modellens første trin. “Begrebet ”indre 

mekanismer og processer” er inspireret af Walter Vincentis begreb om en teknologis 

operationelle princip.” (Jørgensen 2019:33). Vincentis forståelse af indre mekanismer 

beskriver han således: ”in brief, how the device works” (Jørgensen 2019:33). Når der dermed 

skal ses på en teknologi, skal det operationelle princip forklares. For at forstå det 

operationelle princip, skal de forskellige komponenter i systemet fremlægges og beskrives 

(Jørgensen 2019:33).  

 

2. Teknologiske artefakter 

“Teknologi TRIN modellens definition: 

Teknologi er omformning af natur (stof og energi) under anvendelse af naturlige og sociale 

ressourcer samt information, viden og praktisk erfaring med henblik på at opfylde 

menneskelige behov.” (Jelsøe, 2019, Teknologiske Systemer og Artefakter, forelæsningen 2: 

Teknologiers artefakter: slide 3) 

 

Teknologiske artefakter er det andet trin i TRIN-modellen. Det der karakteriserer et artefakt 

er, at det er skabt af mennesket og tiltænkt en bestemt funktion. Dette adskiller sig derfor fra 
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naturgenstande. Artefakter kan karakteriseres ved en beskrivelse af deres fysiske aspekter. Da 

artefakter er menneskeskabte, er det interessant at undersøge intentionaliteten bag dets 

funktion (De Vries, 2016:12). Hvis der er tale om et teknisk artefakt, er det værd at undersøge 

hvilken form for transformation, artefaktet kan bidrage til (De Vries, 2016:12). Her skelnes 

der mellem de naturskabte artefakter og de menneskeskabte artefakter. Der tages 

udgangspunkt i tekniske artefakter i designet, opsamling af vandet samt processen i form af 

vandvæggen og vandreservoiret, da alle elementer er en del af en transformation.  

 

3. Teknologiske systemer 

“Teknologi Systemer er sammenhængende systemer af teknologiske artefakter, som samlet 

besidder en bestemt funktionalitet, der muliggør omformning af natur med henblik på 

opfyldelse af menneskelige behov.” (Jelsøe, 2019, Teknologiske Systemer og Artefakter, 

forelæsningen 5: Teknologiers systemer: slide 3. Dette er TRIN-modellens fjerde trins 

definition på teknologiske systemer. Et teknologisk artefakt består af flere forskellige 

komponenter, som skal arbejde sammen for at få artefaktet til at fungere. Denne proces er 

defineret som teknologiers systemer (De Vries, 2016: 20). Alle systemer kan være 

forskellige, to funktioner i en saks er anderledes end et fly med masser af funktioner, men 

tilsammen danner de et system, der får artefaktet til at fungere. De Vries deler også 

systemerne op i to dele. Den fysiske beskrivelse af systemet er fra hvad der ses udefra af 

artefakter, der er samlet til en helhed, til funktionaliteten af systemet og, hvilke processer som 

systemet vælger at varetage (De Vries, 2016: 21). De Vries pointerer samtidig, at det er 

essentielt for designeren at forstå systemet i den teknologi, der anvendes. Det er med til at få 

designeren til at kunne få en større forståelse af designet. Ydermere forklarer De Vries, at et 

system også kan bestå af input-process-output. Dette bidrager til forklaringen om 

transformationen, som et system påtager at gøre. I stedet for at se systemet som en 

funktionalitet, kan det også antages som en process, der tager udgangspunkt i stof, energi og 

information, som er nødvendige for at få processen til at fungere optimalt. Som De Vries 

forklarer, er der flere forskellige slags systemer, som kan betragtes på forskellige måder (De 

Vries, 2016: 21). Dog fælles for dette er, at alle komponenterne i systemet ikke kan undlades. 

Hvis en komponent udtages fra systemet, er det med til at danne ubalance, og dermed kan 

systemet ikke fungere optimalt eller sættes helt ud af funktion. 
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Område registrering 
Dette korte afsnit tager udgangspunkt i observationer og undersøgelse af området. Det er 

udarbejdet på baggrund af vores vejledermøde med Tina-Henriette.  

 

Trods Corona-krisen har vi været ude ved Bispeengbuen for at lave en registrering af området 

den 12. april kl 09:00.  Her valgte vi at gå to go to for at skabe os et overblik over området, 

og få en fornemmelse af det med et subjektivt perspektiv. Her noterede vi hver for sig, hvilke 

observationer vi foretog os, samtidig med hvilke ideer, vi fik undervejs. Det forløb sig 

således, at vi startede i hver ende af området og arbejdede os ned gennem Bispeengen. Heraf 

kom vi frem til et område, som vi synes var optimal for vores design.  

Ude ved området samlede vi os igen, hvorfra vi lavede en brainstorm af forskellige ideer til 

hvad der kunne laves. Dette uddybes i afsnittet design proces 1.  

Livet mellem husene 
Det følgende metodeafsnit tager udgangspunkt i dokumentarfilmen ’Livet mellem husene’ 

(Mortensen & Peter Bech Film, 2000) og bogen ’Livet mellem husene’ af Jan Gehl udgivet i 

2017 (oprindeligt udgivet i 1971).   

Livet mellem husene handler om byrummet og det gode design i byen, for at kunne 

tilfredsstille mennesket og dets sanser. Gehl nævner i dokumentarfilmen Livet mellem husene 

(Mortensen & Peter Bech Film, 2000), at mennesket har fejlet med arkitekturen ved 

urbaniseringen, der er prioriteret høje bygninger og veje til mange biler frem for menneskets 

sanselige behov. Efter at strøget i København blev omlagt til gågade, er antal af mennesker 

mere end firdoblet, end det var før (Mortensen & Peter Bech Film, 2000).  

 

Overordnet bruges citatet: Mennesket er menneskets glæde (Gehl, 2017:69). Mennesker 

bliver tiltrukket af hinanden. 

Gehl forklarer, hvordan vi mennesker opsøger bestemte steder, og altid vil søge til disse 

steder, da vi føler os trygge i dem. For at steder i byen bliver rare at opholde sig i, er det 

vigtigt, at mennesket føler sig trygt. De rekreative og sociale aktiviteter opstår i bybilledet, 

når mennesket kan slappe af og kun skulle forholde sig til det der foregår i deres nære 

omgivelser (Gehl, 2017: 163). Mennesket er et gådyr, som normalt går 5 km/t (Gehl, 

2017:59). Derfor er det vigtigt for mennesket, at alle sanser bliver brugt til at kunne vurdere 
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byrummet. Alle menneskets sanser sidder foran, og alle i ansigtet. Når mennesket kommer 

gående i byen, ser man ikke mere end, hvad der foregår i stueetagen. Menneskets perspektiv 

er fremadrettet og 90 grader til hver side, det er hverken op eller ned (Gehl, 2017:59). Det er 

denne biologi, som bestemmer, hvordan mennesket opfatter og bruger byen, og hvordan man 

vender tilbage til de trygge områder. Man skal kunne være i området, uden at kunne føle sig 

tabt. Gehl konstaterer, at selvom mennesket har alle former for nye teknologier, som biler og 

lignende, så vil mennesket altid skulle gå, og derved være mere tiltrukket af god 

byplanlægning med områder, hvor menneskets behov bliver opfyldt (Mortensen & Peter 

Bech Film, 2000). Behovet, som der søges hen mod, er det sociale byrum, men også der hvor 

man kan sidde, stå, gå og lege, derfor skal der arbejdes på den sanselige skala (Gehl, 2017: 

60). Der skal også være mulighed for at se, hvad der foregår i byrummet, så det virker 

indbydende for andre mennesker at færdes (Gehl, 2017:107). Ifølge Gehl findes der fire 

forskellige afstande, som mennesket konstant veksler igennem i det offentlige byrum: 

1. Den offentlige afstand: Denne afstand er eksempelvis mellem lærere og elever og 

tilskuere og musiker på gaden. Her kender man ikke rigtig hinanden, og man kan kun 

se hvad der foregår uden at blive involveret (Gehl, 2017:65). 

2. Den sociale afstand: Mennesket diskuterer og taler om hverdagsemner. Der findes 

ikke stærke følelser mellem personerne. Dette er omkring de 3 meters afstand til 

hinanden (Gehl, 2017:65). 

3. Den personlige afstand: Dette foregår på 1-1.5 meter. Karakteren er en afstand, og 

man kender hinanden personligt (Gehl, 2017:65). 

4. Den intime afstand: Her er alle sanser i brug, kan man røre og mærke hinanden. 

Denne defineres ofte som kærlighed og omsorg mellem hinanden (Gehl, 2017:65).  

 

Det er dog ikke kun arkitekturen i det sociale byrum, som lokker mennesket til det. Det er 

også solen og skyggen der spiller en rolle. Der hvor der er sol, vil mennesket oftest søge hen 

til. Mennesket elsker solen, og at få varmet kroppen, derfor søges der automatisk derhen 

(Gehl, 2017:171). Det kolde vejr er ubehageligt at opholde sig i, i længere tid. Gehl nævner 

herved, at når der skal designes et nyt område, at der skal tages højde for solen. Arkitekten vil 

fejle ved at designe en høj bygning, som dækker et socialt område med skygge (Gehl, 

2017:169). 

 

Gehl har dermed nogle klare råd til, hvordan man skaber et godt byrum, for at kunne 

tiltrække og opfylde menneskers behov. Det er vigtigt at placere noget i menneskets 

øjenhøjde, hvilket er stueetagen på bygninger (Gehl, 2017:59). Mennesket skal kunne spotte 
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det pågældende område på lang afstand, men også i øjeblikket kunne nyde, det som er 

omkringliggende. Ydermere er det vigtigt, at der rig mulighed for at lege, men også at kunne 

sidde, stå og gå mellem hinanden. Mennesket er et flokdyr, og elsker at være social. Men 

ligesom de skal kunne tilslutte sig det sociale, skal der også være mulighed for at kunne 

trække sig tilbage og være der alene (Gehl, 2017:141). For at kunne operere i alle fire stadier 

af afstande, skal der også være god akustik. Mennesket bevæger sig hurtigt videre, hvis der 

ikke er mulighed for at tale med hinanden (Gehl, 2017:159). Gehl påpeger hvordan støj kan 

påvirke kvaliteten af et byrum. Hvis støjen er for høj, er det ikke muligt at kommunikere uden 

at blive afbrudt af fx lyden af biler. Gehl observerer, at det er sjældent, man ser mennesker 

samle sig ved trafikerede områder for at opholde sig i længere tid ad gangen (Gehl, 

2017:159). Mennesker søger i stedet andre steder hen med mindre støj. Ved at fjerne støj fra 

biltrafik, giver byrummet anledning til bedre kommunikation mellem mennesker. Lyden af 

liv i byen vender tilbage, man kan høre stemmer, musik, børn der leger, trin og rindende vand 

(Gehl, 2017: 159). Alle disse lyder er med til at skabe en stemning i bylivet og bidrager alle 

til menneskers velvære og deres sociale opfattelse (Gehl, 2017: 160). 

Gehl konkluderede også, at vejret er bestemmende. Det er det, som bestemmer, om vi vil 

være udenfor eller ej. Derfor er sollys også essentielt for et godt design, man skal derfor give 

mulighed for så meget sollys så muligt (Gehl, 2017:171).  Dog kan det også regne, og dette 

skal også tages højde for. Mennesket skal føle sig beskyttet både for larmende og kørende 

trafik, men også for vind og vejr (Gehl, 2017:165). Det handler om at skabe byrum, der giver 

læ for mennesket, samtidigt med at det åbner op for rekreative og sociale aktiviteter. For at 

designe udeområder, der skal være i læ for vind og vejr kræver det bevidste valg om 

placering af f.eks. planter og hegn i byrummet (Gehl, 2017:171). 

Belysningen i bybilledet spiller også en væsentlig rolle for kvaliteten af byrummet. 

Mennesket søger efter tryghed, hvis det skal have lyst til at opholde sig i et område. Derfor er 

synligheden vigtig i byrummet, mennesker skal kunne se hinanden og deres omgivelser for at 

føle sig tryg (Gehl, 2017:157). Gehl pointerer, at et godt lys ikke nødvendigvis er 

ensbetydende med et stærkere lys, men et lys der er placeret på en sådan måde, at det 

prioriterer gående mennesker på fortove frem for biler kørende på vejbanen (Gehl, 2017:159). 

Ved at kunne kombinere alle disse former for dele i et byrum, vil der ifølge Gehl opstå et 

interaktivt og socialt byrum. (Mortensen & Peter Bech Film, 2000)  
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Ekspertinterviews  
Ved metodeafsnit om ekspertinterview er det understøttet af Steiner Kvale og Svend 

Brinkmanns; Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk” fra 2009. 

Brinkmann og Kvale er professorer indenfor psykologi. Afsnittet omhandler, hvordan 

metoden er anvendt i praksis samt en understøttelse af valget af ekspert. Denne interviewform 

er benyttet for at få et større perspektiv på problemstillingen og herunder en kritisk tilgang til 

det gode byrum.  

 

Valg af ekspert  

I projektforløbet er der foretaget et ekspertinterview med Jesper Pagh, som er adjunkt på 

Plan, By og Proces ved Roskilde Universitet og samtidig uddannet arkitekt på arkitektskolen i 

København (bilag 1). Pagh er en aktiv debattør omkring byrum og har erfaring indenfor 

byplanlægning og er dermed interessant for vores projekt, da fokusset er at lave et byrum 

mere attraktivt og med en højere rekreativ værdi. Vi bruger Paghs viden til at understøtte 

designprocessen og til at få en forståelse for, hvilke faktorer der skal tages højde for, når der 

designes i byrummet.   

 

Det gode ekspertinterview udformes, når den person der bliver interviewet, har en 

ekspertviden inden for et bestemt område (Kvale & Brinkmann 2009:167). Eksperterne kan 

også kaldes for repræsentant inden for deres vidensområde. Det er essentielt i et 

ekspertinterview, at intervieweren har en forståelse for ekspertens ekspertiseområde. Med en 

god forståelse, vil der kunne blive stillet flere kritiske spørgsmål og eksperten vil kunne 

understøtte med en større viden. Samtidig vil der også være en tidsoptimering, da der ikke 

skal bruges unødig tid på at forklare specifikke områder. (Kvale & Brinkmann 2009:167).  

 

Når en ekspert bliver interviewet, kan der sommetider opstå en asymmetri mellem dem og de 

personer, der interviewer eksperten (Kvale & Brinkmann 2009:167). For at undgå dette 

fremlægger Brinkmann og Kvale nogle forslag til fremgangsmåder i praksis. En af metoderne 

er en mere kollaborativ interviewmetode, hvor intervieweren og eksperten har lige 

muligheder for at stille spørgsmål og fortolke undervejs i interviewet. Når interviewet bliver 

foretaget, er det muligt at tilgå det med et struktureret eller et semi-struktureret script. (Kvale 

& Brinkmann 2009:144) Ved det struktureret interview er spørgsmål fastlagt og 

intervieweren fastholder at få besvaret de planlagte spørgsmål uden mulighed for yderligere 
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diskussion af andre områder. Derimod er det semi-struktureret interview mere åbent og 

forholder sig til tematikken af området, så eksperten kan bidrage med andre relevante 

informationer. (Kvale & Brinkmann 2009:144) Eksperten har en god videns basis inden for 

det bestemte emne og de kan derfor også forholde sig kritisk til de spørgsmål, som der bliver 

stillet. Dermed kan eksperten sætte gang i nye overvejelser hos intervieweren, da de kan 

belyse problematikker fra en anden vinkel end førhen overvejet (Kvale & Brinkmann 

2009:167).  

 

Vores interview tager udgangspunkt i det semi-strukturerede ekspertinterview. Dette valg er 

taget på baggrund af, at vi på forhånd ønskede, at Pagh skulle præsentere nye ideer og 

indspark i henhold til vores design og planlægning af byrummet. Samtidig havde vi på 

forhånd en viden indenfor Paghs ekspertiseområde, da Pagh tidligere har undervist i en 

workshop omhandlende byplanlægning, som vi deltog aktivt i. Dermed blev det gjort lettere 

for os at interviewe ham, da vi havde et kendskab til hans arbejdsområder og ekspertise.  

 

Interviewet med Jesper Pagh, som er udarbejdet på baggrund af ekspertinterview metode af 

Brinkmann og Kvale, vil blive analyseret i empiriafsnittet. Herunder bruges Jesper Paghs 

ekspertise som en del af designprocessen og vurderingen af designet, da han belyste nye 

måder at arbejde med byrummet på.  

Colored cognitive map  
Dette afsnit er udarbejdet fra John Venable “Using Coloued Cognitive Mapping (CCM) for 

Design Science Research” (Venable, 2014). 

 

Colored cognitive map, som også er kaldt CCM, er en metode indenfor design løsninger, der 

er blevet udviklet til at forstå årsager og konsekvenser af et problem og derefter vende dem 

om til at finde potentielle løsninger til problemet. CCM kan ses i bilag 2. CCM er designet af 

John R. Venable i 2014, som er direktør for undersøgelser relateret til design. Tilgangen til 

CCM inkluderer, at der produceres et diagram, hvorfra designeren via notationer kan 

analysere problemet og dermed finde mulige løsninger (Venable, 2014:6). For at benytte 

CCM som metode, skal der gennemgås tre trin i processen frem til den endelige løsning. 

 

I det første trin Problem Diagnosis findes der frem til den reelle problematik. Her tages der 

udgangspunkt i problemerne som vanskeligheder (difficulties). Fokus ligger på forståelse af 

problematikken, hvordan problemet opererer og hvad der er tiltalende ved det (Venable, 
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2014:8). Det er også med til at give en fælles forståelse af problemet. Herunder tilføjes 

notationer (over problematikken med en pil mellem problematikken og konsekvenser), der 

beskriver konsekvenser af problemet. Disse konsekvenser er med til at beskrive, hvorfor det 

er en problematik og give designeren en ide om, hvorfor det er nødvendigt at løse problemet 

(Venable, 2014:8). Der kan være mange konsekvenser af problematikken, og der kan være 

konsekvenser af de forhenværende konsekvenser. Herefter tilføjes der årsager til 

problematikken. Disse skal angives med en pil, der fører fra notationen: årsager, til 

problematikken og skrives under problemet. Både årsagerne og konsekvenserne er vigtige i 

forhold til at finde løsninger på problematikken.  

 

I andet trin af processen CCM Conversion konverteres notationerne vanskeligheder ved 

problem, som blev skabt i trin 1, til løsninger ved problemet. Ved udførelsen af dette trin æn-

dres perspektivet af problemet “Performing this step changes the perspective, from one of 

understanding the problem situation as it is into a perspective desirable future state and ac-

tions to achieve that state” (Venable, 2014:8). Hermed ændres opfattelsen fra at kunne forstå 

problemet i situationen, til at kunne skabe en ønskværdig fremtid i henhold til problemet og 

handlinger til at kunne opnå dette. Måden hvorpå dette gøres, er ved at vende alle 

notationerne til modsætningen. Herefter står notationen “vanskeligheder ved problem” som 

den primære notation og bliver kaldt det uønskede scenarie og løsninger ved problemet står 

som den sekundære notation og bliver kaldt det ønskede scenarie (Venable, 2014:8) 

 

Som forlængelse af trin 2 hvor løsningerne bliver identificeret, vil der i tredje og sidste trin 

Solution Derivation udlægges, hvordan løsningerne bliver skabt, og hvordan designeren 

reducerer eller eliminerer årsagerne til problemet. Først og fremmest skal der opsættes en 

tilstrækkelig mængde muligheder for at løse problemet. Dernæst skal der overvejes, hvilke 

handlinger, der skal tages i forhold til artefakter for at kunne identificere en designløsning.  

En del af processen er at udarbejde en brainstorm for at kunne udvikle kreative løsninger og 

tænke refleksivt over problemet. For at løse reelle problemer skal der handles aktivt, derfor 

skal notationerne være handlingsorienterede og ligge til grund for udvikling af designet. 

(Venable, 2014:9) 
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Design Thinking  
Dette metodeafsnit om Design Thinking er udarbejdet fra Roger Martin, som er administrativ 

leder på universitetet i Toronto “The Design of Business”.  

 

"Design isn't about just making things beautiful; it's also about making things work beautiful-

ly." (Martin, 2009; 58). Tim Brown som er CEO for IDEO, beskriver design thinking ved, at 

designeren skal bruge sin viden og relevante metoder til at udarbejde et design, der opfylder 

de opsatte krav hos brugeren. Design thinking skal løse et reelt problem hos brugeren, på 

baggrund af flere overvejelser fra designeren. Processen for designeren er cirkulær, da 

designeren hele tiden skal revurdere sit eget design. Dette gøres ved, at designeren skal være 

reflekterende over for nye elementer i processen, og nye teknologier der kan tilføjes. 

Designeren skal dermed føle sig komfortabel og tålmodig med den cirkulære process (Martin, 

2009; 58). 

Ved design thinking er det nysgerrigheden, der spiller ind, når et nyt problem skal løses. Der 

skal derfor tænkes længere og mere innovativt end som førhen antaget, da design thinking 

ingen grænser har. “New ideas arose when a thinker observed data (or even a single data 

point) that didn’t fit with the existing model or models. The thinker sought to make sense of 

the observation by making what Pierce called an “inference to the best explanation.” 

(Martin, 2009: 60). Nogle designere misforstår brugen af design thinking metoden ved at 

sætte grænser for designprocessen, som eksempelvis hvis den teknologiske udvikling ikke er 

tilstrækkelig, men også anvendelsen af nye teknologier. Dette er også gældende for at sætte 

grænser for brugen af det endelige produkt i praksis. Det er derfor vigtigt ved brug af denne 

metode, ikke at sætte grænser i processen og det endelige produkt. (Martin, 2009: 61) 

Redskabet der anvendes i designprocessen, er den abduktive metode. Abduktiv metode er 

anderledes fra induktiv og deduktiv metode, fordi den abduktive tilgang ikke behøver at have 

en entydig konklusion på “sandt eller falskt”. Ved anvendelse af den abduktiv metode, er 

sandsynligheden for et brugbart resultat ikke bestemt, men kan i processen fejle. Derfor er der 

en kritisk tilgang til anvendelsen af metoden. Dette ligger til grund for, at tilgangen ikke 

behøver opbakning fra forrige forsøg og indsamlet data, som deduktiv og induktiv metode 

kræver. Resultatet af den abduktive metode er ikke altid det forventede, men kan derfra skabe 

nye muligheder, som førhen ikke har været en mulighed (Martin, 2009: 62). 
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Processen for design thinking beskrives som: finde empati for brugerne → definer problemet 

→ finde på en ide → lave prototyper → teste. Dette kan forekomme i en uendelig cirkulær 

proces, indtil det ønskede produkt er designet.  

Vi har på baggrund af metoden design thinking skabt en masse ideer til, hvordan en løsning 

på vores problematik kan komme til livs. Ydermere har ideerne været grænseløse, som skaber 

en masse nytænkning hos os. 

Teoriafsnit  
Ved de forløbne teoriafsnit vil der udredes de forskellige teoretiske tilgange, som bliver brugt 

i udarbejdelsen af designet. Disse anvendes til at underbygge de valgte tilgange, som 

projektet har taget udgangspunkt i. Herunder teori af det hydrologiske urbane kredsløb, blå-

grønne byer og rekreativitet. 

Hydrologiske urbane kredsløb 
For at kunne forstå behovet for at kunne varetage større nedbørsmængder i byerne, er det 

interessant at undersøge hele fundamentet bag vandets kredsløb både dets naturlige, men også 

det urbane. 

Vand som helhed er aldrig i ro men bevæger sig i et uendeligt kredsløb. Kredsløbet fungerer 

således, at vand fra hav, søer og vandløb fordamper og stiger til vejrs, hvor det fortætter sig 

og danner skyer i de kolde luftlag (Geus, 2020). De små vandpartikler samler sig i skyerne, 

og når de er tilpas store, falder de mod jorden som enten regn eller sne. Her bliver vandet 

optaget af vegetation, som vokser, når de bliver mættet af vand (Geus, 2020). Dog er det ikke 

alt vandet, som fordamper. En stor del af nedbøren strømmer på jordoverfladen fra 

højtliggende områder til lavtliggende områder og ud til vandløb, søer og ud i havet. En anden 

del af nedbøren siver ned i jorden gennem jordlaget og bliver til grundvand, som vi også 

bruger som ressourcer til bl.a. drikkevand (Geus, 2020). Afhængig af sedimentet kan vandet 

være længere tid om at sive ned i jorden, som også kan efterlade jorden mættet af vand, 

hvilket betyder, at jorden ikke kan optage mere vand, og derved løber det på jordoverfladen. 

Det nedsivende vand fra grundvandszonen samt overfladevandet strømmer med langsom hast 

mod vandløb, søer og havet, og kredsløbet fortsætter atter igen (Geus, 2020).  

Med denne korte beskrivelse af vandets naturlige kredsløb er det interessant at kigge på det 

urbane hydrologiske kredsløb for at kunne sætte det i kontrast til opgavens problemstilling. 

Vandet i byen har som udgangspunkt præcis samme kredsløb. Dog giver byrummet en række 

komplikationer, når større mængder nedbør falder i byområder. Dette ligger til grund for, at 
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urbaniseringen har medført tab af grønne arealer, der kan optage vandet, som i stedet er 

blevet erstattet med hårde overflader som asfalt (L. Hoang & R.A. Fenner, 2016:740 ff). 

Hårde overflader og bygninger, som er opført på jordoverfladen, giver en høj befæstelsesgrad 

og gør, at vandet har ringere mulighed for at kunne søge ned i jorden og mætte vegetationer. 

Med dette sagt er regnvandet nødsaget til at følge kloaksystemet for at kunne strømme videre. 

Derudover er vandets naturlige strømning ændret, da vandet ikke længere kan strømme 

direkte fra højtliggende områder til lavtliggende områder, men må følge byens struktur 

gennem byens huse, bygninger mv. (L. Hoang & R.A. Fenner, 2016:740 ff). Samtidig er 

afstrømningen af vandet i det urbane rum langt mere intensiv efter et regnskyl end i grønne 

områder. På baggrund af dette er der langt mindre modstand fra afstrømnings overflader og 

ikke nogen fordybninger i terrænet, samt der er en øget mængde overfladisk afstrømning 

grundet manglende mulighed for vandet at sive ned i jorden (Geus, 2020). 

 

I takt med urbaniseringen og udviklingen af byen er store dele af områderne blevet dækket af 

bygninger og asfalt. Det betyder, at de grønne områder i byer blev ryddet og nedprioriteret i 

bybilledet, og derved blev der givet plads til hårde facader og tildækkede områder uden 

adgang til jorden. Dette kan også beskrives som ‘grå infrastruktur’ (L. Hoang & R.A. Fenner, 

2016:740 ff). I takt med at klimaet ændrer sig, og vi hyppigere oplever større mængder regn 

og skybrud, vil vi opleve flere oversvømmelser i byer, da kloakkerne og det traditionelle 

system ikke er designet til at håndtere så store mængder vand ad gangen (VANDCENTER, 

2013). 

Blå-grønne løsninger 

I teksten ’System interactions of stormwater management using sustainable urban drainage 

systems and green infrastructure’ af L. Hoang og R.A. Fenner undersøges implementering af 

grøn infrastruktur og LAR-løsninger i byområder for at hjælpe med håndtering af vand i form 

af oversvømmelser og skybrud. Ved at forholde sig kritisk til de traditionelle løsninger inden 

for håndtering af vand i byer, kan vi begynde at forstå vand som en ressource frem for et 

problem. Ved hjælp af de grønne løsninger og grøn infrastruktur, som L. Hoang and R.A. 

Fenner fremlægger i deres artikel, kan vi komme tættere på den naturlige hydrologiske cyklus 

i byen. Hoang og Fenner pointerer, at grøn infrastruktur og LAR-løsninger kan hjælpe byer 

med at rehabilitere de naturlige elementer i bybilledet (L. Hoang og R.A. Fenner, 2016:739). 

Derudover har grønne og naturlige områder i bybilledet en positiv effekt på mennesker og 

byen som helhed.  
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LAR- løsninger og grøn infrastruktur kan findes i mange forskellige kombinationer men 

fungerer bedst, når de komplimenterer hinanden i systemet. Dette gør også, at de kan 

tilpasses specifikke områder, der er belastet af vand, og derved opstår den bedst mulige 

løsning. I teksten uddyber L. Hoang og R.A. Fenner dette ved at fremstille specifikke 

løsninger som grønne tage på bygninger, nedsivnings elementer som grønne områder og filter 

‘grøfter’. Hver af disse løsninger kan håndtere en 10-30 års hændelse, men hvis de 

kombineres med opbevaringsbassiner, som er designet til 100 års hændelser, kan de blive 

udnyttet yderligere, når det er nødvendigt. Deres pointe er, at hvis disse løsninger bliver en 

del af et større grønt system, vil det komplimentere hinanden (L. Hoang og R.A. Fenner, 

2016:742).  

Til forskel for de traditionelle løsninger vil de blå-grønne løsninger blive implementeret i 

forlængelse af områder, der findes i bybilledet i forvejen. Det vil kunne udnytte grønne 

områder som for eksempel parker og søer. Herunder vil der også kunne benyttes private 

haver, udendørsområder ved skoler. Her begynder der at opstå nye funktioner, som ikke er set 

før. Når vandet i byen bliver anset som en ressource frem for et problem, vil steder som for 

eksempel private haver og skoleområder bidrage til håndteringen af vand og understøtte det 

urbane miljø (L. Hoang og R.A. Fenner, 2016:742-743). For at opsummere er den grå 

infrastruktur baseret på hårde overflader til at føre vandet videre og væk fra byen, mens de 

grønne løsninger fokuserer mere på opbevaring af vand og tilførsel til grundvandet og har 

dermed også en funktion, når der ikke er oversvømmelser (L. Hoang og R.A. Fenner, 

2016:748). 

De blå-grønne løsninger vil blive uddybet nærmere i vores valg af vegetation i området i 

design processen.  

Rekreativitet 

Når der skabes og re-designes nye og gamle områder, bliver der lagt vægt at opretholde 

stedets historie og de stedsspecifikke kvaliteter (Grindsted, Nielsen, Andersen, 2018:2). 

I afsnittet i bogen “Havnen” af Grindsted, Nielsen og Andersen bliver der argumenteret for 

det rekreative liv i Københavns havne, og hvordan dette opstod. I nedenstående afsnit bliver 

der peget på, hvordan specielt ét aspekt af havnens rekreative miljø, kan tages videre til vores 

valgte plads Bispeengbuen. Der bliver pointeret, at der dagligt ligger en stor mængde ”rod” i 

og omkring havneområdet. Endvidere tydeliggøres det, at “rodet” i en stor grad værdsættes, 

da det står i modsætning til de rene linjer, man bl.a. finder i de moderne byggerier. Der bliver 
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pointeret ”Rodet er så smukt, det er så smukt herude” og ”Ja, og så står havnen i kontrast til 

alt det der moderne byggerads” (Grindsted, Nielsen, Andersen, 2018:6), dette betyder 

dermed, at “rodet” bliver fremdyrket, ikke nødvendigvis som et design men derimod for at 

opretholde historien ved stedet. Rodet får derfor en høj rekreativ værdi for de beboere og 

mennesker, der anvender stedet. 

  

Samtidig har vand generelt en stor attraktionsværdi. Mange mennesker opsøger det og de 

steder, hvor det indgår. Dette har fået det arkitektoniske tendens til at gå i retning af vand 

(Clausen-Kaas, Dalsgaard, Thuesen, 2011:13) Samtidig er regnvandet i bybilledet usynligt. 

Nedbøren bliver hurtigt ledt væk og direkte til afløb. Dog med klimaforandringernes stigende 

regnmængder, kan byerne være nødsaget til at tænke kreativt og få implementeret vandet i 

dagligdagen. Dette har medført, at flere byer har et ønske om at synliggøre vandet i byen med 

de oplevelsesmæssige kvaliteter, det medfører (Clausen-Kaas, Dalsgaard, Thuesen, 2011:13). 

Hvis vandet i bybilledet bliver mere synliggjort, vil det kunne lede til at en større diversitet i 

byen og dermed skabe en varieret oplevelse samt kvalitet af byrummet (Clausen-Kaas, 

Dalsgaard, Thuesen, 2011:13). Byrummet kan også få en ny dimension ”ved en aktivering af 

vandet som et element, man samtidig kan bruge aktivt til berøring ved sopning, badning og 

leg uden risiko for at blive syg af det” (Clausen-Kaas, Dalsgaard, Thuesen, 2011:14). Alle 

disse tiltag medfører, at stedet får en højere rekreativ værdi. På samme tid kan det siges, at 

vand som en rekreativ mulighed er vigtig. Der bliver pointeret følgende i en rapport af de 

Forenede Staters Afdeling for Landbrug ”Water is an important component of recreational 

opportunities and experiences. In addition to being an essential medium for conducting wa-

ter-based activities, proximity to water also enhances the experiences of many recreational 

activities” (Kakoyannis, Stankey, 2002:3). Her bliver det fremhævet, hvor vigtig vand er i 

henhold til skabe rekreative muligheder og oplevelser. 

Vores design ved Bispeengbuen har til formål at have en høj rekreativ værdi. Dermed har vi 

et ønske om at få inkluderet og synliggjort vand fra nedbør til at forøge den 

oplevelsesmæssige kvaliteter. Samtidig vil der være et fokus på at bibeholde Bispeengbuens 

historie og dens stedsspecifikke kvaliteter til lige netop at opnå en høj rekreativ værdi. 

Komparativt eksempel 
I afsnittet vil vi sammenligne to designeksempler, som begge er lavet af Tredje Natur, som er 

et arkitektkontor der bringer naturen ind i bybilledet med henblik på at klimasikre byen. Den 

ene er Klimaflisen på Heimdalsgade, og den anden er Enghave Park. Dette vil vi anvende til 

at understøtte vores designes relevans og dets funktion i praksis. 
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Klimaflisen på Heimdalsgade 
I projektets udfoldelse af klimaflisens formål og funktion vil der i dette afsnit prøves at 

beskrive flisen i praksis til at kunne understøtte designet med henblik på opsamling af 

regnvand. Klimaflisen er lavet i 2014 af TREDJE NATUR.  

  

Klimaflisen som innovation er en Grand Award-vinder indenfor Engineering- kategorien, og 

dens test ved Heimdalsgade er efter kilden en stor succes, da flisen imødekommer en løsning 

på de større mængder vand i byrummet (Habermann, 2018). På ydre Nørrebro ved 

Heimdalsgade er der belagt klimafliser på en 50 meter lang strækning, som er med til at 

bekæmpe oversvømmelser ved fortovet (Habermann, 2018). Klimafliserne på Heimdalsgade 

er med til at optage og opmagasinere op mod en tredjedel af det regnvand, som kloakkerne i 

området ellers har svært ved at kunne håndtere (Habermann, 2018). I Heimdalsgade er 

klimafliserne anlagt med det formål at opmagasinere vandet i en underjordisk faskine, hvor 

vandet her anvendes til vanding af beplantninger mv., samt fungerer som en reducering af 

presset i kloakkerne i området ved ydre Nørrebro (Habermann, 2018). Hvorimod i vores 

tilfælde er flisernes funktion både en underjordisk opmagasinering men også en 

sammenkobling med designets bassiner, altså en funktion i at lede vandet videre fra fortovet, 

til filtrering, herfra brugt i bassin og vandvægge, til der til sidst er plads i kloakkerne igen. 

Ved eksempel af klimaflisens udfoldelse i praksis ved Heimdalsgade, giver det projektets 

design et godt udgangspunkt i løsningen af opsamling af regnvand ved Bispeengbuen. 

 

Enghave park i forhold til opbevaring af vand 
Et andet komparativt eksempel er Enghave Park, der vil i afsnittet herunder forsøges at 

beskrive Enghave Parks formål og funktion i forbindelse med LUR og LAR-løsninger af vand. 

Dette afsnit tager udgangspunkt i TREDJE NATUR’s projekt af Enghave Park, der startede i 

2014.  

  

Enghave Park er et vellykket eksempel på en håndtering af regnvand i byen. Enghave Park, 

der har været lukket i flere år, er lavet til Københavns største klimaprojekt, som skal løse 

problemet med vandmængden i og omkring området. Tredje Natur har været med til at skabe 

et re-design af parken til et stort vandreservoir, som skal kunne håndtere vandmængden under 

et skybrud. Parken er tænkt som både en LAR- og LUR løsning, da reservoiret skal bruges til 
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opsamling og opmagasinering af regnvand og udnyttelse heraf (TREDJENATUR). 

Vandreservoiret kan rumme helt op til 22.600 m3 vand, som bliver udnyttet på en rekreativ 

måde i form af leg. Nogle af stederne i parken er sænket, da de først skal fyldes op ved et 

skybrud (TREDJENATUR). 

 

Udover vandet, der falder i området, pointerer Tredje Natur, at området også er placeret i en 

strømningsvej fra Carlsberg byen. Parken skal derfor også være en forsinkelse af den store 

mængde vand og heraf kunne håndtere store regnmængder, så kloaksystemet ikke 

overbelastes. Når de små nedsænkede diger er fyldt op, vil parken blive fyldt op til et stort 

bassin. Ydermere bliver vandet også genanvendt. Ved hjælp af et filtreringsfilter bliver 

vandet fra Carlsberg Byen udnyttet til vanding af grønt i området og til fejemaskiner. En 

anden del af vandet bliver også renset klart til drikkevand, så det kan bruges til leg og 

oplevelser i parken (TREDJENATUR).  

Ved et skybrud, hvor hele parken bliver fyldt op, vil parken lukkes helt ned i 24 timer. Når 

vandet fra skybruddet ikke længere oversvømmer kloakkerne, vil vandet fra parken ryge ned i 

kloakkerne (TREDJENATUR). 

 

Med vores design vil vi gerne tage brug af samme metode med opmagasinering af vandet, da 

det giver anledning til at kunne opbevare det ved skybrud. Noget af vandet skal også 

genbruges på en rekreativ måde i form af en vandvæg og til at vande det grønne omkring. 

Ydermere vil vi drage inspiration af, hvordan Enghaveparken skiller sig af med vandet fra 

skybruddet.  

Med udgangspunkt i funktionen af Enghave Park har projektet et godt eksempel til at kunne 

understøtte brug af både opmagasinering af større regnmængder, men også i at anvende en 

strømningsvej som primær kilde til opsamling af overfladevand og aflastning af 

kloaksystemet.  

  

Både Klimaflisen og Enghave park er projekter opført af TREDJE NATUR, der er med til at 

afhjælpe problemet med vandmængden i København. Ud fra disse to komparative eksempler, 

har vi draget inspiration til vores design, som tager udgangspunkt i opsamlingen af vand fra 

Klimaflisen og udnyttelsen samt opbevaringen af vand fra Enghave Park.  
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Empiri 
I det forløbne empiri-afsnit vil der redegøres og analyseres af forskelligt uddraget empiri. 

Herunder analyse af interview med Jesper Pagh samt TRIN-modellen. 

Analyse af Interview  
I interviewet med Jesper Pagh er der taget udgangspunkt i metoden om ekspertinterview af 

Brinkmann og Kvale, hvor det gennemgående tema er design af det gode byrum.  

  

Jesper Pagh definerer et byrum som et område med afgrænsninger, hvilket skal give rummet, 

der designes i, nogle rammer, som danner et program for, hvad byrummet skal indeholde. Det 

er vigtigt, at programmet for byrummet ikke er for hårdt, så mennesker selv kan definere og 

have en selvbestemmelse over det gode byrum, de er placeret i. Dermed bliver byrummet 

heller ikke for fast i karakter, da byrummet ikke skal ‘tvinge’ menneskelig adfærd. Her 

nævner Jesper Pagh et eksempel på Prags boulevard, hvor der er opstillet flytbare stole for at 

invitere mennesket til at skabe deres eget program for rummet. Ydermere nævner han, 

hvordan Dronning Louises bro har fået bænke, efter at Kommunen opdagede, at flere opholdt 

sig i solen på broen. Dette sætter han i kontrast til den forholdsvis ”decideret manual”, som 

Københavns Kommune har udarbejdet til udvikling af det gode byrum.   

 

Pagh pointerer, at Jan Gehls teorier har et vigtigt formål i udviklingen af byrummet, men 

Pagh forholder sig også kritisk overfor det. Her mener han, at selvom Jan Gehl har klare 

definitioner af et byrum på baggrund af menneskelige observationer, er det vigtigt også at 

kigge på menneskets egen holdning til, hvad et godt byrum er, og at mennesket selv kan 

definere det. Altså ikke blot en observation af menneskelig adfærd men også en større 

inddragelse af mennesker i designprocessen. 

Heraf nævner Pagh, at man i designprocessen også skal spørge sig selv: Hvad er vores rum? 

Hvad vil vi gerne skabe af program i rummet? Ydermere fortæller Pagh, at det er vigtigt at 

have det sanselige med i design af byrum, da det ikke kun handler om at skabe nødvendige 

artefakter, men give dem en sanselig oplevelse af karakter.  

  

En anden del af interviewet havde et centralt fokuspunkt på vand i byen. Herunder forklarer 

Jesper Pagh, hvor vigtigt det er at bruge vandet, når det ikke kan undgås i bybilledet. Her 



 34 

kommer han blandt andet ind på det nyopståede begreb bynatur. Han sætter sig kritisk 

overfor det glansbillede, som København prøver at skabe i byen ved brug af naturelementer. 

Her eksemplificerer han, hvordan der ved Enghave Park er opstillet fyrretræer i forsøget på at 

inddrage historiske naturelementer og de blå-grønne løsninger. Dette falder dog til jorden, da 

der, som Pagh nævner, aldrig har været fyrretræer i det område i København, men at de 

vokser langt oppe i Sverige. Han pointerer dog, at forsøget på at inddrage naturen i byen 

giver et bedre byrum og bybillede, og vigtigheden af vandet har en cyklus i byen. Heraf 

fortæller Pagh, hvordan det førhen var en teknisk udfordring at skille sig af med vandet, mens 

vi i dag prøver at inkorporere vandet i byen ved hjælp af blå-grønne og rekreative metoder.   

Analyse af TRIN-model 
  

I dette afsnit bruger vi forståelsen af TRIN-modellen fra Teknologiske Systemer og 

Artefakter. Her tager vi fat i tre af trinene, som er essentielle for vores opgave, og hvordan 

det er brugt i vores eget design. Dette er med til at give os en forståelse for, hvilke 

udfordringer designet kan have, hvilke indre mekanismer og processer, det består af samt det 

teknologiske system som helhed.    

  

Vores teknologi: Opsamling af vandet: Processen fra vandet falder → Klimaflisen optager det 

→ filtreringen → Opbevaringen i vandreservoiret → Vandvæggen   

  

1. Teknologiens indre mekanismer og processer  

Klimaflisen 

Klimaflisen er et modulært fortovssystem, som kan bruges til at opsamle og håndtere 

regnvand i byrummet. Flisen bruges i denne sammenhæng til at kunne kombinere 

vandhåndtering med byrumselementer (Ecklon).  Overfladevand fra tag- og fortovsarealer 

ledes ned gennem små huller i flisen, som derefter transporteres videre til en faskine 

(Ecklon). Flisen kan indeholde 8 liter vand pr. m2 (Priess, 2018). Faskinen håndterer vandet i 

forhold til opmagasinering, forsinkelse, bortledning og nedsivning (Ecklon). Der kan også 

ledes tagvand gennem flisens rørsystem direkte til faskinen i saltholdige perioder (saltning af 

fortove) (Ecklon). De lodrette og vandrette rør gør det muligt, at flisen kan tilkobles 

funktioner af forskellig art eksempelvis plantebede, rør og kloak. Klimaflisen går ind og 

genintroducerer det naturlige vandkredsløb i den asfalterede by, hvor tilløb af vand til det 

eksisterende kloaknet reduceres og derved afhjælper oversvømmelser i byrummet (Ecklon).  
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(Illustration af klimaflisen, TREDJENATUR, Ecklon)  

  

Fra klimaflisen vil vandet blive ført videre til et vandbassin. Vandbassinet leder vandet videre 

til en pumpe, som pumper vandet til vandvæggen. Pumpen er vores anden komponent i 

designet. Den er en central mekanisme i opgavens designløsning og skal virke som en 

katalysator for, at vandet opretholder en flydende bevægelse i vandvæggen, således at vandet 

bliver pumpet op men samtidig ud igen. Pumpens indre mekanisme og proces er simpel men 

samtidig meget effektivt. Når pumpen er i drift, bliver der skabt en trykstigning fra indløbet 

af pumpen til udløbet af pumpen. (Se billede 1).  Dermed er det trykforskellen fra indløb og 

udløb, som driver vandet i pumpen gennem systemet, som pumpen er tilsluttet. Samtidig vil 

der i centrifugalpumpen blive skabt en trykstigning. Trykstigningen skabes ved, at der bliver 

overført mekanisk energi fra pumpens motor til vandet via en roterende løber. Vandet vil 

dernæst løbe ind ved den roterende løbers center og ud langs skovle (Se billede 2). 

Centrifugalkraften i pumpen øger dermed vandets hastighed, så vandet kan blive sendt videre 

ud i systemet og vandvæggen (GRUNDFOS). 

  
(Billede 1: Pumpens indre mekanismer med udløb, indløb og løber: Grundfoss: (2006): 12) 
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(Billede 2: Pumpens indre mekanismer med udløb, indløb, løber og løberskovl: Grundfoss: 

(2006): 12 

 

2. Teknologiske artefakter  

Den naturlige ressource er vandet, der opsamles af klimaflisen og derved bliver brugt i 

designets tekniske system. De teknologiske artefakter i designet er således klimaflisen, 

filtrering, rør, vandreservoiret, glasplader/vandvæg og vandpumpe. Disse tekniske artefakter 

er alle en del af det samme system, der udgør en transformation af vandet til en rekreativ 

måde. Vandet går fra at være regnvand/overfladevand til vand, der bruges i rekreative 

sammenhænge. Derudover gennemgår vandet en transformation, når det bliver filtreret.  

Vandet går fra at være et element, der kan føre til oversvømmelse og være svær at håndtere til 

et element, der bliver brugt rekreativt i byen.  

 

3. Teknologiske systemer  

Vores system består af forskellige komponenter, som alle har en sammenhæng. Regnvandet, 

der falder ned til jorden, og vandet, der løber langs vejene, bliver opsamlet af klimafliserne, 

hvoraf det bliver filtreret til rent vand, som transporteres til vandreservoiret og herfra til 

vandvæggen. Ved udelukkelsen af nogle af disse komponenter skabes der problemer med 

teknologien og udførelsen af det.  

Filtreringen af vandet er essentielt i vores system, da ufiltreret vand ikke kan bruges 

rekreativt. Ifølge Naturstyrelsen er det vigtigt, at vand der skal bruges i byen på en rekreativ 

måde, skal filtreres for smitstoffer og toksiske stoffer. De stoffer er ofte forbundet med 

sygdomsrisici ved kontakt men også forurening (Clauson-Kaas et al. 2011; 10). På baggrund 
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af dette kan filtreringen af vandet derfor ikke udelukkes, da hele processen omkring det kan 

være med til at ødelægge teknologien og designets formål.  

En anden komponent, der ikke kan udelukkes, er vandreservoiret, der skal opbevare det 

resterende vand, som ikke bruges til vandvæggene. Tanken bag dette er at lave et reservoir, 

som består af det filtreret vand, og har en længde på 30 meter, en bredde på 3 meter og en 

dybde på 1 meter, dette giver 30 * 3* 1 = 90 m3. I 1 m3 kan der opbevares 1000 l vand, det vil 

sige, at vandreservoiret kan indeholde 1000 l * 90 m3 = 90.000 l vand.  

Tolkningen af dette vil blive analyseret senere i opgaven.  

Design intention 
Dette afsnit vil forsøge at afdække intentionen bag projektets design. Dette gøres i 

forbindelse med at kunne visualisere designløsningen, samt at kunne illustrere vigtige 

elementer bag udarbejdelse af designet.  

Vores design har som intention at skabe et byrum, der både kan fungere socialt men også kan 

opsamle og opmagasinere regnvandet på en rekreative måde ved hjælp af LUR- og LAR-

løsninger. Ydermere vil vores byrum også sætte vandet i fokus i byen og bringe naturen ind i 

bybilledet i København. Dette vil gøre brugeren af vores design opmærksom på bybilledet i 

dag.  

  

Det ønskede ved vores design er at kunne opsamle en stor mængde af overfladevandet fra 

regnvand, som kommer fra strømningsvejen igennem Bispeengbuen og hermed kunne 

opmagasinere vandet, så kloakkerne ikke bliver overfyldte og skaber oversvømmelse. Vandet 

skal også udnyttes på en rekreativ måde, som skal give mennesket en oplevelse af naturen 

inde i byen. For at dette lykkes, vil vi tage brug af vores teori om det hydrologiske og det 

urban hydrologiske kredsløb, hvor ideen om at indføre vandet og naturen i byen skal 

inkorporeres i vores design af byrum. Dette gøres ved at have en form for vegetation, som 

skal optage vandet, der kommer fra strømningsvejene (Geus, 2020). For at kunne opsamle 

regnvandet har vi derfor taget brug af teori om blå-grønne byer, som skal være med til at 

trække naturen ind i byen. Udover at kunne give det perspektiv er befæstelsesgraden ved et 

blomsterbed også essentielt i forhold til opsamling af regnvandet i form af LAR-løsninger (L. 

Hoang & R.A. Fenner, 2016; 740 ff). Ved at sætte vandet i fokus i dette område skaber 

designet ydermere en historisk relation til Ladegårdsåen, som er lavet om til Bispeengbuen i 
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dag. Dette giver mennesket en forståelse for historien bag området men også et indblik i, 

hvordan naturen kan inkorporeres i det moderne bybillede.  

 

Vi drager også inspiration fra vores komparative eksempler. Heraf vil vi udnytte viden om 

klimaflisen i forhold til opmagasinering af regnvand, men også funktionen bag den til at 

bruge den i vores design. Vi har kendskab til, hvordan den fungerer, og har analyseret den i 

forhold til dens indre mekanismer og funktioner. Ydermere drager vi eksempler fra Enghave 

parken, der ligger midt i en strømningsvej fra Carlsberg byen (TREDJE NATUR). Her tages 

der både brug af LUR-løsninger i form af udnyttelsen af regnvandet men også LAR-løsninger 

som en opmagasinering til, når kloakkerne har plads igen. Dette giver vores byrum 

inspiration til, hvordan en opmagasinering af regnvandet fungerer på en rekreativ måde, men 

også hvordan udnyttelsen af regnvandet giver det en funktion.  Brugen af vores rekreative 

teori understøtter vi ved brug af vandet, da det har en stor attraktionsværdi, derudover vil 

brugen af vandet i byen give byrummet en høj rekreativ værdi (Clausen-Kaas, Dalsgaard, 

Thuesen, 2011: 13).   

  

For at skabe det sociale byrum er der lavet undersøgelser om, hvad et godt byrum skal 

indeholde. Ved at kigge på det gode byrum har vi taget inspiration af Jan Gehls teorier og 

brugt som metodisk tilgang, men også et ekspertinterview med Jesper Pagh som kontrast af 

hvordan byrummet skal “påvirke” mennesket. Ved brug af Jan Gehl sætter vi os nogle faste 

rammer for, hvad et godt byrum reelt kræver, og heraf har vi fået forståelsen for, hvordan 

mennesker interagerer med hinanden, menneskets anatomi ved stueetage plan og hvordan 

vandet kan skabe en balance i forhold til lydniveau (Gehl, 2017:59). Som kontrast til dette 

har vi fået viden omkring, hvad der også kan skabe et godt byrum. Ved at interviewe Jesper 

Pagh har vi også taget brug af metoden fra Brinkmann og Kvale om ekspertinterviews. Pagh 

påpeger, hvordan vi skal spørge os selv, hvad ønsker vi at få ud af dette byrum? Og hvad er 

vores intention med dette? (Bilag 1).  Disse komponenter drager vi også med i designet, da vi 

selv kan skabe og skaber det gode byrum.  

  

Intentionen bag vores design og problemstillingen for området er underbygget af vores 

Colored Cognitive Map. Ved hjælp af notationer i CCM, kan problemer vendes til løsninger 

(Venable, 2014:6).  Denne metode er med til at belyse vores problematikker og dermed også 

give de bedste muligheder for området. Ved brug af denne blev vi også gjort opmærksomme 

på, hvordan en forsinkelse for vandet, kan være med til at forebygge oversvømmelser. 

Ydermere kan vi med vores CCM også konkludere, at der har været problemer med det 
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sociale under buen. Dette problem er vi blevet gjort opmærksom på, og derfor er det netop 

det sociale, vi også har lagt vores fokus på. Vi vil herfra sætte de to problematikker sammen 

og skabe en løsning på det fælles problem.  

For at konkretisere hvilken løsning vi gerne vil nå frem til, har vores første tanke været en 

masse ideer, som vi har diskuteret. Her har vi brugt metoden design thinking for at kunne 

skabe en masse ideer uden at sætte rammer eller grænser for os selv i processen (Martin, 

2009: 61). Denne metode fik os også til at overveje, hvilke mulige løsninger der er 

nytænkende, og hvilke der vil give os det bedste byrum. Da Design thinking netop handler 

om at skabe en masse ideer uden at have grænser for dem, er det væsentligt, at man tænker 

alle retninger i processen til at designe ens byrum.  

Designproces 1 
Ved projektets begyndelsen gjorde vi os flere overvejelser i henhold til, hvordan designet 

skulle udfolde sig i praksis. Vi valgte at starte med at besøge Bispeengbuen. Her gjorde vi 

brug af metoden: område registrering, hvor vi to og to observerede området samt nedskrev 

noter, idéer og forslag til mulige løsninger. Noter af området er tilføjet til bilag (bilag 3). 

Denne metode satte gang i vores tanker og potentialer af området og har givet os en klar 

forståelse af Bispeengbuens nuværende triste, grå og mennesketomme stemning, hvor bilen 

bliver prioriteret højere end mennesket. Dernæst fortsatte vi vores designproces og anvendte 

metoden design thinking, hvor det er det vigtigt i den tidlige designproces at brainstorme over 

potentielle løsninger og lægge alle idéer på bordet. Derudover er det essentielt ikke at sætte 

begrænsninger op. Ved brug af denne fremgangsmåde og vores besøg under Bispeengbuen 

fik vi udarbejdet et colored cognitive map (bilag 2). Dette skulle tydeliggøre, hvilke løsninger 

der kunne komme projektets problem til livs. En af de hovedsagelige årsager til 

problematikken ved Bispeengbuen er dets placering, som gør, at området står udsat under et 

skybrud, og der er dermed en risiko for oversvømmelser. Dermed var det fundamentalt at 

skabe et design, som kunne afhjælpe dette. Vi blev her introduceret til begrebet LUR-

løsninger, og vi blev alle enige om, at vi skulle udnytte vandet til noget sjovt fremfor at lede 

det væk.  

Nedenfor vises en illustration af gruppens første designforslag. Dette inkluderer en vandvæg i 

midten i buen med dertil tilhørende bænke opstillet langs væggen. Se billede 3. 
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(Billede 3, Gruppens første designforslag) 

 

Samtidig, på baggrund er den store underskriftindsamling fra Åben Åen projektet 

(ÅbnÅen.dk), ønskede vi at skabe et design med fokus på at drage paralleller og visualiserer 

Åen under buen for at øge den rekreative værdi til området. Taget disse overvejelser i 

betragtning, begyndte vi at designe en vandvæg, som skulle opsamle overfladevandet, agere 

som en LUR-løsning og løbe ned langs Bispeengsbuens midte for at illustrere Ladegårdsåen.  

Udover at designet skulle repræsentere Ladegårdsåen, ønskede vi, at vandvæggen i midten 

også skulle stå som en interaktiv lyskilde til at skabe lys under buen. Bispeengbuen er præget 

af store skyggeområder grundet broen, og dermed gav det en anledning til at fundere over, 

hvordan vandet i væggen kunne bidrage til dette formål. Ved at arbejde med en plade af et 

gennemsigtig robust materiale vil vandet, der løb ned langs væggen, kunne reflektere solens 

stråler, som kom fra broens mellemrum og dermed videregive lyset til området i og omkring 

vandvæggen. Derudover ville vi opsætte siddepladser, der skulle tiltrække mennesker, som 

dernæst kunne opnå en lille fornemmelse af at sidde ved Ladegårdsåen 

  

Som tidligere nævnt var det ikke muligt at evaluere designet med brugerne, derfor valgte vi i 

vores videre arbejde med designprocessen at undersøge Gehls krav til det gode byrum 

samtidig med at inddrage Jesper Pagh for at få en vurdering af designet og råd til 

videreudvikling. Dette førte frem til designproces 2 og det endelige designforslag.  

Designproces 2 og præsentation af færdig designforslag 
 

Vores Designproces 2 tager også udgangspunkt i Design Thinking. I denne metode er det dog 

vigtigt at kunne evaluere designet med brugeren og dernæst tilpasse det, hvilket ikke har 
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været muligt i designprocessen. I stedet anvendte vi Design Thinking med henblik på at skabe 

nye ideer og evaluere dem i processen. Vi valgte derfor også at inkludere Jan Gehls 

grundidéer om det gode byrum, samt interviewe Jesper Pagh i henhold til designet. Dette 

skulle give mere substans og underbygge vores videre designløsning. Gehl fremhæver 

bestemte afstande i det sociale rum. Både den sociale afstand samt den personlige afstand. I 

et offentligt rum, hvor mennesker nødvendigvis ikke har en relation til hinanden, vurderer 

Gehl, at den mulige afstand bør være omkring 3 meter (Gehl, 2017:65). Dette afviger fra 

vores første egentlige forslag, da siddepladserne i realiteten blot havde en afstand på ca. 1 

meter. I forlængelse af dette kommenterede Pagh på vores idé med siddepladser. Pagh 

udtrykte, at byrummet er blevet enormt kurateret, og at fastsatte siddepladser kan gå ind og 

styre menneskets handlinger til at sidde bestemte steder (bilag 1). Derfor tog vi et valg om at 

lave flytbare stole, så brugerne af området kan skabe deres egne rum i den kontekst, de 

ønsker; til en snak over en kaffe, til større forsamlinger eller blot undlade at sidde, men i 

stedet observere og kigge på rummet i sin helhed. Dernæst begyndte vi at skitsere nye idéer 

(se billede 4). Dette inkluderer 2 vandvægge som afrgænser området. Et vandbassin i midten, 

en platform placeret på bassinet, en bro over bassinet samt flytbare stole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Billede 4, Gruppens 2. designforslag) 

 

Her tog vi inspiration fra arkitekt Philip Johnsons ”the waterwall” fra 1985, som er placeret i 

Houston (se billede 5 på næste side) 
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(Billede 5: “Williams Waterwall” Kirill (Houston, Texas (12/4/2018)) 

  

Denne vandvæg er U-formet, og billeder derfra gav os en følelse af et lukket rum. Dette 

lukkede rum, pointerer Pagh, kan være en god idé, da det kan skabe et program for rummet. 

Et program som tydeliggør rummets funktion og idéer bag (bilag 1). Dermed valgte vi at lave 

to vandvægge af ca. 20 meter, som er placeret på begge sider af Bispeengen, hermed bliver 

rummet afgrænset, som ifølge Jan Gehl skaber et godt byrum. I denne proces besøgte vi også 

forskellige klimatilpassede områder i København. Især klimaflisen og Enghave Parks 

vandbassiner, synes vi, var interessante samt en effektivløsning og har derfor valgt at 

inkorporere deres løsninger i vores design. Dermed vil klimaflisen blive placeret på ydersiden 

af vandvæggene langs hele vores valgte areal, som kan ses i beregningerne tidligere i 

opgaven. Flisen skal dermed opsamle vandet og lede det videre. Samtidig ønsker vi stadig at 

gøre brug af repræsentationen er Ladegårdsåen for en høj rekreativ værdi. Derfor anlægger vi 

et vandbassin med inspiration fra Enghave Park med en længde på 30 meter og bredde på 3 

meter, som løber i midten af de to vandvægge. Klimaflisen leder dens vand videre til 

vandbassinet. Med udgangspunkt i en LUR-løsning fandt vi ud af, at en LUR-løsning 

sjældent kan stå uden en LAR-løsning. Ved en kombination af disse skaber vi et design, som 

kan aflede vandet via klimaflisen og opmagasinere det via vandbassinet samtidig med, at det 

kan ledes videre, så det kan blive udnyttet i vandvæggen. Vandbassinet løber 10 meter 

længere på hver side end vandvæggen, dette valg er taget på baggrund af, at den skal være 

synliggjort fra alle vinkler. På samme tid vil der i vandbassinet være anlagt små fliser, som 

vist på illustrationen. Dermed kan der blive skabt en interaktion mellem vand og mennesket, 

hvor børn og barnlige sjæle kan hoppe rundt på fliserne. Vi har taget til overvejelse, at 

vandbassinet ikke skal have en dybde på mere end 1 meter, for at opmagasineringen af 

regnvand kan håndtere skybrud. Derudover tænkte vi at anlægge en rist i vandbassinet, 
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således at vandet ikke er så dybt til de legende børn. Pagh udtrykte endvidere i interviewet, at 

en løsning af befæstelsesgraden er nr. 1 prioritet i alle projekter, altså at få vandet til at kunne 

trænge ned i jorden (bilag 1). Med udgangspunkt i vores forrige beregninger kan det også 

udledes, at befæstelsesgraden i vores område er høj. Dette skyldes bl.a. de asfalterede veje i 

byerne.  

 

I det urbane hydrologiske kredsløb, som findes i byerne, er der større risiko for 

oversvømmelser, lige netop fordi vandet ikke kan trænge ned i jorden, som Pagh nævnte. For 

at afhjælpe dette inddrager vi en blå-grønløsning, nærmere bestemt noget vegetation på 

siderne af vandbassinet. Her vil der være mulighed for, hvis vandet i bassinet flyder over at 

optage vandet således af der ikke sker en mulig oversvømmelse. De flytbare stole vil blive 

placeret ved den runde platform på vandbassin med mulighed for, at de kan rykkes ud. Pagh 

fremhæver endvidere, at et rum også kan blive for hårdt programmeret, dette betyder, at der 

er for mange fastlagte tanker bag rummet, og hvordan det skal bruges. Som der bliver 

pointeret i en artikel fra ”Urban 13 skaber nyt liv under Bispeengbuen” fra Mit Nørrebro, vil 

Bispeengbuens gæster nødvendigvis ikke betale 100 kr. for en dyr burger på et streetfood 

marked. Derfor kræver det, at rummet under Bispeengbuen bliver bevaret som et 

multifunktionelt rum med plads til nye startups, således at alle løsninger kan blive prøvet af 

for at vurdere, hvad den bedste løsning er for byrummet (Kjærholm, 2019). Dette ligger også 

til argumentation, hvorfor vi bruger de flytbare stole. Derudover skal det pointeres, som 

nævnt tidligere, at Bispeengbuen bliver brugt til forskellige arrangementer. Herunder Bas 

under Buen, som er en elektronisk musikfestival samt Veras market i løbet af sommeren. 

Dette ønsker vi i designet at gøre plads til ved ikke at fastsætte forskellige komponenter i 

rummet og skabe et hårdt program, som udelukker arrangementer under buen. Mennesket 

skal også heraf kunne skabe sine egne rammer og sit eget rum ifølge Jesper Pagh. Fra den ene 

vandvæg til den anden er der en afstand på godt 50 meter. Dermed vil der være en afstand på 

ca. 23 meter fra væg til vandbassin på begge sider. Det giver derfor god anledning til, at disse 

arrangementer stadig kan udfolde sig. Afslutningsvis har vi leget med idéen om at indsætte 

lys i vandvæggene, så området om aftenen vil blive lyst op. (Se billede 6 og 7, for færdigt 

design forslag) 
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(Billede 6: billedet skulle forestille at være taget fra broen i vores design og illustrere vores 

designløsning fra den ene side) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Billede 7: Designet set fra den anden vinkel) 

 

Disse forslag er blot en illustration og er ikke den rigtige repræsentation af afstandene vi 

ønsker at bruge i designet  
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Opsummering af færdige designforslag 
Vores færdige designløsning består overvejende af en LAR- og en LUR – løsning. Under et 

eventuelt skybrud vil vores LAR-løsninger, som er bestående af klimaflisen samt 

vandbassinet, henholdsvis opsamle samt opbevare vandmængden. Klimaflisen vil kunne 

indeholde 8 liter vand pr. m2 (Priess, 2018), og da hele vores område har en længde på 107 m, 

vil klimaflisen kunne indeholde 856 liter vand. Samtidig vil vandbassinet med en længde på 

30 m. bredde på 3 m. og dybde på 1 m. svarende til 90 m3, kunne opmagasinere 90.000 liter 

vand. Dertil bliver vandet videreført til vores LUR-løsning, som er vandvæggen. 

Vandvæggen udnytter vandet og kan give området en rekreativ værdi i form af noget smukt 

samt en historisk reference til Ladegårdsåen. Dertil indeholder designet en løsning på det 

sociale aspekt. Designet inkluderer flytbare stole, således at brugerne af området kan 

definere, hvordan de ønsker at bruge rummet. Samtidig har vi valgt at placere ‘stepping 

stones’ over bassinet for at skabe sjov og leg til specielt den yngre målgruppe. En lille 

gangbro over vandbassinet vil også blive inkluderet. Dette valg er ikke taget på baggrund af, 

at afstanden for den ene til anden ende er stor, men for igen at kunne skabe en interaktion 

mellem mennesket og vandet. Derudover har vi lavet en rund platform, hævet over 

vandbassinet med en diameter på 5 meter. Vi har også tilføjet en rist i bunden af bassinet, for 

at det ikke bliver for dybt at gå i. Denne kan bruges til alle formål, men grunden til dens 

tilblivelse er for at give rummet nogle organiske former. Derudover er der vegetation på 

begge sider af bassinet. Dette er en blågrøn-løsning, som kan afhjælpe den høje 

befæstelsesgrad og hjælpe vandet til at synke ned i jorden. Afslutningsvis vil vores vandvæg 

indeholde lys, således at området om aftenen kan blive lyst op og dermed bruges de fleste af 

døgnets timer.  

Analyse og vurdering 
I dette afsnit vil der foretages en vurdering og analyse af vores eget design. Dette tager 

udgangspunkt i metode, teori og komparative eksempler, og hvordan vores design tager 

udgangspunkt i dette.  

Der er problemer med vand under Bispeengbuen, og ifølge Klimatilpasningsplanen fra 

Københavns Kommune vil der falde mere og mere nedbør i Danmark 

(KØBENHAVNSKOMMUNE). Dette har vi prøvet at komme til livs i et område ved ud fra 

vores empiri, metode og teori at designe en løsning, der består af opsamling og udnyttelse af 
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vandet på en rekreativ og social måde, der skal bringe liv under buen. For at komme frem til 

vores løsning/design har vi brugt teori om det hydrologiske urbane kredsløb, blå-grønne byer 

og rekreativitet. Ydermere har vi brugt metode fra Jan Gehl, ekspertinterviews fra Brinkmann 

og Kvale, TRIN-model, CCM og Design Thinking.  For at understøtte vores designforslag 

har vi taget brug af komparative eksempler. 

  

For at kunne argumentere for hvorfor der skal en designløsning til, har vi brugt beregninger 

til at understøtte vores problem med vandet og Klimatilpasningsplanen fra Københavns 

Kommune. Ud fra vores beregninger kan vi konkludere, at der falder 80.850 liter nedbør ved 

30 min skybrud, ved et gennemsnit på 22 skybrud om året i hele Danmark. Disse beregninger 

har taget udgangspunkt i gennemsnitstal af nedbør ved skybrud for hele Danmark, og det er 

derfor ikke sikkert, at der vil falde så meget vand i netop området ved Bispeengbuen. På den 

anden side er det heller ikke med sikkerhed, at der vil falde så lidt, da tallene ifølge 

Københavns Kommune er stigende. Det eneste, vi kan være sikre på i denne proces, er, at den 

strømningsvej, der løber igennem designet, vil kunne samle store dele af det vand, som 

skaber problemer i området. 

  

Ydermere har vi brugt teorien omkring hydrologiske urbane kredsløb til at forklare, hvordan 

inddragelsen af naturen i byen er vigtig i forhold til opsamlingen af vand i naturen. Hoang og 

Fenner forklarer, hvordan inddragelsen af naturen kan give mere balance i byen ved brug af 

vandet (L. Hoang & R.A. Fenner (2016) s.740 ff). Dette er hovedessensen for vores design, 

da vi har som mål at bringe naturen ind i bybilledet. Med dette sagt er vi dog klar over, at 

man ikke kan opsamle alt vand, der kommer ved strømningsvejen og regnskyl. Derfor er 

forhåbningen, at designet dog vil kunne holde en del af vandet tilbage, sådan at kloakkerne i 

området ikke bliver oversvømmet.  

 

For at få naturen ind i byen er det også essentielt for vores design at inddrage teori om blå-

grønne byer. Her specificerer Hoang og Fenner, hvordan brugen af grønne områder i byen 

kan fungere som en LAR-løsning i praksis og kan herved rehabilitere de naturlige elementer i 

byen. Ydermere pointerer Hoang og Fenner, hvordan kombinationen af blå-grønne områder 

og LAR-løsninger kan komplimentere byen og mennesket på en positiv måde (L. Hoang og 

R.A. Fenner, 2016, s.742). Vi bruger de grønne områder omkring vores vandvæg til at kunne 

opsamle vandet fra strømningsvejen, og herved kunne aflede vandet til brug af vand til de 

grønne byer. Ydermere hvis vores bassin bliver overfyldt med vand, kan det grønne også 

fange det vand, der løber over kanten. Derved anvender vi vandet i vores blå-grønne område 
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omkring vandvæggen til både en LAR-løsning men også som en sikkerhed for vores LUR-

løsning af vandvæggen. Dog har vi lært, at sætningen for de blå-grønne områder også har 

risiko for at blive mættet, så det ikke vil optage så meget vand. Dette kan være en ulempe for 

vores design.  

  

Rekreativitet har også været vigtigt for vores design, da vi som hovedpointe skulle re-designe 

området under Bispeengbuen. Vi vil heraf gerne give vores design en høj rekreativ værdi, 

dette får vi belyst ved at sætte vandet i centrum som ifølge Clausen-Kaas, Dalsgaard og 

Thuesen har en høj attraktionsværdi. De mener, at ved brugen af vandet i byen vil bybilledet 

for borgerne også blive mere synliggjort, dette vil også kunne lede til en større diversitet i 

byen ”Ved en aktivering af vandet som et element, man samtidig kan bruge aktivt til berøring 

ved sopning, badning og leg uden risiko for at blive syg af det” (Clausen-Kaas, Dalsgaard, 

Thuesen, 2011:14). Dette har vi hermed haft til mål at opnå for at kunne nå den høje 

rekreative værdi til vores design. Ud fra brugen af disse teorier vil vores design både kunne 

opnå en høj rekreativ værdi, samtidig med at udnytte vandet ved brug af LUR- og LAR- 

løsninger.  

Derudover vil vi tage naturen ind i byen, som også er med til at balancere bybilledet. Selvom 

teorierne forklarer, hvordan dette skal lykkedes, er det ikke sikkert, at vores design får samme 

påvirkning, da vi ikke har set det i praksis.  

  

For at kunne designe vores område har vi haft brug af både metode fra Jan Gehl og 

ekspertinterview med Jesper Pagh. Jan Gehl kommer med konkrete løsninger til, hvordan der 

designes et godt byrum. Han konstaterer, at det er vigtigt, at mennesket kan bruge alle sine 

sanser, og alle disse sanser sidder foran i ansigtet. Derfor er det vigtigt at designe i 

stueetagen, da det netop er det, som mennesket ser (Gehl, 2017:59). Ydermere forklarer Gehl 

om de forskellige afstande, som mennesket har til det sociale. Vi har valgt at inddrage 

stolene, som skal være flytbare for mennesket. Heraf kan mennesket selv skabe sin egen 

afstand, om det så er den sociale afstand på de 3 meter eller den personlige afstand ved 1-3 

meter. En anden hovedpointe, som Gehl pointerer, er solen (Gehl, 2017:171). Selvom 

området er under en bro, har vi valgt at sætte vandvægge op langs siden til at kunne spejle 

solens stråler ind under buen. Udover dette har vi også lavet et bassin i midten, hvor lyset i 

hullet mellem broen kommer ned og afspejler sig ud i rummet. En anden argumentation, Gehl 

bruger, er, hvordan vandet kan hjælpe på støj omkring området. Ved at sætte vores 

vandvægge op så tæt ved motortrafikvejen har vi en forventning om, at det rislende vand fra 

vandvæggen fungerer som hvid støj. Udover metoden fra Jan Gehl, har vi også taget brugen 
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af vores ekspertinterview med Jesper Pagh på baggrund af metode fra Brinkmann og Kvale. 

Han gjorde det tydeligt, at man ikke skal designe for hårde byrum og sætte for hårde rammer 

for mennesket i et byrum (bilag 1). Netop ved brugen af de flytbar stole bidrager dette til, at 

mennesket selv kan være med til at bestemme, hvordan byrummet skal være. Derudover har 

vi også gjort området frit, så det kan benyttes multifunktionelt til eksempelvis Veras Marked 

og ‘Bas under Buen’. 

 

Udover dette nævner Jesper Pagh, som Jan Gehl, at det er vigtigt at have det sanselige med, 

når der skal designes (bilag 1). Som tidligere nævnt har vi også inkorporeret naturen og 

vandet i byen, her bruger vi, som Pagh nævner, bynaturen. Heraf bruger vi også vandet som 

aktivt design materiale (bilag 1).  På baggrund af metoden fra Jan Gehl og vores interview 

med Jesper Pagh, kan der argumenteres for, at vores design vil være et godt byrum for 

mennesket, grundet inkluderingen af de forskellige komponenter, som både Gehl og Pagh 

nævner.  

 

Dog er det vigtigt at pointere, at vores metode med Gehl kommer ud fra brugerobservationer 

af byrum, som han har foretaget, men da vores område ikke er befærdet udover Veras 

Marked og Bas under Buen, kan nogle af hans punkter også være modargumenter for vores 

projekt. Modargumenterne vil blive belyst i diskussionen.   

  

Ved brug af vores metode og vores teori har vi kunnet designe et byrum, som indeholder 

komponenterne til at kunne være “et godt byrum”, samtidig med at kunne udnyttes til LAR 

og LUR-løsninger fra nedbør. Vi har heraf skulle finde nogle designløsninger, som kunne 

tilpasses området. Heraf har vi valgt et bassin, vandvæggen og klimaflisen. På baggrund af 

dette har vi taget brug af to komparative eksempler. Der er taget brug af Enghave Parks 

bassin til opbevaring af vand som en LAR-løsning og klimaflisen ved Heimdalsgade til 

opsamling af vand, der kommer i strømningsvejene. Ud fra begge beskrivelser af disse 

løsninger, kan der konkluderes at vores design også vil lykkes med samme designløsninger. 

Vores bassin har en bredde på 3 meter, en længde på 30 meter, og dybde på 1 meter. Heraf 

regnede vi os frem til at den kan indeholde 90.000 l vand. Ydermere kan en klimaflise 

indeholde 8 L pr m2, og da vi har 107 m2 fliser, vil de heraf opbevarer 856 L vand. Ud fra at 

der falder 80.850 liter nedbør ved 30 min skybrud, har vi opbevaring til 90.856 l vand. Dette 

er uden vores vandvægge. Samtidigt falder der 4.204.200 liter vand om året, og vores 

designløsning vil også kunne håndtere almindelige og store regnskyl. Vi har desværre ikke 
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haft mulighed for at finde ud af, hvor meget en vandvæg bruger af vand. Dog er vandvæggen 

vores første prioritering til opfyldning, så lyset udefra kan reflekteres ind under buen.  

  

Ud fra vores sidste metode TRIN-modellen, har vi taget brug af tre af trinene, som er med til 

at analysere vores færdige design. Et af trinene er det teknologiske system, som vi tager brug 

af, det er opsamling af regnvand i klimaflisen → filtrering af vandet → opbevaring i 

vandbassinet → vandvæggen. Ud fra TRIN-modellens definition af det teknologiske system 

omkring at ingen komponenter kan udelukkes, kan det også hurtigt konkluderes her, hvordan 

vi ikke kan fjerne nogle af vores. Ydermere tager vi brug af de indre mekanismer og systemer 

for at forklare brugeren, hvordan de fungerer i praksis. Ud fra dette kan man konkludere, at 

de vil virke som ønsket i vores design, da vi har analyseret dem korrekt. Til sidst har vi 

anvendt trinnet om teknologiske artefakter. Dette er vores endelige design, da alle vores 

komponenter i vores teknologiske system er teknologiske artefakter.  

  

Alt i alt har vi designet ud fra et problem med vand under buen. Dette har vi gjort via vores 

CCM og heraf brugt Design Thinking til at finde på mulige løsninger. Det er ikke sikkert, at 

vores design vil virke optimalt, da man ved at arbejde med vand aldrig kan være sikker på, 

hvor meget nedbør der kommer, og hvornår/hvordan det egentlig løber og falder. Ydermere 

lever vores design op til forventningerne om et godt byrum, dette er dog altid en subjektiv 

holdning og uden brugerinddragelse, er det svært at få et repræsentativt svar. Dette prøver vi 

at komme til livs ved ikke at lave et for fast rum, som mennesket selv kan flytte rundt på. Det 

er dog svært at konkludere, om vores design vil virke i sidste ende, da vi ikke har 

implementeret det under buen.  

  

Diskussion 
I følgende afsnit vil der blive diskuteret, hvorvidt et byrum kan overdesignes, og hvilke 

fordele og ulemper det kan medføre. Her inddrages der metode fra Jan Gehl og empiri fra et 

ekspertinterview med Jesper Pagh.  

Når der tales om programmering og dannelse af nye rum, kan der argumenteres for og imod 

anvendelse af hårde programmer i byrummet. Med udgangspunkt i Jesper Paghs holdning om 

at designe i/ og til ‘mellemrummene’, tydeliggør Pagh, at der er fordele ved, at byrummets 

program kan tilpasses efter menneskelige behov. Pagh fremhæver, at man heraf kan 

overdesigne byrummene, således at der vil være mennesker i mellemrummene, som vil 
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komme i klemme og blive glemt i forbindelse med at fastlægge for tydelige rammer i byen 

(bilag 1). På den anden side er programmer i byrummet også med til at skabe grænser for 

rummet. Jan Gehl argumenterer for disse grænser og komponenter, som også er med til at 

skabe et byrum på baggrund af hans observationer (Gehl, 2017: 163). Uden disse grænser kan 

de forskellige byrum, der designes i, også forsvinde, da der mangler afgrænsninger i forhold 

til rummet men også mennesket. Gehls observationer er baseret på iagttagelser af menneskers 

adfærd, når de færdes i byrummet. Han forholder sig objektivt til sine observationer og 

planlægger byrum ud fra, hvordan han har set mennesker bruge rummene, og hvordan de 

interagerer med hinanden, alt efter hvor meget afstand der er mellem dem. Gehl argumenterer 

heraf, at med disse grænser kan byrummet blive isoleret, og det vil være muligt for 

mennesket at fokusere mere på byrummet, som de er placeret i (Gehl, 2017: 163). Ydermere 

ved at designeren sætter grænser for rummet, kan menneskets adfærd reguleres efter 

designets formål. Trods dette ses der alligevel fordele i de mindre ‘hårde’ programmerede 

rum, da der gives plads til, at forskellige mennesketyper kan agere i rummet. Herunder menes 

der de hjemløse og de prostituerede, som Pagh også nævner (bilag 1). Der vil i de rum, som 

ikke er hårdt programmeret, blive skabt en multifunktionalitet, hvorledes at rummet kan blive 

brugt til forskellige formål. Her kan Bispeengen bruges som eksempel, da området gør plads 

til, at der både er ‘Bas under Buen’ og loppemarkeder, som nemt kan flyttes og erstattes af et 

nyt arrangement, der tilpasser sig en anden menneskelig aktivitet. Med udgangspunkt i 

ovenstående og i forbindelse med vores egne observationer af området kan der argumenteres 

for, at det er vigtigt for områdets identitet, at der designes efter områdets kontekst. Identitet i 

denne sammenhæng menes som værende de mennesker, der i forvejen benytter sig af 

området, med stor sandsynlighed har pålagt stedet en bestemt værdi og samtidig har et 

tilhørsforhold til området. Derfor kan det diskuteres, at der ved at designe noget nyt kan ske 

en påvirkning af det eksisterende værdigrundlag og forhold, som området har hos de 

mennesker, der allerede benytter området og eller en forringelse af dette. Hvis man som 

eksempel gik ind og fjernede den rå og urbane facaden, og erstattede den med noget fint og 

poleret, vil identiteten under buen blive ændret med en mulig negativ ændring. 

 

Der kan dog diskuteres imod, da Jan Gehl argumenterer, at det er mennesket selv, der danner 

identiteten for byrummet (Gehl, 2017:141 ff). Alligevel inddrager han ikke borgerne aktivt i 

de beslutninger, der bliver taget, i forhold til de byrum de benytter sig af. Dette kan være en 

fordel, fordi Gehls observationer af mennesker i byrummet tager udgangspunkt i, at de bliver 

iagttaget midt i en handling. En ulempe ved Gehls tilgang er, at ved observationerne af 

mennesket har de, der bliver observeret, ikke mulighed for at begrunde deres 



 51 

opførsel/handling i rummet, og derved kan der opstå misforståelser. Derfor kan de grænser, 

der dannes for rummet også være ukorrekte for mennesket, som resulterer i, at de ikke kan 

danne identiteten for rummet. 

 

Jesper Pagh bidrager med et eksempel heraf og fremhæver processen ved opførelsen af 

bænkene på Dronning Louises Bro (bilag 1). Bænkene gik imod menneskelig adfærd, da 

solens stråler varmede muren, som var årsagen til at folk ville sætte sig op af den. Da 

bænkene blev opført, var det ikke længere muligt at blive varmet op af muren. Derfor kan 

menneskelig observation som følge af Jan Gehl ikke altid drage til en fordel. Ydermere er 

opsætningen af bænke fra Københavns Kommune med til at overdesigne rummet, som, 

Jesper Pagh mener, giver en negativ effekt på byrummet (bilag 1).  

Ud fra Jan Gehls teori om brugerobservation, som ikke altid kan drage til fordel, kan der 

argumenteres, at der ikke kunne blive et optimalt byrum under buen, da der ikke er 

menneskelig aktivitet at observere. Alligevel kan der tales imod Gehls teori, da der i et 

område som Bispeengbuen alligevel udfolder sig menneskelig aktivitet i rummet blandt andet 

i forbindelse med Bas under Buen, Veras marked og Urban 13 mv. Rummet er derfor vigtig 

som platform for disse men bliver nødvendigvis ikke anvendt så kontinuerligt som andre 

parker. Ligeledes kan der argumenteres for, at der er forskel på, hvilke områder mennesket 

bliver naturligt tiltrukket af. Selvom der ifølge Gehl ikke vil være et godt byrum på baggrund 

af brugerobservation, vil der alligevel være potentiale for et rum ved brug af hans teori, da det 

er med til at argumentere, hvad et godt byrum er. Her nævner Gehl elementer som sol, vand, 

tryghed og menneskelig aktivitet (Gehl, 2017:171). Dette leder videre til dette projekts brug 

af vand til at tiltrække menneskelig aktivitet og fremme den rekreative værdi under 

Bispeengbuen. I forhold til problematikken med vand i området er Bispeengbuen som nævnt 

tidligere hårdt ramt, hvilket har givet en negativ værdi af vandets karakter i området. Ved 

brug af vand kan der argumenteres for, at vandet ændrer karakter under Bispeengbuen. 

Herunder hvordan vandet skifter karakter fra at være et ‘problem materiale’, til at det bliver et 

aktivt design materiale med karakter af rekreativitet. Derved kan der argumenteres ud fra 

Gehls påstand om menneskelig attraktion af vand, som kan give buen mere liv, da vandet kan 

tiltrække ophold under buen.  

 

Ved opsummering af ovenstående kan der tales for, at byerne ikke skal overdesignes, som 

Jesper Pagh også pointerer, da det er med til at glemme mellemrummene, og de mennesker 

der lever i dem. Det er også med til at styre mennesker på en måde, som kan give et negativt 

resultat på baggrund af observationerne i området, som eksempelvis Dronning Louises Bro. 
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På den anden side er grænserne i byrummet med til at tydeliggøre bybilledet for mennesket. 

Ydermere er grænserne sat op på baggrund af observationer, der bygger på Jan Gehls teori, 

som også skaber et byrum, der sætter mennesket og menneskets behov i fokus. Der kan 

derfor ikke konkluderes, hvilken af metoderne der er den korrekte.    

Konklusion 
Motivationen bag dette projekt omhandlede at få vandets kredsløb til at flyde i det urbane 

rum under Bispeengbuen, samt at kunne imødekomme højere social aktivitet under buen. 

Dette greb vi an ved at lade vandet indgå i en rekreativ LAR- og LUR-løsning med det 

formål, at vandet ville vinde en form for attraktionsværdi i området. Dette kan der dog ikke 

konkluderes på, da en brugerevaluering ikke har været mulig at få, samt at designet ikke har 

kunne udfolde sig i praksis. Alligevel kan der konkluderes ud fra Jan Gehl og Jesper Pagh, at 

designets formål i praksis ville kunne skabe større social interaktion under Bispeengbuen 

grundet dets udarbejdelse af teori inden for udvikling af sociale byrum.  

På baggrund af projektets beregninger og risikokort analyse kan der konkluderes, at 

Bispeengbuen er et udsat område for oversvømmelser grundet vandets strømning, og at der 

falder 80.850 liter vand ved skybrud på 30 min. Af designløsningen kan der derved 

konkluderes på baggrund af komparativt eksempel ved Heimdalsgade og Enghave park, at 

placering af klimafliser ved vandets strømningsvej kan opsamle større mængder af vandet, 

samt at designet løsningen vil kunne opmagasinere 90.856 liter vand. Der kan derfor 

konkluderes, at designet vil kunne håndtere et skybrud af 30 min, hvorved det vil kunne lette 

trykket på kloaksystemet og dermed forsinke vandet og modvirke oversvømmelser ved 

Bispeengbuen. Ydermere kan der pointeres, at designløsningen også vil kunne have generel 

håndtering og udnyttelse af regnvand. Ud fra analyse af TRIN-modellen kan der fremvises 

vandets system igennem designløsningen, hvilket løser projektets hovedproblemstilling som 

var, at få vandet til at flyde i det urbane rum ved Bispeengbuen.   
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